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с е з  Б А С Ы

Буг1нде шын м;)н]ндеп профессионалды одебиетке айна- 
лып, дуние жузЫк келемде танылып отырган казак 
9дебиет1н1д даму тарнхына кез ж1берсек, есу, еркендеу 
жолы кызу турдеп nixip таласынын уст1нде калыптасып 
келе жатканы алдымызга келед!. Казак адебиет тарихы 
гылымынын 1ргел1 саласынын 6ipi — абайтанудыд калыптасу 
npoueci мен зерттелу тарихынын жайы даосы жолга карайлас 
кубылыс. Бул саланыч непзп зерттелу нысанасы болып 
отырган Абай Лурасын тану, багалау жайы революцияга 
деЙ1н-ак басталып, бупнге дей1н узд1кс1з зерттелу ycTinae. 
Абай мурасынын зерттелу процее! ертеректен бас- 
талганымен, ол непзшсн ек1 турл! жолмен жург1з1л1П келед!:

1. Абай шыгармаларын ар турл1 келемде топтастырып 
жариялау, оларды б1рте-б1рте толыктыру жолымен бул мура- 
нын турактана бастаган тупнускасын туган халкына, дуние 
жуз1 тiлдepiнe аудару аркылы тану:

2. Бук1л алемге танылып отырган Абай шыгармаларын 
арнайы зерттеу нысанасына алып, турл! гылым саласында 
да зерттеу жумыстарын катар журпзумен 6ipre ол мура 
Ж0н1ндеп аркилы деректер кез1н де жинастырып, мо- 
лыктыра беру,

¥зак  жылдар бойы толассыз арекет етуд1н натижес1нде 
акын мурасы жайлы жазылган, жарияланган, зерттеу 
журпзилген ар турл! сипаттагы деректер кез! каз!рд1н ез1нде 
терт мынга таяп калды. Абай мурасы туралы осындай 
орасан зор келемдеп деректер сан жагынан гана емес, 
сапа жагынан да гылыми-зерттеу дарежес! артып отырган 
Kaaipri кезде абайтанудыч зерттелу тарихы мен калыптасу 
жолы кандай болды екен деген занды сурак та туары хак.

Абай шыгармалары мен ол мура жайлы зерттеул1к 
nixipaep 1889 жылдан бастап ресми баспасездерде жари- 
ялану, танылу тарихын гылыми тургыдан б1рт!ндеп аша 
тусу арекет! б!зд!н адебиет!м!зде елу!нш! жылдардан сез 
ет!ле бастады. Ягни Абай мурасын тану нсмесе абайтану 
тарихынын зерттелу! жен1ндег! ой-п!к1рлер Абай мурасы
нын б!р саласын арнайы зерттеуге орай карастырылса, 
ск!нш!лер! оган айрыкша кен!л белд!, уш!нш!лер! абайтану

3



саласыньш жалпы калыптасу жолын шолумен шектелед!, 
терт1НШ1лер1 болса, Абай шыгармаларынын басылуы мен 
жариялану тарихына токталуды максат erri^ Бул 1спеттес 
]здсн1стер Абай мурасыныц жалпы зерттелу тарихы 
Ж0н1ндеп курдел! такырыпты арнайы турде зерттеу 
кажетт]л1пн кун т^рпбше коя бшд]. Bipax бул маселе жайлы 
ауелде жанама турде, соныра т1келей nixip хозгаган ойлар 
TepxiHi алгашхы 1зден1ст1н бастамасы тана болды да, Абай- 
дык адеби мурасынын зерттелу тарихынын жайы туралы 
арнайы турдеп зерттеу жумысы нахтылы колга алынбай 
келд1. Мундай жагдай тек казак адебиет1нде гана орын алып 
отырган кубылыс емес, улттарадебиет(н1нтарихындагы ортак 
кемш1л1к.

Ал казак адебиет! жагдайында бул такырып алташ рет 
«Абайды тану тарихынан» деген атпен, жалпы акын мура
сынын зерттелу тарихынан кыскаша шагын шолу пiкipлep 
Мухтар Эуезов, Сабит Муканов, Есмагамбет Исмайылов, 
М. С. Сильченко, Эб1ш Жиреншиндер тарапынан К0тер1лд1. 
Акыры кел1п М. Эуезов пен К- Жумалиев тарапынан бул 
такырыпты арнайы турде зерттеу кажетт1л1п усынылды. 
Осы тустан бастап бул такырып тен1релнде квптеген 
макала, зерттеулер шогырлана туст1. X. Сушншалиев уни- 
верситеттер мен педагогикалык институттарда окытылып 
келе жаткан «Абайтану тарихынан» арнайы курс пен се- 
минарга арнап багдарлама жасады. Ал Т. KaximeB казак 
адеби сын тарихы жен1ндеп 1ргел] зерттелу жумысында 
жалпы казак адебиет1ндег1 сыннын тарихы мен абайтану 
тарихын жалтастыра баяндайтын «Оцаша отау» (J982 жЛ 
к1табында кептеген тын п1к1рлер1н ортага салды.

Окырман назарына усынылып отырган осы шагын 
енбсктеп басты максатымыз — Абайдын адеби мурасынын 
зерттелу тарихы жайлы басталган ип ниетт! одан ары 
жалгастырып, толыктыра тусуге арналмак. Bipax муны жузе- 
ге асыру уш1н, алдымен осыган т1келей байланысты кейб1р 
алгышарттарды орындап шыгу м1ндет1 алга койылады. Осы 
тургыдан ен ayeлi Абай мурасы жен(ндеп жазба деректерд! 
тутас камтитын картотекалык жумыс журпз1п, сонын 
нсг13»нде улы акын мурасы туралы хронологиялык прин- 
ципке нег1зделген толык, дербес библиографиялык 
керсетк1ш жасап шыгу кажет болды. Бул М1ндет сонау 
ЗО-жылдардынаягында-ак койылгандыктан, акын мурасы ту
ралы тунгыш библиографиялык керсетк1ш Е. Исмайылов, 
К.. Бекхожиншч eнбcктepiндe жарык керд!. Соныра 1889— 
1945 жылдар аралыгындагы баспасезде жарияланган де- 
рсктерд1н б1ршама тугел камтуга тырыскан Абай мурасы 
туралы библиографиялык К0рсетк1ш (970 дерек кез!
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камтылган) Н. Смитов тарапынан туз1лд1 Аталып еткен 
библиографиялык керсетк1штерд1н жарык керу ce6e6i —  
Абай мурасына катысы бар ар турл! деректер мен зерттеу 
енбектер1н1н квбей[п корлануына байланысты ед1. Библи- 
ографиялык К0рсетк1шт1 курастырушылар непз1нен 
такырылтык принципт! устангандыктан, акын мурасы 
Ж0н1ндеп дcpeктepдi шартты турде бipнeшe такырыптарга 
бел in берген.

Жогарыдагы енбектердеп елеул! олкылык — улы акын 
хуралы баспасез бен архивт1к деректерд! толык камти 
алмауга кел1п т1релет1н. 0 йткен1 кейб1р себептерге байла
нысты Н. Сабитов белг1л1 адебиет кайраткерлер1н1н Абай 
Ж0н1ндеп екбектер1н к0рсетк1шке толык енд1ре алмаган. 
Дегенмен, бул енбек Абай шыгармаларынын зерттелу жайы 
калай, бул муранын кай жаты зерттел1п, кай жагы козгаусыз 
жатыр деген ойды б1рсыдыргы ангартумен 6ipre ал1 кунге 
деЙ1н практикалык ман1н жогалткан жок. Квлем! шатын 
болса да оны сол кезде-ак М. Эуезов ете жогары багалап: 
«... Келем! сексен бетт1к тутас 6ip к1тапша, тек кана 
Абайды тану жолында баспага шыккан енбектерд1н т1з1м1нен 
куралады. Осы к1тапка карап отырып, улы акыннын рево- 
люциядан бурын жарыкка шыкканы б1р-ак Kixan болса, 
социалист1к курылысымыздын жылдары 1шшде жасалган 
енбектерд1и кур гана т(з1м| мол 6ip Kixan болганын керем1з. 
Н. С9битовт1н «Абай» атты библиографиясына кщген 
бел1мдер айрыкша еске алуды, атап етуд1 кажет eтeдi» ,— 
дел мактаныш сез1М1не белене отырып nixip б1лд1рген-д1. 
Н. Собитов Абайдын жуз жылдык мерейтойына байланысты 
1945 жылга дсйшп деректер кез1н камтыган болатын. Ал 
1945 жылдан кей1нп доу1р, шын ман1нде, акын мурасын 
зерттеу жайы сан жагынан гана емес, сапа жагынан да 
жанарып молыга тускен кезен болды. Bip гана 1954 жылы 
Абайдын кайтыс болуына жарты гасыр трлуга байланысты 
жарык керген макала, зерттеулерд1н eai елу жылдан астам 
уакыт бойы топталганынан кеп.

Сонгы жылдарда да Абай мурасы жайлы жазылган 
снбектер саны молыга тусуде. Осы себептен де б1з еткендеп 
библиографиялык К0рсетк1штерде камтылмаган деректер 
мен сонгы жылдарга дей1н жариялангандарды мумк1нд1пнше 
толык камти отырып, уш жарым мыннан астам картотекага 
тускен жазба деректерге cyftenin, алгаш рет Абайга арналган 
толык, дербес библиографиялык кврсетк1ш курастырдык. 
Енбек, непз1нен, хронологиялык принцип тургысында жа-

М. Эуеаов. Лбай Кунанбаев. <^Гылым», 1967 жыл. 31-бет.



салды да, «Абай Кунанбаев. Библиографиялык керсетк1ш» 
дегсн атпен 1965 жылы «Казахстан» баспасынан жарык 
корд1. Мундагы хронологиялык. принципт! бacшылI»^^к,a алу 
себеб1м1з —толассыз к,алыптасу уст1вдеп абайтанудьщ жал- 
пы даму тарихын, 9р жылдардагы зерттелу д^режес1н керсе- 
ту болатын. Булай етпей1нше, Абай мурасынын зерттелу 
тарихында орын алган ар хилы танымдар сырын б1л1п, бол- 
мысын тану хиынга согар ед1.

Жогары оку орындарында абайтанудын арнайы курсы 
мен семинар сабактарынын ет1л у 1не жане курс, диплом 
жумыстары мен улы акын мурасы жайлы гылыми зерттеулер 
журпзуге байланысты енд1 такырыптык принципке 
непзделген библиографикалык К0рсетк1ш жасау кажетт1л1п 
туды. Mine, осы талапка сай Абай мурасы жайлы жазылган 
гылыми зерттеулер мен макалалардын такырыптык непздеп  
керсетк1ш1 1988 жылы б1зд|ц тарапымыздан «Абайтану. 
Библиографиялык К0рсетк1ш» деген атпен жарык корд!.

Абай мурасын тануда, багалауда айрыкша ман! бар елеул! 
белплерд1к 6ip саласы — Абайга арналган влендер мен 
дастандарга байланысты болып келед!. Халыктын улы акынга 
деген ыстык ыкылас сез1м1, урпак сыйы, acipece, осы арнау 
ааендерде ерекше байкалуы себепт!, буларды ез алдына 
жеке топтастырдык. Колжазба куй1нде 20 баспа табактан 
астам. Буларды да хронологиялык жуйе непз1нде ар жылдар 
мерз1м1 бойынша орналастырдык. Аз-кеп болсын жалпы 
Абай туралы акын замандастары мен коз керген к1с1лерд1н 
акын eMipi мен шыгармалары жен1ндеп хатка тускен 
естел1ктерд1 де рет1не карай ез алдына жуйелеп топтастыру 
кажстт(л1п туып отыр. Абай туралы жазылган бурынгы-сонгы 
естел1ктерд1 жинап, архив казынасынан екшеп, ез алдына 
топтастырып жариялауды архивтанушы аса енбеккор 
шак1рт1м, КР YFA М. Эуезов атындагы одебиет ж9не енер 
институтындагы абайтану бвл1м1н1и гылыми кызметкер! 
Бейсенбай Байгалиевке тапсырдым. Жуык арада бул енбек 
алгы сез Ж9не тус1н1ктер1мен жарияланбак.

Улы ойшыл акын мурасы жен1ндеп осы icnerrec зор 
к шемдеп жазба деректер кезш толык танып б1лмей1нше, 
Абай мурасынын зерттелу жайы мен даму тарихын арнайы 
сез етуд1н ез1 киынныц-киынына айналары белпл]. 
Жогарыда аталып еткен деректер кез1не суйене отырып, 
олардыц топталып жуйелену рет1не карай шартты турде 
болса да, Абай мурасы жен1нде жазылган макалалар мен 
зерттеу енбектер1н1н топталу, жуйелену, са-талану сипаты, 
кебшесе, Абайга арналган мерейтойлардын кезен1не карай 
белуд! жен керд1к. 0 иткен1, кай жагынан алып карасак 
та, Абай мурасынын зерттелу тарихынын кеэендер! непз1нен



Абай мерейтойынын еткен тусында шогырланып барып, 
баяулайтыны, rinri б1ршама у̂ **̂ *п калып отыратыны бар. 
Осы ерекшел1кке орай «Абайтану тарихы (1889-1989ж. ж.)» 
ДСП аталатын монографи51лык. екбекте абайтану тарихын 
жазу уст1нде оны кезсндсрге белуд1н осы ерекшел1пн устан- 
ды.
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А Б А Й Д Ы  Т А Н У Д Ы К  A H fА Ш К Ы  K E 3E K I

Казак. одебиет1н1н V-̂ bi классип Абай шыгармалары рево- 
люцияга дей1нг1 дау[рде-ак ^р турл! багыт-багдарда п1к1рлер 
айтылып, там-тумдап болса да зерттеу нысанасына 1л1не 
бастады. Бул icnexrec ^рекеттер ресми баспасездер мен 
кейб1р гылыми жинактарда, архивт1к деректер кез1 мен 
кей1ннен табылган колжазба нускаларда белп берд1. XIX 
гасырдыц ек1нш1 жартысындагы казак ел1н1н когамдык ойы 
мен дуниетанымныц шын М9н1ндег1 энциклопедиясына 
айналган Абай шыгармалары жайлы ар турл! багдар таныта 
айтылган пiкipлep де кебейе туст1. Мунда Абайдын жеке 
басы мен адеби мурасын танып багалауда еткен дау1рд1н 
саяси-алеуметт1к жагдайына байланысты когамдык санадагы 
айла-шаргысы мол nixip таласыныц ар килы лептер! де 
сез1пед1.

Халык мунын жырлаган Абай поээиясын революцияга 
дей1н-ак казак даласына acepi мол аса кушт! рухани кубы- 
лыска айналып та у^герд!. Туган халкыныц кекейтест! 
арманы мен мунын жырлаган Абай елендер1ндеп гума- 
нист1к, агартушылык сарындар сол туста-ак халык санасын 
баурап, KOKipcK квзт  ашуга бастады, Абай шыгармалары 
баспас^э бен колжазба кеш1рмелер аркылы квб1несе 
ауызша ор килы жолдармен таралып жатты. Ал кейб1р 
0лендер1 анмен таралып, авторы беймал1м халыктык репер- 
туарга айналып кеткенш орыс ориенталистер! атап керсетт! 
де. Сол кезде-ак акыннын жеке басын тану мен багалаудан 
туган елеул! nixip таласы болып 0ткен1н кейб1р деректер 
K03i айгактайды. Абайды, т1пт1, Qxeci Кунанбайды танып 
багалаудын эз1 де ^р турл! танымдар тургысында болуы сол 
тустагы саяси-Алеуметт1к ем1р болмысына т1келей байла- 
нысты болатын.

Абай ержет1п, ел iciHc араласкан доу1рде де рушылдык 
идеологиянын устемд1к ету1 казак когамынын таптык сана- 
сынын оянып, когамдык ой-П1к1рд1н жандануына тоскауыл 
жасады. Ал казак когамынын устем табы мен отаршыл 
ук1мет куш еткен рулык идеологияны ездер1н1н муддес! 
yiniH кылауын тус1рмей сактауга тырысты. Абайды Ж9не 
онын 9деби мурасын дурыс танып багалауга рушылдык ой-



сананын да бeлгiлi дарежеде зардабы тимей коймады. Мундай 
таным, acipece, рушылдык салт-сананын жыршысы болган 
тобыкты руынын акыны Куанышбай шыгармаларында 
аныгырак байкалды. Ол Абайдын халык муддес! утхн 
журпзген идеялык куресш рушылдык салт-сана тургысынан 
багалап, Абайды муддешц б1рден-б1р курескер! рет1нде та-
нытып:

Абайдын эр 6uiiMi елден асты.
Эр жepдc-ai(, cisdin елмен н<1рсьи1асты. 
Имансыз ит болмасац взщ куэ.
Топай тантын найманнын квнШн бастьи 
Абайдан к̂ утыларлык, ебщ бар ма, 
CendepdiH квмек болар кебЩ бар ма? 
Балныбек, Бананаста сьез болса,
Ат шатан айып бермей кунщ бар ма

—дейд1.
Ягни Абайдын Балкыбек пен Баканаста болып еткен 

тетенше съездерде ад1летт1к11 жактап, елд1н аткам1нер жу- 
андарымен куреан найман руына карсы рулык тартыстын 
тургысынан карайды. Ал шынында: «Кектума, К,арамола, 
Балкыбек съездер1нде Абай ^д1летт1 ук1м айтып, калыч халык 
букарасыныц муддес1н коргайды»'^, Абай халык муддес1н 
коргауы себепт!, оган Мукыр сайлауында ecKuiixTiH содырлы 
топтары кол жумсайды. Мундай ар уялар сумдык кылмысты 
арекетт1н бар сыры соныра архивтен табылган Абайдыц се- 
натка жазган oriHini хатында толык ашылып, 5шкерелен1п 
отыр. Мундай каскей брекет халык арына катты батып, 
Абайды ен алдымен тобыктылар емес, кайта Куанышбайлар 
тобы тукыртып отырган керейлер мен наймандар жактап 
шыгуында кеп нарсен1н сыры жатыр. Ягни бул окигалар 
казактыч калыч ел1 Абайды оз муддес1н коргаушысы рет1нде 
ертерек танып, багалай алганын ангартады.

Мукыр сайлауында Абайды кара кушт1ч корлауына берген 
тобыкты руынын аткамшер-жуандары ед1.

Бул 9рекетт1 рушыл акын Куанышбай:

Рас, Абайга б1здщ ел нылар 
Ойластын онын туб1 дэулет, мастын- 
Онда найман она ма my6i онбсиан,
Талассан мэртебеге б1з таластын,—

— ДСП ол окигага рушылдык сана тургысынан кел1п, Абайдын 
^леуметт1к бет1н танытуды буркемелейд!. Осы тургыдан 
Караганда, Куанышбай акын Кунанбайды журтка дар1птей, 
мадактай отырып, онын д1нд1 таратуы мен алс1з руларга 
еткен зорлыгын «ерлт» ед1 деп баяндайды. Мысалы:



Keuieei елден озган б1здЩ к,ажы,
Молда алып, din yupemmi *<^ысы-жазы,~—

— деп д1н таратудагы apCKexiH к.уптайды. Немесе сол 
мактаулы к.ажыныц парадам, зорлыктан жиган малый:

Мыц-мьщнан ауыл басы жыщы epedi,
Малы жур К,упекемн1ц жерге сыймай.
Уа^, керей, найманды отарлайды
Терт белые тобьи(;п1ынын жер1 жетпей,—

— деп 0Mip бойы 03 руынын муддес! тургысынан К0рш1лес 
рулармен жер уш1н кырк.ысып ©ткен зорлык;шыл ^рекет1н 
03 танымы тургысынан жьхрлайды. К,унанбай сиякты Абай- 
ды да кунанбайшылдыкты белсене 1ске асырушы peтiндe 
K0pcerin:

Баласы Кунакемнщ ИбраНим,
Найманва не к,ылганы журпи<,а дайын,
Пыа<,ырган пысыгыньщ мурнын кест,
Мьщ-мыцнан айып алды топ бас сайын,—

— деп тарихи шындыкты мулде бурмалауга барады. 
Куанышбайга К.унанбайдын кертартпа 9рекет1н oaiHnie 
дурыс деп багалатып отырган нарсе онын рушылдык ой-са- 
насы. К,унанбайды Куанышбай сиякты Шортанбай акын да 
багал п:

Дугай сэлем аитамык 
Тобы^тыда Кунанбай,
Осы дэулет барында 
Талап к,ылсын мекен1 
Ак^ыреттен к,ур к^алмай,—

— деп ага султанга казак даласындагы д1н мен eexi салт- 
сананын сакшысы рет1нде карайды. Mine, осы xepic таным, 
жалган багалауга сол туста карама-карсы халыктык багытты 
Шоже акын жырынан керем^з. Кунанбайды зорлыкшы, 
парашыл ^к1м рех1нде ханыга/ Шеже акын:

Болыпты 6ip таз жэне со^ыр,
Куранды мысьис, сопы молда о/?ыр.
Болганда a^ca^ — дария, со^ыр — к,арга^
Ортасын дарияньщ к,арга шок,ыр,—

деп Кунанбай ̂ рекет1н халыктык хургыдан аяусыз ̂ шкерелеп, 
9д1л багасын беред!. Казак кауымынын когамдык ой-санасында 
Кунанбай сиякты Абайды да рушылдык ^pi халыктык 
хургыдан багалау эрекет! орын алган. Муны Жет1су мен 
Аркада коп таралган, авторы бейм^л1м «БипакЫхЧ
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деген ддстан мен атакты «Б1ржан-Сара» айтысынан да 
К0рем1з

Абайдыц 5леуметт1к бет1н буркемелейт1н рулык салт-са- 
нага карама-к.арсы шын М9н1ндеп халыктык кезкарас Ол- 
жабай мен Базы кызынын арасында болып еткен окиганы 
реалист1кпен баяндайтын «Бипанын сезЬ> атты дастанда 
айрыкша байкалады. Дастанда махаббат тенд1п \та1н куре- 
суш1 халык, кызы Бипанын атынан Абайга бага берыед!. 
Бипа — дастанда нарапайым халыктан шык^кан момын ша- 
руа кызы рет1нде суреттелген, Корлык пен зорлыкка \шы- 
раганда, онын y^ it етер! мен суйенер! — Абай устанган 
9дыетты1к кана. Дастанда халык екы1 рет1нде суреттелет1н 
Бипа Абайды 9дыетт1н коргаушысы, букы казак ел1н1н ортак 
данышпаны рет1нде таниды:

Лбайга 3duiemmi жетт1 жаным,
1с1мнщ болар dediM 6ip мэн1с1,—

деп ecKi салттын канды шенгел1нен куткдрушы, 9дыетт1н 
жактаушысы Абай гана деп быед1.

Рушыл акын Куанышбай: «Абайдын ^р бшм1 елден ас- 
ты»,— деп оны тек тобыкты руынын б1лг1р1 рет1нде Д5р1птесе, 
дастаннын кешпкер1.Бипа кыз:

Лбаеке, арызымды айттым с1зге,
Данышпан дан^ы tubiK,f(;aH бул уш жузге^,—

деп Абайды букы казак халкынын курмет1не ие болган 
дана рет1нде багалап отыр. Дастанда Абай ескы1к салттын 
кун! еткен д^тур!не карсы куресуш! 9pi махаббат тенд1пн!н 
коргаушысы рет!нде суреттелед!. Дастаннын идеялык туй!н1
де:

Б1р ауыз Лбаи айпщан эдиь ceadi 
Журем13 у ли *<,ылып жас пен кэр1,
Таласк,ан тар кезенде бэйге зперген,
Абайды неге умытсын эйел табы,^—

деп, Абайдын ^йел тенд!пне ат салысуын букы халык атынан 
куптап, оны адыет пен жаналык жаршысы, казак ел!н1н 
ойшыл данасы рет!нде таниды. Осы себептен де бул дас
таннын идеясы, 0м!рде болган шындык М. Эуезовтын «Абай 
жолы» эпопеясынын" сюжетт!к жел!с1не ciHicin, аркау боп 
ерыгешн керем!з.

Жогарыда сез болган акындар мен кейб!р шыгармалар 
ертеден ел im i^e  ауызша таралып журген деректер кез1не 
жатады. Ал Абай тусында акыннын 03 басы мен адеби 
мурасы жайлы баспасез бет1нде де п!к!рлер айтыла бас-
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таганын 1898 жылы басылган «Кисса Б1ржан сал мен Сара 
кыздын айтысканы» (Бастауышы Шайхисламулы Жуапбек 
кожа) деген к1таптан да керем1з. Мунда айтылган niKipAin 
салмагы — Абайдыц п1к1рлес болган 9н epxeci ардагер Б1ржан 
тарапынан айтылуымен 6ipre, букш казак, халкына мзшЬур 
болган «Б1ржан — Сара» айтысында сез болып, багалауында 
жатыр.

Б1ржан — шын мзн1нде, Абай шыгармалары мен 9ндерш 
халык арасында таратушы енер сацлагы. ¥лы акынмен 
замандас болган Б1ржанныц непз1нен, халыктык тургыда 
осы айтыста Абайды танып багалауы сол кездеп ру жуан- 
дарынан Абайдыч тендес! жок ерекше касивт1н ойплей тусед!.

Ал К^анышбай акын Абайдыч адеуметт1к бетш буокеме- 
леп, оны рулык мудде тургысынан жырласа, Б1ржаннын:

Момынга зз61р, жопа к;ыласын деп,
Ж1берген жер аударып залымдарды,

деп дурыс тануы, улы акыннын алеуметт1к бетш халыктык 
тургыдан багалауга умтылган тырнак алды тудгаш nixip ед1.

Абайдын акындык внер1н багалау да Б1ржаннан баста- 
лады десе болгандай. Б1ржан Абайды ез заманынан иыгы 
ас :ан ойшыл, куд1ретт1 сез енер1н1ц иес1 рет1нде та- 
Н1 гандыктан:

Абайдай тумас адом сезге эерек,
Зешн1 ту паз дария кезщ жетпес,—

дейд].
Абай заманында-ак акынныц ез басы мен адеби мурасын 

танып, багалауды осы тар1здес карама-карсы п1к1рлер 
кундерд1д кун1нде дуб1рл1 талас-тартыстыц нышаны бола- 
тынынан белп 6epin жаткандай сез1лед1.

АБАЙ ОЛЕКДЕР1НЩ ТОЦКЕР1СКЕ ДЕЙ1НГ1 
ЖАРИЯЛАНУ ТАРАЛУ ЖАЙЫ

Абайдын ддеби мурасын тану жолында акын 
шыгармаларынын баспасезде б1ршама жариялануы елеул! 
МОН1 бар кубылыска айналды. Бул арекеттер еткендеп ресми 
баспасез орны мен 1ш1нара акын алендер1н баспасез 
аркылы жариялауга ат салыскан адамдардын Абай мурасына 
катысы мен сол жарияланган Абай шыгармаларынын тек- 
стологиялык жайы калай ед1 деген суракка жауап та бе- 
ре алады. Абай мурасынын б1регей б1лг1р1 академик 
М. 0уезовт1н: «Абайды танудын басы, алгашкы адымдары 
революциядан бурын басталган... Абайдын ем1р1 мен ор-
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тасын ечбектерш1н алуан сипаттарын, ез шамасынша, 
кепш1л1кке м^1мдеп отырган танытк.ыш
сездерд! де еске алуымыз керек», — деген nixipiae сай 
Абай дду1р1ндС'ах баспасезде жари51ланган кейб1р апендер! 
мен ол туралы азын-аулак деректерд1н акын мурасын таныту 
мен багалауда елеул! ман1 барлыгы арнайы сез етуд! керек 
етед1.

Калем! шагын болганымен, Абай мурасынын револю- 
цияга дешнп танылып, багалануы жайлы нактылы угым 
берерл1к жазба дерект1н 6ipi — «Дала уалаяты» газет!.

Газетт1н Абай мурасына карым-катысы терешрек ун1ле 
карауды талап етед!. Патша дк1мдер1 мен жерпл!кт! 
аткам!нерлерд!н Абайга катысы, аз болса да, газет бет!нде 
басылган кейб1р деректер мен жанама мал!меттерде б!ршама 
байкалады. Абай шыгармаларынын сол тустагы казак дала- 
сында б!рден-б!р баспа орны болып отырган «Дала уалаяты» 
газет! нде молырак басылмау себеб! де жай гана нарсе болмаса 
керек. ¥н1ле карасак, оныц тамыры теренде жаткандай 
сезшед!.

Абайдын «Дала уалаятында» жарияланган «Жаз», «Болыс 
болдым, м1неки» деген ек! вяен!н!ц тагдыры да кызык. Бул 
елендер белпл! 6ip себептермен Кекбайдын атынан жа- 
рияланса да, журтшылык оны Абай елец! деп таныганы 
М. KeneeBTiH сол газетттеп корреспонденциясынан 
байкалады. Кекбай атынан жарияланса да, бул елендер 
газет .тарапынан редакцияланган ек! еленн1ч де идеялык 
магынасына елеул! турде нуксан келт!рген. Ягни суреттел!п 
отырган саяси“̂ леуметт1к шындыкка сыншылдык кезбен 
караган Абай танымынын 9леуметт!к сарыны етюрлене 
тускен елен жолдары редакция тарапынан — жумсартылып 
ж!бери1ген. Будан, ^ipece, Абай поэзиясынын реалист!к 
танбасы 0тк!рлене тускен жерлер1н окушы назарынан та- 
салауга тырыскан. Газет редакциясыныц брекет! ашыгырак 
К0р1нед1.

Мысалы, Абайдагы:

KyuLmiJiepiM свз айтса,
Бас изеймОс шыбындап^—

деген жолдарда образды турде бер!лгсн сыншылдык, 
9шкерелуш!л!к сарын кушт! сез!лед1. Ал осы елец жолдарын 
газет:

Куштигерге ушырасуга 
Кдйраты жок, болган сон,
Бата алмоиды 1аы6ындаг^\ —

деп 03 танымына карай жумсартып, «ецдейд!». Сол сиякты 
Абайдагы:
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Бай байгусым decin den,
Шак,ырып к,ымыз беран деп («Жоз»),

немесе

Omiuada оязга 
Мак,пшмаймын ел1мд1 
03 ел1ме ашпамын,
БергемЫ  жо^ деп бел1мд1,—

деген 9леуметт1к сарында толгайтын влен жолдары адей! 
тус1р1лген. Бул редакци51лау жай к,убылыс емес. Абай 
0лендер1н1ч багыты газет танымына кайшы келуден туындап 
отырган жайт деп б1лем1з. Ресми отаршылдык, кезкарасты 
уагыздауына демократиялык,-агартушылык жолды устаган 
Абай поэзиясынын; рухы, ондагы халыктык, сарындар кайшы 
келд1. Атакты «Сепз аякта»:

OmipiK, урлык,,
Упмет зорлыКп 
Курысын К93Щ ашылмас,—

деп отаршыл ук1метт1ц жугеназд1пн ашына жазуы, немесе 
«YmiHmi», «Жиырма бес1нш1» С0з1нде узак жылдык отар
шыл ойдын; жем1с1нен туган «Ж ана низам» жуйес1не деген 
1штей идеялык карсылык, ашык. байкалады емес пе?

«Б1раз С03 казактын туб! кайдан шыкканы туралы» 
(1899 ж,) деген гылыми непздеп тарихи макаласынын жа- 
зылу себеб! де «Турк!стан умаяты» мен «Дала уалаяты» 
газет1нде о баста катар уагыздалган д!нш!лд!к тер!с таным- 
дагы макалаларга карама-карсы жазылган ечбек екен1не 
К0з1м1з жете тусед!. Бул зерттеу сипатындагы макаланы 
Абай 03 кез!нде казак кауымында кеп сез болып epic 
алган, б!рак непзп шындыктан тыс, гылымга жат ойга 
курылган п1к[рд!н epic алуына байланысты жазган сиякты. 
Себеб! Абайдын осы макаласы жазылган кунге дей!н 
«Турк!стан уалаяты», «Дала уалаяты» газеттер! сез еткен 
б^рнеше макалалардын жалпы сарыны осыны ангартады. 
Буган «Казак хусусында Кдркаралыдан жазылып келген 

.сез» деген макала мен Эбд1рахманов Ахуннын 
«Кззактардыч асыл туб!н1ч кайдан шыкканынын хикаяты»^^ 
деген макаласынын жариялануы, ел арасында колжазба 
тур!нде немесе ауызша таралган д[нш1лд1к рухтагы дерек- 
терд1н кен насихатталуы да дАдел. Абай осы деректердс epic 
алып отырган агымы Tepic п1к1рлерд! нактылы тарихи де- 
ректер непз!не суйене отырып, гылыми тургыдан тер!стейд[. 
Газет уагыздауындагы казактын кайдан шыккандыгын, ягни 
казактын туб! арабтан, пайгамбар кауымынан шыкты деген
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алыпкашпа кезадраска карсы Абай гылымга непзделген 
03 ойын: «Б]зд1н казактыд ыкыласы атасын арабтан шыкты 
дегенд1, яки бдни Исрайлдан шыкты дегенд! унаткандай. 
Онысы, арине, тауарихтан хабар тисе, сол жактан ти- 
генд1ктен. Ислам д1н[ бурынгы ата-бабаларды умыттырып, 
д1ндестерд1 жакын керсеткенд1ктен Ь^м арткы жагы хабар- 
сыз карадгылыкта калгандыктан болган ic»,— деп тужырым- 
дайдьк Бул niKip Абайда жай айтыла салынган кездейсок 
nixip емес, кер1сшше, кептеген тарихи мал1меттерге суйене 
отырып айтылганы мысал рет1нде келт1рген нактылы де- 
ректерден акгарылды. Абайдын осы п1к1р1нен сод бул 
макаланыд К1мдерге багытталганы да ашык байкалып тур.

Абайдын атакты «Ескенд1р» дастаны «Дала у^лаяты» га- 
зет1нде жарияланган Ескенд1р туралы дерект1д багытынан 
белекше жатуы да ескермейт1н Жайт емес. "̂^

Абайга акындык енерге кулай берклген тусында ез 
0леддер1н1д «Дала уалаятында» бурмалану жагдайы epiKcis 
секем алдырган. Абайдын ез елендер1н ез тусында казак 
арасына таралып отырган б1рден-б1р газет «Дала у^лаятында» 
бастырудан кол узд1рген себепт1д терк1н1 де осында жатса 
керек. Осындай себептердщ 6ipiH Белослюдовтыд: «Абай 
K03i Т1р1с1нде багаланбады, муныд себеб! оныд ез 
шыгармаларын жариялауга шектен тыс ыкылассыздыгы бол- 
ды. Ол шыгармаларын баспасез бет1нде бастырмады, сол 
себептен оныд ал^^ер! ез! елген сод барып кана казак 
халкына танылды»^,— деп арнайы атап ететш! бар. Ёнд1 
6ip деректерде Абай кез1 т1р1с1нде «ез шыгармасын бас- 
тыруга ешк1мге де руксат етпеген» деген М9л1мет те бер1лед1. 
Абай 03 шыгармаларын бастыруга мумк1нд1п болса да, 
К1тап cTin бастырмаган. 9йткен1 ез творчествосында 
устанган реалист1к: халыктык багыттыд бурмалануы мен сол 
дау1рдс шыккан казакша деген к1таптар TuiiHin тугелдей 
шубарланып, рухыныд бузылып щыгу себептер! де сезпр 
акынды кеп ойга тус1рген болар. Эр1 Абайдын бул туста 
адеби т1лд1д тазалыгы уш1н курсе! кушёйген шагы болатын. 
«Болат пышак кап туб1нде жатпас» дегендей ез 
шыгармаларыныд ем!рл1к куд1рет1не кам1л cenin, халыктыд 
ой санасынан терен орын алып отырганын сезшу! де бул 
кке оны онша тартпаган сиякты. Буган Абай аударган Татья
на жайлы аударма елсд мен сол туралы онн!д казак саха- 
расында мол таралып, rinri халыктык репертуарга ен!п 
кеткен!н ез кездер1мен Kepin тандангандардыд сез! де 
айгактай тусед!. Абай шыгармалары колжазба, 
кош1рмелер аркылы немесе ауызша жатка айту аркылы 
таралып жатты. Абай 0лендер!н1д революцияга дей!н ха- 
лыкка танылу жайы калай болган сд! деген суракка да
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сен1мд1 де д^лелд! жауап берет1н нактылы деректер кез1н 
шынында да баспасезде жарияланган аяендер1нен аламыз.

Д^л осы кунге дей1н Абайдын кез! т1р1с1нде жарияланган 
елеш деп «Дала уалаяты» газет1нде басылган:

1) «Семей уез1. Шынгыс ел1нщ казагы ИбраЬим К.унан- 
байулынын Баканас взен1нде Кепбей1т деген жерге конып 
жаткандагы тур1»,

2. «1888 жылгы май айында Ак^шатау деген жерде Семей 
облысы мен Жет1су облысынын, тетенше сьез! болганда 
6ip уезд1н ел билeyшjлepiнiц rypi» деген атпен басылган 
(«Жаз», «Болыс болдым, мшекей») ек1 елец! мен Шай- 
хисламулы Жус1пбек кожаныд ез атынан иемден1п бас- 
тырган «Ж1пттер, ойын арзан, кулк! кымбат» деген Абай 
0лендер1н гана атап журем1з. Шынында, ааднныц кез1 
т1р1с1нде жарияланган тагы да ек1 елен1н1н барлыгын 
кей1ннен табылган деректер керсет1п отыр Бул ек1 
0ленн1к де тагдыры Шайхисламулы Жусшбек жариялаган 
Абай 0лен1н1ч тагдырына уксас. Абайдын вз1 шыгармаларын 
жариялауга руксат етпей жургенде, акыннын кез1 т1р1с1нде 
сонау кияндагы К,азанда басылган «Кназ блан Загифа» (1897 
жылы басылган) киссасында кездесет1н «Сынагандагы аттын 
сыны» («Шок,пардай кек1л1 бар камыс 1^ула^»). «Бурк1тш1» 
(«Кансонарда бурк1тш1 шыгады анга») деген атпен Абайдын 
атакты ек1 ален1н1н жариялануы назар аударарлык кубылыс. 
Бул 0лендер тагдыры кейб1р текстологиялык ауыткулардыд 
себеб1й*терен1рек тус1нуге мумк1нд1к те беред!.

Киссада к1тап авторынын aты-Ж0нi бер1лмейд1, тек 
киссанын сонында:

Ажаяга сабыр болса ык,тияр,
Шыгарамыз мунан cofi к,исса «Бак,тияр»,
К^дай берсе топай Kinian шык;са керек,
Крсса peminde жазылган таеы дояр, —

ДСП дерек берет1н1 бар. Келешекте «Бактияр»», «Уш кыз» 
дегсн киссалар жазатыны жайыида дерек 6epin, осы себепт!: 
«Атымызды бул KixanKa жазбадык б1з»,— дейд1. Осы сслтеме 
бойынша 1здест1рген1м1зде, «Бактияр» киссасы 1916 жылы 
Уфа каласындагы «Шарк баспасында» басылган болып 
шыкты. Бул к1тапта киссаны бастырушы Бектурган 
Сикымбайулы. ален езуш1 — Жанузак акын деп 
К0рсет1лген.

«Кн9з блан Загифа» киссасы кыз бсн ж1птт1н жумбак 
айтысына курылган. Айтыстын непзп такырыбы — д1н 
маселес!. Академик М. 'Эуезов осы тектес к1таптардын 
мазмуны жайлы: «Сол кезде басылып, тарап журген шала 
казакша сексен шамалы к(таптын кептеп-кеб! киссалар
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болатын. Ол к1таптардыц б^р^н де казактын Д1нш1л, к1тапшыл 
(исламшыл) молда-акындарышыгарган. Осы шыгармалардын 
К0птен-кеб1 пани^амизмд! казак сахарасына таратып 
с1ц1руд1ч Y^Ti едЬ> ‘— дейд1. Бул кисса да осы рухта жа- 
зылып, Hcrisri мазмуны — д1н шарттарын насихаттау 
болганымен, кейде жумбактарыньщ такырыбы кYндeлiктi 
турмыстан алып, оралымды шешен тьлмен суреттелед!:

— Т(иы да мен отырмын жумба^<, ойлап,
Дулдулд1 Сахарова к,ойдым байлап.
Басында булбул отыр уйдщ сайрап,
Дариянын к,уравы бар турган саулап,
Жел тисе жанып кетер ерттей к,аулап,—

деп жумбактаса', оны;

— Болванда аХгЫлын — дарил, кеуден дулдул.
Басында сайрап турган тЫщ булбул.
Дариянын жанып кеткен нУР^Жпшры—
Лдамньщ к,атты шык,к^ан ашуы дур^^,—

ДСП шешед!,
Бул жумбак та кисса шыгарушы акындык! емес, ед аузын- 

да айтылып журген тур1н пайдаланганы байкалады. Кисса 
авторы д1ншц1д1к идеяны жумбак айтыстыц тур1н пайдалану 
аркылы етк1зуге тырыскан. Айтыстын соцында кыз 
жумбактан жен1л1п, ж1птке косылады да, ж1птт1н енд1п 
арманы 6ip жуйр[к ат пен кыран кус екенд1пн айтады. 
Сондыктан:

Квнш жолдасына толваннан сон,
Атымен тура айтады /<густын жайын,—

деп, алгыр кус пен жуйр1к аттыч сипатын жогарыда аты 
аталган Абайдын ек1 елен1н пайдалану аркылы суреттейд!. 
Б1рак бул елендер Абай атынан бершмейд!, кисса авторы 
03 атынан:

Насихат нып игывардым осы ceadi,
Бозбаяа, осыны ок,ы, сез таппасан,—

деп, Абайдыц квз1 т1р1с1нде-ак улы акын 0левдер1н бас- 
пасезде ез атынан бастырып ж1берген. Мумкш ол кезде 
мундай ауыс-туй1стерд1 каз1рпдей — жиенд1к деп 
угынбайтын да шыгар.

Киссадаты Абай елен^нде кездесет1н earepicrep, еден 
жолдарындагы сездерд1к орны мен магынасынын жт ауысуы 
немесе тупнускада ксздеспейт1н тын еден 'Жолдарынын 
косылуы сиякты кубылыстар мунда жи1 ушырасады. 

Мысалы Абайда:
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Ляны тумак,ты алшы киг1згендей, 
Kicini бол-бол к,агып жург1згендеи,—

болса, киссада:

Алшысынан тумсн^ты киг1згендсй,
Ш адыландырып жиппт^ кулг^згсндей , —

болып, 0лецн1ч 6ipiHmi жолында 6ip сез езгерсе, ек1нш1 
жолы тугелдей 0згер1ске у^иыраган. К,иссада Абай 
елевдер[н1н тупнускасында кездеспейт1н тьщнан косылган 
шумак^тар да баршылык. «Сынагандагы аттын сыны» деген 
елен1ндеп:

Кдрдан 0̂ , манпалдап isopa болса,
Одем1 Mimen сайьш жара у болса  
Cam десе мын тЫ дага сатпас е01м.
Кимайтын досым келш к,аламаса,^^—

деген 6ip шумак, елец кисса авторыныц тарапынан косылган. 
Бул еленн1ц карпылмаган ыргагы мен уйлес1мс1з уйкасынан 
да KepiHin тур. Киссадагы «Бурк1т» («К,ансонарда бурк1тш1 
шыгады ацга») деген атпен бер1лген елецдс жогарыдагы 
елец сиякты езгер1стер мен коспаларга кеб1рек урынган. 
Тупнускада бул елец 28 жол болса, киссада 52 жол бон 
молыга тускен. К,исса авторы Абайдыц:

Кдр аппак,, буркип к,ара̂  тулк1 к,ызыл,
YKjCaudbi к,аса сулу ш ом ьш анга,—

деген елец жолындагы керкемд1кт1ц к,уаты мол акындык 
сез ернектер1не «ецдеу» жасап, жаца жолдар косканы 
мына елец жолдарында ашык байк^алады:

BypKtm — нора, норда тулк1 HtisoL^,
УН<^айды нызга ж 1гш  ноагтганга,
Лппан бет, жалолаш е/п, ну̂ 1̂ырсно бел 
Ьауырыца Kip in кегпер ныл1таганда.
Лныл, кврЫ, м1нез1 б1рдей болса,
Бозбаланын арманы жон жал̂ Аа/1да.
K/adipi болмас сездщ квп малтасан»
С у ре пин бЫе алмайсын квп 6ак,пасац^
Крямай ма квщлШзде айпщан св^ш,
Bip устап эр свз1мд1 салмал^пасац , —

деген елец жолында келт1р]лген сездер Абай алешндеп 
танымалы жолдары екен! талассыз болганымен, барлык 
елец жолдары кисса авторыныц тарапынан езгер1ске 
тускен! жай караганда-ак, cesuiin тур. Мунда Абай «Эр сез1н 
6ip ойланып салмактасац»,— деп, т^уелд! жалгаудыц уш!нш! 
жагымен сейлесе, киссаныц авторы «Б!р устап ар сез!мд!



салмактасан»,— деп, т^уелд! жалгаудын б1р1нш1 жагымен 
С0ЙЛСП, акын 9лен1и ез атына иемденген! мен мундалап 
KepiHin тур. Кисса авторы кейде Абайдын сез орнепне 
дарынсыз ел1ктейт1н1 де бар. Мысалы:

Крнатыи s,apQ буркш жаюигы edi,
Тулк1н1 квргеи жерден к,агуи1ы cdi.
Болганда к,шдар — тулк(, жи1т — бурк1т,
Астында жумарланып к,алушы edi.
ТулкЫщ тумсшына кез келгенде, ^
Ллдырмай жер басарын (<;айгпушы cdi,

елен жолдарында кисса авторы, непз1нде, Абай олешнде 
кездесет1н осем суретт!, жанды KepinicTi вз1нше орнек- 
темек болган. Бул жайт автордын ез атынан жариялап 
отырган Абай 0лендер1не ез тарапынан б1ршама елеул! 
earepicTcp енд1ргеннен керсете тускен.

Окушыны кызыктырып, ойландыратын н^рсе — 1897 жы- 
лы Казанда басылган Абай елевдер! кисса авторыньщ колына 
калай, кандай жолдармен жетт! екен деген сурак?

К,исса авторы Абайдыц баска елендер1нен де хабардар 
екенд1п киссада б1рен-саран орын алган Абайдын кейб1р 
елен жолдарындагы сездсрд! пайдалану ^рекет1нен 
KepiHin турады. BipaK Абай 0лeндepi Yйлeciмiн бузып 
ез1нше омбылап журу1не, елен жолдары араласып, кепте- 
ген сездердш езгер1ске молырак ушыраганына карасак 
Абайдын жогарыдагы ек1 елен! кисса авторынын колына ел 
аузында бipeyдeн-бipeyгe eryi аркылы жеткен тар1зд1.

Тепнде табигатынан жуйр1к ат, алгыр куска куштар ел! 
арасында Абайдын бул ек1 елен! жатка айтылып, кен та- 
ралган болса керек. Гасырлар бойы жылкымен етене боп 
6ipre жасасып, онын бар касиет!н калткысыз таныган халык 
акыны Абайдын атка берген сыны бук!л Шыгыска данкы 
жайылган «Кабус-намадагы» аттын сынынан анагурлым 
керкем, барынша турмыс шындыгына, халык угымына 
жакындыгымен де ерекшеленед!.

Бул елен 1897 жылы К,азанда басылуы Абайдын акындык 
данкынын ертеден-ак шыркау алыска жайылып, 
шыгармалары ауызша, ар! колжазба, кеш!рме тур!нде кен 
таралганын танытумен 6ipre, кез! т!р!с!нде-ак бурмаланып 
(«Дала уалаяты», 1889, № 7,9,12), арк!мдерд!н атымен жа- 
риялангандыгын (Бектурган Сикымбайулы мен Жанузак 
акыннын Шайхисламулы Жус!пбек кожаный), ягни револю- 
цияга дей!нп акын шыгармаларынын танылу, жариялану 
д^режес! каншалыкты аянышты халде болгандытын 
айгактайды.

Абайдын Бектурган жариялаган ек! елен!н!н тагдырына 
уксас кубылысты «Тобыкты Ыбрай маркумнын сездер1нсн»
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деген атпен 6ip топ Абай алешн жарк51лаган Зейнелгабиден 
ибн-Эм1ре 9л-ЖауЬари ал-Омскауид1н 1909 жылы Уфа 
каласындагы «Шарх баспасында» басылган «Насихат- 
К,азак.ия» деген рисоласы (тарактаты) мен 1909 жылы 
Казанда басылган М\1^амедсалим К^шимовт1н «Сулу кыз» 
жинагынан да К0рем1з. Мысалы, «Сулу к.ызда» басылган 
20 жол елен Абайдыч «К,а1̂ таган ак кум1стей кеч мандайлы», 
«Битектей аркасында ерген бурым», «Ж1пттер, ойын арзан, 
кулк1 кымбат» деген уш елеч1нен курастырылып жария- 
ланган.

Ал Абай алендер! Зейнелгабиден колына тупнускасын 
сахтап холжазба архылы жетпей, ел аузынан б1реуден- 
6ipeyre ету архылы жетсе, кей елендер1н1ч тек сарыны 
Гана жеткенге ухсайды. Бектурган Сихымбайулыныч 
холына Абай елечдер! композициялых халпын бузбай 
жеткен1мен, хиссаны шыгарушы ез тарапынан 
0згер1стер енпзсе, Зейнелгабиден жариялаган Абай 
елечдер! ел аузында айтылуы архылы жеткен! себент! 
б1рсыпыра 0згер1стерге ушыраган.

Tinri В. А. Кудашевт1ч холжазбасында^® да Абай 
олендер1шч белпл! дарежеде тупнусхадан ауытхитын жер- 
лер1 бар. Бул холжазбада, непз1нен, Абай елендер1шч 
тупнусхасы сахталганымен, кейб1р елеч жолдарындагы 
С0здерд1ч орны не магынасы тупнусхадан ауытхыган. Мы
салы, тупнусхада:

Ten-meeic жумыр келст айналасы...
Эр елден вленменен к,айыр muien,—

болса, В. А. Кудашевта:

Ten-medic тугел келст айналасы...
Бар елден влefi^teнeн к,айыр су pan,—

деп асты сызылган уш С0зд1н магынасы ауысханы Kopinin 
тур. Немесе Абай влечдерш1ч жолдары тугел бер1лмей, 
хысхартылып отырады. Мысалы; Абайдыч «Кдлыч ел1м, 
хазагым, хайран журтым» деген елеч! тупнусхада 30 жол 
болса, Кудашевтыч холжазбасында 17-ах жол мен бершген. 
Бул жагдай т1пт! Абай ез1 вм!р cypin отырган ортаныч 
031нде ахын елендер! белпл! дарежеде 0згер1ске ушырап 
келген!н байхатады. Жалпы хазах ахындарыныч 
шыгармалары ел !ш!нде б!рден-б1рге ауызша айтылуы 
архылы кеч калемде таралганымен, баспасезде жариялан- 
бауы себепт! белпл! дэрежеде езгер!стерге ушырайтыны, 
хазах 9дебиет1н1ч тарихында белгит! жайт.
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Зейнелгабиден к1табында жарияланган 6ip топ Абай 
0лендер1нде де осы к.убылыс орын алган. «Насихат- 
К,азак,ияда» жарияланган Абайдын «0лен—сезд1н патшасы, 
сез сарасы», «К,артайдык., кайгы ойладык., у-^гайды арман», 
«Картайдых, кайгы ойладык, уйкы сергек» деген белпл! уш 
елещ* 1. «0лен — сезд1ц патшасы, сез сарасы», 2. 
«Картайсан, кайгы ойлайсын, уйкын сергек». 3. «Бай алады 
кез1нде кеп берем деп», 4. «Ал енд1 жаксы дейм1з к1мд1 
калап» деген атпен терт елен рет1нде басылып api елеул! 
текстологиялык езгер1ске де ушыраган. Бул арада да 
тупнускада кездеспейт1н елен жолдары тыннан косылып 
отырады. Мысалы: «К,артайдык, кайгы ойладык, уйкы сергек» 
деген елен тупнускада 48 жол болса, Зейнелгабиденде 28 
жол. Мунда Абай елешн1н тупнускадагы 1, 3, 4 шумактары 
езгермей тугел сакталса,. 2-шумактын тек 3-4 жолдары 
Гана алынады да, калган жолдары тыннан косылады. Немесе:

Лузыменен ацдамаи свз1н жвндеп,
Ел1рт1п шайтан жсис,к,а болар к1рмек.
Ыреуге малы бар деп 6ил1к бермек,
Ytu жыл етсе тагы да сайлау келм ек,^

деген сиякты бут1ндей тыннан косылган елец жолдарында 
Абайдын «Ел бузылса табады шайтан ернек» деген елец 
жолынын с1лем1 гана ем1с-ем1с елее берген! болмаса, тугелдей 
жаца жолдар.

Зейнелгабиден к1табында келт1ршген Абай елендер1нде 
кездесет1н бул езгер1стер ез алдына, т1пт1, Абайдын Kaaipri 
жарияланып журген шыгармалары 1ш1нде кездеспейт1н, 
б1рак Абай елец! деп арнайы этап К0рсет1дген елец шу
мактары да кездесед!. Автор ез1н1н рисоласында казак жас- 
тарын бшм, енерге, окуга шакырганда, кеб1несе, Абайдын 
nixipiHe суйен1п: «Гылым, енер 1здеу жайында мошЬур 
ИбраЬим Кунанбаевтын 6ip сез1:

Жол кврмек, жоба б1лмек, жакан кезбек^
Бой жен,бек, ер жштке окыл manna 
Таедырын KepyuiiniH хак,тан бШп,
Кешел1 енер иесЫ журсе жак,тап.
Ниетщ тузу Оолса сенщ аппак,,
Ек1 ел1 аузына к,ойсан K,aK,noJ<,.
Сыбыр, веек дегеннен сырттай журт, 
Гылым, енер, мал таппси^, журпща жai^nas,&,29

деп келт1рген1 Абай елендер^нде жок тын жолдар. Бул ек1 
шумак елен жолдары ез1н1ц идеялык сарыны жагынан да, 
0лeндiк елшем! мен уйкасы жагынан да Абайдын — 
«Картайдык, кайгы ойладык, уйкы сергек» деген елеюне 
ете уйлес те ундес келед!. Бул еленд! Абайд1к1 емес деуге
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шара да жок,. Абайда ез 0лсцдср1н кадагалап жинап отыру 
т;)р1зд1 адет болмаган. Бул влек дс шамасы жазылган сок 
сл imiHC таралып Kexin Абай елеюн топтастырушылар 
назарынан тыс калып коюы гажап емес. 9йткен1 Абайдын 
кейб1р елендер!*^  ̂ суырып салма акындык. енср жолымен 
айтылып, ел imine таралып кеткен1мен, ал1 кунге деЙ1н 
жиналмау cc6e6i осыны ак^артады. Мунын уст1не жогаргы 
ек1 шумак елен тарихы Зейнелгабиден Абай елсндср1н ел 
аузынан алып бастырганын растай тусет1н косалкы далелдер 
десе болгандай.

Зейнелгабиден бастырган Абай елендер! кейде влек 
жолдары тугел сакталганьтмен ондагы сездерд1н орны немесе 
магыналары жи1 езгер1ске ушырап, ауыстырылган. Мысалы, 
тупнускада:

Ж амандар к,ьиа а м а й  жур адал ецбек,
¥рлык„ K,yAbtfi, /<,ылдым деп к,шар квлбек.
Арамдьи^тан жамандык, кврмсй к,алмас,
Мын кун сынОас 6ip куш сынар швлмеку —

болса, «Насихат-Казакияда»;

Надандар к,ьит алмаи жур адал снбск,
¥рлык„ к,арлык, крылом деп к^агар квлбек 
Харамдык,тан аск,аны 6ip кун тусер,
Мын, кун сынбас 6ip Kyni сынар швлмск,'''—

ДСП бсршген влек жолдарындагы асты сызылган сездер 
курамы айкын Kepcexin тур. Абайдык «Картайдык,, к.айгы 
ойладык, улгайды арман» деген ален1 де осы еленмен 
тагдырлас.

Зейнелгабиден Абай елеш деп «Ал енд1 жаксы дeймiз 
к1мд1 калап» деген Абайда кездеспейт1н елек жолынан 
басталатын 16 жолдык еленд! келт1ред1. Бул еленн1ч 9 
жолы Абайдык «0лек — С0зд1к патшасы, сез сарасы» 
дегсн 0лсн1н1к шумактарынан алынса, калган 7 жолы тагы 
да тыкнан косылган, Абайдык бул олекш Зейнелгабиден 
нел1ктен ек1 бел1п («0лек—С0зд1к патшасы, сез сарасы», 
«Ал енд1 жаксы дейм1з к1мд1 калап» деп), жеке-жеке влек 
рет1нде келт1ред1. Б1зд1ншс, бул влек Зейнелгабиденге- ек1 
влек рет1ндс жету! дс мумк1н немесе Абайдык «0лек — 
С0зд1к патшасы, сез сарасы» деген елек! бастапкы жагын 
ак.ындык 0нерд1н улп-внегес( рет1нде усынып, сокгы шу- 
мактар сарыны жогаргы ек1 0ленн!н алеуметт!к моти1в!не 
ундес болгандыктан, жеке влек рет1нде кврссту ыктималы 
да бар. Абай елендер1нде мундай езгер1ст1к Kaaip де бар* 
лыгын кейб!р зерттеуш1дср назар аударган далелд! ой 
гпк1рлерден де кврем!з.'^
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Зейнслгабиденн1н Лбай елендер1н жариялауына себеп, 
оган материалды Какпай берген дсген 06im Жиреншинн1н 
niKipi шындыкка уйлесе бермейд!. К,айта сол дау1р 
жагдайын сске алганда, коп нарседен хабары бар, елен 
енсрт дурыс багалай алатын api т\я туралы дайект! 
кезкарасы бар Зейнелгабиден Абай елешнщ тупнускасын 
б1ле отырып, бузуы мумк1н смес. Кер1с1нше, Зейнелгабиден 
к,олына Абай елендер! тупнуска бойынша жетпей, ел аузы- 
нан б1ршама earepicxepre ушырап барып жеткен1н керсе- 
тсд1.

Абай 0лендер1 «Кназ блан Загифа», «Сулу кыз», «Насихат 
— К,азак.ияда» жарияланып, ягни революцияга дей1н-ак турл1 
жолдармен таралу жагдайлары онын шын ман1ндеп халык 
акыны рет1ндс кен тургыдан таныла бастаганын далелдей 
TyceriH деректер деп б(лем]з.

АБАЙДЫЦ М¥РАСЫН ЗЕРТТЕУШ1, НАСИХАТТАУШЫЛАР

Абай кайтыс болгаинан кей1н онын ^деби мурасын ха- 
лыктык мурасын халыктык тургыдан багалап, колдан кел- 
гсншс аянбай арскет еткен калам кайраткерлер! де болды. 
BipaK булар акын мурасын ар турл1 дарежсде таныса да, ол 
дау1рдеп адеби сынньщ толыспаган жагдайына байланыста 
улкен талап коярлык дарежеге К0тер1ле алмады. Олар акын 
мурасын казак т1л1нде шыгатын баспасез аркылы насихат- 
тауды Абай кайтыс болганнан кей1н-ак К0п узамай колга 
алды. Бул жолда азды-копт! енбек ет1п, Абай мурасын 
танытуда, багжгауда оз1не тан улсс коскан: Бекейханов, 
Зейнелгабиден ибн Эм1ре ал-ЖауЬари ал-Омскауи, Как1тай 
Ыскаков, Султанмахмут Торайгыров, Самат Эб^шулы сиякты 
революцияга дей1нп казак кауыМыньщ когамдык ой-санасы- 
нын демократиялык-агартушылык багытындагы интел- 
лигенттер тобы ед].

Зейнелгабиден ибн Эм!ре

Абай шыгармаларын баспа аркылы насихаттаушылардын 
6ipi — Зейнелгабиден. Ол Абайдын 6ip топ влендер топ- 
тамасын Как1тайдан бурын жариялап, Абай Ж0н1нде арнайы 
nixip KOTcpin, акын мурасымен туыскан татар халкын та- 
ныстыруга ^>рекет стт1. Онын «Насихат-К,азакия» деген снбеп 
Как1тай бастырган Абай шыгармаларынын алгашкы жи- 
нагынан бурынырак жарияланып, Абайды дурыс тургыдан
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багалауымсн ерекшеленед!. Зейнелгабиден туралы кейб]р 
гылыми-зерттеу скбектердс*^^ 1ш1нара айтылса да, онын 
eMipi, екбеп жайлы толык мал1мст бер1лмей келед!.

Э. Жиреншин ез енбепнде осы олкылыкты толык.тыруга 
умтылганмен, уст1рт деректер мен кайшы п1к1рлсрге жол 
6cpin алган. Зейнелгабиденн1н к1м екенд1п туралы: «Абай 
туралы татардын, (?) Зейнелгабиден ал-ЖауЬари деген зерт- 
reymici «Тобыкты Ыбырай маркумнын олендер^нен» деп 
Абайдын б1рнеше влендер1н кылып 0з1н1н Кззан (?) 
каласында шыгатын «Насихат-К^закия» деген жинагында 
1909 жылы басып шыгарды. Буган да материал 6epin, Абайды 
танытк,ан Коютай (?). 0йткен1 ол 1907 жылы Казанга 
барып, 6ip жыл жатып кайткан»^^— деп жазады да, шын- 
дыкк,а уйлес1мс1з жорамал п1к1рлерге суйенуден уш турл! 
жансактыкка урынады.

«Насихат-Казакия» авторы ез1н Зейнелгабиден ибн Эм1ре 
ал-ЖауНари ал-Омскауи деп узд1к-создык атаумен атаган. 
Мундай атаулар 0з1н1н кай жерден, кай рудан шыккандыгын 
керсетет1н ертедеп Шыгыстык достур екенд1п баршага 
мёл'ш. Мундай узд1к-создык атаудыц ман1не коз ж1берсек 
онын магынасы: Зейнелгабиден Эм1ре баласы, Орта жуздеп 
карауыл руынын жауар деген тобынан, Омбыны жайлаушы 
деген дерект! угымдарды б1лд1ред1.

Мысалы, Абайдын*.

Муны жазган б1лген КУ-л,-
Гуламаки Дауани
Осылаи denmi ол шынш.ыл,—

дсгендег! ГуламаЬи Дауанид1н ресми аты — Мухаммед ибн 
Асхад (Жалледдин) ад-Дауани, ягни бул Мухаммед Асхад 
баласы Дауан кыстагынан (Ираннын Шираз деген каласынын 
манында) шыккан окымысты дегенд! бйщ1ред1. Осы тургыдан 
карасак, Зейнелгабиденн1н татар емест1п, мекен! Омбы маны, 
Акан cepiHiH «К,улагер» ан*1нде айтылатын «Атыгай Клрауылга 
олжа салган» дегендеп Карауыл руынын Жауар деген то
бынан шыКкандыгы т^илассыз боп шыгады. Мунын уст1не, 
т1пт1, Зейнелгабиден: «...Нагыз казак т1л1н ест1меген татар 
агайындарымызга казак адебиет1нен намуна ернек корсе
ту» ,— дсп жазуынан да онын к1м екенд1г1 сез1л1п тур 
емес пе?

0 . Жиреншин «Насихат-Казакия» мен «Уакыт» газет1н 
осы енбепнде Казан каласында басылган деп б1лгенд1ктен, 
Зейнелгабиденге Абайды танытушы Казан каласына барган 
К^к1тай ед1 деген nixip айтады. «Насихат-Казакияны» 
Казанда басылды деп б1лгенд1ктен де осы п1к1рд1 жорамалга 
суйсн1п айтып отыр. Шынында, «Насихат-Казакия» Казанда
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емес, Уфадагы «Шыгыс баспасында» басылган. Муны, xinri, 
СОЛ Зейнелгабиден к1табында «Тобыкты Ыбырай маркумнын 
сездер!» деген атпен басылган Абай 0левдер1н1н жайы да 
бекерге шыгарады. «Насихат-К,азак,ияда» жарияланган Абай- 
дын уш елещн тупнускамен салыстыра карасак, айтар- 
лык,тай 03repici бар боп шыгады. Егер бул елендерд! 
0 . Жиреншин айтадндай, Зейнелгабиденге К9к1тай берд! де- 
сек, неге Зейнелгабиден тупнуск,аны сактамайды? Tinxi Зей
нелгабиден Абайдын «0лен — сезд1н патшасы, сез сарасы» 
деген 0лен1н дербес ек1 шыгарма рех1нде усынады гой. 0pi 
Абайда кездеспейх1н:

Квз жумьишп дунаеден вткенЩше,
Лдамныц таусылмаиды к^амтымасы,—

деген сиякты елен жолдары да кездесед!. Бул — Абай 
oaeioHiH Зейнелгабиден вдлына Как1хай аркылы емес, 
кер1с1нше ел 1ш1нде ауыздан-ауызга харау арк.ылы ауызша 
немесе ауызша айхылуынан к,олжазба хур1нде ауыскан куйде 
жехкен1н далелдейд!.

Каза^ халк.ынын кхзгамдык ой-санасынын жанданып, 
улттык, ceaiMiHiH оянуына кушт! асер exin, елеул! 0згер1с 
енпзген себепх1н хамыры 1905 жылгы Ресейдеп буржуази- 
ялык.-демокрахиялык революцияда жахыр. Mine, xiкeлeй осы 
алеумехх1к с1лк1н1сх1н cepnini ояхкан алгашкы к,азак инхел- 
лигенххер1н1ц 6ipi — Зейнелгабиден. Халыкхын улххык. са- 
насынын оянуына xypxxi болып охырган олеумехх1к 
хубылысхыц себеб! не норсе екенш вз'\ де ангарахын хор1зд1. 
9йткен1 ол ез1н ояхушы кейб(р кун xopxi6iHe койылып 
охырган елеул! маселелер жоншде nixip айхуга ихермелеген 
кушт1н ce6e6iH «Замандасхарыма 6ip-eKi соз» деген арнау 
елешнде:

f  аяамга гибраттьи^пен сал квзщд1,
Хикметтен к,алыс деме бул сез1мд1 
Осындай магруфаттыц заманында 
Крзгалтып оятайын мен де вз1мд1 —

ДСП кврсехед! де, осы доу1рде оянып, халык мунын 
жокхаушылар пахша 0к1мех1н1н отаршыл саясахына наразы 
болып, алеумехх1к xeMmmiKxi аяусыз сынга алады. 9нер- 
бйпймд) менгеруге, мадениехх! елдер дарежес1не ;<ехуге 
ундейд!.

Зейнелгабиден де хуган халкын MOACHHexi жогары ха- 
лыкхар катарына косудын б1рден-б1р жолы оку~бш1мд1 
медгеру, охырыкшылыкка кошу, орыс х1лш билуде жатыр 
деп карады-. Онын «Насихах-К,азак.иясындагы» жанашыл ой- 
п1к1рд1н ушкынын сол кездеп казак кауымынын хурмысы
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мен ой-санасындагы езгер1стерд1н непз1нен туып отырган 
0м1р талабынын KepiHici демеске болмайды.

К,огамдык. л^кipдi жандандырудыц парменд] — бас-
пасезд! талап етуд1н кушейе тускен! де белпл!. Осы маселен! 
казактар арасында алгаш рет К0теруш1лерд1ц 6ipi де Зей- 
нелгабиден болатын. Ол б1рнеше миллион халыктын атынан 
шыгатын газет болмайынша, халыкты 1лгер1 бастыруда nixip 
куресш кушейту, халык-ад мадениет урыгын себу мумк1н 
смес ДСП карай, осы жолда коз! ашык азаматтардын бipлeciп 
батыл арекет exyi керект{пн кун T9pTi6iHC коя б1лд1.

Зейнелгабиден де К.азакстаннын Ресейге косылуын 
Шокан, Ыбырай, Абай тургысынан багалап казактар 
«...бурынгыдай болмай азырак шгер! гылым, магруф жен1нде 
бей(мдел1п, швп-моп шауып, кора-копсысын тузетт, епн 
салып, балаларын окыта бастап мадениетт1н 6ipiHmi 
баскышына аяк басты», — деп казак халкын 
к0шпeндL^iктeн отырыкшылыкка айналдыру маселес! кун 
Tapxi6iHe койылып охырганына журтшылык назарын ауда- 
рады. Халыкты медениетке хартудын жолы агартушылык деп 
б1лгенд1ктен; «Адам баласы уш1н кад1рл1, кымбах нарсе акыл 
болып, СОЛ акылды жогары баскыш^а шыгаратын н^рсе 
гылым, 0нер, магруф болса' керек>> ,— деп бар oMipiH 
жастарды окытуга сарп exin, халыкхы б1л{м жолына наси- 
хаттаумен oxxi. «Акылды, б1л1мд1, онерл! болу тан1р1ден 
деп, оны кудай бермесе не кыламыз деген сиякхы opiccia 
ойл^ды немесе «Ш1рк1н б1зд1н казакхан артык халык бар 
ма>> ,— деп К0шпенд1л1кт1 дар1птейт1н п1к1рлерд1 Абай 
козкарасы тургысынан хер1схейд1. К,азактын кемтп1л1п — 
6uiiMci3Airi мен надандыгында деп корсету! Абай п!к1р!мен 
ундес шыгады.

Зейнелгабиденн!н бул трактаты — Абай мурасын наси- 
хахтау мен багалауда революцияга дей!нп ^дебиеххе оз1нд!к 
орны мен белпл! дарежеде ерекшел1п бар енбек. Ойхкен! 
бул трактат казак одебиетш1н жайы хуралы маселен! тунгыш 
рех арнайы сез exin, айрыкша kohlt белумен дараланады. 
Осыган т!келей арналган «Эдебиет казакия яки казакхардын 
т!л онер!» деген бол!мде де Зейнелгабиден оз1н!н п!к!р!не 
Абайдын идеясын аркау exin отырган. Бул, ас!ресе, онын ана 
т!л!нщ тазалыгы, орыс т!л!н уйрену мен акындык онер 
жайлы айхылган п!к!рлер!нен де байкалады.

Эдеби т!лд!н тазалыгы хуралы принципх! курсех! казак 
адебиет! тарихында Абай бастады. Бул куресх!н аргы торк!н! 
Абай кастерлеп откен Жус!п Баласагун, К,ожа Ахмет Йас- 
сауи, улы Эл!шер Науаида жатыр.

Эдеби т!лд!н тазалыгы уш!н курескен Абай дастур! Зей
нелгабиден, Торайгыров енбектер!нде одан ар!
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жалгастьфылды. Зейнелгабиден турк! Т1лд1 халыктар 1ш1нде 
таза сакталганы «араласып кеп езгер1ске ушьфаганы казак 
тш деп айтуга жарайды»" "̂ ,̂— деп караган.

Шыккан к1таптардын таза казак т1л1нде жазылуын талап 
етед1. Зейнелгабиденн1д еленге кояр талабы мен акындык 
енерд! багалауы Абай усынган эстетикалык кезкарас 
непзшде калыптасканы сез1лед1.

Зейнелгабиден акындыкты улкен енер деп танып, онын 
улылыгы мен кacиeттiлiriнe орыстын улы акыны Пушкинд! 
улп ете сейлейд!. 0йткен1 «орыстардын Пушкин! кияметке 
шей!н халык т!л!нде сейлен!п, тарихка жазылуы>> , сол 
сез 0нер1н!н куд1рет!не байланысты деп б!лед1. Абайга да 
осы тургыдан карап, онын акындык 0нер!н аса жогары 
багалайды. Зейнелгабиден казактын т!л енер!н татар 
халкына таныстыруды максат еткенде, Абай шыгармаларын 
казак поэзиясынын улпс! рет1нде усынып, оны казак поэ- 
зиясынын ушар шыны, жакуты рет1нде таниды. Поэзияны 
Абай койган талап тургысынан багалауга тырысады.

Абай поэзиянын алеуметт!к М9н1н rycipin, жеке бастын 
муддес1не пайдалануды катал айыптап, мазмун мен турд1н 
б1рл1п туралы м9селеге тегеур!нд! талап койса, Зей
нелгабиден де: «Жалгыз-ак шешенд!к байлаусыз, Д9мс1з 
копке кад1рс!з кургак болганы сыкылды мактаулы 
вленш1лд1к те б!реуд1 мактап жактауымен, б!реуд! жактап 
сактауменен болмайды, балк1м шешенн1нт!л!, шеберд!н колы 
ортак болсын. 0ленн!н !ш! алтын, сырты кум!с болып улп 
орнекпенен толы болсын>И^,— деп, оз доу!р! уш!н багалы 
nixip козгайды.

Казак сез енер!н!н баска модениетт! халыктармен са- 
лыстырганда артта калуынын себеб! не деген сурак кояды. 
Бул енердщ баска халыкта болганы сиякты казакта да 
барлыгын, казактын да неб1р сезге шешен, ойга кесем 
«кетпен туяк кеменгерлер!» болганын, api сез 0нер!н1н 
кад!рл1 болганын атап керсетед!, Б!рак осындай сез 
0нер!н1н непз! болса да, шешек атып гулдемеу себеб1н: 
«Асылы бул ек1 енер (шешенд!к енер мен акындыкты 
айтып отыр — М. М.) баска халыкта болганы сыкылды 
казактарда да барлыгын, сол асылдын кад!р1н танып, орны- 
менен устай алмай, гылым, магруф майыменен майд£н- 
баганы себепт!, urepi аттай cypinin келе жаткандай^",— 
деп керсетед!. Д!лмар шсшендер!м!з бен акындарымыздын 
кайда жарменке болса сонда барып, сез енер!н1н кад1р1н 
KCTipin журген1не ренж!п: «Енд! миллат бакшасын гылым, 
магруф блан зсйнеттеп, гадалат сарайында шешендср1м13Д1 
сейлест1р!п, еленш1лер!м1зд! айтыстырсак, м9ж!л!с!м13 
П̂ л̂д!, сез1м13 булды болар ед!»^*— деп сез енер!н1н
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есу1ндеп басты кедерп казак сез енер1шн балавдыгынан 
емес, онын карангылыгы мен 0нер-б1л1мс1зд1пнен деп 
карауында Абайга ун косу бар. 0pi Абай шыгармаларын 
улп-енеге рет1нде багалайтыны да сез1л1п тур.

Орыс Т1Л1 мен мадениет1не кезкарас жагынан да зерт- 
теуш! Абай бастаган улы жолдын торабынан табылады. Со- 
ндыктан да орыстар мен казактар мацпл1к б1рлес1п ем1р 
сурет1нд1ктен, орыс т1л1н б1лу кажеттшктен туады деп 
карап, Ресейге косылганнан 6epi гана К,азакстанда агарту 
iciHiH жанданып отырганын арнайы турде атап кврсетед!. 
Орыс т1л1н уйренумен 6ipre ек1 Т1лд1 орынсыз бытыстырып 
сейлеуге карсы болып, одеби т1лд1н дарежес1нде сейлеуд! 
талап етед1, rinri, бул талап бупн де кун тарт1б1нде тур 
емес пе?

1908 жылы «Уакыт» газезчнхн 388-сакмнда жарияланган 
«Абай К,унанбаев)  ̂ деген макаланы б1з Зейнелгабиденд1к1 
деп ойлаймыз. Бул макала туралы Э. Жиреншин Кж 1тай 
1907 жылы Казанга барганда Казан каласынан шыгатын осы 
газетке Абай туралы макаланы жариялатты'^ ,— деп 
карайды. Б1рак бул п1к1р онша сен1мд1 емес. Себеб! «Уакыт» 
газет! К,азанда емес, Орынборда басылган. Ек!ншщен, 
макаланы жазушы Абай к1табын осы уакытка дей1н басты- 
руга арекет етпегендерге наразылык б1лд1ред1. Ал Абай 
к)табын бастыргалы журген Как1тай езше-вз1 наразылык 
б!лд!ру1 мумк!н емес кой. Уш1нш1ден, макаладагы кезкарас 
К0П жагдайда Зейнелгабиден п1к1р1мен 1л!ктес кел1П жата- 
ды. Мысалы, Абай елен^ндег! «Кайран т!л, кайран сез, 
наданга кад1рс!з», деген ой Зейнелгабиденн1н т1л жайлы 
niKipiMCH уйлес1п жатыр. Макаланын келем! шагын 
болганымен, Абай мурасынын кейб1р езект! жактарын ар
найы сез ету1мен де назар аударады.

Зейнелгабиден «Насихат-К,азакиясында» Пушкин атынын 
тарихка манп жазылуынын басты себеб!, акындык енер! 
куд1рет1нде деп караса, бул макаласында Абайдын казак 
даласына даккы жайылып танылуы, акыннын байлыгына 
немесе бил!пне байланысты емес, кер!с!нше, онын «т1л!, 
окушыларын оятатын елендер! оны бук!л атырапка ез1н 
м^шЬур еткен» акындык енер1нде деп Абайдын акындык 
0нер!не шешуш! м^н беред!.

Макала авторы Абайды тек улы акын рет1нде гана та- 
нымай, оны казак халкынын ойшылы, б(л1мд] кеменгер! 
рет!нде багалап, Абай туган халкынын рухани дуниес1мен 
гана шектелмей, Батые пен Шыгыстын рухани дуниес1нен 
до терен сусындаганын атап етед1, Абайдын географиямен, 
^xipcce, тарихпен кен тургыдан таные, epeci зор б1л!мд1 Kiel 
болганы туралы алгаш мал1мет бер!лед1. Бул айтылган
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п1к1рлерде Абай мурасыньщ нар алган уш саласы жайлы 
М. Эуезов калыптастырган гылыми терен танымнын алгашкы 
нышаны жатканын да керем]з.

Абай мурасынын нар алган уш саласын нак,тылы атап 
отырып, автор СОЛ уш саланьщ 1ш1нде орыс адебиет1н1ц 
шешуш! роль аткаратынын атап К0рсету1н1д ез1 ерекше 
манге ие. Макаладагы niKipAin ен кунды да 1ргел1 жер1: «Ол 
шыгармаларын казакша жазды, мейл1нше мол ецбектенумен, 
орыс т1л1н уйрен1п, орыс адебиетше ерк1н жетц11п достасып 
алды. 0левдер1 ес1ткенн1н журепн ж1герленд1рерл1ктей та- 
биги болып, шыгармаларыныц асыл непз! Лермонтову 
ундес»,— деп ой тую1нде жатыр. Автордыц пайымдауында, 
Абай орыс адебиетгн зор к.уштарлык,пен камш менгергенш, 
Абай шыгармаларынын непзп сарыны, acipece, М. Ю. Лер- 
монтовпен сабактас, озектес екен1н арнайы атап корсету! 
СОЛ дау!р ой-п1к!р1ндеп елеул! табыс. Абай мурасыныц «ауен! 
мен ауез!н», ягни непзп басты сарынын Т1келей адебиет1н1ч 
демократиялык, багытымен ундес деп таныту сол кезен уш1н 
каншалыкты ман! зор п!к!р екенд1п бупнде ерекше ман! бар 
нарсе.

Кэк1тай Ыскакулы

Революцияга дей!нп дау1рде Абайдын OMipi мен адеби 
мурасын танытуда елеул! енбек еткендерд!н !ш!нде Как1тай 
Ыскакулынын орны белекше. Как!тайдыц Абай мурасын 
танытудагы басты енбеп де Абай шыгармаларынын тунгыш 
жинагын курастырып жариялауы мен акын oMipi туралы 
алгаш рет мал!мет беру1нде жатыр. Как!тай Абай мурасын 
жинастырып, бастырудагы тарихи енбеп жайлы Абай мура
сын зерттеушьпер енбепнде^^ молынан айтылды да. б1рак 
М. Эуезовтын монографиялык енбепнде болмаса, баска зерт- 
теулерде Как1тай енбеп сын кез!мен каралмаган. Сон- 
дыктан да Абайдын дуниеге кезКарасынын калыптасуына 
Е, П. Михаэлист!н acepi басым болды деген Как!тай nixipi 
абайтану саласында копке дейш орын алып келд1.

Как!тай бастырган 1909 жылгы жинакка дейгн баспасозде 
жарияланган б!рл!-жарымды Абай 0лендер1нщ бар! де асыл 
тупнуска калпында сакталмады. Т!пт! В. А. Кудашев жазып 
алган колжазбанын оз!нде де Абай шыгармалары тексто- 
логиялык езгер!стерге ушыраганы мал!м. Как!тай курас- 
тырган Абай елендер! (56 гана) революцияга дешнг! дау1рде 
тупнусканын табиги KiumHH сактап кал;ш, турл! текстоло- 
гиялык бурмалаушылыктар болган жок^^ Сейпп букит
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к.азак. ел1н тунгыш рет Абай шыгармасынын асыл тупнуска 
калпымен таныстырады.

К^к1тай олкылыгы — Абай шыгармаларын тугел камти 
алмауы демесек, Абай елендерЫ турл1 такырыптарга 
бал1п, Ж1ктеу1 сол д^у1р жагдайына байланысты Караганда 
орынды да. К9к1тай мадениет пен б1л1мнен кенже калган 
казак кауымынын ой-0р1с1н еске алып, такырыптык прин- 
ципке суйенуд! жен керген. Бук1л казак акындары Абай 
шыгармалары мен ем1р6аяны жайлы дерекпен тунгыш рет 
Как1тай аркылы гана танысты. Как1тай Абай eMipi мен 
творчествосына жалпы токталганымен, сол Д9у1рд1н ез1нде- 
ак Абай ж0Н1нде ойлы п1к1рлер айта б1лд1. Как1тай Абайдын 
шын ман1ндег1 акындык енерге сексен1нш1 жылдары батыл 
бет буруынын ce6e6i онын орыс халкыньщ озык ойлы 
адебнет1мен танысуында жатыр деп керсету!, Абай твор- 
чествосы мен ем1р1ндеп eлeyлi кубылыстардын Т0рк1н1н 
дурыс ангара бй1ген1н байкатты. Акындык дарыны асып туган 
Абайдын осы енерге колын кеш cepMeyi, Как1тай п1к1р1нше, 
оскен ортасьша т1келей байланысты каралады. Аталы ор- 
танын акындык енерд! кемс1те карауы Абайга белпл] 
дарежеде асер еткен. Б1рак ел iciHC ерте араласып, халыкпен 
тыгыз байланыста болуы аркылы гасырлар бойы сурыпталган 
т1л 0нер1н терен менгеру! — Абай акындыгынын тербел1п 
ескен алтын 6eciri дед1.

Как1тай макаласы революцияга дей1нп дау^рде улы акын 
творчествосынын нар алган арналарына байланысты Абайдын 
акындык к1тапханасынын колем! жайлы маселеге б!ршама 
багдар айтуымен де ерекшеленед!.

Султанмахмут TopaniFbipoB
Абай мурасын терещрск зерттсп, танып багалауда 

казактын талантты акыны Султанмахмут Торайгыровтьщ 
п!к1рлер! абайтану тарихьшда ерекше орын алмак. Султан
махмут — Абай дастурш творчестволыкпен дамыта 
тусуш1лерд1н KepHCKTici api акын мурасынын олеуметт!к 
тамырын терен1рек таныгандардын 6ipi. Ол Абайдын жана 
багыттагы казак йдебиет1нщ непз!н салып, классикалык 
дорежегс кетерген енбепн жсте тус1нд1. Мундай би!к та
ны м га Султанмахмут творчестволык !здену, азабы мол 
акындык жолды бастан кеш!ру, одеби т!лд1н тазалыгы туралы 
заман талабы кун Т9рт!б1не койып отырган мэселеге жауап 
беру тургысынан келд!.

XX гасырдын басында революциялык козгалыстардын epic 
алуына байланысты буратана атанган халыктардын улттык
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санасынын ояна бастауына карсы патша ек1мет1н1н саясаты 
шспнс жсте кушейс туст1. Казакстаннын ек шурайлы жерлер! 
отаршыл ек1мет тарапынан тугелдей тартылып алыну мен 
жылымыр курттай 1штен келген миссионсрл1к багыттын 
арекет! дс жанданды. Осындай кеселд! кубылыска карама- 
карсы курсст1нб1р xypi ретшде адгамдыкой-санадатуындаган 
панисламитк агым да канат жая бастады. Ек1нш1 жактан 
Рссей империясынынкол астындагы мусылман халыктарында 
ислам Д1н1н насихаттау кушейш, панисламист1к, пантур- 
кист1к идсялар бас кетсрд!. Когамдык ой-санадагы бул жай 
кубылыстын KepiHici, acipece, И. Гаспиринский шыгарган 
«Таржиман» газет!нде д!н б!рл!п, т!л б!рл!п ашык упттел!п 
жатты. Когамдык, турмыста белен ала бастаган бул кубы- 
лыстын зардабы сол туста жарык керген казак т1л1ндег! 
к1таптарга да тид!. Казак ддебиет1нде адеби Т1лд1н шубарлану 
процес! кушсйд!. С. Торайгыровтын сез!мен айтканда: 
«Казак т!лшде деп бастырылган к1таптардын К0б1нде 
казактын ис! де жок. Неге десе1̂ т1лдер! бытбырак, бытбырак 
болмагандарыньщ агымы тер;с»‘ ^

Осы T c p ic  агым мен т!л шубарлану процес1не карсы 
С. Торайгыровтын алга устар улпс! «сокыр Kid сыбдырынан 
танырлык Абай елендер1>> болды. Рухы жагынан, шубар- 
ланып бара жаткан казактын адеби Т1л1н таза сактау, дамыту 
тек кана Абай непз1н калаган казак адебиет1ндеп халыктык 
дастурд1к непз1нде гана болуы мумк1н деп, Абай мурасынын 
жанашыл багыты уш1н курест!.

С. Торайгыров Абайдын адеби Т1л уш1н курес1н терен 
барлап багалаушы гана емес, ол керкем енердт ман1не 
материалист1к тургыдан карап, Абайдын эстетикалык та- 
нымдарын да терен б1л1п, багалай алды. Абайдагы эстети
калык ойды 03 шыгармасына батыл енд1ру1мен 6ipre оны 
замандастарынан да талап еткен. «Керект1-керекс1з сезщ  
плен деп куанып жаза беру — дерт1 жок xiciHiH 
ынкылдаганы, толгагы жок катыннын бебеулегеш^кандай 
жексурын болса, бул да сондай жексурын болады^ ,— деп 
жазды. Султанмахмуттын гпк1р1нше, 9p6ip корксм туынды 
нагыз 0Mip шындыгынын казанында кайнаган каннын, 
киналган жаннык, толгаткан кен»лд1н толганган журект!н 
сыгындысы» болуы ксрек. бул nhcip онын Абайдын акындык 
д^тур1н нактылы турдс дамытуга умтылуымсн 6ipre вз 
шыгармаларынын непзп эстетикалык танымына айналды.

С. Торайгыров 03 0MipiHiH идеялык булынгыр дауф! 
кезшде де еткен aayip мурасына кез салып, сез еткенде, 
03 катынасын Абайдын эстетикалык танымы тургысынан 
б1лд(р1п отырады. 03 алдында еткен адебиет ек1лдер1не 
Абай «С0з1н!н 6ipi жамау, 6ipi курау» деп сыншылдыкпен
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к,араса, Султанмахмут та кене дау1рд1н т?деби мурасына осы 
тургыдан к.арайды. Ол Абай поэзиясы мен етксн д^у1р 
адебиет! 0к]‘лдср1н1н туындысын салыстырганда, акындык 
шсбсрл1кт1 Гана елшем стпей, шыгарманын идеялык. ман1не 
баса кен1Л белед1. Абайда улксн акындык куат пен озат 
ойдьш асем epiain, тутастык тауып отыратынын осы сом- 
далып куйылган тутастык, б1рл1кт1н Абайдан бурынгы 
адсбиеттс KOMCCKi тартуын ан^артады. Ягни Султан- 
махмуттын коркем туындыдан талап exin отырган басты 
шарты — нагыз pcajincriKneH суреттелет1н ем1р шындыгы 
— акикат. Осы ссбептен дс:

?Каратк,ыш 1асберя1кке кслгсн1П(к'
Олардыц талачтына к/м жо(<,ыпОар.
Сездер1нен ак,ш<,ат ала алмаимыз,
Сондык,тан бэиге алдына сала алмаимыз.
Олар на()ан оилауда квп адас^ан,
EipaK, Ыз ак,ыи()ы€ын тана алмаимыз.
Оларды к,он алмаимыз Лбаймсн тен,
Себеб1 ок,ыматн, ш м 1 кем^^—

деп, еткен дау1р адебиет! ек1лдер1н1н Абаймен салыс- 
тырганда, олардьщ акындык куатын, керкемд1к талантын 
тер1стемейд1, кер1с1нше> мойындайды. Султанмахмуттын 
ойынша, одардын басты кемш1л1п — 0м1рд1н ащы шын- 
дыгын, акикатын бере алмай адасуында. Абайды, шын 
М9н1ндеп, акикаттын жыршысы — реалист акын рет1нде 
танып, казак, кауымынын ой-санасындагы жана багытты 
акындыктын бас б9йгес1н усынгандыктан да:

«Ер Тареын», «К()былан()ыны» ок,ып байк,а,
Абаш)ы пшнырни  ̂ басын шайк,а.
Лк,ындык,тын к,уаты есщд1 (ыып,
Бас алмасгпап ок^ырсын к,ашпа-к,айта '̂'

дейд1. Мунда ол улы устазынан бойына дарыткан озат 
эстетик:1лык таным би1пнен темендемейд!. 0ткен дау1р 
9дебиет]не эстетикалык би1к тургыдан карап багалауы рево
люция алдындагы казак адебиет! тарихында керкемд1к 
ойдыц децгей1н би1ктете туст!. Б1р адебиетш! ез1н1ц 
макаласында революцияга дeйiнгi казак адебиет! тарихын 
Д9у|рге белуге токталып, ар дау1рге ез1шн катынасын ашык 
б1лд1р1п отырады. Онын ойынша, казак адебиет! тарихын уш 
дау1рге белу керек: 1) Абайга дей1нп кене дау1р адебиет!; 
2) Абай дау1р1ндеп адебиет; 3) Абайдан соцты дау1рдеп 
адебиет.

Ал осы дау1рлердеп адеби мураларга кай тургыдан келу 
керек деген маселеге зерттеуш! Султанмахмуттын Абайдан 
дарыткан эстетикалык танымына карама-карсы багытта, ягни
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К0не мура атаулыны бфынгай Д9р1птеу тургысынан карайды. 
Кене доу1р ^дебиет1н1н келенкел! жагын сыншылдыкпен 
карай алмайды. Султанмахмут кене дау1р одебиет1н1н 
0К1лдер1 туралы «олар надан ойлауда кеп адаскан» деп 
караса, зерттеуш! «бурынгы жаксы свзге журт жаман 
кезбен карауда» деп, еск1 адебиет мурасына тугел ма- 
дактайтын таным тургысынан карайды. Ол — Абай сиякты 
ойшыл, реалист, эстетикалык жана танымды калыптасты- 
рушы дана акын рет1нде тани алмаган. Кезкарастарындагы 
осындай алшактыктан болса керек, С. Торайгыров 6ip 
сез1нде осы зерттеуш! туралы;

«Исходящий» жазатын нвм1рге уста,
Онан ары вмгрге оны к,ыспа.
Ойбай,мен умытыппын сышиы екен гой.
Сын дегенде таланты эм бетен го и ",—

деп, онын одеби сын дуниес1ндеп epiccis орекет1н ^жуа 
етед1.

С. Торайгыров — Абайдын акындык достур1н дамытушы 
енерпаз сез зергерлер1н1ц алдыцгы сапындагы _енер 
кайраткерлер1н1ц б1р1нен саналатын дарынды акын.

Онын туындыларындагы Абай елеч курылысынын 1здер1 
мен акындык тшндеп керкемд1г1н сез бедерлер1ндеп абай- 
лык достурлерд! анык керем1з. Саяси-алеуметт1к 
такырыптардагы халыктык тургыдан толганатын мун-шер1 де 
Абай поэзиясындагы сарынмен езектес1п жатуындагы ру- 
хани туыстыктын ез1нде де айтарлыктай сырлар жатыр.

« l i / i 3 A K T A F b l f l A P » ,  Ахмет Байтурсьжулы
1905 жылгы революциядан кейш-ак Ресей коластындагы 

отарланган шет аймактарда улттык сана оянып, жанадан 
баспасез орындары пайда болып, кббейе туст1. Осы туста 
казак азаматтары да козгалып, когамдык ой-санага козгау 
салган газет-журналдар шыгара бастады. Сонын 6ipi — 
«Казак» газет! болатын. XX гасыр басындагы казак когамы- 
нын ой-санасында ояну доу1р1н1ц басты сарыны «Кдзак» га- 
зёт1нде KepiHic 6epin жатты. Абайдын одеби мурасын 
таныту, багалау, насихаттау жайы да сол кезечшн саяси- 
^леуметт1к болмысына сай казак когамынын отаршылдык 
саясатка кароАдыгынан туындап отырган улттык сез!м мен 
улттык сананын сарыны тургысынан журпз1лд1, Бул сол 
кезенде басылым керген казак т!л!ндег1 газет, журнал жане 
жеке к1тап, жинактардыч бар!не ортаК кубылыска айналып 
улгерген де ед1.
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Казак. адебиет1н1н Y-̂ bi классип Абайдын кайтыс болуынй 
он жыл толуына орай «Айкап», «Казак» баспасез! бет- 
тер1нде казак одеби сынынын нышаны белп берс бастады, 
Жанадан той-тойлеп кадам баскан адеби сын турлер1н1н адеби 
гылыми денгей! балан болуы себепт! де Белослюдов «Казак 
одебиет! гылыми енбекке ете кедей»^^,— деп жазганы шын- 
дыктан шыгындап кeтпeйтiн. Дегенмен де адеби сын турлер] 
белпл! дарежеде сол кезецн1н адебиет алем1нде орын алган 
рухани кубылыстарына аз болса да ез мумк1нд1ктерше 
орай араласып отырды.

Жандана бастаган адеби сын, acipece, Абайдын адеби 
мурасынын асыл мураттарын, акындык енер жолын танып 
багалау, таныту, насихаттау жолындагы арекет канат жая 
бастады. Осы маселсн! кол га алып сез етуде Ахмет 
Байтурсынов пен М1ржакып Дулатов, Наз1р Терекулов 
т. 6. Абай шыгармаларынын алеуметт1к, халыктык бет1н 
непзп идеялык багдарын журтшылыкка оздер! устанган 
улттык ояну сарыны тургысынан танып, багалау га жол алды. 
0 йткен1 казак халкынын улы акынга деген шекс1з махаб- 
батын олар к1мнен бо.тса да ерте ceaiHin орекет еткен! — 
талассыз шындык.

«Казактагылар» Абай мурасын танып багалаганда улы 
акыннын саяси-олеуметт1к багдарын В. И. Ленин: 
«...агартушылар ездер1н1н айрыкша кешл белерл1к моселе 
рет1нде халыктын б1рде-б1р тобын бел1п алып караган жок, 
булдр тек жалпы халык туралы гана емес, rinri керек десе 
жалпы улт туралы соз кылды»^”,— деп атап керсеткен 
шындык денгбй1н де бук1л казак атаулынын рухани 
камкоршысы рет1нде танытуга куш салган да болатын-ды. 
Булай етуге Абайдын ез1:

EipiHdi казак  6ipiH дос
Кврмесец, icmiH бэр1 — бос,—

деген ой-танымын 0здер1не айнымас багыт, багдар, сара 
жол ет1п алган ортак сарынды байкауга боладыГ

А. Байтурсынов о дегеннен-ак Абайды оку уст1ндеп ез 
тож1рибес1не, 0з1нд1к туйс1ну сез1м1не суйене отырып 
антарткан б1р nixipi — акын сез1н окырман атаулынын 
б1рден байлап ала алмайтын, терендеп бойлап ене бермейт1н 
ерекшел1кт1 ескерту1нде жатыр. Ойткеш Абайдын «Кей 
создерш ойланып, дагдыланган адамдар болмаса, мын 
кайтара окыса да, тус1не алмайды. Не магынада айты^ганын 
6ipey баяндап уктырганда гана бьдедЬ (55-6) ,— деп ескер- 
ту1нде терен шындык жатыр. Бул niKip олен у^жшдеп 
ерекшел1к — казак влек курылысында бурын-сонды орын
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ал;1 оермеген, жанаша к,урь1лган елед ернектсрше дс 
ошрманнын тосыркай к,арап, кашан жаттыгып ксткеи1ншс 
ендей алмауында жатыр деп караган.

М. Дулатов «Казакта» жарияланган «Абай», «Даукумар» 
макалась!нда айтарлыктай м̂ н1 бар келел! М9селен1 кетере 
б1лд1.. Абай мурасы сол заман бейнес1н суреткерлГк ше- 
берл1кпен сомдаган шындыгы, уакыт айнасы. Ягни ‘автор 
Абай мурасын халыктыд тарихи жадыныд xepiHici дсп 
угынуы себспт! де: « ...казак баска журтпен узенп кагысып, 
тсд халык болып жасай алмауы тарихы, ^дебиет! жоктыктан.» 
Тарихы адебиет! жок халыктыд дуниеден ем1р cypyi, 
улттыгын сактап 1лгер1 басуы киын. 3ae6HeTi, тарихы жок 
халыктар баскаларга cinicin, жутылып жок болады»,— 
(«Казак». 1914, № 67),— деп жазганда Ресей отаршылда- 
рыныд алдымен халыктыд тарихи жадыныд сакталуынан, 
оянуынан зоре-куты калмайтын кан1п саясатын медзеп отыр. 
егер де халык 03(н1д тол тарихы мен одебиет! 
калыптастырган тарихи жадынан коз жазып калса, оныд 
ассимиляцияга тус1п, жутылып, с1д1с1п — тарих
Т9ж1рибес1нде талай рет кайталанган кайгылы шындык бо-ч 
латын. Осы себёпт! отаршыл ук1мет халыктыд тарихи жадын 
шаюга, оныд кайта оянып жанданбауына бар куш1н салатын. 
Буган мысалды алыстан 1здемей-ак, oaiMia кунде табынып, 
кулдык урьш келген профессор Ильминскийд1д мынадай 
арекет1нен-ак карап, ой туйсек те жет1п жатыр. Профессор 
Н. И. Ильминский 1889 жылы «Дала уалаяты» газет1н1д 
косымшасында жарияланган венгр галымы Г Вамберид1д 
казак тарихына жанама турде кктысы бар, зерттеу макаласы 
аударылып басылганда, Кясиетт! Синодтыд оберпрокуроры- 
на: «Сурак бар: орыстыд ресми ункагазы аркылы казактарга' 
олардыд турк1 тектес екен1н, олардыд халкында хандыктар 
мен мемлекеттерд1д болганын айтудыд не кажет! бар ед!, 
бул олардын терезес!н орыстармен тед кою уш!н керек 
болады ма?..

«Акмолинские областные ведомости» басылымыныд рес
ми емес бвл1пн шыгаруды токтату керек. Б!раздан 6epi 
осы 6ip казак газет1нде турк! тектестерд1д нем!стер жазган 
тарихы орыс, казак т1лдер1не аударылып басыла бастады... 
Гимназияда жане кадет корпустарында, т!пт! университет- 
терде окыган казактар уш!н бул тарихи ой-п!к1рд1д баста- 
уына айналуы мумк!н» О . Каримуллин «Казак одебиетЬ 
9.08.1985 жУ, деп жазган шагьш хатында жерпл1кт! халык 
откен тарихын б1лсе, оныд колдан 0ш!р1л1п отырган тарихи 
жады оянып кет!п тарихи ой-п1к!рд1д бастау алар рухани 
квз!не айналып кетер деген кау1п пен урейд! керем!з. 
Ягни М. Дула(товтыд халыктынтарихы, адебиет! онынтарихи
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Жс1дын сактап, урпактан урпак.к,а жалгастык табар д^стург  ̂
айналуы езект! буыны болуы ссбепт! де, Абайдай уль 
акын мурасынын халыктын тарихын, жадын жангьфтып да- 
мыту жолына каншалыкты шешуш! ман берген керегеь 
niKipiH танимыз.

«Казактагылар» Абайдын кайтыс болуына он жыл толуынг 
орай улы акын мурасын танып-б1лу, насихаттау жолында 
когамдык ойды алгаш рет саналы турде багыттаган уйымдас> 
орталыгына айналганы байкалады. Турл1 адеби кештер ту- 
ралы хабарлар берш1п, 1913 жылдан бастап Абайга арналган 
алгашкы макала, зерттеулерд! жи1лете жариялауы осынын 
айгагындай.

Ал Наз1р Терекуловтын «9 дебиет1м1зге кез салу» деген 
Макалась! «Кдзак» бетшде айтылган п1к1рлерд1 жалгастыра 
отырып, Абай мурасы жайлы rinri гылыми теориялык бай- 
ламдарга келед!. 1916 жылы «Казак» газет1н1н 164 санында 
жарияланган бул макала адебиет1не орай курдел! проблеманы 
арнайы С03 erin, ек1 турл1 м^елеге айрыкша токталуымен 
назар аударады. Ягни автор «Абайдан кей1нп казак адебиет! 
кай жолмен, кай багытпен журу! керек? К1мге ерсек жон 
болмак?» деген узи1д1-кесглд1 суракты когамдык ойдын сара- 
бына салумен ерекшеленед!. Бул сурак тектен-текке тума- 
стан сол дау1рд1н тарихи жагдайына т1келей байланысты 
танымда болып жаткан взгер1стер непз1нен туындап 
жаткан кубылыс болатын-ды. 0йткен1 бул кезен — бук1л 
когамдык ой^сана шындыгынын айнасы бэлган едебиетте ар 
турл1 багыт-багдарлардын, ягни реалист1к, романтикалык, 
мистикалы-д|нш1лд1к, самаркау шыгысшылдык сарыны белп 
6epin, й'1к1рдеп тайталастардын толгагы жур1п жаткан, 
кайталанбас ерекшел1п бар дау1р ед1. М1не, осындай п1к1р 
таласы epic алган дау1рде казак адебиет1н1н непзп нысана 
рет1нде устанар багыт-багдары, тем1р казыгы не болу керек 
деген 0зект1 маселеге макала авторы: «Бул маселен! мен 
орыс-европа адебиет1не еру макулырак болар деп шешт1м... 
0йткен1 татарда Токай, казакта Абай баршалары Франк, 
орыс адебиеттер1н1н п1к1рлер1, идеяларымен мал1м болды, 
баптанды»,— деп, 0з1н1н кезкарасыныц тургысынан 
нактылы api далелд! жауап беред!. Ягни Абайдын адеби му
расынын идеялык багытын орыс халкынын прогрессивт! 
когамдык ой-санасынын Kepinici болган орыстын классмка- 
лык адебиет1мсн байланыстыра карайды. Сол дау1рдеп 
Казакстаннын когамдык ой-санасындагы ар тект! ^гымдардын 
тайталасы кыетан кез1нде, бул маселеге автордын 0з1нд1к 
таным тургысынан жауап беру1н1н елеул! маш бар нарсе. 
Бул макала осы тургыдан емнш! 6ip курдел! маселен! 
KeTepin, казак адебиет! орыс-еуропа адебиет1н1н сурлеу1не 
тускенде, онын аркау стер езеп сыншылдык рух («рух
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сыны» немесс «дух критицизма») сарын болуы керек деген 
ой-niKipre окырман назарын аударады. 0cipece, бул п1к1рд1н 
Абайдын 9деби мурасын дурыс багытта тануга ^pi казак 
адебиет! тарихындагы орын алган танымдагы nixip таласы- 
нын М9н1н терец1рек xyciHC б1луде белг1л1 дарежеде cenxiri 
бар. К,азакстанда жиырмасыншы гасыр басындагы ^дебиет 
саласында шац берген nixip таллсында казак ^дебиет1нде 
сыншыл реализм, сентиментализм, символизм, немесе сыр- 
шыл романтизмн1н кайсысы басым жатуы керек деген келел! 
п1к1рд1н СОЛ кезен жагдайында К0тер1лу1н1н ман1 барлыгы 
айкындала тусед!.

¥сынган автор ез1нд1к niKip-танымын 1916 жылдыц 
0з1нде-ак казак адeбиeтiндeгi Абай дхтурх уш1н Kypecin, 
адебиетке абайлык сара багытты жете танып барып усынгай, 
Сол себепт! Абай — адебиет1м1зд1ц атасы, бул жолдыц 
коркынышсыз, б1з уш1н пайдалы екенд1пн сез1п, сол жолга 
бурылды. Эйтпесе Абай уш1н араб, парсы жолы да ашык 
eai. 0 йткен1 Абай Шыгыстыц одебиет! мен модениетш Ба- 
тыстан кем бслгмеген. Б1рак Абайдыц орыс классикалык 
9дебиет1н1ц реалист1к багытын устанып, бул жолдыц казак 
9дебиет1 тагдыры мен болашагы уш1н шешуш! М9н1 бар жол 
екен1н К9м1л б1лд1. Бул nixip твцкер1ске дешнп казак 
кауьшыныц ой-санасында Абайдын адеби мурасын таныту 
мен багалауда сол мураныц багыт-багдарын жете танып 
б1лген жасампаз nixip болатын-ды.

Самат дб 1шулы

Абай шыгармаларыныц жинагын 1916 жылы Орынборда 
«Абай термес!» деген атпен жариялаган api каламыныц 
акындык жел1 бар Самат дб1шулы. Кдз1рп Павлодар облысы, 
Баянауыл ауданында 1898 :кылы туып, 1944 жылы Алма- 
тыда кайтыс болды. Кез1нде елец жинактары шыгып, 
Казакстан Жазушылар одагыныц мушес! болып, адеби сынга 
да ез ал1нше атсалыскан.

«Y» деген буркенш1к атпен 6ip автор тарапынан катац 
сыналып, кей1ннен идеологиялык жагынан кысым керш, 
бойдагы барын бере алмай кеткен, азамат акындардыц 6ipi
ед1.

Абайтану тарихында да Самат дб1шулы жариялаган Абай 
жинагы еске алынганы болмаса, ол жайында токталып, nixip 
б1лд1рген емес.

Революдияга дей1нп доу1р 1ш1нде Абай шыгармаларыныц 
жинагы деп жалгыз гана 1909 жылы Петербургте Как1тай 
бастырган басылымды атап келед!. Ал кецест1к дау1рде 1922
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жылы Казан мен Ташкентте басылган Абай влeндepiнil 
жинагы осы 1909 жылгы жина1̂ ты клз-калпында кайталаг 
басумен гана шектелд!. Оларда Абайдыц oMipi Met 
шыгармаларынан ешкандай тын деректер бер1лмед1.

Ал 1916 жьллы Орынборда Самат Эб1шулы тарапынак 
бастырылган «Абай термес!» деп аталатын, ягни бурын жа- 
рык кормеген Абай шыгармалары, тыннан енпз1лгев 
елендер жинагы санга алынса да санаткд косылмай келд1. 
Шындыгына келер болсак., осы жинакха енпзшген Абайдын 
«Б1р1нш1» кара сез1 мен жег! ancHiHCH туратын бул к1тапша 
улы акын елендер1н1н революцияга дей1н жарияланган 
ек1нш1 жинагы деп аталуга толык непз! бар тамаша жана 
басылым. Муны С. 0б1шулынын: «Бул 6ip елге кеп жай- 
ылмаган казак акыны Абай К¥н^нбайулынын бурын басыл- 
маган азгана сездер! ед1. Мен кол^мдагы барды к1тапша 
exin, бастырып алуымды каладым», — деп ескерту1нен де 
ангарамыз. Ек1нш1 жинакты бастырушй Самат 0 б1шулы 1909 
жылгь! Абай шыгармаларынын тунгыш жинагымен мейл1нше 
жаксы таныс сиякты. 0йткен1 03i жариялап отырган «Абай 
термес1не» 1909 жылгы_ туцгыш жинакка енбеген еншен 
жана шыгармалардын ену1 — осы ойдын айгакты д^лел! десе 
де болгандай. 0 з1 курастырып отырган жинакка улы акын 
влендер1н бурын-сонды бастырылмаган соны шыгармалар 
деп жайдан-жай айтып отырмаган т^р1зд1.

Самат колындагы Абай елендер! ауызша таралу тур1нде 
емес, жазбаша колжазба деректер непз1нде кел1п жеткен! 
куд1к тудырмайды. Кандай жолмен келсе де жинакты курас- 
тырушынын колында ертеректе жазылган Мурсей1т 
колжазбаларынын 6ipi болганга уксайды.

Бул ойымызды Tinxi «Абай термес1не» енген улы акын 
елендер! мен б1рнеше карас0з!нде текстологиялык 
езгер!ст1н жокка т^н болып келу! де далелдей т\сед1„ Немесе 
1909 жылдын ез!нде «Насихат-Казакия» деп аталатын 
К1табында Зейнелгабиден Абай влендер1н акыннын оз аты- 
мен жариялаган елендерде текстологиялык езгер!стерд1н 
айтарлыктай мол болуы — автордын колына Абай елендер! 
ауызша таралу тур1нде жетушен ед!. Ек1нш! жагынан 
Караганда, абайтану тарихында Абай карасездер1н!н осы 
жинакта тунгыш рет жарык кере бастауы да Самат колында 
Абай шыгармаларынын тупнускасы рет1ндеп колжазба 
кеш1рмелерд1н 6ipi болгандыгын api соган cyneHin 
отыргандыгын айгактай туседЕ

Жинакты курастырушы «Абай термес1нде» акын 
каламынан туган карасездершщ !ш1нен «Bipinmi сезд!»

Абай термес!, Орынбор, 1916, 1-бет.
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арнайы турде «Сез басы» деген айдармен беташар сез 
рет1нде усынуы да жай н^рсе емес-xi. Бул ерекшел^к — 
ек1нш1 жинак рет1нде усынылып отырган «Абай термес1ндеп» 
айта каларлыктай сонылыктардьщ б1р1нен саналмак-. 0 йткен1 
Абай к,арасездер1н1н тунгыш улп-0негес1, твлнуск.асы бас- 
пасез аркылы бук1л к,азак,к,а осы ек1нш1 жинак, аркылы 
танылганы шындык кой?

Казак баспасез! тарихында тунгыш рет жарияланып 
отырган Абайдын 6ipiHmi карасез1н Мурсей1т 
колжазбаларымен текстологи51лык жагынан салыстыра 
Караганда, 6ipiH-6ipi дал opi толык кайталауы да жай норсе 
болмаса керек-т1. Мунда тек б1рнеше жеке сездерде гана 
СОЛ ауыткулар сезихед!. 0pi булардын 0з1 кей жагдайда асыл 
тупнуска рет1нде саналатын Мурсешт колжазбасындагы 
6ipiHmi карасезге кейде текстологиялык д^лд1к енд1румен 
де назар аударады. Мысал рет1нде атап втер болсак, 
Мурсей1тт1н колжазбасында: «...б1лмеген1нд1 к1мнен сурар- 
сын»,— деп жалпылау магынада бер1лет1н сездер тобы 
«Абай термес1нде»: «...бшмегешнд! к1мнен сурайсыц»,— деп 
окушыга т1келей сурак коя, екеуара сухбаттасу формасында 
берь1у1мен де тупнускага жакындык танытатын ыдгайды 
байкатады. Немесе Мурсей1тте: «Балалар езде^^1не ке- 
фепнше 0здер1 багар»,— деп келт1р1п, ол C03ai 6ip-aK рет 
колданыска xycipin ширата тускен стильд1к калып танытады. 
Эрине, бул icnerxec тунгыш рет 'жарияланып отырган 
карасездеп сол гана сез1лет1н текст1к 0згер1стерд1 елеус1з 
кубылыс десе болгандай. Булай дейт1н себеб1м1з, тек кана 
Мурсей1т колымен К0ш1р1лд1 деген каз]р колда бар 1905, 
1907, 1910 жылдары жазылган колжазбалардын оз1нде де 
елеул! текстологиялык ауыткулардын орын алып отырганын 
ескеруден барып туып отыр.

«Абай термес!» деп аталатын жинакка улы акыннын 
«BipiHmb карас031 мен «Жаздыгун! кылтиган б1р жау- 
казын» (10 жол), «Ата-анага коз куаныш»: (30 жол),.«Кур 
айгам бакырган»(8 жол), «Белпл! соз 0лд1-елд1» (4 жол), 
«Куш1к асырап их етт1м» (4 жол), «Тайга м1нд1к» (25 жол), 
«Жарк етпес кара кон1л1м негылса да» (20 жол) деп ата
латын шыгармалары гана енпзшген. Ягни Самат тарапынан 
жарияланган акын олендер! «Абай термес1нде» влен ернеп 
жагынан 0згер1п, олардыц бар саны 101 жол елей гана- 
бер1лген. Егер бул олендерде Абай шыгармаларыныц xasipri 
кунде жарияланып журген елен орнепн сактасак, «Абай 
термесшдеп» елен жолдары 140 жол боп кобешп шыгады. 
Бул жинакта жарык корген олендерд1н б1ршама взгер1ске 
тусу1н1н белпл! 6ip себептер! де барлыгын ескь^мек керек,
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Мурсей1т колжазбаларынын 0з1нде api 1909 жылгы жинакта 
да Абай поэзиясы ез1жн табиги калпьшдагы елен ернепн 
кеп жерлерде сактай бермеген. Мунын себеб1н1к 6ipi Абай 
0лек1н Kemipin, таратушылар казак 0лен1н1н табигатына 
улы акын тыкнан енпзген елсндеп жана турлерд1н сыр-си- 
патын жете тани алмауында жатса керек. Абай 
шыгармаларынын тунгыш текстологы Мухтар 0уезовт1н бул 
салада аткарган гылыми 1зден1стер1 аркылы гана Абай 
елендер! шын М9н1ндеп 0з1н1н табиги бастапкы калпындагы 
0лен орнепне 1933 жылы жариманган тунгыш толык 
жинактан бастап тусе бастады. Немесе осы алгашкы толык 
жинакка дей1н жарияланып келген Абай шыгармаларындагы 
aiCH орнектер! 0з1не тан табиги бастапкы Калпын кеп 
жагдайда сактай бермеген1н 1923 жылы-ак «Акжол» газет1нде 
Габдрахман Сагди де арнайы турде ескерт1п откен ед1. 
Осы icneTTCc жагдайлардан «Абай термес1нде» жарияланган 
акын алевдер! де оз орнепн бастапкы табиги калпында 
бере алмаганын корбмхз. Мыса^1ы: «Ата-анага коз куаныш» 
0лск1 Саматта непз1нен бес тармакты» 6ip шумакты (бар- 
лыгы 6 шумак ален) олен вриепмен бер1лу1 себепт! 30 
жол боп тур. Ал Kaaipri жарияланып журген калпында ол 
ален 6 шумак, ор шумагы 7 тармакты болып келу! себепт! 
0лен жолдары 42 жол боп тур. Немесе «Тайга м1нд1к» 
елен! жинакта 5 шумак, ар шумагы 5 тармактан туратын 
0лен жолдарымен бер1л1п отырады»- 

Мысалы;

Тайеа мЫдЫ, тайга шanmы^̂
Жак,сы кшм Kuinin
Yki Асулхг 6ак,тьи<,
Жо  ̂ }1емеге c\ uiHir\.
Куикснтай кутпп, кус emmi, не

дсген тар1зд1 ален орнепнс курылган. Эрине, бул да о 
баста Абайдын ален орнепндег! жаналыктын табигатын 
терен танып б1лмеуден туган ортак кемш1л1к ед1. Эр! бул 
еленн!н ар турл1 олен ернетлнде берьлу формаларын са- 
лыстырып карасак, Абайдын кеп влендер! ез1н1н бастапкы 
табиги калпына тусуд1н узак жолын бастан кешкенгн тани 
алмакпыз.

«Абай термес1нде» жарияланган улы акын елендер! 
жогарыда аталып откен келеммен гана шектелед!. Самат 
колында 1909 жылгы тунгыш жинак болтан. Б1рак ол жи 
нактагы копшшукке танымал алендерд! кайта жангыртып 
басуды кажет тутпай, тек кана беймал1м, кепш1л1кке ал1 
де танылмай жаткан Абай шыгармаларымен таныстыруды 
максат еткен сиякты.
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<чАбай термес!» деп аталатын cKiHHii жинакта жария- 
ланган Абай шыгармалары текстологиялык жагынан 
Караганда, революцияга дей1н ар турл! жагдайда баспа бет1н 
керген Абай 0лендер1щн бар1нен де би1к тур- «Абай тер- 
мсс1ндеп» елсндер \лы .акын шыгармаларынын бастапкы 
тупнуска калпын далме-дая кайталайтын ерекшел1пмен де 
айрыкша К0ц1л белуд! кажет стед1. 0йткен1 Самат курас- 
тырган жннак пен МурсеЙ1т колжазба кеш1рмелер1ндеп 
а!ендер мен карасездер текст! жагынан 6ip тус!п жатуы 
— екеу1н!н де 6ip тупнуска текске непзделген!н айгактап 
тур,

Kaaipri колдД бар Мурсей!т колжазба К0ш1рмелер!н!н 
0з1нде (6ip K ici колымен К0ш!р!лген!не карамай) 
елендердеп сез колданыстарында 9ркелк! текстологиялык 
езгер!стер «Абай термес1ндеп» елевдерде ле ушырасады. 
Самат жариялаган Абай 0левдер!ндеп текстологиялык 
езгер!стер табигатына кез ж1берсек, ол кубылыстар кейде 
тупнуска рет!нде устанып журген Мурсей!т колжазба 
кеш1рмелер1ндеп кейб!р жада угым, соны рен берет!н, оны 
бастапкы тупнуска калпына жакындата тусет!н белплерд! 
де к^здест1ре аламыз. Мысалы, «Жазгытурым кылтиган 6ip 
жауказын» елешндеп «Куз жеткен сон тамырын ус!к ша- 
лып» деген влек жолындагы «жеткен» сез! Kaaipri кунде 
бер!л!п журген «Куз келген сон тамырын ус!к шалып» де- 
гендег! «келген» сез1нен repi бояуы каныктау табиги угымга 
6ей!мд1к таныта беред!. Осы icnerrec кубылыс, xinxi, Абай 
влен1н 03 атынан жариялап ж!берген Мухаметсал!м 
К9ш1мовт!н 1909 жылы Казанда жapllfк корген «Сулу кыз» 
к!табында да ушырасады. «Сулу кыз» к!табында: «Шымыр- 
лап бу к!ред! суйепне» (14-бет) деп беритген. Осы елен 
жолындагы «к1ред!» сезш1н талгамсыз езгертшген! Абай- 
дагы: «Шымырлап бу енед! суйепне» деген еден жолын 
окыгандагы «енед!» сез!н!н каншалыкты табиги, Д9Л орнын 
тауып колдануы себепт! гажап образды угым танытатынын 
сез!нем1з. Абай ap6ip С0з1н талгап, тандап барып орнына 
колдануы себепт!, тексте сал гана oarepic сезихсе-ак болды, 
ол С03 табиги бояуынан айрылып, жутан да кунпрт тар- 
татыны бар.

«Ата-анага коз куаныш» елеш «Абай термес!нде» ек! 
рет кайталанган. Б!р!нде — бул елен бастан-аяк толык 
тур!нде бер1лсе, ек!нш! жерде бул еленн!н бастапкы шу- 
магынын терт тармагы мен ек!нш! шумактын сочгы 5—7 
тармактары 6ipirin, тутас б1р шумак рет!нде бер1лед1, Бул 
«Тайга м1нд1к» елешмен косылып, тутас 6ip шыгарма ретхнде- 
берихген. Саматтын жариялауьшдагы «Тайга м1нд1к» елец!
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Мурсей1т К0ш1рмес1нде бер1лген осы еленмен текст1к 
жагыЬан тугелдей 6ip xycin жатады. Мурсешттеп «Молдамыз 
бар» деген тармактын Саматта «Малымыз бар» деп бершгеш 
болмаса, ешкандай earepic леб! сезшмейд!. Назар аудара- 
тын 6ip жай, Мухтар Эуезовтын адеби-мемориалды музей- 
уй1нде сактаулы жатк.ан Мурсей1ттщ 1907 жылгы 
К0ш1рмес1нде де «Ата-анага кез куаныш» елеш де ек1 
рет кайталанып бер1лет1ш бар. Б1р1нш1с1нде, «Ата-анага коз 
куаныш» ’ 0лец жолдары коптеген текстологиялык,
03repicxepre ушырап, создер! мен елен жолдары ауысып 
xycin отырады. Mine, осы Мурсешт К0ш1рмес1нде ек1нш1 
рет берьдш охырган «Аха-анага кез куаныш» елещндег! 
ауыхкушылык «Абай термес1нде» ек1нш1 рех клйталанып 
бер1лет1н «Ата-анага коз куаныш» елен^мен б1рдей, далме- 
дал шыгуы кездейсок, кубылыс болмаса керек-xi. 0йткею 
бул кайхалаудыц сыры Самат к,олында Абай
колжазбаларыныц 6ipi болгандыгын хагы да бек1те тусед!. 
«Абай термесгнде» бер1лет1н «К,ур айгай бакырган» 
елед1ндеп;

Вцкей надан апт урган,
Н е весе  де жен 6е екен?
Бос журт, f^yp к,аман 
Вм1рЩе сэн бе екен?—

де ен елен жолдарында асты сызылган сездер каз1рп кез- 
дег1 басылымдарда 6epLniil журген:

В^кей надан антуреан,
Кднша айтса да жен бе екен?
Б ос журт кор к ьш ан  
Ом1р‘щ е сэн бе екен?—

деген калпына Караганда жогаргы шумакхагы акын ойыныд 
хабигахына сай угым беретки ез1нд1к бастапкы калпын та- 
ныткандай асер калдырады 3cipece, «KVP калган»сез1мен 
бер1лех1н угым «кор кылг (Н» сез1нен r^pi табиги калып 
ханытуымен кешл аудара беред!, Осыган уксас кубылыс 
«Куш1к асырап их етт1м» алешндеп «Мерген болды, ол 
мен! атты» деген елед жолындагы «ол» С0з1н1д орын 
ауыстыруынан да байкалады. Себеб! каз!рп кундеп «Ол 
мерген болды, мен! атты» деп колданысында «ол» сез! 
елед басында бер1лгенде, елед ыргагын, ауез!н оз 
калпынан езгерхкендей сезшетш! бар. «Ол» сез1нщ «Абай 
термес1ндеп» хурган орны негурлым хупнускага жакын сыдай 
таныткандай бола беред!.

«Абай термес!» улы акын шыгармаларыныд революцияга 
acftiH баспа бет!н керген ек!нш1 жинагы болуымен катар,
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Лбай шыгармасыныч танылу тарихы мен бук1л казак; дала- 
сына жайылу, таралу жайынан нактылы дерек те беред!. 
«Жалпы алганда, кептеген шытармалардагы Абай текст1н1д 
д^лд1п колда бар ауызша, жазбаша нускалардын бар1н тутас 
алып текстологаялык талдаулар жасау жолымен 
аьыкталмак» (М. Эуезовт1ц одеби-мемориалды музей-уй1 ар
хив!, папка № 201. 6-6) деп Мухтар Эуезов ескерткендей, 
«Абай термес!» келешекте акын шыгармаларынын 6ip !зге 
тускен гылыми непздеп конондык текст! жасау жолында 
акын мурасын текстологиялык жагынан зерттеу, аныктау 
процес!нде айтарлыктай салмагы бар аса кунды да сен!мд! 
жазба деректер кез!н!н б!р!не айналары анык.

Самат 0б!шулы «Абай термес!н1н» сонынан «Ойлы 
Журтым» деген сепз аяк влен!н!н улг!с!мен жазылган ез 
алед!н усынады. Саматтыц Абайдагы «Сепз аяк» елешндеп 
улг!с1н жаксы б!лет!нд!г! байкалып тур. Ягни Абайдын «Сепз 
аяк» елен! Саматтын колында болган. Абайдвд бул влеш 
алгашкы жинакта жариялануы себепт! муны ез! курас- 
тырган жинакка кайта бастыруды кажет деп таппаган. «Сепз 
аяк» улпсш ен алдымен Абай мачындагы июк!рт акындар 
жалгастырды. Соныра бул дастурд! 1ле жалгастырушылар 
кебейд!, сонын б!р! Самат 0 б1шулы болгандыгы «Ойлы 
журтьш» елец!н1ц врнепнен керИнп тур. Кдзак адебиет! 
тарихында ертеректе к!тап бастырушьшар немесе жинак 
курастырып жариялаушылар вздер! жинак соцынан сарын 
косу рет!нде вздер! жазган влевдер1н коса усынатын адет 
болган сиякты. Бул тар1зд! кубылыстар, acipece, революци- 
ядан бурынгы дау!рде жарияланган акын, жыраулар жи- 
нагында квптен ушырасады. Мысалы, атап айтар болсак, 
«Кисса шырыннын» сонынан К,¥тб> «всиетнама» жинагынын 
сонынан Маулеки, «НаСихат-К,азакиядан»сОнЗейнелгабиден, 
«Абай термес!нен» кей!н Самат немесе М. Эуезов архив!нде 
сакталып жаткан «Абай влевдер!н квш!рген б!р беймал!м 
колжазбанын сонынан б!р акыннын «Сепз аяк» улпс!нде 
жазылган ез влен!н коса беру! — осы айтылган д^стурл! 
адетпн б!р кер!н!с! десе болгандай.

Абайдын «Сепз аяк» елент щ  улг!с!мен жазган Саматтын 
«Ойлы журтым» 0лен!н!н кейб!р жолдары елен уоз!н!н 
(елен 0лшем!н) сактай бермейд!. Кейб!р елен жолдарын- 
дагы буын санынын артык-кем кел!п жататын жактары да 
баршылык. Абайдын «Сепз аяк» елен!н!н басты сарыны 
нег!з!нен ел мунынан туган философиялык ой- 
толганыстарын, журепне шорланган мун-наласынын сыртка 
шыкка№^сыгындысы рет!нде бер!л!п отырады. Ал Самат 
жазган «Ойлы журтым» елен! де сепз аяк улг!с1нде жазылуы 
себепт!. туган халкынын ек! жакты йз!лудег! кайгы-кас!рет!н 
козгаудан туганыг
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BipAiKmi у^ьт,
Самалеа шыгып,
Кдишн етм саяк^ындар.
Шабандык, icmen,
HadandbiKj icmen —

Вастарынды тартындар.
Журт боласын тартк,анда,
OnepiH жепйп 'йрпщанда,—

деп Абай сарынындагы сезбен уи косуынан-ак ангарылып 
тур.

Бул елевдеп ой сарыны — киналып ез1лудеп туган 
халк,ынын KacipcTTi мучы боп теплген. Мунда Самат — 
халык. ортасында кек1рек коз! ашык, халык мунына 
xe6ipeHin ун 1̂ оскан ак,ынжанды ойлы сез1мд1 азамат.

Абай мен М. Дулатов елещн алгаш рет орыс т1лше 
аударгандардын 6ipi — Сабатаев Сатылган. Ол Абайдьщ 
«Жаз>> деген елешн орыс тШне карасезбен аударган.

С. Сабатаев 1874 жылы Жeтicy облысы, Верный уез1ндеп 
Улкен Алматы болысында туган. Ата-анадан ерте айырылып, 
Верныйдагы Ерлер гимназиясьшда окиды. Маскеудеп Лаза
рев атындагы Шыгыс т1лдер1 институтына xycin, оны 1899 
жылы аяктайды (1872—1902. Тридцатилетие специальных 
классов Лазаревского института восточных языков. Памят
ная книжка, Москва, 1903, стр. 105).

Б1шкек, Жаркент каласында кызмет аткарады. Сонынан 
Маскеудеп «Петров-Разунов ауыл шаруашылыгы академия- 
сына окуга xycin б1т1рсд1. Агроном-га^тым атагын алады. 
Ара-тура баспасвзге макала жазып, когамдык кызметке де 
араласады.

1921 жылы жолсапармен Каркаралы жакка барганда 
кацгыбас бандалар колынан казаха ушырайды. Сол жылы 
«К.азак т1л1» ункагазында азанама жазылып, кайгысына жо- 
ра-жолдастары ортактаскан болатын.

1916 жылы улт-азаттык козгалысыныц отты жылдарында 
Абайдын бурын еш жерде жарияланбаган елендер1н тацдап 
жинак рет1нде жариялгуы ^pi ондагы Абай шыгармаларынын 
Мурсей1т кёшгрмелер ндеп елендермен д9лме-дзл xycin 
жатуы, онын Орынб< рда басылу себептер! де аныктауды 
Kyxin отырган кезект! М1ндеттердщ 6ipi.

Самат Эб1шулы Ь916 жылы Орынборда жариялаган «Абай 
термес!» жинагы — абайтану тарихында улы акын мурасын 
революцияга aeniHri дау1рде калы'н букарага тарату, наси- 
хаттау саласында 0з1нд1к орны бар елеул! енбектерд1к 6ipi. 
0 йткен1 революцияга дей1нп казак баспас0здер1нде жари- 
яланган 1909 жылгы туцгыш жинактан баска ар турл! 
жагдайда жарияланып келген акын 0лендер1н1н 6api б^рдей 
Абай атынан жариялана бермеген. Олардын басым
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KenmUiri бегде KicLnep атынан жарык. Kepin кедд1. Бvлap-, 
дын 6^pi де текстологиялык жагынан мейл1нше елеул! 
езгер1стерге, улкен ауыткуларга ушырап отырады. Ал тек- 
стологиялык жагынан 9pi Абайдын бурын баспа 6eriH кврме- 
ген жана елендер! тунгыш рет баспасезде жариялануы 
жагынан Караганда, Самат Эб1ш¥лы тарапынан басылым 
керген «Абай термес!» тупнускасы далме-дал келед! де, 
1909 жылгы жинактан баска жарык керген Абай 
шыгармаларынын б^ршен де жогары турганы ешкандай талас 
туды[3майды, Самат курастырган «Абай термес1ндеп» Абай 
елендер! сезс1з Мурсей1т кеш1рмелер1н1н 6ipiHC суйену! 
себепт! абайтану тарихында ез1нд1к елеул! орны бар ерекше 
кубылыс. Осы себепт! де бул «Абай термес!» жинагы 1909 
жылы жарияланган тунгыш жинактан сон, Абай 
шыгармаларынын ек1нш1 жинагы болып ену1мен-ак жалпы 
абайтану тарихында 0з1нд1к орны бар елеул! басылым 
рет1нде багалана бермек.

АБАЙ М¥РАСЫНЬЩ ОРЫС Т1Л1НДЕ ТАНЫЛУЫ

Патшалык Ресей тусында Абайдын одеби мурасынын орыс 
т1л1нде танылуы мен зерттелу! — орыс, казак халкынын 
аса теренде жаткан достыгынын зор айгагы. ¥лы акыннын 
K03i Т1р1с1нде шыгармалары ез атынан жари51ланбаганын 
еске алсак, казак халкынын рухани мадениет1н1н даму 
тагдыры кандай жан тезбест1к дорежеде болганын керсе- 
тед]. Б1рак солай болса да халыктын кекенкест! арманын 
жырлаган Абай шыгармаларынын казак даласына Т0нкер1ске 
дей1н-ак б1рден-б1рге кешу аркылы ез атынан, кейде т1пт1 
аты аталмай-ак халыктык шыгарма рет1нде таралса, кейде 
б1реулерд1н атынан басылып таралганы белпл! болып отыр. 
Тагдыры кызык Абай мурасына бага беру, таныту M9ceлeci 
казактын когамдык ой-п1к1р1нде ерте кезден-ак басталганы 
сиякты бул моселе орыс т1л1нде де ертеден-ак басталган 
екен. TinTi Абайдын адеби мурасынын багыты сиякты курдел! 
маселеге орыс т1л1нде тунгыш рет nixip айту, im тарта жазу 
да демократи51лык багыттагы интеллигенттер1н1н д^ур1ме 
мыКтап енген ед1*

Абайды танытудагы орыс интеллигентт‘ери11н рел1н сол 
Д^у1рдеп демократиялык багыттагы «Айкап» журналы «Б1зд1н 
кеб1м1зге Абайдын к1м екен! де белпс1з. Онын к1м екенш 
б!зге орыстар танытып жатыр»^* — деп, одкл, тарихи шын- 
дыкка сай багалаган. Тенкеркке дешн орыс т!л!нде жари
яланган Абай туралы оннан астам деректерде nixip козгалуы 
«Айкап» журналы айткан ойдын дурыстыгын керсетед!. 
Онымен 6ipre бул деректерде айтылган п1к1рлерд1н Абай
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мурасыньш танылу, зерттелу тарихында ез1нд1к орны мен 
елеул! м^н1 бар.

Абайдын акындык. 0нер1не бой урып, кулай берглген 
40-тан аскан кез1 ед1. Бул дау[рде Абай 6uiin, копт! керу- 
мен 6ipre Семейдеп модениет 0к1лдер1мен де 1штей араласа 
бастаганы оныц 1886 жылы Облыстык. Статистикалык, ко- 
митет1н1н толык мушел1г1не (Омбылык. С. Т. Мирошниченко, 
0скеменнен Е. П. Михаэлис, Павлодардан А. И. Деров 
жже Ф. П. Плещеев, М. Ф. Степанов, С. И. Хабаров, 
С. С. Никитин жане тагы баск^алармен 6ipre сайлануынан 
да К0р1недг^

Абайдын орыс 9дебиет1мен танысуын б1з, кеб1несе, онын 
орыс достарымен катынасынан бер1 карай деп келем1з. Шы- 
нында, орыс окыгандарынын хабарлауынша, Абайдын орыс 
адебиет1мен танысуы ертеректбн-ак басталган. Оган Пота- 
ниннщ Абайдын немере туысы Халиолла туралы айтканы 
дале;г^. Ол бул м^л1метанде Халиолланын Тургенев, Лер
монтов", Толстой, Белинский, Добролюбовтарды оз жер- 
лестер1не насихаттаушынын 6ipi ^лганы  туралы кызык 
деректер келт1рген. Олай болса жас кез1нде-ак Абай орыс 
9дебиет1н1н прогресшш ек1лдер1мен алгаш рет туысы аркылы 
таныскан деуге ^ден  болады. Себеб!. жасында орыс т1л1н 
неб^р! уш-ак ай окыган Абайдын орыс классиктер1н терен 
менгеру! тез бола коятын процесс емес. Бул туралы брекет! 
ертеден-ак басталган, жогарыда айтылган мал1мет бутан непз 
бола алады.

Абайдын oMipi мен шыгармашылык енер1ндег1 ерек- 
шел1кт1 орыс кауымына алгаш таныстырушылардын 0з1 
казактардын орысша окын, Еуроцаша 6uiiM алган дарынды 
улдары Э. Бекейхановтан басталып, осы достурд! ары карай 
жалгастырушылар — Нук Рамазанов, Сатылган Сабатаев,. 
казак кыздарынан шыкканы Нозипа Кулжановалар болатын- 
ды. Атакт1я талым, фольклорист Потанинн1н ез1 АбайДы 
Белослюдовтар аркылы б1лген.

Орыс т1л1нде Абайдын oMipi мен творчествосын топта- 
стырудын тунгыш кадамын Элихан Бокейханов бастады. 
Б1рак кецест1к заманда Элихан Бекейхановтын жазага ушы- 
рап, ол жазган аса багалы енбектердщ бор! де, т!пт! оны 
атаудын вз!не тыйым салуы —сонгы урпактын ол жен!нде 
мулде хабарсыз калуына алып келд!, Ягни онын каламынан 
туган енбект!н бор! де актандакка айналып кетт!.

0 . Бокейхановтын Абай туралы жазылган «Абай Кунан- 
баев» азанамасы (некролог) абайтанудагы тунгыш адым, 
бастапкы енбектерд!н б!регейл! десе болгандай. Шткен! орыс 
кауымы алгаш рет казак одебиет!н!н классиг!, казак 
одебиет!ндег1 жана багытты бастаушы жанашыл, ойшыл акын 
Абай туралы тунгыш рет толык маглумат, жуйел! угым алды.
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Абай ем1рбаяны мен ескен ортасы K0шпeлi eMip 
; беапнде тербел1п ескен казак болмыс ерекшел1п 

б1ппрл1кпен аша отырып, улы акыннын сез енер1ндег1 
шeбepлiк пен шешенд1к 6^ iK  енер1не халык арасында 
жетьпу жолы да капысыз ашылуы орыс окырмандарына 
тосын жачалык рет1нде кабылданды.

Абайтану тарихында Абайдьщ акындык енер мен ислам 
дш1не карым-катынасы жайлы аса курдел! маселеге де 
тунгыш рет Элихан Бекейханов тарапынан б1л1кт1 nilcip 
айтылуы СОЛ кезец уш1н айтарлыктай жачалык болумен 
6ipre бупнп урпак уш1н де мон-магынасын сактап отырган 
танымдык ман1 бар nixip деп бшем1з.

Онын «Абай поэтикалык куаттын иес1, казак халкыныч 
мактаньгшы болды. Абай сиякты халыктыд рухани творче- 
ствосын осыншама жогары кетерген казак акыны зл1 кез- 
Дескен жок»,-^ деп би1прл1кпен бага 6epyi — Абайдыд одеби 
мурасын херен танып б1лген зердел! зерттеуш! аузынан гана 
шыгатын жасампаз таным.

Осы едбекте Турагул Абайулынын улы акын 
шыгармаларын жинастырып, Императорлык Ресей Геогра- 
фиялык К,огамыныд Семей бвл1мшес1 аркылы жариялай- 
тыны хуралы хабарлауы да хосын жадалык ед1. 0 йхкен1 
1928 жылы Турагул (Тураш) х^ркшеуге LniHin, айдалып 
кеху1не байланысхы акхаддакка айналып, абайхану -хари- 
хында С03 ехшмей келген! журхшылыкка ханымалы жай.

0 . Бекейханов Абайдыд акындык к1тапханасыныд Еуро- 
палык саласына алгаш рех жехерл1кхей дорежеде м^н бере 
охырып алгащ рех nixip айхкан авхор ед1. Осы ем1ршед 
nixip кез1нде айхылса да, Абайдыд ез1:

BuiiMdi iaderit
Д\ниен1 квздеПу
Ек1 жокка

деп ескерхкен nixipine содгы жылдарга дей1н ман бер1пмей 
келд1. Абай дуниеханымына херед бойлау opi улы акын 
мурасыныд нзр алган рухани кездер1н ханып-б1лу уш1н де 
Бахыс пен Шыгыс модениех1мен 1шхей хворчесхволык карым- 
кахынаска хускен улы акын мурасыныд болмысын жехе 
танудыд 0з1 киын нарсе. ^

Mine, авхордыд орыс окырмандарына ханыхпак болган 
ой-холганыдхарынын абайхану саласьшда багых-багдар усха- 
нар кесем nixipre айн!алса да, зерххеушитер бул ой-п1к1рд1 
гылым айналымына xycipyre идеологиялык кыспакхын курса- 
уында калып, мумк1нд1п болмай келд1.

1914 жылы «0 л-Шархияхха» басылым керген*Нук Ра
мазанов жазган «Абай Кунанбаев (1845-1904)» макаласы да
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бук1л Ресей окырмандарына казак 9fle6HeTiHiH улы классиг! 
Абайдын eMipi мен акындык внер1н танытуда eлeyлi рел 
аткарды, «Абайдын шыгармаларында казак халкыныд рухани 
0мipiндeri езгер1стер айкын бейнеленген» (Kixan: Абайды 
окы, танырка... Алматы, 1993, 65-бет),— деп Абай му- 
расынын реалист1к болмысын аса жогары -багалай отырып, 
орыс окырмандарын улы акын шыгармаларынын таралу жол- 
дарымен хабардар erri.

Орыс журтшылыгы Абай елешмен ресми турде 1914 
жылдан бастап таныса бастады. Ал Абайдын 1889 жылгы 
«Дала у^даяты» мен 1896 жылгы Алекторовтын бастырган 
елендер! орыс тiлiнe аударылып басылганымен, Абай аты- 
нан тарамай, Кекбайдын атымен тараган ед1. Революцияга 
дей1н Абай влендер1мен орыс журтшылыгынын танысуы 
1914 жылгы Шыгыстану институтынын «Эл-Шархият»®^ жи- 
нагынан басталады. Бул жинакта Абайдыц аударылган торт 
-влен1н1ц карасозбен мазмуны гана бер1лд1.

Ол алендер: 1. «Лето» («Жаз») — аударган Сатылган 
Сабатаев. 2. «О любви» («Желс1з тунде жарык ай», «Поэт») 
«Адамнын кейб1р кездер!», «Пожалейте меня» (0лсем орным 
кара жер сыз болмай ма?) влендер1н Нургали (Нук) Ра
мазанов (Акт0бел1к) аударган.

Будан сон «Сибирский студейт»*^  ̂ журналында Абайдын 
— «ЖелС13 тунде жарык ай» деген елен! шыгады. Рево
люцияга дейш орыс журтшылыгынын казактын улы акыныг 
Абайдын шыгармасымен таныстыгы осылармен гана шекте- 
лед1. Бул аудармалардын бар! де Абай влен!н!н жалпы 
мазмунын баячдаганы болмаса, акын поэзиясынын ез!не 
тан К0ркемд!к куатын жетк!зе алмаган. Дегенмен бул 
тунгыш аудармалардын акын шыгармасын орыс журтшы- 
лыгына танытудагы ман!н ти!ст! дарежеде багалау ымыз керек,

Абай шыгармаларыныц шын ман!ндег! аудармасын жа- 
сау га алдынгы катардагы орыс интелл игенттер! ерте бастан-ак 
арекеттенген! соцгы кезде табылган деректерден айкындалып 
отыр. Абайды орыс журтшылыгынын ертеректен-ак та- 
ныганын, сондыктан улы акыннын халык муцын толгаган 
шыгармаларын орыс т1л!не аударып, жарыкка шыгаруга 
арекет еткен! (академик Э. Маргулан тапкан) Абайдын бул 
колжазбаларын жинаушы В. А. Кудашевтын деректер1нен 
де К0р!нед1. В. А. Кудашев ез! жинаган Абай олендерш 
1898-1899'жылдары орыс т!лше аударып, баспага даярлаган. 
Белпс!з 6ip себептерден басылмай калган бул аударма Абай 
шыгармаларын тунгыш рет бастыру арекет! ед!, api орыс 
т!лше тунгыш аударылуы ед1. Абай мурасын зерттеуш!лерд1н 
айрыкша наза'р аударатын моселес! — бул колжаэбадагы 
Абай алендер!не жеке-жеке ат коюы мен казакша-орысша
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t c k c t Ih  катар сакталуы. Бул — тецкеркке дейднп бас- 
пасезде басылган Абайдын кейб1р елендер^ндеп”  ̂ конта- 
минациялык кубьитыстар мен Абай влендер1нде 
кездеспейт1н жацадан косылган влек шумактарынын сырын 
б1луге cenTiri тиет1н гылыми. дерек болып отыр.

Абай 0з1шц шыгармалары туралы тунгыш батаны да орыс 
зиялыларынан алды. Бул жайлы тунгыш n iK ip  де 1903 жылы 
Петербургте Семенов Тянь-Шанскийд1н редакциялауымен 
басылган «Россия. Б1зд1нОтанымыздынгеографиялык баяны» 
деген К0пш1л1кке арналган гылыми к1тапта бер1лд1. Мунда 
казак 9дебиет1ндеп жана багыттын QKvii Абай деп танып, 
Шортанбайды зар-заман жыршысы рет1нде карастырган. 
Абай туралы: «Как представителя нового в киргизской по
эзии следует называть Кномбая (Кунанбаева,— М,
~~ деп жалпы магынада айтылса да, акын шыгармаларынын 
басты ерекшел1пн дал басып, екшей К0рсету1мен де кымбат. 
Автордыч танытуынша:

а) Абай — казак адебиет1ндеп жана багыттын 0к1л1;
б) Абай шыгармаларынын мазмуны мен формасы уйлескен;
в) Абай — орыс классиктер1н казак т1л1не шебер аударушы 
api орыс адебиет1н1н казак сахарасындагы насихатшысы.

Орыс т1л1нде басылган кейб1р деректер^ акыннын eM ip i 
мен онын орыс достары туралы, елеццер! мен андер1н1н 
барынша халыктык сипат алып, халыктын рухани дуниес1не 
cinicin кеткен! жешнде накты мол1меттер берумен гана 
шектелед!. Бул мал1меттерд1н де Абайды жане онын адеби 
мурасын орыс кауымына танытуда елеул! ман1 бар.

Opi Абайды таныту тургысынан Караганда, Дж. Кеннаннын 
Абай туралы айдаудагы орыс достарынын п1к1р1н беру! — 
Абайдыч казак халкынын акыны, ойшылы рет!нде ха- 
лыкаралык аренада тунгыш танылуынын бастамасы десе 
болгандай.
, Абайдыч кайтыс болганына он жыл толганда Москеуден 

шыккан «0 л-Шархият» жинагында акыннын вм!р1 менлвор- 
чествосын таныстыруды максат еткен б!раз материалдар 
жарык корд!. Бул енбекте Абайдын ем!р! мен творчест- 
восын орыс журтшылыгына ресми турде таныстырганмен, 
акыннын одеби мурасына бага беру, аз да болса зерттеу 
элемент! болды деуге келмейд]. 0йткен! 1903 жылы «Рос- 
сиядагы» Абайга бер!лген бага етк!р де дал койылса, мундагы 
Н. Рамазановтын «Абай Кунанбаев» деген макаласы, 
непз!нен, Как1тайдыч 1909 жылгы макаласынын жел!с!нен 
Дса длмайды, коб!несе соны кайталайды. Абайдыч адеби 
мурасыныч олеуметт!к тег! мен багыты туралы сез етпей, 
жалпылама турде акын поэзиясыныч таралу жолдары мен 
оныч мазмуны накты вм!р шындыгынан алынды деумен
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шектелед!. BipaK бул гылыми жинактагы Абай хуралы ма- 
териалдар сапасы теренд1к танытпаса да, Абайдыц eMipi 
мен шыгармаларын орыс кауымына танытуы — елеул! 
мадени кубылыс боп табылады.

Абай шыгармаларын орыс xLniHe аудару жайында
В. А. Кудашев колжазбасы мен агайынды Белослюдовтардын 
озара жазысмн хаттарынын елеул! ман1 бар. Семейл1к 
агайынды Белослюдовтар Абай шыгармаларын орыс т1л1не 
аударып, орыс к,ауымына танытуга улкен жауапкерш1л1кпен 
карап, жанашырлыкпен арекет еткен. Агайынды Белослю
довтардын Т0нкер1ске дей1нг1 дау1рде Абайдыч шыгармалары 
жен1нде шама-шаркынша улес косуыныч да белпл! себеб! 
бар.

Жалпы казак, адебиет!, оныч 1ш1нде Абай шыгармаларын 
аудару уш1н белсене арекет етуге атсалыскан агайынды 
Белослюдовтар: Николай Николаевич (1880-1943), Виктор 
Николаевич (1883-1916), Федор Николаевич (1885-1944), 
Алексей Николаевич (1887-1939) — тертеу! де педагог, 
су ретш!, елкетанушы, кызметкер рет1нде революцияга 
дейшп Ci6ip елкеандеп орыс зиялыларыныч карапайым 
халыктык багыттагы абзал азамахтары болатын. Агайынды 
repxeyi де Семей каласында туып-ест1. 0се келе б1л1м 
алып, кызмет еткен шагында вздерш гылым, онер, устаз- 
дык жолына арнап, туган олкен1ч тарихы мен модениет1н 
зерттеу, казак ауыз адебиет! улплер1н жинау, Абай 
шыгармаларын орыс т1л1не аударып бастыру жен1нде кеп 
ечбектенд!. Олардан мура рет1нде калган каз1рп кунде 
К Р Улттык Рылым академиясыныч гылыми к1тапханасында, 
Семей алкетану музей! мен Абайдыч одеби-мемориалды 
музей!нде сактаулы жаткан архив материалдары еткен 
дзу!рдеп казак одебиет!н б1ршама толыгырак тануга суйеу 
боларлык багалы деректер.

Агайынды Белослюдовтар революцияга дей1нп Ci6ip мен 
Семейдеп зиялы топтармен, кез1 ашык сауаты бар казак 
жастарымен де жаксы карым-катынаста болып, т!келей ара- 
ласып отырган.

Гылым, енер жолына кулай бер1лген агДйынды ж1пттер 
03 беттер1мен узак жылдар бойы т1рнектеп жинастырган 
тарихи-археологиялык, этнографиялык экспонаттары мен 
кептеп топтастырган материалдары непз!нде (!;емейде 
агайынды Белослюдовтар музрй!н де ашады. Соцыра Бело
слюдовтар музей!н1ч барлык багалы заттары тугелдей Семей 
алкетану музейше бер1л!п, музейд1ч еч багалы экспонаттары 
катарынан орын алды.

Агайынды Белослюдовтардын туган елке тарихы мен 
мадениет! жен!ндег1 гылыми-зерттеулер!, мол деректер топ- 
тастырып, оларды 1ш1нара жариялауы революцияга дешнп
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баспасездерде жаксы niKip тудырган да едГ. Атакты музыка 
зерттеуш1с1 А. ,В. Затаевич агайынды Белослюдовтардын 
гылым жолында аткарган кызмет! мен олар топтастырган 
тарихи деректер1н Казахстан тарихы yniiH М9н1 зор деректер 
екенш к1мнен болса да ерте танып, жогары багалады. Оларды 
Казахстан тарихын зерттеу саласында даяр турган гылыми 
хызметкерлер деп б1лд1. Осы себепт! 1926 жылы 30 харашада 
Казахстанды зерттеу хогамыиын* председател! А. Л. Мель- 
ковха жазган хатында: «...Агайынды ym tyi хоргандар мен 
обаларды хазып, Алтай асып, кештерд1и 1з1мен жур1п, 
кептеген бас суйектер, ернектер, тас боп хатхан ар хилы 
багалы заттар жинаган. Булардыц 6ip бел1п, аса багалы 
коллекциялары Семей музей1нде турганын айтсах та жет1п 
жатыр... Аса гажап семья, «Казахстанды зерттеу хогамынын» 
тума мушелер!, олар зерттеу жумысын осы хогам пдйда 
болмай турып-ах бастаган... Тагы да хайталап айтамын, 
олардыц Ci3 бен б1зд1ц зерттеу жумысымыз уш1н жане соцыра 
жариялау уш1н де ете бай материалдары бар»^" — деп 
керсеткен.

Агайынды Белослюдовтар халых арасынан хазах ауыз 
^дебиет1ндеп ертеплерд!, жырлардыжинап бастыруга, оларга 
арнайы иллюстрация жасап, орыс халхына танытуга ерекще 
М9Н бере хараган.

К^зах epreruiepiH жинап, оны орыс т1л1не аударып ба- 
стыруда елкетанушы Алексей Николаевич белсене'хызмет 
атхарды. Ол, acipece, фольклорлых, этногафиялых деректерд! 
квб1рек жинастыруга куш салган. Казах даласын коп 
аралап Алтай мен Бухтырмадагы керей руларынан 22 ертеп 
жазып алады. 1915 жылдыц вз1нде-ах «Казах поэзиясы 
туралы» деген келемд! api жанашырлых сез1мге толы махала 
жариялап: «Б1здер, орыстар, х^захтардыц еткендеп халых 
ахындарын, аншшер1н, импровизаторларын, т1пт1 жаца 
ахындарын да би1мейм1з»^^ деп хазах ел1н1ц байлыгы аса 
мод ёкенд1пн керш, олардыц жиналмай, зерттелмей iacia 
хурып бара жатханы Ж0н1нде, батыл ун кетеред!.

Ал суретш! Виктор Николаевич Белослюдов хазах ер- 
теплершщ мазмунына сай суреттер салып, иллюстрация 
жасаумен айналысады. TinTi Абай елендер1не де иллюст
рация жасаудды ойластырып, Абай шыгармаларын орыс 
т1л1не аударып бастыру жен1ндеп агасы Николай Нико- 
лаевичт1ц батыл арекет1н хызу холдады. 1914 жылы 6 ахпанда 
Николай Николаевич жазган хатында «Козы Керпеш-Баян 
сулудын» орыс т1л1не аударылатынын Алексей Николаевич- 
тен ест1ген1н айтып, натижес! немен тынды екен деген сурау 
салады. Осы мал1метт1 «Жизнь Алтая» газет1нде жарияланган 
«Ci6ip адебиет1н1ц жацалыхтары» деген махаладан охып, ол



туралы Потаниннщ де ерекше квциг белген1н куана ха- 
барлайды. Казак epreruiepi мен Абай шыгармаларын орыс 
т1л1не аударып бастыру жайлы агайынды Белослюдовтардын 
езара жазыскан хаттарыныц ден1 квб1несе Виктор Нико- 
лаевичке арналатыны да ерекше назар аударарлык. жай. 
Виктор Николаевич Белослюдов Маскеудег! Строганов атын- 
дагы Керкемсурет училищес1н б1т1рген суретш! болса да, 
ол непз1нен Семей елкеан тану жолында кажырлы ечбек 
еткен зерттеуш!, «Строгановшы суретш! В. Н. Белослюдов» 
деген макалада: «Ол — кезкарасы бойынша демократ. 
Оный еч басты кызмет! — елкетану жен1нде жинаган 
материалдарында жатыр. Семей каласы ̂ и л е й ! карсачында 
ол Семей каласыныч тарихын жазды»  ̂ — деп ол аткарган 
гылыми-зерттеу жумысына ерекше м^н бере караган. Шы- 
ньшда да ол жазган тарихи ечбект1ч, Семей каласы туралы 
дерект! (1598 жылдан 1882 жылга дeйiнгi) тарихты камтуы 
да к0п н9рсен1ч сырын ачгартса керек-т1. Борис Герасимов 
В. Н. Белослюдовт1ч уш когамга, ягни Батые Ci6ip Импе- 
раторлык Орыс Географиялык когамыныч Семей 
б0л1мшес1не, , музыка жанкуйерлер! когамына, бастауыш 
б1л1м туралы попечительдер (камкоршылар) когамына муше 
болганын хабарлайды. «Бейб1тшй11к марсельезасы» деген 
К0тер1чк1 ерк1нд1к рухында жазылган олеч! оныч акындык 
каб1лет1 барлыгынан хабар беред!.

Агайынды Белослюдовтардын 1ш1нде Абай шыгармаларын 
орыс Tuiine аударып бастыру маселес1н батыл K o r e p in , 
казак, адебиет! тарихын зерттеу жумыстарын журпзуде оне- 
гел1 педагог, ойлы зерттеуш! Николай Николаевич Бело
слюдов ерекше кезге тусед!.

Николай Николаевич Орыс Географиялык когамы Семей 
бел1мшес1 мен педтехникумында заманымыздыч улы жа- 
зушысы академик Мухтар Эуезовпен б1рге кызмет аткарды. 
М. Эуезов 1924 жылы 19 казанда аталмыш когамныч толык 
мушел1пне erin, кей1н осы когам басшысыныч орынбасары 
боп сайланганда, Николай Николаевич те муше болган ед1. 
Кдязметте Мукачмен кеп м^селеде сырлас, п1к1рлес болтаны 
байкалады. 1924 жылы М. Эуезовт1ч усынысы бойынша уйым- 
дастырылган тарихи-этнографиялык экспедицияныч гылыми 
жоспары мен смета жобасын жасау М. О. Эуезов пен 
Н. Н Белослюдовка тапсырылады. Экспедицияныч Зайсан, 
Буктырма 0зен1 бойындагы каракерейлер мен Кытай 
жер1ндеп улы жуз казактарына карай багыт алуына да 
олардыч арасындагы nixip бipлecтiri асер еткен. Бул елкедеп 
казактарда казак ауыз 9дебиетш1н улпс! каз калпында бузыл- 
май уыз куЙ1нде сакталганын М. Эуезов пен Н. Н. Бело
слюдов бурыннан-ак жаксы б1лет1н-д1. Казак ауыз 9дебиет1н1ч
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улгь1ер1н жинау, жари51лау, зерттеу к!мен ертерек айна 
лысадн Мухтар Эуезов eai бурыннан б1лет1н Николай Ни- 
колаевичт! бул маселеге коса тартуы ежелден сыйлас, 
п1к1рлес зерттеуш1лерд1н бул салада да максаттары 6 ip бо- 
луында жатса керек. Буган нактылы мысал рет1нде Мухтар 
Эуезов пен Николай Николаевич Белослюдовтьщ Семейдеп 

. Орыс Географиялык когамывда 6ipre кызмет аткарып, б1р1не- 
6 ipiHiH TuieKxec боп араласкан шактарын, карым-катынасын, 
еске алса да болгандай.

М. 0уезовт1ц 1924 жылгы 19 карашада Семейдеп Орыс 
Географи51лы1; когамынын басшы орны боп табылатын 
Кедест1н арнаулы маж1л1с1нде адебиет еск1л1пн жинау жо- 
лындагы экспедиция уйымдастыру жен1ндеп хабарламасы 
тындалады. Соцыра бул арнаулы экспедицияныц жоспары 
мен сметасын жасау уш1н сайланган комиссияныц курамына 
да Мухтар Эуезовпен 6ipre Борис Герасимов, Н. Н. Бело- 
слюдов KiprcH.

Ket^c жетекш1сш1н орынбасары болып сайланган 
М. Эуезов гылыми экспедициялар гуйымдастыру жумысына 
козгау салып, оган кажетт! каржы К0з1н тауып, экспеди- 
циянын жоспары мен сметасын жасауга Н. Н. Белослюдрвты 
катыстырып отыртан. Мундагы басты максат арнайы с^ль- 
клорлык экспедициялар уйымдастыру аркылы халык сана- 
сында гасырлар боны екшелш сакталган рухани байлыктыц 
дерект! квздер1н уакыт етк1збей жинастырып алуда жа- 
татын-ды. Осы арнаулы экспедицияга косымша куш ретшде 
СОЛ туста окып журген казак жастарын, окушы, студенттерд! 
жаз айларында пайдалануды усынган. М. Эуезов Семей 
губерниялык оку бвл1мн1н жанындагы гылыми-методикалык 
кецеспн мушес! рет1нде 1925 жылы 15 сау1рде болып еткен 
м^ж1л1сшде халык ауыз ^дебиет! мен тарихи деректерд! 
жинаудын жолдары туралы баяндама жасайды. осы баян- 
даманыц ̂ pi маж1л1сте усынылган нускаудыц непздер! Мухтар 
ЭуезовНн «Казак т1лЬ> газет1нде жарияланган «Эдебиет 
ecKuiriH ,жинаушыларга» деген макаласында тагы да сез 
ет1лед1.

1924 жылы 21 казандагы Кецес маж1л1с1нде М. Эуезов 
■ тарапынан тарихи, фольклорлык, этнографиялык, ар;сеоло- 

гиялык экспедициялар уйымдастыру маселес! кун тарт1б1не 
Койылады. Ocipece, тарихи, фольклорлык экспедиция Зайсан, 
Буктырма бойындагы каракерейлер мен ¥лы жуз казактары 
арасындагы халык ауыз эдебиет улплер! мен кейб1р тарихи 
деректерд! жинастыруга зор мэн бер1лед1. Осы жай Кенес 
мэж1лк1н1нхаггамасында былайша баяндалады: «М. О. Эуе
зов хабарлады; белпленген аудандар ерекше кец1л бвлед1.
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9йткен1 баска казактарга Караганда каракерейлерде д^| 
бупнге дешн ен кене влендер, жырлар, адыздар! 
сакталгандыктан, оларды жинап алуга асыгу керек. Экспе-! 
диция жол-женекей Шынгыстау болысына да сога алар ед1.| 
Кептеген этнографтардыи айтуынша, мунда есткертк1штер 
молдыгынын ycTiHe бул арадагы казактардын Кытай 
коластындагылармен карым-катынаста туруы экспедицияга* 
ен кажетт! деген деректерд! бере алар ед1» (Семей е лкетану 
музей], папка № 8, протокол N9 3, 67-6. 1924 ж. 21 
казан)

Орыс Географиялык когамынын Семей б0л1мшес1 уйым- 
дастырмак болган уш экспедициянын баратын нактылы мар- 
шруттары да К0рсет1л1п, тарихи, фольклорлык экспедиция 
М. Эуезов нускаган жерлерге—лрхеологиялык экспедиция 
Каркаралы уез1не, этнографиялык экспедиция Буктырмага 
баратын боп белпленд!. 0pi осы жумыстардыц калын орта; 
сында журген Н. Н. Белослюдовтыц да кызу орекетш 
К0рем1з,

Академик Мухтар Эуезов 0з1мен сыйлас, шк1рлес, 
кызметтес болган Николай Николаевичт! ордайым есте 
сактап келген! 1950 жылгы кожазбасында: «Н. Н. Бёлослю- 
дов елкетануды ©те жет1к б1л1п жерпл1кт1 елкетану icine 
кызу араласты. Ол казак халкыныц турмысын да тамаша 
б1лет1н. Казак 0рнектер1н1ц улпс1н жинастырып, оны жа- 
нымен суйе б1лд1. Казак адебиет! туралы баяндама жасап, 
казак ауыз 9дебиет]н1н улплер1н жазып алып отырды. 1911 
жылы ол Абайды орыс т1л]не аударгысы келд1, осы жайлы 
туысы Алексей Николаевичпен жазыскан хаттары 

^caктaлFaн»/^ — деп достык леб1з1н би1д1рген ед1. Ал Николай 
Николаевич болса 1919 жылы-ак казак эдебиет! тарихы 
туралы жазылган колжазбасында Мухтар Эуезовт! сол кездеп 
талантты казак жастарыныц арасында болашагы зор жазушы 
рет1нде танып, зор ум1т артатынын арнайы атап откен де 
болатын.

Николай Николаевичт1ц жубайы Ольга Дмитриевна Бе- 
лослюдова Семейдеп Абайдын эдеби-мемориалды музей1не 
етк]зген агайынды Белослюдовтардын Абай штендерш орыс 
т1л1нс аударып бастыру жоншде озара жазыскан 7 хаты 
мен Абай мурасынык узын-ыргасы жайлы «Абай (Ибрагим) 
Кунанбаев», «Казак-татар жазушылары туралы Белослю- 
довтын колжазба матери^дары» деген деректер] — Kaaipri 
абайтану мен казак эдебиет1н зерттеу жолында К0ц1л б0л1п» 
назар аударарлык кунды н^рселер. Эрине, булардын бор1н де 
TepenipcK зерттей тусуд], коп жойттерд] ал] де болса аныктай 
тусуд] талап етет1н1н де ескерген жон.
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Николай Николаевичт1н казак 9дебиет1нё м^н бере карап 
кызыгып nixip бшд1рген саласы да Абай мурасы жайлы 
енбектер1нде жатыр. Осы себепт! Абай шыгармаларын орыс 
xLriiHe аударуга т1келей ез1 атсалысуы — гуманизм мен 
халыктар достыгыныц жаршысы болган Абай мурасын орыс 
халкына танытуды зор максах ехкен цшн жанашыр ниех1нде 
жатыр. Николай Николаевичт1н Абай шыгармалары жайлы 
колжазбалары — ез дау1р1 уш1н де, каз1рп абайхану тарихы 
уш1н де ал1 кунге дей1н гылыми мон1н жогалхпаган сирек 
ушырасатын кунды деректер кахарында саналмак. Tinxi бул 
Ж0н1нде 1950 жылы 18 желхоксанда Ольга Дмихриевнаныц: 
«1919 жылы Абай хуралы Николай Николаевич окыган 
лекцияныч KOHcneKxici 9л1 кунге дей1н ез1шч акхуальды- 
лыгын сакхауда. Абайга деген кушхарлык Николай Нико- 
лаевичте 1911 жылы-ак басталган ёд1. Ек1 хуысына жазган 
хахтарында Абай елендер1н орыс хш1не аударгысы келех1н1н 
хабарлайды. Абай шыгармаларынын хагдыры агайынды Бе- 
лослюдовхарды коп жылдар боны аландатты»'‘ — деп кеп 
нзрседен дерек берген херен ойлы досхык п1к1рлер1н еске 
алудын 03i халай н9рсен1н сырын ангархкандай.

Белослюдовхар жастайынан-ак казаКтармен араласып, 
олардыч л1л1н, адет-гурпын б1л1п ecxi. Олар Абай 
шыгармаларынын хупнускасымен баскалар сиякхы аударма- 
шы аркылы таныспай, ездер! окып хус1не аларлык жагдайда 
ед1. ^ip ece, булардын арасында Николай Николаевич казак 
xuiiH жёх1прек б1летш1н байкахады. ©йхкен! бауырларына 
жазган хаххарында немесе Викхор Николаевичх1н агасына 
жазган хаххарында Абай елендер1н аударуга х1келей esi 
х^уекел exyi немесе Ольга Дмитриевна мен Мухтар Эуезов 
берген деректерден оныц казак т1л1н б1лет1нд1п байкалып 
тур.

Семейдеп Абайдын адеби-мемориалды музешнде 
агайынды Белрслюдовтардын езара жазыскан жиырмадан 
асхам хаты сакхаулы.

Солардын жетеу! т1келей Абай елендер1н орыс т1л1не 
аудару жайлы маселеге арналган. Абай мурасы жайлы жа
зыскан бул хатхар бастан-аяк акын елендерш аударуга 
арналган деп айхуга келмейд!. Жет1 хаттын бар! де, непзшен, 
Белослюдовхардын кызмех, отбасы, кундел!кт1 турмыс жай
лы, ксйб!р алеумехт!к маселеге кахысы хуралы жазылып, 
Абай шыгармаларын аудару жумысы бурыннан ездер1не 
мал1м орхак нарсе рет!нде баяндалган. Абай шыгармалары 
Жен1нде жол-женекей айтылса да туй!нд! п1к!рлер б!дц!р!п 
охырады. Осы кыска хабарлардын езшен кеп нарсен!н 
TepKiHi KepiHin, сыры ашылады.
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Абай шыгармалары тен1репнде шк1р айтуды олар ерте 
кезден-ак кетере бастаганы Николай Николаевичтщ 1909 
жылы 9 наурызда Виктор Николаевичке жазган хатында 
ашык айтылады. Осы хатта: «Абай жайында, малорос са- 
рыны ол Семейде Малоростардан ест1ген деп атайды»,— 
деген 0те кыска хабарда магынасы* гажап терен П1к1рде 
айтылады. Эрине, мундагы малорос сарыны деп отырганы 
Абайдыч влеч1 туралы емес, шамасы ол шыгарган «Айттым 
С9лем, каламкас» 0лeчiндeri мелоди51лык саз жайлы болса 
керек-Т1. 9йткен1 Абайдын «Айттым салем, каламкас» ашнде 
ecKi дау1рдеп орыстыц «Карие глазки» деген халык, ^шнс 
ун-сазы жагынан LaiKTecTix барлыгы жоншде жазушы Такен 
Эл1мкулов та айткдн ед1. Т. Эл1мк¥лов берген осы деректерд! 
зерттей кел1п, музыка маманы профессор Б. Г. Ерзаковичт1н 
«Бул ан «Карие глазки» деп аталатын орыстын ертедеп 
турмыстык романсына ауен жагынан аса жакын. «Карие 
глазки» Абай орыс достарыныц 6ipiHin уй1нен ecryi мумк1н. 
Бул романстыч Ci6ip мен К^закстанда гана емес, Ресейде 
де кен таралганын сыншы Такен Эл1мкуловхыч хабарлаган 
К.ЫЗЫКТЫ фактысы далелдейд!»'^, — деп айтканы Николай 
Николаевич хабарлап отырган жогарыдагы п1к1рмен ундес 
шыгады. Николай Николаевич ез1 хабарлап отырган П1к1рд1 
0з1не беще б1реудщ айтканын арнайы ескерткен де, б1рак 
ол адам Николай - Николаевичке мал1м болса да, б1здерге 
беймал1м. Ол к1м, музыкант па, алде анш1 не галым ба? К1м 
де болса славян халыктарынын андер1н жаксы б1лет1н коне 
кулакты б1лпр Kid.

Осы беймал1м KiciHiH хабарлауынша, Абай ашнде малорос 
сарыны бар деп нактылы nixip айтуы да музыка тарихын 
зерттеушшерге окыс ой саларлык niKip. 0йткен1 хаттагы 
малорос деп отырган украиндыктар екен1, казак жер1не 
алгаш кадам баскандардын 1ш1нде олар да болганы белил! 
гой. Сол себепт! бул гажап кубылыстын, ягни малорос са- 
рынынын туп теркшш туыскан украин ха^ткынын он тари- 
хынан да !здеспру керек шыгар.

Абайдын влeндepiн орыс TuiiHe аударып, бастыруды 
агайынды Белослюдовтар ертерек ойластырып, озара алдын 
ала акылдасканы байкалады. Атасы Николай Николаевич 
1910 жылы 29 желтоксанда жазган хатында Абай о1ендер1н 
аударумен 6ipre оган иллюстрация жасау маселес! коса соз 
болады, Шамасы Абай ален! орыс т1л1не аударылса, оган 
иллюстрация жасауды Николай Николаевич суретш! 1н1с!не 
ерте бастан-ак тапсырып койган сиякты. Виктор Николаевич 
казак гурмысын жет1к б1лумен катар Абай елендер1н ез\ 
орыс т1л1не аудармакшы да болтан. Абай влендср1н булардын 
6ipi аударса, exinmici сурет салып иллюстрациялауга,
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YuuHmici бастыру жумысымен айналысуга даярлыгы сезьпед!. 
Булар агайынды ушеум1з (Алексей Николаевич, Николай 
Николаевич, Виктор Николаевич) 6ip жерде болсак., Абайды 
орыс т1л1не аударып бастыру киынга туспес ед1 деген сен1м 
де б1лд1ред1. Абай елендер^н т1келей казак т1л1нен орнс 
т1л1не аударуга Виктор Никрлаевичт1н ез1 де тартылуы 
мумк1н, онда акындык кабьтет те бар-тугын. Виктор Нико- 
лаевичт1н агасына жазган хатта:

«Абай Кунанбаев 0лендер1н аудару жэне оган иллюст
рация жасау туралы саган не айтуды б1лмей отырмын. 
Булардын бор1н де 1ске асыруга болар ед1. Егерде б1ршама- 
уакытымыз молырак болып, ушеум1з де тугелдей: сен, мен, 
Алеша 6ipre болсак>>,— деп хабарлауына Караганда,*бул icxe 
агайынды ymeyi де б1рдей бел шеше KipicKeni байкалып 
тур. 0pi булардын колында Абай шыгармаларынын белпл! 
6ip тупнускасы болгандыгы да талас тудырмайды. Булардын 
колында Абай шыгармаларынын 1909 жылы Петербургте 
басылган тунгыш жинагы болган деуге neria жок сиякты. 
9йткен1, газетт1н хабарлауынша, 1909 жылгы жинактыц 
казак даласына кеш таралганы мол1м. Шамасы Абай 
шыгармаларын орыс т1л1не аударуды ерте колга алган Бе- 
лослюдовтардын колында Мурсей1т колжазбасы аркылы та- 
ралган Абай шыгармаларыньщ 6ip тупнускасы болуы 
ыктимал. Семейде oM ip сурген Белослюдовтар уш1н ол 
онша киын шаруа да емес.

Осы моселен! аныктай тусу уш1н Абайды орысшага ауда- 
руда Белослюдовтар зор ум1т артып, езараГ араласкан акын 
Наврузов, С1б1рд1н атакты жазушысы, тагы 6ip олкетану- 
шысынын сакталган архивтер1не де назар салып карастыру 
Кажетт1л1п байкалады. 0йткен1 Абай алендер1н акын Kici 
аудару керек деп б1лгенд1ктен, ауел! С1б1рд1н танымал акыны 
Наврузовка хат жазып, сейлесйекш! болтаны да бар. 
Кей1ннен Наврузовтан кудер уз1п, С1б1рд1н атакты акый- 
жазушысы Сибирякке кайткенде де тапсыру керек деген 
корытындыга келед). Потанинмен Абай мурасы жайлы 
сейлескенде, Потанин Абай олендер1н1н ен тандаулысын 
ip iK T en альш «Сибирская жизнь» газет1нде жариялап, орыс 
Кауымына таныстыруды олкетанушыга тапсырады. Мше, 
осы аты аталгандардын жеке архивтер1нде н^месе Ci6ip 
газеттер1н1н apxHBTepiHae Абай елендер1н1н сакталып калу 
мумк1нд1ктер1 де бар емес пе?

Николай Николаевич 1911 жылы 2 кантарда inici Виктор 
Николаевичке жазган хатында: «Мен П Н. Потанинде бол- 
Дым. Сен! ToMCKire келу ниeтiндe емес пе екен деп сурап 
жатыр. Ол казак Т1Л1Н б1лмейд1 екен. Мен оган казак акыны 
Кунанбаев туралы анг1мелед1м. Мундай акынды б1лмейтш1н
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айтты. Ол менен елкетанушыга хат жазуды, Абайдын т  
тавдаулы елендер^н 1р1ктеп алып, «Сибирская жизнь» га- 
зет1нде жариялау аркылы ок.ушы кауым^ка таныстыруды 
0т1нд1»,— ДСП Г. Н. Потаниннт де Абай елендер1н орыс 
тiлiнe аударып, орыс халкына таныстыруга умтылган адал 
ниет1н хабарлайды.

Николай Николаевич Белослюдов казак. т1л1н жаксы б1лу1 
себепт! ез тусындагы казак * акын-жазушыларынын 
шыгармаларын тупнускадан окып, макалалары мен лекци- 
яларында пайдаланып отыргак. Осы себепт! Монголия мен 
Шыгыс Турк1станды коп зсрттеген Г. Н. Потаниннщ казак. 
т1л1н б1лмеу1н, Абайдан хабарсыздыгын кутпеген жагдай 
есеб1нде тандана жазып отыр. BipaK Потанин Абайды бурын 
ест1месе де, оган бipдe‘н назар аударып, бул icxi шугыл 
турде елкетанушыга тапсырады. Ол бул кезде казак та- 
рихымен кызу шугылданып, бул салада танылып та калган 
ед1. Олкетанушынын Батые Ci6ip Орыс Географиялык 
когамынын Семей бел1мшес1нде курметт! муше боп узак 
жылдар бойы сайлануы казак тарихьш зерттеу жен1ндеп 
енбепне курмет керсетуден туган сен1м ед1.

Абай шыгармаларын орыс халкына танытуда Потанин 
ерекше сен1ммен тапсырган елкетанушыга агайынды Бе- 
лослюдовтардын 6ipa3 ум1т артканы Алексей Николаевичт1н 
1911 жылы 10 мартта Николай Николаевичка жазган ха- 
тынын мазмунынан да байкалады: «Сибирия» жайында, он- 
дагы Абай влевдер! туралы брекет ет, олар кашан орыс 
т1л1не аударыладьь Болмаса поэзия жен1нде шагын гана 
макала жаз да сонда тапсыр. Макаланы сен жаза аласын* 
Егер оларды (Абай алендер1н — М Л / .)  уйкаска тус1ру 
кажет болса, тауекел етш кер, б1рнорсе шыгар»,— деп 
«Сибирия» газет1не ж1берген Абай влевдер1н1н жайын сурас- 
тырады. Бул газетке ж1бер1лген елендер шамасы Пота- 
нинн1н тапсыруы бойынша елкетанушыга ж1бер1лген Абай 
елендер! болуы мумк1н. Ойткен! Потанин Абай елендер!н 
«Сибирская жизнь» газет!нб тез ж1беруд1 ет1нген ед1. Ол 
газетке ж1берудт рет! келмсгенд1ктен, «Сибирия» газет1не 
ж!берген болса керек. Бул араны эл1 !здест1ре тус!п аныктау 
кажет. KiM ж!берсе де осы «Сибирия» газет!не тускен еленд! 
Виктор Николаевич б!л1п отыр, api оны агасы Николай 
Николаевич сурау салып, !з!не тусуд! 0т1ну1не Караганда, 
редакцияга Абай влендер1н Белослюдовтар ж1бермегенге 
уксайды. Ондагы Абай елед! туралы макала жазуды Ни
колай Николаевичт1д ез1не тапсырады. Т!пт! редакциядагы 
акын елешн еледмен аудару керект1пн, арине, агасыныд 
казак Т1л1н жаксы б!лет1нд1пне сен1п айтып отыр. Акыры 
казак поэзиясы туралы макаланы Николай Николаевич те,
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елкетанушы да жазбауы себепт!, бул м1ндетт1 Алексей 
Николаевичт1д ез1 орындаганын 1915 жылы «Сибирский 
студент» журналында жаримаган «К,азак поэзиясы туралы» 
деген К0лемд1 макаласынан керем1з.

Томскще туратын Николай Николаевичт1н Семейдеп 
Виктор Николаевичке жазган хатында аса кунды мол1меттер 
беригед!: «Кдлмбаттым Витя!... Тюменьге журер алдында 
Абай Кунанбаевтын елендер1н карасозбен аудару жвн1нде 
«Сибирия» редакциясындагы Наврузовпен сейлесе алма- 
дым. Оган хат жазгым келш отыр»,— деп айтуына Караганда, 
Абай елевдер1н карасезбен болса да аударып бастыруды 
СОЛ кезд1н танымал акыны Наврузовка тапсырганы 
байкалады. Бурынгы хаттыц мал1мет1 бойынша «Сибирия» 
газет1не Абай олендер! ж1б^р1лген, олай болса елендер 
свзс1з осы редакцияда кызмет аткаратын Наврузов колына 
Tycyi керек. Шамасы Николай Николаевич Наврузовпен 
Абай 0лендер1н аудару Ж0н1нде С0Йлес1п, 6ip кел1с1мге 
келгенге уксайды. 0йткен1 сонгы хаттарынын б1р1нде уоде 
6epin, мойнына алган ипл1кт1 icTi аяксыз калдырганы уш1н 
Наврузовка катты ренж1п, ол еш норсе де тындырмауы 
себепт!, баска аудармашы 1здест1рет1шн хабарлаган. Навру- 
-soBTaH кудер уз’ген Николай Николаевич Абай алендер1н 
зударудын баска жолдарын карастыра бастайд^^. Осы 
максатын 1912 жылы 23 карашада Виктор Николаевичке 
жазган хатында; Абай Кунанбаевтын влевдер1н орыс т1л1не 
будару жешнде- акын-жазушымен сейлеск1м келед!»,— 
деп, Ci6ip елкес1шн атакты акын-жазушысы сол к1с1мен 
Калайда байланысатыны жайында хабарлаган.

Николай Николаевичт1н Абай елендер1н аударуга акын- 
жазу1йыны тандауынын белпл! себептер! бар. 0йткен1 бул 
акын-жазушы Ci6ipre шектес жаткан казак ел1 турмысын, 
^дет-гурпын жет1к б1лет1ндерд1н б1р1нен саналатын. Онын 
казак 0м1р1нен алып жазган «Баты^ект1н хандыгы» повес! 
кешпел! казак ем1р1н жаксы б!лет!нд!г1мен дараланатын, 
поляк акыны Густав Зелинскийд!н «Казактар» деген поэма- 
сын да орыс т!л!не аударып бастырган болатын. Ягни онын 
аударма саласында таж1рибес1 барлыгын opi казак рухын 
жаксы танитындыгын еске алган Николай Николаеврч На- 
врузовтан кудер узген сон, Абай елендср!н акын-жаз /шыга 
аударту керек деген п!к!рге ойыса бастайды. 1913 жылы 
13 казанда Виктор Николаевичке жолдаган хатында: «К,уна- 
нбаевтын елендер! жошнде акын-жазушынын ез!мен 
свилеск!м келед!, ал Наврузов болса еш норсе де тындыр- 
маган сиякты», — деп, Абай елецдер!н орыс т!л1не аударуды 
акын-жазушыга тапсыру жен!ндег! ойга табан т!реген1н 
айтады. Абай влендер!н орыс т!л1не аударуды акын-жазу-

59



шымен С0йлест1 ме, немесе сейлесе алмады ма, бул жай- 
ында агайынды Белослюдовтардын езара жазыск.ан хатта- 
рында нактылы дерек бер1лмейд1, Bipai; Белослюдовтардын 
акын-жазушыдан мулде к,ол узбеген!, байланыста болтаны 
1914 жылы 28 желтоксанда Николай Николаевичт1н Виктор 
Николаевич пен Алексей Николаевичке жазган хатынан да 
байкалады. Казак epTepuiepiH жинап, орыс тиг1не аударып 
бастыруга агайынды ymeyi де куш салып арекеттенген. Осы 
максатты жузеге асырудыц жолын 1здест1ре кел1п: «Казак 
ертеплер! ту рал ы мен былай ойладым,— дейд! Николай 
Николаевич,— орыс т1л1нде бар казак ертеплер1н1н бор1н 
кайта карап, балалардын жас ерекшел1ктер1не лайыктыла- 
рын аударып, акын-жазушыта (ол каз1р М. Горькийд1н одеби 
хатшысы) жетк1з1п, бастыру керек»,— деп жазуына 
Караганда, олар орталык Ресейге кеткен соя жазушыдан 
кол узбеген. Кайта пролетариаттын улы жазушысы Максим 
Горькийд1н одеби хатшысы болып отырган сол жазушыны 
казак epTeiiaepiH орыс т1л1не аударып бастыру iCiHe тарту 
керек деген ойды ортага тастайды.

Николай Николаевич Белослюдов Абай 0лендер1н орыс 
т1Л1не аудару жен1ндеп максатын жузеге асыра алмаган 
алгашкы сатс1зд1ктер1не мойымайды. Кдйта Абай елендер1н 
орыс тш1не аударуда тупнусканы дол жетк1зуге мумк1нд1п 
бар орысша окыган б1л1мд1 адамды енд1 казактардын вз 
1ш1нен 1здест1ре бастайды, 9йткен1 осыган дейш орыс Tuiine 
аударылган Абай влендер! (бар болганы жег! елеп гана)^ 
казактар аркылы аударылганын Белослюдовтар жаксы 
б1лет1н. Шамасы осы тож1рибен1 еске алып, аударма 1сше 
б1л1мд1 казактардын оз1н тарту жен1нде вз туыстарына 
арнайы тапсырып, осы жайлы октын-октын сурау салып 
1здест1рш отырган. Николай Николаевичей; осы сурауына 
жауал рет1нде 1914 жылы 6 акпанда Виктор Николаевичтщ 
жазган хатында: «Кунанбаев елендер1н1н аудармасы
жен1нде саган не айтсам екен? 0л-т1рш десен б1л1мд1 казак 
жок болып тур. Мумк1н ол бар да щыгар. Тек кана оны 
тауып алып жйксылап турып сшку керек, 6ipaK муны 
1стейт1н ешк1м жок»,— деп бул м,оселен1н туйыкка тipeлгeнiн 
хабарлайды. Будан Николай Николаевичт1н Томскще Коныс 
аударушылар баекармасында кызмет аткарьш, казактардан 
тыс кету! себепт!, Абай aieaaepiH орысшага аударатын 
б1л1мдг казакты !здест!руд! казак арасында туратын Семей- 
дел бауырларына тапсырганы байкалып тур.

Николай Николаевич Томскще турса да, 1914 жылы 
кантарда Семей каласында Абайдын кайтыс болганына он 
жыл толуына байланысты 0тк!з!лген тунгыш одеби кештен 
де хабардар боп отырган. 1914 жылы Виктор Николаевич
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пен Алексей Николаевич Батые Ci6ip Орыс Географиялык 
когамынын Семей бел1мшес1не мушел1кке кабылданды. 
Агайынды Белоелгодовтармен карым-катынаста болтан б1раз 
адамдар Абайдьщ тунгыш адеби кеш1н втк1з1п, акын мурасын 
ел 1щ1нде насихаттаута белсене араласты. Семейдеп адеби 
кеште ек1 т1лде б1рдей «Абай (ИбраНим) К,¥нанбаев» деген 
такырыпта баяндама жасап, адеби кешт1к сокын кызыкты 
сауык-сайранга айналдырып дур1лдет1п етк1зд1. Осы кеште 
Абай мурасынын болашак б1лпр1 семинарист Мухтар Эуезов 
те болтан. Абайта арналтан тучтыш адеби кеш жон1нде 
кей1ннен казак, орыс т1л1нде шытатын баспасездерде жылы 
nixip айтылып, журтшылык назарын аударган ед1, Осы адеби 
кеш Ж0н1ндеп дерект! Виктор Николаевич 1914 жылы 18 
акпанда Николай Николаевичке жазтан хатында арнайы 
этап 0тет1н1 бар. Виктор Николаевичтщ 0з1 адеби кешке 
катыеа алмай калса да: «Мунда Приказчиктер клубында 
жакын арада 1зпл1кт1 максат кездеген казактардыц адеби 
кеш! 0тт1. Мыч сомнан астам акша жиналыпты. Керер- 
мендерд!ч бар! де казактар. 0те кызыкты болды деп айтады. 
0к1н1шке орай, мен сыркат болып катыеа алмадым»,— деп 
казактартарапынан уйымдастырылтан Абайдынтучтыш адеби 
кеш!не елеул! ман бере каратанын К0рем!з.

Абай шытармаларын канша арекеттенсе де, орысшата 
аударып, жариялай алматан атайынды Белослюдовтар сочгы 
жылдарда да акын мурасынан кол узбей келген. 1915 жылы 
Алексей Николаевич келемд! макала жазып, казак 
акындары мен халык ауыз адебиет! жайлы токталып, оз 
дау1р! уш1н келел! п!к1р де б!лд!ред1.

Абайта арналтан казак акыныныч 6ip рлеч! мен Абайдыч 
«Желс!з тунде жарык ай» 0леч!н!ч орысшата аударылып 
басылуына да колтабыс етт1. Жинаусыз, зерттеус!з жойылып 
бара жаткан казак адебиет1н1ч ауыр тагдырына жаны аши 
отырып: «Дала еск1с!н умытуда, халык творчествосы курып 
барады... Абай Кунанбаевты да, Ыбырай Алтынсаринд! де 
битмейм!з. Б1з казактардыч халык творчествосымен де таныС 
емесп!з»,— деп отаршыл ук1метт!ч катыгез саясатына на- 
разылык б1лд1ргендей ун котеред!.

К,азак даласына кеч таралып отырган Абай 
шытармаларына, ^ipece, орыс акындарынан аударган 
0лечдер!не тереч м9н бере карады. Дала акындарыныч твор- 
чествосына Абай аудармалары аркылы Пушкин, Лермонтов, 
Крылов шытармаларыныч кайта жырланыптаралуында Абай 
^ p i  жатканын кере б!лд1. Орыс классиктер1н1ч 
шытармалары казак ауылына мол тарап, халыктыч 03 ру- 
ханй тума дуниес!ндей тереч ciHicin кету!ндеп Абайдыч 
акындык 0нер!н жотары баталап: «Оныч аудармалары ез1н1ч
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Т0Л шыгармаларымсн катар даланын терт бурышында да 
б1рдей ушьфасады»,— деп, казак 9дебиет1ндеп соны кубы- 
лыстыа, жана беталыстын тамьгрын дал баскандай, ягни y-̂ t 
араздыгын колдап, коздырып отырган отаршылдар заманын- 
да халыктар достыгынык Шыгыстагы у-̂ ь! жаршысы болган 
ойшьы Абайдын ек1 халыкты рухани жагынан жакындастыра 
тусу жолында ез енер1н интернационалдык \лы муддеге 
багыттай б1лген тарихи екбепн тани б1л1п, аса жогары 
багалаган.

Николай Николаевич Белослюдов та устаздык етумен 
6ipre казак адебиет! мен ’^Абай шыгармалары жайлы 
енбсктенш, ол мураны таныту, насихаттау iciHe Кенес 
ек1метш1д алгашкы орнаган жылдарында-ак Kipicin кетт1. 
1919 жылы Абай шыгармалары тура-1ы, 1922 жылы «Казак 
акын-жазушылары», «Казактьщ халык творчествосы» деген 
такырыптарда кепш1л1к алдында лекция окумен айналыс- 
ты. Ал 1924 жылы 19 кыркуйекте Орыс Географиялык 
когамы Семей б0л1мшес1н1н, жалпы жиналысында Абайдын 
кайтыс болганынын 20 жылдыгын етк1зуге арнайы к^улы 
алганда, оны жузеге асыруда шешуш! рел аткарган Мухтар 
Эуезовпен 6ipre атсалыскан Николай Николаевич Белослю- 
довты да керем1з.

Жалпы казак адебиет! мен Абай мурасы жайлы агайынды 
Белослюдовтардын каламынан туган колда бар колжазбалар 
мен келешекте тагы да табылуга ти1ст1 жазба деректер 
арнайы 1здест1руд1, жан-жакты зерттей тусуд! кажет етед1.

Белпс1з себептермен жарык кермей калган Абай му- 
зей1ндеп «Белослюдовтыц казак-татар жазушылары туралы 
колжазба материалдары» деген казак адебиет! туралы арнайы 
С03 етет1н колжазбасы Абайдын орыс шолушыларынын 
1ш1нде, онын адеби мурасы туралы nixip айтущылардын 
бар1нен де, ез1н1н зерттеуш1л1к сипатынын басымдылыгымен 
дараланады. 0pi Абайдын адеби мурасы туралы б1рнеше еле- 
ул1 проблемалык мана бар маселелерд! кетеред!.

Казактын жазба адебиет1шн непзш салушы Абай екен! 
Kaaipri кезде аксиомага айналган шындык. Б1рак осы маселе 
революцияга дей1н калай танылды деген суракка да жауапты 
осы колжазбадан табамыз. Белослюдов XIX гасырдын ек1нш1 
жартысынан бастап казак адебиет1н1й тарихында жазба 
адебиет1н1н дау1р1 басталды деп керсетед! де, бул туралы: 
«Жазба одебиет1н1н непз1н салушы ес1м1 МошЬур деген атпен 
белпл! болган Жус1п Кепеев, соныра Абай Кунанбаев бол- 
ды»,— деп жазады. М^шЬур Жус1п Кепеевт! казактьщ жазба 
^дебиет1н1н непз1н салушы дегендеп онын долелдер!: 
б1р1нш1ден, Ж. Кепеев шыгармаларында ауыз одебиет1шч  ̂
акындары сиякты ез1н немесе ез1 шыккан руын мадактау
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д;»стур1нен арылды; ек]нш1ден, шыгармаларында халыктын 
мукын жырлауга ойысты; оный шыгармалары
елснмен де, прозамен де жазылды, 9pi баспа бет1нде ер- 
терск таралды. Осы себептерге суйенет1нд1ктен гана автор 
Ж. Кепеевт1н атын Абайдан бурын адяды. Бурын акын- 
атану уш1н айтыска xycin, импровизаторлык, онер корсету 
керск болса, енд! айтыска туспей-ак олен жазарлык таланты 
болса акын рет1нде таныла бастайды деп карап, жазба 
адебиетт1н Д^у1р’1 баста^^ан казак адебиет1н1н тарихындагы 
жана бетбурыс танытады деген П1к1рд1 усынады.

Осы nixipre гана суйенгён Белослюдовтыч МошЬур Жус1п 
KenecBxi, казак жазба адебиет1нш непз1н салушы деу1н1н 
кател1пне каз1р ешк1м де таласпайды. Tinri eлeдi ез 
кез1нде басылмаса да, Абай одебиет1м1зд1н дурыс жолмен 
дамуына непз боларлык улы рухани мура калдырды.

Жазба адебиет1н1н непз1н салушыларга тек шыгармала- 
рынын баспага басылу тургысынан гана карайтын 
козкарастын салкынымен автор ж^огары nixipAi усынса да, 
031 айтып отырган жана одебиетт1н даму жолында Абайдын 
рол! ерекше екенд1пн 03i де сезген.

Осы бетбурыстагы Абайдын акындык рел1н айрыкша 
багалап, оньщ ом1ршен поэзиясынын орасан зор куш1не, 
казактын кен сахарасына типзген ocepi мен казак адебиет! 
тарихындагы жанабагыттынбастаушысыболгандыгына куман 
келт|рмейд1. Сондыктан да ол: «Абай кез1 xipiciHae
багаланбады. Мунын себеб!, ол шыгармаларын бастыруга 
онын шектен тыс ыкылассыздыгы болды. Ол ез 
шыгармаларын баспасез бет1нде бастырмады, сол себептен 
онын елендер! оз1 елген сон барып кана казак халкына 
танылды»,— деп казак адебиет1шн непз1н салушы Абайдын 
атын не себепт! Ж. Кепеевтен сон аталуьшьщ непзп себеб1н 
сезд1ре кетед!. Сондыктан да ол Ж. Кепеевт! казак 
^дебиет1н1н XIX гасырдын ек1нш1 жартысында Абай бастаган 
жана багыттын oxlni рет1нде карамай, оны казак 
^дебиет1ндеп самаркау багыттын oxuii рет1нде таниды. 
Будан шыгатын корытынды: Белослюдов Абай шын мон1ндеп 
казак жазба одебиет1н1н непз1н салушы екен1н мойындайды, 
тек Абай шыгармаларынын баспа бет1нде таралымы немесе 
Ж. Копеевт1н шыгармаларынан кеш таралу ce6e6i, авторга 
жогарыдагы ойды айттырган. 0йткен1 Ж, Кепеевттн 
шыгармалары казактын ауыз одебиет1не асер ете алмаганын, 
ал Абайды бук1л казак одебиет{не ез1н1н философи5шык- 
лирикалык шыгармаларымен терен осер етуш! деп карауы 
да жогары п1к1рд1 д^елдей тусед!. Революцияга дей1нп Абай 
поэзиясынын ocepi туралы бурын-сочды айтылган шк1рлердш 
1ш1нде Белослюдовтын бул п1к1р1н1н елеул! гылыми маш бар 
екен1н ерекше атап еткен жен.
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0йткен1 Абай поэзиясыньш вз1нен сонгы казак, адебиет! 
мен баска халыктардын да адебиет1не ёткен ^epi туралы 
м^еле, Kasipri' к^езенде абайтану гылымында шешуд! кажет 
ет1п, кун тарт1б1не койылып отыр.

Белослюдов МашЬур Жус1п Кепеевт1д творчествосын 
неНз1нен самаркау багыттын сарынында болды дап таниды 
да, А. Сидельниковтын Абайды казак адебиет1ндеп жаца 
багыттын 0KUii деген nixipin терендете отырып, Абай казак 
жазба одебиет1тн непз1н салушы ra^ia емес, «Абай поэзиясы* 
казак адебиет1не терен асер ет1п, онын болашак даму багытын 
аныктады»,— деген б1рден-б1р дурыс корытындыга келед!. 
Абай поэзиясы сол дау1рд1н ез1нде-ак казак адебиетш 
0м1ршен де жасампаз opici кед жана жолга тус1рген1н 
объективт! тургыдан ад1л багалаган.

Зерттеуш! Абай поэзиясынын acepi туралы курдел! 
м^селеге байланысты абайтану гылымына кед магынадагы 
Абай дастур1н1д т1келей мурагерлер! болды деген курдел! 
моселен! де котеред!. Абайдыд акындык мектеб! немесе 
Абай moKipTrepi деген ойдыд Т0д1репнде содгы жылдарга 
дей1н кызу турдеп п1к1рталасыныд болып келген1н еске 
алсак, бул моселен1д революцияга дей1н-ак колга алынып, 
белпл! дорежеде соз болуында коп сыр жатыр. Бул зерттеу 
революцияга деЙ1н Дбайдыд акындык достур1н дамытушы- 
лардыд к1мдер ёкен1не, непз1нен, дурыс багдар айтуымен 
де ерекшеленед!. Бул революцияга дейшп Абай мурасыныд 
танылуы мен зерттелу1н б1луде де гылыми ман1 бар моселе. 
Зерттеуш!: «Казактардыд арасындагы asabi-Konri белпл! 
акындар,,.. маселен-, С. Донентаев, С. Торайгыров, С. Сей- 
фуллин жане Б. &гет1леуов. Бул айтылган акындардын 
шыгармалары орыс адебиет1н1д рухындагы Абай дастур1мен 
сыка толгай»,— деп Абайдан содгы акындарды оз 
козкарасыныд тургысынан турл! топтарга бвлiп, ж1ктей 
карауына карагавда, оныд осы акындар шыгармаларымен 
жаксы таныс екендт Kepinin тур. Зерттеуш1н1д жогарыда 
Ж. Копеев пен Абайды жазба адебиетш1д непз1н салушылар 
деп караганымен, Абайды казак oдeбиeтiндeгi тын багытты 
айкындаушы деп, ал М, Жусшт! казак адебиет1ндепсамаркау 
багыттын ок1л1 ретшде караганы сиякты жогарыда айтылган 
акындарды шыгармаларыныд непзп сарындарына карай осы 
ек1 багыттын тургысынан ж1ктейт1н1 бар. Осы себепт! орыс 
aдeбиeтiнiн рухындагы Абай дастур1ндеплер: С. Торайгыров, 
С, Сейфуллин, Б. Огетшеуов деп айрыкша корсетед!.

Содгы кезге дей1н Абайдын акындык дастур1н дамытушы- 
лар К1мдер деген моселе туралы абайтану гылымында талас 
п1к1рлер орын алып келсе, бул туралы да KenecTiK д^у1рде 
тунгыш nixip айтушы М- Эуезов болды. 0з1н1н «Абай
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акындыгынын айналасы» (1934 ж.) деген макаласында Абай- 
дын ак.ын шак1рттер1 к1м деген суракка: «Акылбай, Магауия, 
Кекбай, Шакар1м — ocj^ap акын Абайдын нагыз толык 
магынадагы ш9к1рттерЬ>'^ — деп жауап берд1.

Революцияга дей1н Абай поэзиясынын т1л1 К0ркемд1пн 
аса жогары багалап, дурыс П1к1рд1 орыс зиялыларынын 1ш1нде 
Белослюдовтар айтты.

Казактын 9деби т1л1н1н непз1н калаушы Абай поэзиясынын 
шын ман1ндеп классиктерге Т9н ерекшел1пн де каре б1лген. 
Булай етуге онын казактын ертеплер1н, гашыктык жырларын 
жинап, К0П нарселермен таныс болуы да септ1пн типзген 
шыгар. 9йткен1 будан бурын да Абай халык, т1л1н1ц байлыгын 
ашып, карапайым созбен философиялык ойды д^л жетк1зе 
б1пет1н1не назар аударган тк1рд1 ушыратамыз. Ол осы 
колжазбасында да Абай поэзиясынын т1л1не ерекше 
токталып, Абайдын «т1л1 К0ркемд1кт1н ен жогаргы 
д^режес1нде жане осы^тургыдан алып Караганда, онымен 
катар туруга казак акын-жазушыларынын 6ipi де тен кел- 
мейд1»,— деп багалауы казактын адеби т1л1н дамытып 
жет1лд1рудеп Абайдын тарихи рол1н дурыс таныткан кунды 
nixip.

Абайдын акындык енер жайындагы танымы тунгыш рет 
К9к1тайдын макаласында шет жагалап сез болганмен, буган 
алгаш рет nixip б1лд1рген де Белослюдов. Бул мэселеге де 
1915 жылгы «Казак одебиет! туралы» деген келемд! 
макаласында ерекше ман берген ед1. Ал бул колжазбасында 
ол акындык онер туралы Абай танымына токталып, 03 
nixipiH нактылы факт1лерд1 келт1ре отырып далелдеуге ты- 
рыскан. Тунгыш рет ол Абайдын оз шыгармасына суйене 
отырып nixip толгайды. К0ркемонерд1н халыктык, 
когамдык муддеге кызмет ету жайы туралы Абай ойын 
дурыс танып, акындык онерд! корлаушыларга деген Абай
дын ыза-кепн атап корсетед!. «Абай сол кездеп кейб1р 
акындардын бага жетпес поэзияны байларды мактауга боска 
жумсап, халыкка пайда келт1рмегенд1ктен:

Жат елде и̂ айыртылык, к,ьтып журт,
Вз ел1н бай деп мак,тар к̂ удай к,аргап,—

деп, оларга ун катады»,— деп атап корсетед!.
Казак адебиет1н1н тарихында Абай гана 0нерд1н мэн1н 

матерш1лист1к непзде тус1н1п, бул туралы оз шыгдрмала- 
рында nixip K O T ep in , акындык енерд! ардактай б1лд1. Б1рак 
бул танымга Абайдын колы тез жете коймаган. Абайдын 
алгашкы кезде оз1 шыккан аталы ортанын акындык онерге 
деген салкын кезкарасынын ыкпалынан шыга алмаганы
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жанама турде болса да К9к1тай мен Белослюдовтын п1к1р1нен 
ангарылады.Осытургыдан Караганда, 0 .Жиреншин1пн:«Абай 
0лендёр1н1н алгашкы реттерде Кекбай атымен басылу се- 
бептер! Абай мадактауды, менменд1кт1 ете жек 
кергенд1ктен. Алгашкы жазган алендер1н жасырып, 
Кекбайдын атымен «Дала узлаяты» газет1не бастыру се- 
бептер! де осыган айгак болады"'^ — деген niKipi акындык 
0нер туралы Абайдын К0зкарасындагы курдел! кубылыстын 
сырын ушкары тус1нд1рет1н сиякты. Не себепт! Абай туы- 
сынан акындык куаты кайнай шыкса да, орта жастан асканша 
акындык атактан бой тартып, акындыкка б1ржола кулай 
бершмей, 03 елендерш де баска к к 1н1н атынан жариялай- 
ды? Мунык себеб! Абай кашан акындык 0нерд1н табигатын 
Терек угынып, акындык онер туралы 0з1н1н парасатты 
0лендер1н жазганга дей1н o3i ескен аталы ортанын 
акындык онер туралы угымынык шенбершен уз1лд1-кес1пд1 
шыгып кете алмагандыгында ед1. вйткенг Кэк1тайдык 
«Кайдагы кошеметпен бipeyдi мактап, влек айтып б1рдеме 
аламын ба деген адамдар айтып журген сок, казактык тере- 
лер1 мактан к]^ады екен «тукымымыздан баксы яки акын 
шыкпады деп»”̂  — жазуы маселен! деп баспаганымен кеп 
н9рсен1к сырын акгартады. Мундай nixip Белослюдовта да 
сараланды. Осы м^еле туралы академик Э. Маргуланнык 
В. А. К^аш ев жинаган Абайдык елекдер! туралы матери- 
алдарга^^ айткан багдары (В. А. Кудашов Абайдык атын 
толык керсетпей инициалын гана кою туралы орынды 
екен1н еске алуымыз керек. Осы себептен Э. Жиреншинн1н 
жогаргы niKipi Абайдык алгашкы кезде акындыктан бой те- 
жeyiнiк шын M̂ HiH керсете алмайды. Бул ойдык тамыры 
Абайдык тек мактануды, мeнмeндiктi жек K0pyiндe емес, 
онык квзкарасында, дуниетануындагы идеялык ocyiniK эво- 
люциясында жатыр.

Бул колжазбада кeтepiлeтiн oaeKTi niKipain 6ipi — 
абайтану гылымында кеп уакытка дeйiн шeшyiн таптырмай 
К0П жылгы таластардык кайнар Keai болган кypдeлi таным 
— Абай поэзиясынык ^леуметт1к теп туралы маселе. Бутан 
революцияга дейш Абайдык одеби мурасы туралы niKip айту- 
шылардык 6^pi де батыл бере алмай жалтара согатын, немесе 
аркайсысы 0здepiнiк идeялык-9лeyмeттiк муддесше орай тар- 
татынг Бурмалаушылыктык ар Typai формада Kopinic 6epyi 
(«Абайды байлардык, феодалдардык немесе буржуазиялык 
жыршысы деп карау сиякты) 30-жылдардык сокына дeйiн 
созылган жай нарсе емес eдi. Революцияга дeйiн Абай мурасы 
туралы n iK ip  айтушылар Абай поэзиясы сол д^yipдiк OMip 
шындыгынан алынганын жалпылай айтканымен, Абайдык 
акындык ыкыласы накты кiмдepгe ауатынына жуй бермейпн.
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Абайдын вз туысы api тучгыш биографы Кдк1тайдыц ез1 
де бутан сырт 6epin, жуыктай бермейт1н, ^TK eni Как1тайдыц 
Абайдын тунтыш елендер жинатына акыннын елд1н 
аткам1нерлер1н1н мшез1н 9шкерелейт1н сатиралык уытты 
алевдер1н ж1бермеу ce6e6i: олар «баспата шытарушы адам- 
дарта е^елейд!, араздык устанады деп жасканып калуынан 
болды»''. Осы с^епт! тенкер1стен бурын Абай мурасы 
туралы niKip айтушылардын бул сураккд жауап беруге умты- 
лып, аз да болса п1к1р айтуынын елеул! М9н1 бар. Бутан да 
дурыс батдар жауап беруге умтылып, тунтыш niKip айтушы 
— Белослюдов болды. Ол Абайдын eMip сурген д^yipi мен 
жасатан ортасынын 9лeyмeттiк-caяcи жатдайын дурыс антара 
отырып, СОЛ ортата деген Абайдын тiкeлeй катынасын да 
корсетуге тырыскан. Ocipece, aepTreymiriH ерекше назар 
аударып казак сахарасындаты a^eyMCTTiK-caflCH маселешн мол 
KopiHic шорлатан жepi — болыстык сайлаута арнайы 
токтальш, сайлауды еткгзу кез1ндеп патша 4MHOBHHKTepi 
мен казак aткaмiнepлepiнiн, окыгандарынын саткындык 
p̂cKCTiH oшкepeлeйдi. Сайлау ymiH жумсалган каржынын ^р 

турл! сылтаумен алынтан салыктар аркылы халыктын мой- 
нына TyceriHiH ашык айтады. Болыстык сайлау казак ауылы- 
на каншалыкты ауыртпалыкты ала кeлeтiнi жайындаты 
Белослюдовтын айтканы Зейнелгабиден ибн 0Mipe ал- 
ЖауЬари ал-Омскауид1н 1909 жылы Уфада басылган «На- 
сихат-К,азакиясындаты>> болыстык сайлаудын ел imiH бузтан 
татылык орекеттер! жайында айткан п1к1рлер1мен табити 
Yндecтiк тауып жатады. К,азак арасындаты болыстык сай
лаудын саткындык, отаршылдык сипатын булар да вз ша- 
маларынша 9шкерелей керсеткен.

¥лы Абайдын букш саналы o M ip i отаршыл yKiMeTiHin 
казак халкын саяси жагынан кврсокыр ет1п устаудын сыннан 
еткен куралы peтiндe енд1рген 1968 жылты «Жана низам» 
деп аталатын реформасы тусында erri. Абайдын ез1 де 
болыстык сайлаудын ащысы мен тущысын бдстан xemin, 
казак арасында дерт боп жабыскан облыстык сайлаудан 
туындайтын ен 6ip кесапатты кубылыс партиягерш1л1кпен 
К0П алыскан болатын. Сондыктан да куйшген акын:

Болды да партия,
Ел iuii жарылды.
ЭуремЫ мен тыя
Дауын мен ишрьщды,—

ДСП, 031 жасатан замандаты когамдык-алеуметт1к дерт боп 
жабыскан мундай кубылыска карсы канша алысканымен 
дауа таба алмады. Mine, Абай алыскан осы дертт! 1911 
жылы «Айкап» журналы «Б1зд1н дерт1м1з» (№ 3, 2-бет деген
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макаласында: «Кдлрык жылдан асып бара жатыр, сайлау 
партиясы деген талас дерт1не душар болдык. Бул талас 
дерт! бук1л казак баласына тепе жукты, Бул дерттен аман 
калган ел болмады. Бул дертке ушыраган талай байларымыз 
малынан, абыройынан жуда ^лды . К^лрык жылдан 6epi 
ойлаган ойымыз, жумыстаган жумысымыз 6ip гана сол пар- 
тиягерл1к болды. Бул жолга бук1л казак баласы болып 
акылымызды, 0нер1м1зд1, иждиЬатымызды, куш1м1зд1 Нам 
малымызды каражаттап жумсадык. ¥лкен-к1ш1м1зд1н 
ойлаганымыз, 1здегешм1з партиялык болды, бетен icri 
ойлауга, жумыстауга партия 1с1нен босана алмай, уакытымыз 
босамады. Эл1 кунгеше сол дерт б1зд1 айналдырып келе 
жатыр. М1нез-кулкымыз, ниет-пигылымыз мулдем бузылып 
болды»,— деп, Абайдан кейшп заманда да epic алган бул 
алеуметт1к дертт1н 9л1 де каймагы бузылмай тургандыгын 
ашып жазды. Ал бук1л казак даласындагы партиягерш1л1кт1н 
алеуметт1к-саясй терк1н1 кайда жатканын, оныд кандай 
саяси максатпен енд1р1лгенд1пн Сырдария облысыныц ге
нерал-губернаторы Н. И. Гродековтец.артык^р1 ашыкайткан 
K ici болган емес. Ол 0зш1ч 1889 жылы Ташкентте басылган 
«Сырдария облысыныц кыргыздары мен каракыргыздары» 
деген к1табында: «1817 жылдын заны ... казак руларын 
ыдыратып алс1рету максатымен кошпенд! халыкты болыс- 
болыска, ауыл-ауылга белуд! ете кажет деп карады, 
0 йткен1 коптеген казак руларын тутастырып 6ip улкен 
РУ басына билету саяси жагынан барынша зиянды норсе 
деп табылды. Осы максат непз1нде 1817 Жылы болыстар 
курылып, оларда мумк1ндНпнше ор турл! руларды мидай 
араластырыц ж1беру козделд!. Кошпендшерге 6ip болы- 
стан ек1нш1 болыска ауыса беруге ер1к бершу! — казактардыц 
рулык непз1н aлcipeтyдi коздеп отырган ук1мет максатыныч 
1ске асуына толык мумк1нд1к бердЬ. (Аталган кпаптыц 13- 
бет1) ,— деп «белшекте де билей бер» дейт1н отарлык 
саясаттьщ максат-муддес1н1ц бар мазмунын ашып берш отыр. 
Мундай территориялык принципке непзделген «Жаца ни
зам» ережесш1н калай 1ске асып отырганына нактылы мы- 
салды генерал-губернатор Гродековтын Майлыкент 
болысыныц (Kasipri Тулк1бас ауданында) территориялык 
принцип непз1нде курылган жуйес1н нактылы мысалга 
келт1ру1нен де корем1з. Майлыкент болысындагы Шымыр 
руын ыдыратып, болыстык таластагы партиягерш1л1кт1 
кушейту ymiH, болыстыкты б1ркелк1 ру адамдарынан 
курмай, онын курамына адей! б1р-б1р1мен партиягерл1к та- 
ласына тусепн ар турл! рудан (ш1лмембет, кули, канлы, 
шанышкылы, жаные, ботпай) курастырганын (23-бет) мы
салга келт1ред1. Ал кейб1р жерлерде мысалы К,арамурт бо-
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лысында рулардын курамы мейл1нше К0бейт1лген1н де мы- 
салга келпрш, ол болыска: шапырашты, абдан, аргын, к̂ ацлы̂  
ысты, ботпай, ошакты, караюлргыз, аргел! рулары к1рген1н 
айтады. Ягни болыстыктыч курамында майда рулардын саны 
негурлым кебейген сайын, онда партиягершШк таластын 
аса журет1н1 белпл!.

Рушылдыктын отына май куйгандай пapтиягepшiлiктiн 
максаты уйып отырган елд1 суттей ipixy екен1н сол Майкент 
болысынан шыккан ак,ын МаЬди Mepкiтyлы:

Ж&не 6ip сайту деген шшарып зац,
Елте ТуpKicmaHHbUi салды ылан- 
Жауырын тастап ит таластыргандай к,ып,
Жургенге edi ак̂ ылымыз тац,
Бшидг TypKicnianda осы к,алоиг,
Адамдарды сайтсты пулын алып, — '̂

ДСП генерал-губернатор айтадн п1к1рд1 поэзия tuiimch 
сейлетш отыр («Тухфа ва Жумхурият», Ташкент, 1917, 
6-7 -б.) Mine Абай 0м1р сурген замандагы казак арасындагы 
болыстыкка таласу партиягершц11ктщ отына ук1мет тарапы- 
нан калайша май куйып, жандандырып отырганы ашык 
KopiHin тур. Mine, осындай касквйл1к ^рекеттерден кел1п 
халыктынтурмыс жагдайынын мейл1нше нашарлап туралауы 
мен м1нез-кулкындагы жагымсыз психологиялык озгерктер 
казак кауымынын алдынгы катардагы ойшыл акын-жазушы- 
ларын ойландырмай тура алмады, бул жайында ун катпай 
коя алмады. Ал бул шындык, ocipece, Абай шыгармаларында, 
кеб1несс саяси-элеуметт1к сатиралык лирикаларында мо- 
лынан суреттел1п, оган деген 0з1н1н катынасын ашык 
керсете б1лд1. Абайдын бул маселеде халыктык, реалист1к 
багыттагы шыгармалары онын зерттеушк! болган орыс зия- 
лыларынын назарын ез1не аудара отырып, солар тарапынан 
алгаш рет соз болганын агайынды Белослюдовтардын озара 
жазыскан хаттары мен колжазба деректершен, жарияланган 
макаларынан айкынырак К0рем1з.

Халыктын хал-ахуалынын барынша нашарлап, ауыр 
жагдайга ушырайтынын, ек1 жакты отарлык-феодалдык 
езпде букара халыктын муны мен зары Абай поэзиясында 
молынан Kepinic тапканына ерекше ман берген. Сол себепт! 
де ол: «Онын елсндер! халыкка деген шекс1з суйкпенш1л1кке 
батон! п, сол кездеп самодержавиел1к чиновниктерд1н 
тагыл ык д униес)н1н азабын тартып отырган казак ел1н1н муны 
Абайдын «кер1нбейт1н коз жасы» аркылы ашык бейне- 
ленд!»,— деп жазды. Мунда зерттеуш! Абайдын здебй мура- 
сындаш акындык ыкыласынын к1мге ауатыны* туралы 
курдел! мосслен! арнайы сез етед1.
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Акын творчествосындагы непзп идеялык багытыныц 
.0рсетк1ш1 болып табылатын онын акындык ек1 жакты 
.^зьлудёп казактын енбеккор шаруасынын жагында екен1н 
атап 0тед1. Зерттеушшщ кезкарасынша: халыктын ек1 
жакты езитудеп муцы мен зары, т1леп мен MYweci Абайдын 
К0р1нбейт1н К03 жасы» — тагылык, отарлык канаудыц 
азабынан зардап шегуш! казак ел1н1н муны мен мудцес1н1н 
поэзиясы, халыкка деген шекс1з суй1спенш1л1ктш поэзиясы*

Агайынды Белослюдовтрадын казак адебиет! туралы 
пiкipлepi ^ipece, Абайдын 9деби мурасы туралы зерттеу! — 
Т0нкер1ске дешнп казак адебиет1н1н туу, калыптасу, есу 
процеан1н зандылыгын тануга септ1пн тиг1зетш елеул! ман1 
бар енбек.

Корыта айтканда, Абайдын одеби мурасынын т0нкеркке 
дей1нп танылуы мен зерттелу1не орыс зиялыларынын белг1л 1 
улес1 бар. Абайдын адеби мурасын одиг баталап, онын 
0лендер1н орыс T^ine аударып жинап бастыруга тунгыш 
брекет етуш1лер де, Абай поэзиясын ек1 халыкты рухани 
жагынан жакындастырушы, казак ел1н1н муны мен т1лепн1н 
KopiHici деп алдымен багалаушылар да солар.

Бул — Абай ансаган exi халыктын арасындагы тарихи 
достыктын монархиялык-шовинист1к саясатынын ауыр жыл- 
дарында кандай жолдармен дамып, калыптасканын жария 
етет1н барынша гажайьш кубылыс.



II ТАРАУ

АБАЙ МУРАСЫ НЫ К Ж А К А  ЗАМ АНДА
ЗЕРТТЕЛУ1

АБАЙ М¥РАСЫ 1918И926 ЖЫЛДАР АРАЛЫРЫНДА

Абайдын ’Эдеби мурасын тану, таныту жолындагы арекет! 
оеы мураныч айналасында елеулг идеялык. талас-тартыстын 
л:ер1нен 1923 жылы басталганын К0рем1з. Бул процесс тек 
казак одебиет1н1ц кэлем1нде гана болтан кубылыс емес. Бул 
букЬт Кецес ел1ндеп барлык улттардын мадени, ^деби 
ем1р1нен орын алган кубылыс ед1. 0йткен1 Кенес ек1мет1 
пролетариат мадениетш жасау жолындагы алгы шарттыц 6ipi 
—  ecKi мураны марксизм-ленинизм |л1м1нт непз1нде кайта 
карап корыту, оны пролетариат модениетш1ц кажет1не жа- 
рату моселес1н алга койды.' Бул м^елен1ц калай койылып, 
калай 1ске асканын орыс одебиет1н1ц тарихында Пушкин, 
Лермонтов, acipece, Л. Н. Толстой творчествосын багалаудагы 
9ртект1 идеялык курестен керсек, осы кубылысты казак 
^дебиет1н1н тарихында Абайдын одеби мурацы туралы болган 
талас-тартыстан да ашык кврем1з.

Абайдын адеби мурасын багалауды улттык сананын ояну 
тургысынан карау бататы тенкер1стен кей1нп дау1рде оз 
позициясын ашыктан-ашык корсете бастады. Абайдын ха- 
лык арасында орасан зор ыкпалы бар адеби мурасын ез1лген 
халыктын ой-санасын, азаматтык сез1м1н уштап жет1лд1ру 
багытында, казак кауымын топка, тапка ж1ктемей 
агартушылар устанган таным тургысынан танытуга умтылды. 
Абайды бук1л казак атаулынын «камкоршысы», «ултшыл 
акын», «(ултжанды) деп багалады.

Бул орекет, ocipece, 1918 жылы Семей каласында шыккан 
казак жастарынын т\л\ болган «Абай» журналында ашык 
кер1нд1. Жу рналда жариял анган материалдар казак 
халкынын назарын болып жаткан улы 0згер1стерден тай- 
дырып, 03дер1нн ecKuiiKTi ацсаган идеясын орныктыруга осы 
максаттын непз1нде Абай мурасын перде етуге тырысты. 
Сондыктан да журналдын тунгыш санында жарияланган 
«Журнал туралы» деген бас макалада: «Журналды Абайга 
арнагандык Абайды кай жен1нен болсын устаз кылып, 
бетке устап жастар шакшт болып сонынан журуге талап- 
тангандыгын корсетед!» , — деп жазып, Абайды казак
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жастарына ездер! устанган таным тургысынан танытпак, 
болды. 0cipece, бул таным осы журналда жариялантан «Эмзе 
мен Эмин» влевдер1нде:

Б\г1н к,айгш mipuidi,
Абай атты агамыз.
Угымсыз, надан кеэМе 
Алаии(,а боман жтамы^,—

деп, Абайды бук1л ис1 кззакты оятуга умтылган дарабоз 
к.убылыс рет1нде таниды.

Абай шыгармаларыныц ocepi халык. арасында кушт! екен! 
Tinxi рухани жан азыгына айнала бастаганын Элихан Бекей- 
хановтын Абай ондер! мен аударма елендер1н1ц халык, ара
сында каншалы^ты dnicin кеткен1н ез1 керген мысал- 
дармен арнайы атап керсетушен де ангзрамыз. Осы себепт! 
Абайды туган халкына таныту, сол аркылы уйкыдагы ез1л1п 
тапталган туган халкыныи ой-санасын оятуга, жана заман 
кеш1не L/iecyre тырыскан бул танымнын сарыны 1918 жылгы 
«Абай» журналында жарияланган улы акыннын адеби мурасы 
туралы Екеуд1н «Абайдыц енер! мен ам кызмет!», «Абайдан 
сонгы акындар» деген ма1̂ алаларында толык кер1н1с берген 
деп айта аламыз.

Екеудщ угымында, Kaaai; когамы — алеуметтис ж1кс1з, 
тапсыз когам. Осы когамынын бейнес!, Kopinici болган 
адебиет! де сол тургыда болуы керек. Сондыктан да Абайдыч 
кей1нп кдзактыц акын-жазушыларынын шыгармаларынын 
жанрлык, ерекшел1ктер1не карай ж1ктегенде жанрлык жагын 
непзге ала отырып топтастырган. Мысалы: лириктердт то- 
бына Магжан Жумабаев пен С. Торайгыровты жаткызса, 
халыктык сарындагыларга Ахмет Байтурсынов пен Сабит 
Донентаевты, Бекет ^ е т 1леуовт1 жаткызады.

Екеу Абайга ел1ктеуш1 акындар туралы маселен! де 
жогаргы таным ту ргысынан шешу гетырысады. Екеуд1нойын- 
ша, «Осы кунп акындардын 1ш1ндеп Абай елешне сырттай 
болса да 1шк1 магынасымен елжтеген xici Шакар1м»^,— деп 
ойшыл акын Шакар1м туындыларынын болмысындагы езше 
тан ерекшел1кт1 дал танытып отыр.

Екеуд1н улы акын мурасын ез тургысынан кен1рек та- 
нытуга арналган макаласы «Абай Нам акындык внер1». 
Макалада Екеуд1ч улы акынныц кезкарасына катынастары 
сез болганда, олардыц багыты тагы да ашык Kopinin оты- 
рады. Екеу Абай шыгармаларыныц кейб1р жактарын дурыс 
атай отырып, тунгаш рет Абайды^ карасездер! туралы nikip 
кетеред!. Абайдыч аудармалык ёф р1не арнайы токталып, 
акын шыгармаларын шартты турд^ вз1нше салалайды. ¥лы 
акынныч адеби мурасына ^дебй тургыдан талдау жасауга 
тырыскан. i
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Екеу Абайды аудармашы рет1нде танытканымен, Абайдын 
03 туындылары мен прогрессивт! багыттагы орыстын клас- 
сикалык ^дебиет1н иде51лык туыстык, эстетикалык тутастык. 
тапканына м^н бермейд!. вйткен] ол Абайдын идеялык.-эс- 
тетикалык. ой-п1к1рш1н калыптасуы мен ез шыгармаларында 
К0ркемд1кт1н шынына шыгып, казак. здебиет1нде жана 
багытты бастаушы ^'луына ыкпал еткен орыстын классика- 
лык, 9дебиет1н1н Т0нкер1стен кей1нп дау1рде (Абай жинактары 
шык.к.анга дей1н) Абай шыгармалары уз1нд1 рет1нде «Абай», 
<<Тан»> «Мугал1м», «Шолпан», «Инкиллаб» журналдары мен 
кейб1р жинактарда октын-октын басылып турды. Осы жыл- 
дардагы газет, журналдарда Абайдын 14 карасез! мен 14 
ален! ж9не Абайга арналган уш влен, он шакты макала да 
жазылды. BipaK бул жариялангандардын 0з1 Абайдын адеби 
мурасын тану мен танытудагы ^р. турл! кезкарастардын 
тургысынан жазылып, турл! максах кезделед!.

Соныра 20-30 жылдардагы модени ем1р1м1зде — epic 
алган мурага катын^с маселес!, acipece, онын 1ш1ндеп елеул! 
маселе — Абайдын адеби мурасын тану, таныту, багалаудагы 
басты талас осы казак 9дебиет1н1н ipre тасынын айналасында 
epic алганын керем1з.

Казакстаннын улан-байтак даласында азамат согысы 
еткен сон, партия казак eлiнiн экономикасы мен улттык 
мадениетш дамытып, Ресейдт мадениетт! улттарынын 
дарежес1не жетк1зу саясатын журпзд!. Сондыктан да РКП 
(б) X съез1н1н карарларында: «РСДРП-да жоне онымен бай- 
ланысты кецес республикаларында 140 миллионга таяу ха- 
лык бар. Булардын 65 миллионга жуыгы великорус еместер. 
Бул халыктар Ж0н1ндег1 патша ек1мет1н1н саясаты, поме- 
щиктер мен буржуазиянын саясаты олардын арасында кандай 
да болса, мемлекет урыгын жою, олардын мадениет1н 
булд1ру, TuiiHe кысым келт1ру, оларды надандыкта устау 
ж^не акырында оларды мумк1нд1пнше орыстандыру саясаты 
болды. Мундай саясаттын нэтижес1нде бул халыктар мешеу- 
леп, саяси артта калды.

К,аз1рде помещиктер мен буржуазия кулатылып, бул ел- 
дерде де букара халык кенес ек1мет1н жариялап отырган 
кезде, партиянын м1ндет1 великорус емес халыкгардын 
енбекш! букараныч 1лгер1 кеткен Орталык Ресенд! куып 
жету1не жардемдесу болады^,— деп жазылды.

Кез1нде дурыс багдар алган бул саясат, acipece, адебиет 
саласында жузеге асып, езш н жемк^н бере бастады. Казак 
халкы тунгыш рет ана т1л1нде eaiHin мектСптерш ашып, 
сауатсыздыкты жаппай жоя бастауы мен улт тшнде бас- 
пасездерд1н пайда болуы, небары тднкер1стен сонгы 3-4 
жылдын 1ш1нде казак т(л1нде 20-дан астам газет-журна-i- 
Дзрдын шыгуы осынын айгагы ед1. TeHKepicxiH Н9тижес1ндс
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халыктыи бугауланган рухани байлыгынын к^айнар кез\ ашы- 
лып, улт мадениет! дамудыц тосын жолына туст1. Басхы 
м^селе еткендеп рухани мураны дурыс танып баггиауга 
кел1п тipeлдi, муны ом1рд1н вз1 кажетти11к рет1нде алга 
койды. Халыктьщ гасырлар бойы сактап, дамытып келе 
жаткан рухани байлыгын мура рет1нде гылыми тургыдан 
зерттей отырып, шешу проблемасы болатын-ды.

Когамнын материалдык, ипл1пн адгамдык меншжке ай- 
налдырып, халыктын оз муддес1не кызмет етк1зген1 сияк,ты 
когамныц рухани байлыктарын да халыктын игтл1пне айнал- 
дырудыч кажеттштн 1919 жылгы РКП (б)-ныч Y1II съез! 
кабылдаган Багдарлам^юында: «Енбекщьдерд! канау нег1з1нде 
жасалган жане осы уачытад дей1н тек канаушылардыд 
карамагьшда гана болып отырган искусство казынасыныд 
б^рш ашып, ечбекш1лерд1ч колы жетет1ндей мумк1нд1к бе- 
ру»°,— керект1пн арнайы турде атап керсетт!. Бул салада 
1стелет1н курдел! icTcpre багыт-багдар С1лтед1.

Осы тарихи документт1н нег1з1не суйене отырып, одактагы 
баска улттармен б1рге казак халкы да 0з1н1н еткендеп 
рухани казынасына кез ж1берт, 0з1н1ч жада багыттагы 
м^дениепн жасап, дамыту уш1н еткендеп рухани мураны 
жинап, зерттеп, корытып, кажетке жарату icine кызу KipicTi. 
Кдзак мадениет! мен енер1н1н турл! саласында ти1ст1 мадени- 
агарту, зерттеу орындарымен жеке к1с1лер аркылы ушан- 
тен1з кептеген материалдар жиналды. Олардыд 
бipcыпыpacы баспа аркылы жарык керсе, б1разы сол кезд1н 
0з1нде-ак талкыга тус1п, талас тудырып, ар тургвдан 
бага 1̂анды да. 0 cipece, кепш1л1кт1н назарын ез1не кеп 
аударган талас пен тартыстыд, принципт! айтыстыд кайнаган 
ортасына айналган нарсе — XIX гасырдыд улы акыны атанган 
Абайдыд адеби мурасы ед1. 0 йткен1 казак адебиет1н1д шыркау 
шыдына кетершген бул мураны тану, медгеру бук1л XIX 
гасырдагы казак адебиепшд даму процес1шд елеул! 
заддылыктарын танумен, битумен парапар нарсе. XIX 
гасырдагы казак кауымыныд алеуметт1к ем1рш1д шындыгын 
бул мурадай теред де жан-жакты керсете б1лген, сол дау1рдщ 
энциклопеди5[лы1  ̂жиынтыгына айналган алеуметт1к болмыс 
бар калпымен керсеткен зор рухани мурамен тед тусепн 
туындылар болган емес.

Mine, осы ерекшел1г1не байланысты бул айтулы улы 
мура бастапкы кез1нде-ак кептеген зерттеуш1лерд1д наза
рын ез1не аударганы сиякты epic алган жада дау1рд1д 
алгашкы жылдарында-ак казак халкыныд рухани байлыгын 
зерттеуш! калам кайраткерлерш1д бар1н тугелдей баурап 
алды десек, асырып айткан ^лмаймыз. Шындыктыд ез1 
де солай бодатын-ды.
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Абайдын улы туындылары тецкер1стен бурын 1909 жылы 
0те аз таралыммен, сапасыз турде басылып керсе де, 
тенкер1ске дешн-ак. ете сирек кездесет1н к1таш;а айналып 
Kerri. Ал 1916 жылы Самаг Нуржанов бастырган <<Абай 
термес1>> к1табы Абайдыц 6ip топ алендерш гана к,амтыды. 
Абай ютабыныц табылуы к.иын ете сирек ушырасатын 
KiranKa айналганын 1924 жылгы «Акжолда» жарияланган 
Т. Шонановтыц макаласында нактылы мысалдармен 
д^лелденд!. Осы автордыч керсету1нше, букит Бекей, Ат- 
басар уез1нде Абайдын б1рде-б1р к1табы болмаган, ал 
Караеткел мен Ыргыз уез1н ек1 рет cyain шыкканда, б1р 
адамнан гана табылды.

Mine, осы себепт! еске алып, Абайдын шыгармаларын 
калын журтшылыктын ипл1пне айналдырудын, ягни акын 
шыгармаларынын толык жинагын бастырып шыгаруды 
Кдзаксганнын Оку Комиссариаты колга алып, бул icri жузеге 
асыруды казактын талантты акыны Бернияз Кулеевке тап- 
сырды. Бул орекет Абайдыц адеби мурасын енбекшшердхн 
колына жетк1зу opi оны кен тургыдан таныту жолында 
Казакстанда 1стелген тунгыш ресми кимыл болатын^ды.

Бернияз Кулеев Абай шыгармаларымен (1909
жылгысымен) жастайынан танысып, ез1н1н акындык 
OMipiHe улп erin, ел1ктеген1 онын тел шыгармаларынан 
ашык байкалады.^Бернияз шыгармаларына Абай поэзиясы- 
нын 9cepi елеул! дарежеде болганы талассыз норсе.

03i устаз тутынып. Абайдыц акындык енер1н жогары 
багалаган Бернияздыц Абай туралы материалдарды жщй- 
нактап, оныц шыгармаларын барынша толыктырып басуга, 
Абайды кец тургыда танытуга белсене KipicKCHi оныц Абай 
туралы макаласы мен Абай шыгармаларынын Кдзанда ба- 
сылган жинагына жазган «Сез басынан» да ацгарылады. 
Бул сиякты казак халкыныц модени мураларын жинауга 
ундеу, бул 1ске_ат салысуга шакыру сол кездеп республи- 
каныц баспа орындарында кажеттш1ктен туган арекет ед1. 
Сол кездеп «Енбекш! казак», «Акжол», «Степная правда» 
сиякты газеттерде^ басылган ундеу хаттар осыныц айгагы 
тэр]зд1. Бернияз Кулеев те Абай шыгармаларын бастыру 
туралы ез1не тапсырылган жумысты осындай ундеу, 
Шакыру хатымен бастаганын^^ керем1з. Кдзактыц калам 
Кайраткерлер1н1ц 1ш1нен туцгыш рет Абайдыц одеби мурасын 
толыгынан, терец1рек таныттга KipicKCH Бернияз алдына 
тужырымды максаттар коя шлд1, Буларды нактылы турде 
атап айтар болсак, олар;

1. 1909 жылгы басылымга енбей калган елецд^р! мен 
поэмаларын толыктырып жариялау.

2. Абайдыц кара сездер1н толык жариялау.
3. Абай oMipiH керсетепн фотосуреттерд! камту.
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4. Абайдыц ем1рбаяны туралы жана дерек-маглуматтар- 
ды топтап, сонын непзшде кайта толыктырып жазу бола- 
тын-ды.

Осы максатты орындау Бернияз Кулеевт1ц Абай
туралы деректерд! топтастырудагы суйенер Tiperi — Абайды 
жаксы б1луш1лер мен Абайдьщ ез балалары, ам туыстарыныц 
дереп. Осы себептен Бернияз олардын кейб1реулер1мен ауыз- 
ба-ауыз сейлессе, кейб1реулер1мен хат жазысып, 1здест1р1п 
уадес1н де алады. 0йткен1 «Абай Kixa6HH бастыру маган 
тапсырылгандыктан мен жардемд! шеттеп азаматтардан 
сураймын. Т|збес1н адемшеп, емлес1н тузету сиякты уак.- 
туйепне муктаж болмасак та, xycin калган жерлерш косып, 
карас0з1н ам басылмай калган елендер1н х1ркеп, харж1ме 
хал1н толыкхыруга киналып турмыз»*^ деп esi ушыраган 
киындыктан хабардар exin отырады,

Канша арекеттенсе де, Бернияз Абай шыгармаларын хо- 
лыктырып, кайха басхыру маселес1н белпл! киыншьхлыктарга 
байланысхы шеше алмай шагын гана сез басын жазып, 
1909 жылгы жинакхы кайхалап басхыруга мажбур ^л ган . 
Абайхану тарихында худгыш жинак ахалган бул xixan^^ 1922 
жылы Казан каласында басылып шыкхы да. Осындай жагдай 
1922 жылы Ташкенхте 3-рех басылган Абай жинагында^^ 
хагы да кайхаланды. Бул басылуын холыкхырып, кайха бас- 
тыруды мойнына алган Наз1р Терекулов жауапхы кызметке 
ауысуы себепх!, бул жолы да 1909 жылгы басылым 
кайхаланды. Дегенмен 1922 жылы Казан мен Ташкенхте 
мол хдралыммен басылым керген Абай жинактары сол 
д9у1рдеп 9деби 0м1рдеп елеул! ман1 бар модени кубылыс- 
тардын 6ipi болып хабылады, 0йткен1, Абай шыгармала- 
рымен таныса алмай келген Казаксханныд калыд едбекш! 
кауымы акын мурасымен осы жинак аркылы алгаш рех 
т1келей таныса бастады. 0pi бул жинакхар Абайдыд адеби 
мурасын кен тургыдан хануга умхылган, акын шыгармаларын 
т1кслей зерттеу объекх1с1не алган б1рнеше макалалардын 
тууына x y p x K i салды. Т 1келей осы жинактардыд шыгуына 
байланысхы жазылган Кочырдьщ, Сабит Муканов пен 1лияс 
Жансупров пен Бейсембай Кенжебаевхын макалалары мен 
Габдурахман Сагдидын едбектер! осыны корсетедь

Абайдыд адеби мурасы хуралы тудтыш рет хеориялык 
тургыдан барлау жасап, зерттей шолуга ах салыскан, api 
exi per басылган Абай жинактарыныд шыгуына ах салыскан 
М. Эуезов. Осы дау1рд1д 0з1нде-ак шыгармаларын жаксы 
тус1нуш1, ол мура хуралы маглуматы молы да Мухтар Эуезов 
деген когамдык nixip калыптаскан да ед1. Абайдыд адеби 
мурасыныд сырын теред гылыми тургыдан б1лу керек деген 
хужырымды ойга да ол осы тусха келген сиякты. Эйткеш
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1922 жылы «Казак. ^дебиетш1ц каз1рг1 Д9у1р1»^^ деген елеул! 
nixip таласын тудырган келемд! макаласын жазумен катар, 
Абайдын 0MiJ)i хуралы естел[ктерд1 Абайга байланысты ар 
турл! дерек К0здер1н жинастырып журген ,жас талап 
Мухтарды К0рем1з.

Коныр деген буркенш1к атпен жарияланган бул макалада 
Мухтар Эуезов Абай мурасынын курдел! буындарын дал 
басып багалайды. Зерттеуш1нж тужырымдауынша:

а) Абай — шын ман1ндег1 жазба адебиет1н1и атасы;
а) Абайдын акындык ерекшелшн1н белпс! — Еуропа, орыс 

мадениет1н1н eciriH ашуы, адеби т1лд1 дамытуы;
б) Абай — журтшылыктын поэзияга деген кезкарасын 

тунгыш рет жада багытта тарбиелеуш!;
в) Зерттеушш1н айрыкша назар аударган маселес! — Абай 

шыгармаларынын непз! коркемдж ад1с1не дурыс болжам 
жасал, «Абай влен1ндеп беттеген багыт, кулакка ест1лген 
сарын нен1н сарыны екен! байкалады. Ол ашык. плек, айкын 
агымнын (здоровыйреализмшн) сарыны»^,— деген ойтужы- 
рымына келген. Абай шыгармаларынын аркауы болган ад1с1 
— сыншьш реализмд! мензейд!.

Абай кез1ндег1 акындар Шортанбай, Ыбырай, МашЬур 
Жус1п, Нарманбет твртеу1н казак 9дебиет1н1н кешпел! 
Д9у1р1шн акындары рет1нде танытады, Ягни ауызша дамыган 
^дебиеттен жазбаша адебиет аралыгындагы акындар рет1нде 
карастырады. Абайдын булардан езгешел1п казак 
ем1р1ндег1 KonmuiiKxiH кайсысына болса да вз ел1н айтып 
келу1мен белектенед!.

Конырдын п1к1ршше, Абайдан кей1нп казак адебиет1н1н 
енд1п б^талысы, онын ecin еркендер непзп жолы — 
сыршыл романтизм. Мунын себеб!: Абайдын творчестволык 
жолы, непзшен, сыншыл реализмге суйенсе: «Абайдан берп 
Д̂ у1рд1 орыстын реализм дау1ршдей толык реализм дау1р1 деп 
айтпаймыз. Ол уакыт казак адебиетш1н аягын апыл-тапыл 
басып келе жаткан кез1 болгандыктан, толык реализм шар- 
тын корсеткен жок»^^.

Бул кезенде Абайдын ^деби мурасы туралы талас-тартыс- 
тын етек алуына байланысты Абай кай таптын акыны, оны 
мура рет1нде кабылдау керек не, элде жок па деген сурактар 
туа бастады. Бул сурактар бул Д9у1рде тууы занды да ед1. 
©йт̂ кен) ук1мет басына келген большевиктер вздер! 
>гстанган тап курсе!, пролетариат диктатурасы туралы 
кезкарасын когамдык санага енд!р!п, сенд!ре бастаган кезен 
ед1. Когамды тапка балу, таза пролетариат мадениетш 
жасауга умтылу — турпайы социологиялык танымды ту- 
дырды. Осы себепт! мура моселес1не opi жанама турде жауап 
беруге алгаш рет талпынгандар: Сабит Муканов, 1лияс
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Жансупров, Габдурахман Сагди, Саксн Сейфуллин, Бей- 
сембай Кенжебаев т. б. болды. Bipax булардын Абайга жанс 
онык адеби мурасына хатысы, оны тану, таныту, багалау 
дарсжсс! ^ртургыда болып, елеул! nixip кактыгысын тудырды.

Академик жазушы Сабит Мукановтын «К^ра тактага жа- 
зылып журмендер, шешендер» деген 1923 жылы «Енбекш! 
казак» газет1нде жарияланган макаласы жогаргы м^селеге 
Т1келей арналган ед1. Мунда С. Муканов Абайдын адеби 
мурасына ез1н1н карым-катынасын битд1ргенде, непз1нен, 
акыннын шыгармаларыныц басты сарынына суйенбей, оныц 
алеумстт1к тепн гана непзге ала отырып багалады. Сон- 
дыктан да ол: «Абай жет1 атасы би болтан, тобыктыны 6ip 
шыбыкпен айдатан тукым. К,ай кунде де аксуйектерде 
ултшылдык та, ак.журект1к те азгантай болатын ед1, тек 
влендер! мына жана заманнын рет1мен xerin, eai кенен1н 
i3iH кутан болматай ед1»^.— деп жазып, Абай сиякты Шокан 
мен Ыбырайдын да демократиялык нег1здеп улы мураларын 
осы туртыдан тер1стейд1. Мунда, сез жок, 6i3aiH идеологи- 
ялык 0м1р1м1зде орын алган турпайы социологиялык таным 
туртысынан айтылтан нигилист1к nixip сарынын керем1з. 
Осы терк сарын узак уакыт бойы С. Муканов танымында 
турактанып, Абай мурасын танып багалау жолында ез 
жалгасын тапкан турпайы социологиялык кезкарастын жан- 
дануына дем 6epin келген! бул кунде танымал шындыкка 
айналып отыр. 1лияс Жансупров газет1нде жари
яланган «Абай к1табы» (1923 ж.) деген макаласында nixip 
кетерд!. Абайды дурыс багытта тану акын мурасын игеру, 
менгеру туралы бул макала, нег1з1нен, дурыс багытта болу- 
ымен epeкшeлeнeдi. Макала 1лияс Жансупровтзн Абай 
шыгармаларымен ертеден-ак таныстыгы барлытын керсе- 
тумсн 6ipre, онын сол кезде-ак Абайдын одеби мурасына 
катынасы кай дарежеде болгандыгы айкын кер1нк берген.

1лияс Жансупровт1н тануында, Абай — ез заманындаты 
жаналыктыц жаршысы, халык мунынын жокшысы болтан 
жанашыл акын. 1лияс — Абай туралы деректерд! жинап, 
жариялаушылардын 6ipi. Онын тенкер1ске дей1н ел арасында 
кек жайылтан Абай туралы «Бипанын свз1» деген елен' 
окпмен! 1921 жылы Омарбект1н аузынан жазып алып, «0йел 
тенд»п» журналында алты сез ® жазып бастыруынан да 
кер1нед1. Осы мака^1асынла Абайды ол махаббат бжтандыты 
уш1н курескен, жаналыктын жактаушысы болтан гуманист 
акын деп карайды. E ckJ салтты, ата жолын бузтаны уш1н 
Абайдын бабалары cyfticin кхкгылган exi жас Кдлкаман мен 
Мамырды садакка байлап, окка ушырса, соныра тобыкты- 
матай жуандарынын Енл1к пен KdSexTi ат куйрытына танып 
суйрет1п влт1рсе, Абай ез заманында eexi салтты бузтан
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Олжабай мен Бипаны ажал аранынан сактап калушы болды 
деп, Абай мен онык балаларынын apcKcriH салыстыра кврсе- 
тед1. Абайды каймагы бузылмаган ecKi салттын д^тур1нс 
карсы куресксн жашлык жаршысы рет1нде сипаттайды.
С. Муканов Абайды онык алсуметт1к тспнс клрай багаласа,
I. Жансупров Абайдык алсумстт1к тепн б1лс отырып, Абай- 
дын халык уш1н стксн арскет) мен акын шыгармаларынын 
халыктык рухына суйснс отырып багалайды.

К,ай акыннын болса да шыгармаларынын халыктык 
багытынын 6ip К0рсстк1ш1 онык поэтика-1ык Т1л1 болса, 
1лияс «0дей1 кы сты рг^ жат сездерд1н б1рд1-жарымдысы 
Сюлмаса, казактын кара халкынык дангыл сез1нен ауыткып 
сейлеуд! б1лмейдЬ>^,— деп, Абайдык т1л тазалыгын
сактауымен 6iprc онык шыгармалары халык Т1л1н1н рухымсн 
жазылгандыгын арнайы атап втед|.

Абай к1табын бастыруда орын алган ксйб1р жансактыкка, 
С0здерд1к бурмалануына сын айтып Абай ceздepiн «тузет- 
сек жазушыга киянат кылган ^ламыз. Абай халыктык ез 
рухы т1л1мен сейлеген акын»^^,— деп Абай шыгармаларын 
бастыруда тупнусканы булжытпай ез калпында беруд! та- 
лап erri. Абай r lii казактын адсби т)л1н1н улпс! ckchih казак 
адебист1не т\л жагынан да eлcyлi earepicTcp снд1р1п 
турлснд1ру1 онык акындык куатынын к^ушт1л1пнде деп та- 
ныды. 0йткен1: «Абайдык алды-артындагы акындардан ар- 
тыктыгы: влек1 жырларын неше турл! куй сымбалдарына 
салгандыгы, кей1нп жазушылардык Абайдык куй1н коп 
колданып журсе де, Абайдан артык куй тапкан жок. Аспак 
тупл кейб1р T̂ rrri куй1не влек елшем де жаза алган жок 
(маселен, «Сен мен1 не етесщ»). Абай каза1̂ ^адебиет]не т1л 
жагынан улп болса, куй жагынан да улп»/ — дейд1.

1лияс Абайдык ел аузындагы влендер1н жинап, Абайдык 
толык жинагын шыгаруга даярлану маселесш кетсрд!. Б1рак 
Абай мурасынын аз1рше жала жабылып Tcpic танылганымен, 
келсшекте 6api6ip оны халыктык ез1 жаксы танып, арашалап 
аларына зор сен1ммен карайды. Абайдык мурасын слге та- 
нытуда «Магжан, Ахмет сияктыларды бул жолга ундеу ке- 
рек»^^,— деп Абайдык ддсби мурасын гылыми тургыдан 
танып, толыктырып шыгаруга б1п1кт1 азаматтарды тартудын 
кажетт1пн есксртед!.

TypKi тектес тЬтдерд1к 1ш1нде таза сакталгандары казак, 
кыргыз T u ii дсп дурыс тужырымдаса да, сонык 1ш1ндеп 
тазасы аргын, наймам т1л1, Абай сол ттлдш непз1нде 
жазгандыктан, онык Т1л] таза болды деген nixipi де шындыкты 
**̂ ап баса койган емес, HeriaiHCH, кате nixip, repic жорамал 
десе болгандай, 0йткен1 казак XY-XY1II гасыр аралыгындагы 
казак хандыгы тусында монолитт! т1лге айналып, адебиет
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ауызша турде болса да, т1лдеп, мадениеттеп б1ртутастык 
адеби Т1лд1н сапалык дедгей! би1ктеген туе болатын-ды. 
Т1лдеп, мадениеттеп бут1нд1кт1 казак, елш бодандыкка 
xycipreH отаршылдык саясат бузганын еске алмак керек.

Бул дау1рде Абайдыд адеби мурасын таныту, багалауда 
гылыми зерттеуш1л1к сипатымен ерекшеленген енбек 
Габдурахман CaFдидiн «Акжол» газет1н1н б(рнеше санында 
катар жарияланган «Абай» деп аталган келемд! макаласы 
болатын. F. Сагди Абавдыц адеби мурасын казак халкыныд 
РУ хани дуниес1ндеп елеул! кубылыс, кымбатты мура рет1нде 
танып, ол мураны К0пш1л1кке ез шамасыньщ келген1нше, 
жан-жакты танытуды максат етт1. Осы себептен де «Абай» 
деп аталган макаласын: «Абай шыгармалары», «Абайды 
журтшылык жагынан тексеру», «Абай елеидер1н1н табигаты 
ĥ M imKi рухы жагы туралы», «Абайдыц Tuii Нам елшеулер!^^ 
деген ар турл! такырыптарга белш, ол мураны ар жагынан 
алып, кен турде зерттеуге умтылып, Абай шыгармаларына 
нактылы суйене отырып nixip айтты.

Зерттеуш! Казан мен Ташкентте басылган Абай жи- 
нактарынын басты кемшшктер!:

а) Акын шыгармаларынын жана алендер1мен то- 
лыктырылмауы:

а) Абайдын елен влшемдер1н1н бул exi жинакта да 6ip 
калыпка xycneyi:

б) Абай мурасын танып бшуд1н басты буыны болып 
табылатын улы акын ем1рбаянынын толыктырылып, кайта 
жазылмауында жатыр,— деп корсетт!. Ягни Абай ем1р1н 
б1лмеу — акын поэзиясынын сырларына терен сунпп, оны 
толыгымен танудагы улкен киыншылык тудыратын ке- 
дерпн1н 6ipi деп карады. Оны жангыртып жазу казактын 
калам кайраткерлер1шн мшдет! дей отырып, Абайдын вм1р 
тарихын толыктырганда, кандай масел елерд! камту керект1пн 
накты усыныстары аркылы керсет1п отырады, Как1тай 
жазган Абайдын OMip тарихына канагаттанбайды, api оган 
сын кез1мен кзрап, «Егер Абай жабайы ел адамдарындай 
бил1кке ез1 умтылатын ынталы адам болгандай болса, 
зарлы т1л1н тап онша кадамас ед1. Бул хуралы Абай бил1кке 
кезкарасынын кандай болгандыгын oMip тарихында толык 
айтып 0xyi ед!»' '̂ ,̂— деп Как1тай айтканынан ropi Абайдын 
бил1кке кезкарасы езгеше болгандыгы хуралы ез nixipiH' 
Абай шыгармаларындагы акын nixipine суйене отырып, 
далелдейд].

Е, Исмайлов «Абайды зерттеу жайында» деген' 
макаласында: «Сагди макаласынын непзп 6ip методология- 
лык Kaxeci болды. Ол Абайды казактын когамдык-алеуметт1к 
OMipiHe байланыстырып карамады, жане кеб1несе, Абайды
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татар, Шыгыс акындарына салыстырып отырады» ,— деген 
n iK ip i далелс1з айтылгандай \тымды калдырады. Сагди 
макаласында олк,ы болтан тустарын жасырмайды, оны сонгы 
енбектер1нде ез1-ак. м ойы ндайдьгоны н себеб1н Абай 
шыгармаларын толык. битмеуден, ол туралы зерттеу енбектер! 
болмаудан, ^pi ол макаланын вз\ Абай мурасын зерттеудеп 
алгашк.ы Т9ж1рибе болгандыктан,— деп корсетед!. Шынын- 
да, CaFдидiн п1к1р1н1цолк.ылык ждгы:

а) Абай шыгармаларынын дду1р1н ек1ге бёлш, оныц 1899 
жылдан кей1нп дау1рш пессимизмге, сол ар1̂ ылы идеалитк 
философияга туйыкталды деген тужырымды:

а) Абайды казак арасынан шыккан дшн1ц ipi ек1л1 деп 
тануы;

б) Абайакындыгыныцалгашкыдау1р1ндепшыгармаларына 
ешкандай ^дебиетт1ч acepi болмады деп карауы.

г) Сагдцд1н макаласын сол дау1рдеп адеби сынныц 
дарежес1нен карасак, Е. Исмайловтын Сагдид! Абай мурасын 
казактын когамдык-алеуметт1к мурасымен байланыстыра 
карамады деу1н1н далелд! cMecxiri ацгарылып тур. Сагдид1ц 
непзп тезис1н1ц ез1 Абайдыц шыгармалары акынныц ез1 
жасаган дау1рд1ч айнасы, шындыгы деген ойдын айналасына 
курылады емес пе? F. Сагди макаласынын «Абайды журтшы- 
лык жагынан тексеру» деген б0л1м1 тугелдей осы ойды 
далелдеуге арналган. Сондыктан: «Б1р халыктын керкем 
турмысы, дуние ripniLniri, онын сарындары. кандай болса, 
ол халыктын акындары да сондай болады, Сол турмыстыц 
берген асерлер1н сезбен жарыкка шыгарып, майданга са- 
ладьг" деп Абай мурасыныц кайнар кез1 — сол халыктын 
турмысы, алеуметт1к жагдайы деп арнайы атап керсетед!. 
Осы бел1мдеп F. Сагдид1н патша ук1мет1нщ озбырлыгын 
партиягерш1л1к, сайлау, аткам1нерлер мен д1н иелершщ 
кулыксыз арекеттер! т. б. маселелерд1н бар1н де Абай 
щыгармаларыныд алеуметт1к мотивтер1не байланысты 
карастыратыны да осы ойды д^лелдей тусумен 6ipre, 
макаланын аты да осы ойды куптай туспей ме?

Е. Исмайловтын F. Сагди Абайды, кеб1несе, Шыгыс жоне 
татар акындарымен салыстырып отырды деген nixipi де ат 
Ycri айтылган. Эйткен! F. Сагди Абай шыгармалары туралы 
корытынды п1к1р1нде: «Абайдын ез1шн еден шыгарушыльа^ 
Д̂ у1р1нде em6ip халыктын адебиет1не api ешб1р адамга 
ел1ктегенд1п бшнбейд!»^® — деп, кайта орыс адебйет! мен 
шыгыс адебиет1шн Абай творчествосына еткен зсерш назардан 
тыс калдыратыны бар. Ешкандай Шыгыс не татар акынынын 
атын да атамайды, ешкайсысымен салыстырмайды да. Кдйта 
казак адебиет1не Абай енд1рген жана адеби турлерд1н осы
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кездеп татардыч жас акындарына белплг д^режеде асер exin 
отырганын атап етсе, сонгы жылдардагы енбепнде^^Абайдын 
татар одебиет1н1н классип Токайдын ез1не елеул! турде 9сер 
еткен1н нактылы мыашдармен далелдеп керсеткен.

E. Исмайлозтын ж1берген кемш1н жайды^Э. Жиреншин 
де сын К0з1мен карай алмай кайталайды. 0pi F. Сагдвд1н 
осы макаласыныц тупнускасымен т1келей таныспай-ак п1к1р 
айткандыктан, кейб1р факт1лерд1 орынсыз бурмалауга жол 
берген. 0 . Жиреншин: «Абайтану такырыбына жарияланган 
кунды сандарынын катарына «Акжол» газет1н1н бес 
нем1р1нде (?) жари51ланган профессор Рабдурахман Сагдид1н 
макаласы жатады.

Сагди: «Абайдын шыгармаларын орыс, шыгыс одебиет1мен 
салыстыра отырьш (?), Абайдыд зор тулга eкeндiгiн дуние- 
жуз1л1к данышпан жазушылар катарына койып, багалау 
кажет екешн (?) айтады»^*^,— деп жазып, б1р1нш1ден, 
«Акжол» газет1нде жарияланган Сагдид1н 6 макаласын бес 
макала деп кате керсетсе, екшшщен, Е. Исмайловтыд ез 
сезш F. Сагдид1д свз1 ретшде уз1нд1ге келт[р1п, окырманын 
адастыратыны бар. Бул кемш1н жайттарды айтьш отыру 
максат келешек зерттеушитерд! болымсыз кател1ктен 
сактандыру гана.

F. Сагдид1д бул макаласы сол д;?у1рд1д тургысынан алып 
Караганда, Абай мурасын таныту мен багалауда eзiндiк 
орны бар зерттеулерд1д 6 ip i .  Ол Абайдыд одеби мурасына 
терк козкарастардыд болганын бите отырып, бул мураны 
аса жогары багалаган. Абай шыгармаларыныд ед езект! 
моселес! — оныд халыктык, реалист1к касиет1н баса керсе- 
туге умтылып; Абай еледдер! ха-1ыкшылдык, казакшылык 
руХьгмен шыгарылган. Абай елендер1нде шындык (реа- 
лист1к) кушт1̂ *,— деп корытындылайды. Абай 
шыгармаларында казак халкыныд XIX гасырдын ек1нш1 жар- 
тысындагы олеуметт1к oM ipi мен турмысыныд барлык саласы 
камтылып, ол моселелерд1д 6 o p i де реалист1к тургыдан су- 
реттелд!. Сондыктан каз1рг1 казак халкы ез1н1д еткендеп 
алеуметт1к-когамдык турмысыныд сан килы шындыгын. 
«ез1н1д Абайы аркылы кеп жактан дурыс кере алады. 
Сондыктан Абайды ез заманыныд айнасы десе болады»^^,— 
деп карайды.

Зсрттеуш1н1д кезкарасынша, Абай — халык мудынын 
жыршысы. 0йткен1 Абай шыгармаларындагы кайгы-муд, зар 
Абайдыд жеке басыныд бакытсыздыгынан туган н^рсе емес, 
ол — exi жакты езуде калган калыд елд1д кайгы-мудынын 
Kepinici. 9йткен1: «Ол ел мудын» зарландады. 031н1д 
б1л1мд1, сез1мд1 болуы себепт!, ел мудын кайгырады. Онын
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пл1нен шыккан зардын 6^pi ез заманында казак ел]н басып 
жаткан кайгы. Абай муны ашык айтып берген»^^,— дейд1.

F. Сагдид1ч Абай мурасын зерттеудеп кезге тусер ерек- 
шел1пн1н 6ipi — онын Абайдын акындык эволюциясынын 
сырын, акын шыгармаларындагы езгер1стерд1н себеб1н б1пуге 
умтылып, осы ту рал ы арнайы п1к1р кетерушде жатыр. 
Осыган орай зерттеуш! акыннын 20 жылдык творчестволык 
oMipiHiH ар жылында неше олен жазганын, кей жылдары 
аз, кей жылдары мол жазуынын себеб'хн 1здейд1. Осы салы- 
стыруларга суйене отырып, акын шыгармаларынын ру- 
хындагы 0згepicтepдi непз1нен, CKi Д5у1рге бвлед1. Абай 
елендер1н1ц жазылу уакытынын хронологиялык канкасын 
жасап, ол жылдардагы акын шыгармаларынын MOHine коз 
Ж1бере отырып, Абай акындыгыныд рухы жагынан шарыктау 
шепн1н шыцы 90-жылдар болды, ал 1898 жылдан кей1н 
Абай елендер1н1н хабитаты, 1шк1 рухы езгере бастады»^^,— 
деп корытады. Акын шыгармаларынын сырына, онын 
кезкарасына терешрек ен1п, алгаш рет барлау жасады. 
Абай акындыгыньщ алгашкы дayipiндe oMip KopiniciH 
б1лпрл1кпен суреттейт1н шыншылдык кушт1 деп б1лед1. 
0йткен1 Сагди казак ем1р1н1н ащысы мен тущысын терен 
сез1нген улы акын отаршьатдык езпде калган халкынын 
мунын айткан»... акындыгыныд устше Абай — казак ояну 
д̂ у1р1н бастаушы»,— деген кесем niKip козгайды.

Абай мурасы туралы зерттеуш1н1н кеп зер салып, ерекше 
назар аударган м^елес! — Абай поэзиясыныд xuii мен елен 
елшем1ндеп СОНЫ кубылыс болатын, F. Сагди ез1н1н зерт- 
теулер1нде^^ жалпы турк! теЛтес халыктардын 1ш1нде ез1н1н 
табиги тш байлыгымен ерекшеленет1н ^pi шубарланбай таза 
сакталган т1л казак tuii деп б1лед1. Абайдын нагыз халыктык 
рухтагы поэзиясы мен оныд керкемд1п кушт! тих ерек- 
шел1пн кездейсок кубылыс емес, оны жалпы казак тит1н1н 
даму дорежес1не т1келей байланысты туган тарихи кубылыс 
рет1нде таныган. 0йткен1 «Абай Т1дш1н кенд1г1н, 0тк1рл1пн 
казак т1л1н1н, 0тк1рл1П деп андау»^^^— деп, Абай поэзияс^ун 
казак TuiiHin байлыгымен таза сакталуыныд задды жалгсх'ы 
рет1нде караган. Зерттеуш! казак тш  мен Абай поэзиясыныд 
TLiiH 6ip-6ipiHe еткен озара ocepiH б1рл1кте карай отырып, 
Абай поэзиясыныд т[л\ казактыд адеби Т1лш1д калыптасуына 
кызмет erin, бул т1лд1д нагыз адеби т1лге лайыкты т1л екен1н 
03 шыгармалары аркылы далелдеп кеткен данышпан акын 
рет1нде танып багалайды.

Абайдын кайтыс болуына жиырма жыл толуына орай 
кейб1р газет-журналдарда^" акыннын б1рл1-ж^рымды 
еледдер! мен кара сездер! жарияланып, там-тумдап ойлы 
п1к1рлер де айтылып жатты. Абайдын бурынгы жинактарында
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жарияланбаган елекдер! мен кара сездер1н к0ПШ1л1кке 
таныту арекет! аз болса да керзне бастады. Тарихта тунгыш 
рет 03 алдына отау т1ккен казак халкыныд ©ткендеп 
мадени мурасынын eaeKxi саласы — Абай шыгармаларын 
зерттеп бглуд1н, оны халыкка жан-жакты танытудын apexeri 
б^сталды. Акын жайлы дерек-маглуматтар мен естел1ктерд] 
жинау арекет! де осы жылдары колга алынды.

Абайдыц кайтыс болуына жиырма жыл толуына байла- 
нысты 1924-1925 жылдарда жарык корген «Абайдык 20 
жылы» Жане БГ кенжсбасЦТык^̂ ^̂Абпй^ дёген макаласы мен 
М. вуеЗОв 07Ж1згенСешйдШТад жиын улы акшГмурасын 
жана кь1рь1н'Ш̂ ~"танШГ ба^^а;^ 0з1нд1к орны ja p  куоьтлыс 
болатын/ _  '
— ^Абайдыц 20 жылы»"^  ̂ деген макала жалпы казак 

адебиет1ндеп еск1 муралардьщ тексер1лмей, ти1ст1 бага 
бер1лмей жатканын, acipece, Абай мурасы кепшйг^кке таныс 
болса да гылыми тургыдан зерттелмей отырганына 
К0пш1л1кт1н назарын аударды. «Халыкка кызмет етуд1 зор 
борыш тапкан Абай шыгармалары ал1 кунге дей1н мазмуны 
мен xypi жагынан казак адебиех1н1н yarici болып охыр. К,азак 
адебиех1н1ц харихында хунгыш рех соз 0нер1нщ курсе кура- 
лы екен1н б1л1п, 0з1н1н усхаздык жолына кызмех етк1зе 
б1лд i. Казак халкын хунгыш орыс хал кынын кушх! адебиех1мен 
ханысхыруы — Абайдын куш1не айрыкша маныз беретш 
айрыкша хшге усхалыгын ханытатын внер»^^,— деп Абай 
мурасынын танылу, зерхтелу жолына жанашырлык б1лд1р1п 
жаххы.

Бул макала казак 9дебиех1шн тем1рказьтгы болган Абай 
мурасын херен api холык б1лу уш1н,- Абайдын 0м1р сурген 
заманын, оный оскен орхасын зерххеу аркылы акын 
шыгармаларынын сырын б1лу оны журхшылыкка кешрек 
ханыху келешек зерххеуШ1лерд1н м1ндех1 деп керсех1лд1,

Б. Кенжебаевхын макаласынын непзп нысанасы — Абай- 
дыи KiMHiH акыны екен1н аныкхау. Дал осы кезенде мура 
хуралы даулы халасхын ехек алган уакыхында, моселен! 
булай коюдын ман1 зор ед1. 0йхкен1 Абай шыгармаларынан 
ах-хонын ала кашу оны рухани мура рех1нде кабылдауга 
карсы болу сиякхы солакай п1к1рлер ахой салып жахкан 
Д9у1р ед1. М1не, осындай кезенде Б, Кенжебаевхын 
Х0нкер|схен кей1н ек1 рех басылым керген Абай жинакхары 
хуралы арнайы токхалып» Абай*— халыкхын хурмысындагы 
ксм-кех1кхер1н, жайсыз кылыкхарын жазган, олардан кухы- 
луга жол корсехкен, Абайдын усхаган жолы, кездеген 
максаты елд1 хуземек болган, Абай — 1лгер1ш1л Абай
казакхын жазба одебиех1н басхап непз салган»"^^,— деп 
б1рден-б|'р дурыс корыхындыга келд1. Ягни Абай мурасын
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дурыс позициядан танытуга умтылды. Сакен Сейфуллинн1н 
Абай мурасы хуралы терк п1к1р1не де дер кез1нде api орынды 
турде тойтарыс бере кел1п, Сакенн1н: «Абай аргы жагында 
таза казак. т1л1мен сез жазушылардын иес1 гана, Абайды 
казак адебиетш1ц атасы деу кате,— деген niKipme карсы 
Абайды казак одебиет1н1ц непз1н салушы рет1нде танытты. 
BipaK Б. Кенжебаевтын Абайдын адеби мурасын дурыс 
багытта танытуда ,утымды жактарымен коса кейб1р 
маселелерд! талкылауда кейб1р олкылыктарга да жол 6epin 
алды.

Абай шыгармаларында кездесет1н шетел сездер1н 
акынныц улкен кемш1л1п, оларсыз да казактын адеби т1л] 
каз1рпден бай ед1 деп, Абай шыгармаларында орын алган 
мундай кубылыстын сол кезен жагдайына орай колдану ерек- 
шел1пн жете танып, бага бермед!.

АБАЙ М¥РАСЫ 1926— 1940 ЖЫЛДАР АРАЛЫРЫНДА

Жиырмасыншы жылдыд ек1нш1 жартысынан бастап казак 
адебиет1н1н курдел! маселелер! туралы ар турл! айтыстар 
KCHipeK етек алды. Бул кубылыс казак адебиет1н1н еч жас 
саласыныч 6ipi — адеби сынныч мадени ем1рге ж1т[рек' 

^араласып, ез1н1ч ocin, даму дарежес1н1ч мумк1нд1пн де 
керсетт!, Осы айтыстарда Абайдыч адеби мурасына ерекше 
назар аударылды. Бул мурага талас-тартыстыч тууы да 
занды кубылыс. 0 йткен1, социалист1к мадениетт! жасаудыч 
басты маселес1н1ч 6ipi рет1нде мураны пролетариат 
мадениет1н жасауда пайдалану ici кун тарт1бше койылган 
Â yip ед1. Сондыктан жалпы казак адебиет1ндег1 ecxi мураный 
еч бастыларыныч 6ipi болган Абайдыч адеби мурасы туралы 
таластыч кун тарт1б1не койылып, ар тургыдан nixip айтылуы 
Кажеттц11ктен туган нарсе. Б1рак булардй шешу арекет1нде 

турл! объективт!, субъективт! себептерге байланысты 
турл1 кател1ктер де орын алды. Бул жылдары б1зд1ч идео- 
логиялык ем1р1м1зде ар турл! танымдагы кезкарастар орын 
алады. Бул кубылыс, acipece, ecKi мураны пайдалану 
маселес1нде ерекше жандана тускен! казак адебиетхшн тари- 
хында Абай мурасы туралы талас-тартыста ашык байкалады. 
Бул киыншылыктыч устше казак интеллигенциясынын аз- 
дыгы api гылыми'теориялык даярлыгыныч жет1мс1зд1п, внер 
жайлы ойшылдар niKipinin толык басылмауы, оны жете 
мечгере алмауыныч уст1не б1згё жат танымдардыч 5р килы 
Карсылыктары сиякты киыншылыктар да косылады. Осы 
себептен де сол дау1рдеп ар турл! адебиет мaceлeci туралы 
талас-тартыстарда, айтыстарда асыра с1лтеу, шамадан тыс
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солакай зиянды п1к1рлерд1н орын алуына тандануга болмай- 
ды.

Абай мурасы туралы п1к1р таласы бул кезенде Сабит 
Муканов пен Ыдырыс Мустамбайулыныц арасында басталып, 
бул сочыра улкен айтэ1ска айналып кетт1.

С. Муканов бул жылдары да Абай мураш туралы вткен- 
деп кате шк1р1н1ч шырмауында калды, Оныч «Квркем 
адебиет туралы корытынды п1к1р1м», «Эрк1м езшше ойлай- 
ды» деген макалаларында Абай мурасын сол дау1рде етек 
ала бастаган турпайы социологиялык кезкарастын 
тургысынан карап багалады. бул тек С. Мукановтын гана 
кател1п болмай, сол Д9у1рдеп адебиет к,айраткерлер1н1д 
кепшшп бой алдырган ортак кемш1л1к ед1.

С. Муканов бул макалаларында, непз1нен, казак 
адебиетшш сол кезендеп жайы туралы сез ете отырса да, 
Абай мурасына ез1н1н катынасын ашык керсет1п отырды. 
Абай мурасын тануда, багалауда С. Муканов турпайы со
циологиялык од1ске суйенгенд1ктен, акын-жазушыныц 
шыгармасыныц идеялык багыты мен меуметт1к мотивше 
суйенбей, акын-жазущыныц шыккан тепн жалац непзге алып 
отырады. Сондыктан да ол: «Абайдыц молдасы Пушкин мен 
Лермонтов кой, орыс одебиет1н Маркс К0з1мен сынап 
жургендер ол екеу1н орыстыц жацашыл байларыныц (либе
ральная буржуазия) жыршылары едЬ>^ ,̂— деп, Пушкин, 
Лермонтовты турпайы социологиялык тургыдан зерттеген 
орыс одебиетш11ер1н1ц кателщн марксиста кезкарас деп 
угатынын Kopcerin отыр. Абайды казак когамындагы феодал 
табыныц жацалыкка умтылган тобыныц екшг рет1нде тани- 
ды. Абай мен орыс классиктер1н1н арасындагы карым- 
катынасты олардыц прогрессивт! козкарастарынын 
тутасуынан деп Шлмей, олардын таптык тектест1пнен деп 
карайды. Осы кезкараска нык суйенгенд1ктен де, С. Му
канов Абай шыгармаларыныц халыктык — прогрессивок 
багытын тани алмай, оны мура рет1нде кабылдаудан бас 
тартты. 0йткен1; <сАбай киялшыл. Кд1ялшылдыктын вз1 
байшылдыктын улкен т1репн1ц 6ipi. Бул жагынан Абай бай- 
шылдыктан кашса да кутыла алмавды. Овдап зерттеген 
Kicire байшылды!^—ултшылдыктыц туп казыгы. Абай кедейге 
кер1не карсы жазган жок. Б1рак кедейшьл емес, байшыл. 
Олай болса 0з1нен-0з1 (объективно) кедейге карсы болып 
табылады.»^”.

С^бит Муканов мунда Абацдыц философи51лык 
кезкарасын идеалист1к, ал атеуметт1к-саяси бетш байшыл, 
ултшыл рет1нде таниды. Б1рак зерттеуш1н1н бул кате 
корытындылары Абайдыд одеби мурасымен терен танысып, 
акын шыгармаларыныц шыыдыгын акынныц ом1р сурген
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Â yipiMCH нактылы салыстыра отырып талдамай, жалантурде 
он ЫН шыккан алеуметт1к тепне байланысты адраудан туып 
отырганын К0рем1з. С. Муканов пен 1лияс Кабыловтын 
Абай мурасы туралы П1к1рше карсы n iK ip  таласын тудырып 
айтысад араласканнын 6 ip i  — Мустамбайулы Ыдырыс. Онын 
Абай мурасы Typaj/ы жазган макалаларынын"*" сол кезечн1н 
9деби атмосферасына тан елеул! кемш1л1п бола турса да, 
Абай шыгармаларын мура ретшде кабылдау оны зерттеу 
кажетт1п туралы бipдeн-бip дурыс багыттагы n iK ip  eai.

Ы. Мустамбайулы мура MOceneciHc байыпты карай оты
рып, ол мураны терен1рек зерпеу аркылы Mearepyai алга 
койды- Осы кезде Абай мурасын орынсыз ултшылдыкпен 
байланыстыратын ycTipr niKipXepre карсы KypecTi. Ол: 
«Абайдын eлeндepiнiн iminae жалгыз процент ултшылдык 
не орыска карсы niKip жок, кеп жолдастар Абайдын атын 
буркей бepeдi. Бул — тарихи киякат. Абай^ы апарып осы 
кунп ултшылдарга апарып жанастырадыИ^,— деп, Абай 
мурасына жасалынып отырган кисынсыз киянатты, ягни 
Абай шыгармаларынын бурмалануын арнайы атап erri.

С. Мукановтын ар>тынша-ак Абай мурасы туралы елеул! 
айтыс тудырган 1лияс Кабыловтын макалалары да,^ 
H eria in eH , С. Мукановтын кезкарасы тургысынан, Абайды 
идеалист, байшыл, ултшыл, peTiHae танытТы. Абайдын 
0Mipi мен шыгармаларын em6ip дaлeлciз жалан CKi кезенге 
белд|. Акын шыгармаларынын алгашкы кезецш барынша 
ecKwiKTi жактаган кертартпа кезен, ал exiHmi кезен1н 
жанадан ене бастаган капиталиста катынасты жырлаган, 
оку-енерге шакырган либерал деп карады. F. Сагди бул 
маселеге Абай шыгармаларына суиене отырып, nixip айтса, 
I. Кабылов турпайы социологиялык кезкарастын HeriaiHe 
суиене отырып nixip айтады. Осы себептен Абай казак 
даласында жанадан туып келе жаткан улт буржуазиясынын 
0Kwi, соныц идеологы деп багалады. Ал Абайдын филосо- 
фиялык кезкарасы, Heri3iHeH, идеалист1к багытка жатады. 
Абайда философиялык тума ой жок, онын ойлары, пiкipлepi 
^р тypлi буржуазиялык теориялардын курамды жиынтыгы 
болды деген KOMnapaxHBHCTiK кезкараска урынды. С. Му- 
канов та, I. Кабылов та жалпы салмагы зор Абай мурасынын 
esiHCH де безш шыкты. Бул Maceae, acipece, I. Кабыловтын 
кезкарасында 6apiHCH де ашык байкдлды.

Абай ipi акын болгандыктан, пролетариат ^дебие-п онын 
Tlri мен кepкeмдiк xypiH гана улп erKCHi болмаса, оны 
мура peтiндe кабылдауга болмайды, Kepicinme, онын 
мазмунымен куресу керек деп тужырымдады ол ез ойын. 
OHTKCHi Абай шыгармаларындагы ошкерелеушшж сарынды 
ол отаршылдьяк саясатка iштeй карсылыктын тудырып
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отырганын xyciHe алмады. Абай шыгармаларынын мазмунын 
— кенест1к д^у1рде тап рет1нде жойылуга бет алган байлар 
табынын идеологиясы деп таныгандыктан, идеология сала- 
сындагы бiздiн м1ндет1м1з: «Абайшылдыкпен куресу. 0йткен1 
абайшылдык, — саудагерлер, байлар журтшылыгынын салт- 
санасы Абайдын п^лсафасы — балалар полсафасы. Абайдыц 
к,огам тануы — байларша к,огам тану. Абайдын жыры б1зд1н 
турмысымыздагы бар байлардын, онын косем! алашорда- 
шылардын жыры>> — деп, Абай мурасынын алеуметт1к та- 
мырын тани ал|4ай, ол мураны «ултшылдарга» тон мура 
рет1нде к,арады. Бул шамадан тыс шектен шык,к.ан солакай 
niKip СОЛ кезенде Абай мурасын дурыс багытта тануда улкен 
кедерпге айналган аса залалды nixipre айналды.

Ь1. Мустамбайулынын айтыс ретжде «Жана одебиет» жур- 
налынын ек1 санына катар жарияланган «Абай» деген 
колемд! макалась! — сол доу1рдег1 одеби сындардын 1ш1нен 
0з1н1н колем! мен мон!, котерген моселес! жагынан opi 
зерттеуш!л!к багытымен ерекшеленет!н енбек. Мунда автор 
б!рнеше елеул! п1к1рлер котере отырып, кеп жагдайда 
дурыс шеш!мге келген.

Абайдын одеби мурасы каз1рп доу!рде казак халкынын 
модени ем1р!нде елеул! орын алатын мура ретзиде 
кабылдануга ти1ст1 деп карап, бул муранын орыс классик- 
тер!мен аракатысына алгаш рет кен тургьща нактылы талдау 
жасаган. Абайдын аудармашьшык онер1н жогары багалап, 
орыс одебиет1н!н Абайга откен орасан  ̂ зор осер1н зерттей 
отырып, Абай шыгармаларынын басты касиет! — онын ре- 
ализм!нде деп корсетт!, Абай реализм!, зерттеуш!н!н 
п!к!р!нше, орыс одебиет1нен творчестволык уйренуд1'н жемк!. 
9 йткен! «Абайдын непзп тесеп — Гоголь, Салтыков 
шыккан нагызшылдык» ,— деп тужырымдады. Кейб!р
зерттеуш!лерд!н Абай шыгармаларынан кертартпа романти- 
калык сарын бар деген п1к!р1н терктей отырып, оз ойын 
акын шыгармаларына нактылы суйене отырып долелдейд!. 
Абай творчествосында пессимиз^ш сарыны жок, керк!нше, 
Абайдын белсенд! бет! болган»^^,— деп карайды. OcbiMeif 
катар зерттеуш! Абайдын олеуметт!к, философиялык, эсте- 
тикалык, этикалык, д!ни кезкарасы мен ойел туралы 
п!к1р!не де тунгыш рет барлау жасап, п!к!р квтер!п, кепте- 
ген ойларын ортага салды. Осы моселелерд! талдай отырып, 
Абай жанашылакын, онын шыгармаларынын каз!рг! курес!м!з 
уш1н де пайдасы бар деген б!рден-б!р дурыс корытындыга 
келд!.

Б!рак Ы, Мустамбайулы оз!н1н ойлы макалалары аркылы 
Абайдын одебй мурасын белпл! дорежеде дурыс таныта б!лсе 
де, Абай мурасын сол кезде етек алган турпайы социоло-
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гиялык сынпык шабуылынан уз1лд1-кес1лд1 адргап калуы 
ек1талай ед1.

Одактагы улттар 9дебиет1н1н дамуына т1келей кемек 
етет1н орталык, баспа орындарынын 0з1нде де Абай мурасы 
дурыс багытта танытылмады. Мунда да Абай мурасы 
турпайы социологиялык таным тургысынан шектен тыс 
бурмаланып жатты.

Абай туралы айтыска тереш! рет1нде араласкан Аршу- 
рини «Заметка о национальной литературе» — деген 
макаласында Абайдын дуниетанымы зиянды, Абай еск1л1кт1 
дар1птеуш1, онын философиясын таратуга жол бермеу керек 
деп карады. BipaK. Абайдыц философиясы деген не, ол нен1 
сез етет1н ед1 деген ойдан алые жатты. TinTi, nixip тала- 
сында т1лге алынбаган ой-шк1рлерд1 де сез ет1п, зертте- 
уш1нщ дурыс тужырымын айыптай сейлейд!. Бул макаланын 
да пайдасынан зияны басым болып кетт1.

Ал осы кезде жарык. керген «Одебиет энциклопедиясын- 
да» да Абай мурасын таза турпайы социологиялык 
кезкарастын тургысынан: «Абай ведет борьбу против воз
никающих новых общественных отношений, идеализируя 
прошлое казахского народа. Скоро, однако, приспособился 
к новым экономическим условиям и стал идеологом рож
дающейся каза^сской буржуазии» — деп багалады. Ягни 
Лбайды казак буржуазиясыныц идеологы реттнде танумен 
6 ip r e , Абайды буржуазияшыл-ултшыл багыттагы казак 
^дебиетшщ непз1н салушы деп карады. Осыган байланысты 
Абайдын жолын куушылар немесе Абай жолын дамытушы- 
лар туралы маселеде де рев'олюцияга дей1н аты белпл! казак 
акын-жазушыларынын бар1н тугелдей Абай бастаган ултшыл 
^дебиетт1н ягни 6 ip  багыттын екшдер! деп корытынды 
шыгарылды. Тенкеркке дешн казак когамын отаршылдык 
бугаудан кутылудыц ем1 болар ма екен деген ойдан туган 
казак одебиет1ндеп демократйялык-агартушылык багыт 
тер1стелд1. Бул сол кездеп T in r i  акыры 50-жылдарда да ар 
турл! калыпта орын алган жат танымдардын саркыншагы 
рет1нде 0M ip cypin келген б1рынгай агым теориясынын 
непз1не туган тер1с кезкарас ед1. Осы танымды устануы 
себепт! де Абай жолын дамытушылар туралы аса курдел! 
маселен!: «Родоначальником казахской буржуазной литера
туры считается Абай Кунанбаев. Продолжателями его дела 
выступает Байтурсынов, Дулатов, Кудайбергенов, Карашев 
Омар, за ними идут поэты из тогдашней молодежи: Магжан 
Джумабаев, Сабит Донентаев, Маметов Ахмет, Утетилеуов, 
Торайгыров Султанмахмут, Серкебаев М. Б,, Майлин Бейм- 
бет, Сейфуллин Сакен и др. Все эти писатели до революции 
являлись представителями в общем одного направления.
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Основным мотивом их твоочества был индивидуализм, на
ционализм, панисламизм»^— деп тецкер1стен бурынгы 
когамдык. к,ур^ь1стыц ерекшел1г1не байланысты туатын бул 
ак,ын-жазушылардыц творчествосындагы басты сарын улттык 
сананыц одну осер1нен болып жаткан езгер1стерд1 ^ртурл! 
жасанды измдермен шатыстырды. Булардын творчестволык 
багыты, ой санасы, кезкарасы олардыц экономикалы!^, 
9леуметт1к орнына карай ор тургыда калыптасатынына мон 
бер1лмед1. Осы себепт! олардыц шыгармаларыныц непзп са- 
рыны — дарашылдык, ултшылдык, панисламшылдык багыт 
деп танып, Абайдац акындык достур1н дамытушылар — 
непзшен, буржуазияшыл ултшылдар деп оцбай кателест!. 
Бул кезкарастыц каншалыкты* жаны cipi, зиянды nixip 
екенд1п xinxi 50-жылдардыц басындагы Абайдыц акын 
niOKipTxepi, Абай мектеб! туралы nixip таласына кел1п уштас- 
ты.

Бул зиянды кезкарас, непзшен, сол кездеп КДЗАПП- 
тыц бастыгы болган Мустапа К,айыпназаровтын 
макалаларында^” да ашык кер1нд1. Белпл! жазушы Зейш 
Шашкин F. Тогжановтыц «Одебиет жоне сын моселелер!» 
де-ген к1табындагы кател1ктер1н сынай отырып, «Абай мен 
Магжанныц одебиеттеп турлер1н ал деп усынады. Мазмуннан 
турд! айыруга болмайтынын, мазмуны реакциялык 
шыгарманын xypi де реакцияшыл екен1н уклады»^',— деп, 
халыктык рухтагы Абай шыгармасы мен Магжан 
шыгармаларын карсы койып 6ip шатылса, ек1ншщен, Абай 
шыгармаларынын мазмуны да, формасы да кертартпа мура 
деп ук1м шыгарды. Абай шыгармаларын мура peтiндe 
Кабылдаудан бас тартып, одан безд1руге дешн барды. Ал 
1лияс Кдбылов вандализм1н1ц Hci анкыган
макаласында: «...в кратчайший срок необходимо мобилизо
вать все культурные силы партийно-сметской обществен
ности Казахстана против учения Абая» ,— деп жаца доу1рде 
жарйяланган шыгармалары аркылы халык арасында кец1нен 
та рал ып отырган Абайдыц халыктык-агарту шыл ык танымына 
карсы куреске шыгарып ерепкад. Абайдыц акындык мурасы- 
нан безгёндер мунымен де турмай улы акыннын толык 
жинагыныц жарык керуше де кол салды. 1932 жылы казак 
одебиет1н1ц жайы туралы Москеуде сыншылардын бас коскан 
можш1с1нде жасаган ресми баяндамасында М. Кдйыпназаров: 
«Кей1нп жылдарда олар еск1 одебиет мурасын жинап, муны 
да тап пайдасына пайдалангысы келд1. Мысалы, М. Эуезовтын 
Абай 1̂ ^расын жинап, идеалистерше бас сез жазып, баспага 
беруЬ> — деп Абайды танытуда, ол мураны зерттеу-жи- 
настыруда айтарлыктай шешуш! ецбек еткен М. Эуезовтын 
9рекет1н орынсыз айыптады.
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BipaK, казак халкынык еткендеп здеби мураларыныц 
1ш1ндеп халыктык багыты кушт1с1 Абайдыц ддеби мурасы 
каншалыкты таласка тускешмен, ез1шц тарихи орнын ал- 
май калуы мумк1н емес ед1. 0 йткен1 бул д^у1р улы акын 
мурасына назар аударыла бастаган кезен ед1.

Осыган байланысты бул кезде, ягни 30-жылдары, еткен
деп адеби мураларды халык муддес! тургысынан пайдалану 
ici жандана бастады. 1932 К,азакстан Халык Комиссарлары 
Кенес1шн пpeдceдaтeлi Ораз Исаевтыч К,азАПП пен Мемле- 
кет баспасына ж^не 0лкел1к партия комитет1н1н упт-наси- 
хат бел1м1не жазган ек1 хаты ecxi мураны жинау, бастыру, 
баталау icine козгау салды. 0 pi осы хатта^, Абай 
шыгармаларынын жиналып, бастырылуы туралы да арнайы 
атап керсетшд!. 0йткен1 бул кезде Абай шыгармалары 
толыктырылып жиналганына карамай, оны бастыруга карсы 
болтан солакай п1к1рлерд1ц бас кетере бастаган кез1нде 
жогарыдагы ек1 хаттын белпл! дорежеде ocepi болган ед1. Осы 
хатка жауап рет1нде К,азАПП тарапынан жарияланган хатта: 
«Жана модениет ecxi М9денйетт1н жана манызды, жана м^нд! 
жалгасы болмак»,— деп, еск1 муранын жана модениетт! жасау 
жолындагы елеул! манызы барлыгын мойындай жазды.

Эдебиет кайраткерлершш назары бул кезде 9р турл! са- 
ладагы еткен дау1рд1н еск1 мурасын жинауга, зерттеуге, 
бастыруга ауа бастады. Булардын 1ш1нде Абайдын адеби 
мурасын жинау, бастыру, зерттеу жумысы айрыкша кен 
орын алды. Бул арекет, acipece, Абайдын кайтыс болуыпа 
отыз жыл толуына байланысты Абай туралы Кдзакстан 
Орталык аткару комитет! Президиумынын алган каулысы 
мен Казакстан Жазушылар Одагынын I съез! — Абай мурасы 
айрыкша зерттеуд! кажет деп керсету! Абайдын адеби мура
сы туралы маселен! кен келемде талкылап, nixip алысуды 
кун тарт1б!не койды. Mine, мадени ем!рде бет алысы тузеле 
бастасымен-ак Абайдын адеби мурасы туралы кызу п!к!р 
таласы мен айтыстар, баспасезде жарияланган ар турл! 
дарежедеп макалалар мен !зденулер де улы мурага жанаша 
карап багалау маселес! ерекше етк!р койылып отырганын 
байкзтты.

Абай мурасын зерттеуде бул кезец — осы айтылган 
жагдайлар мен Абай шыгармаларынын тучгыш толык жи- 
нагынын басылуына байланысты улы акын мурасы. жайлы 
Казак адебиет!н!ц тарихында бурын-сонды болмаган кеч 
Келемде кызу nixip таласынын орын алуымен ерекшеленед!.

Бул кезенде мадени мура саласындагы орын алган 
турш1лд!к пен турпайы социологиялык таным непздер! 
^шкерелешп, соккы бер1лген!мен, бул кубылыстыц салкыны 
эдебиет майданында белп 6epin жатты. 0 йткен! белпл!
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уак,ытад дешн турпайы социологиялык танымды непз erin 
устанган пролеткультш1лдерд1н адебиетке турпайы социоло- 
гиялык танымды белсене тыкпалауы б1рден топтала коймады.

Казахстан квлем1нде бул брекет, 9cipece, осы кезде Абай 
мурасы жен1ндеп niKip таласында ашык сез1л1п айк.ын 

"байкалады. 30-жылдарда Абай мурасы айналасында орын 
алган 0TKip niKip таласы бурын сонды болмаган кен келемде 
epic алганымен, осы кезевдеп адебиет тарихында орын 
алган формализм, компаративизм, тургыдагы турпайы 
социологиялык танымдардыч зиянды ocepi тимей калмады. 
0cipece, Абай мурасын танып бЬдуде бул зиянды осерлер 
айтарлыктай орын алып, улы мураны менгеру жолында 
зиянды зардаптарын типз1п-ак бакты. Сондыктан Абай 
мурасынын зерттелу тарихында орын алган бул зардабы 
мол кубылыстын KopiHicTepiHe б1ршама токталып втуд1н 
рет1 бар деп би1ем1з.

Абай мурасын танып б1лудеп бул кезенде орын алган ар 
турл! козкарастардыи уш салалы арнасы болды. Олар:

I. Бул козкарас бойынша, когамныи идеологиясын 
аныктайтын нарсе тек кана сол когамнын устем табы болып 
табылады да, когамнын баска табы есепке алынбайды. Сон- 
дыктан турайы социологтар акын-жазушылар мурасын та
нып. б1лу жолында шешуш! елшеу рет1нде акын-жазу- 
шылардын Шыгармаларында орын алган непзп алеуметтк 
сарында есепке алмай, онын алеуметт1к шыккан тепн непзге 
алатын себеб! де осында жатыр. Эдебиет саласында epic 
алып отырган бул таным жана таптын ешкандай еткен 
мура атаулыны есепке алмай таза пролетариат модениетш 
жасамак болган пролеткультш1лд1к идеянын жалгасы рет1нде 
0Mip сурд1. Пролеткультшшдер ездер1н1н органы болган 
«Пролетарская культура» (1918-1920 жылдар) журналында 
«жойылсын классиктер» уранын Kerepin, ecKi мура атау
лыны TepicTey жолын устанды. Осы кезкарастын салкыны 
казак адебиет1н1н тарихында да белпл! дарежеде орын алып, 
Абаймен коса Ыбырай мен Шоканныц мурасынан да бас 
тартып, олардын мурасын гылыми тургыдан тексере танып 
б1л1п, багалаудын орнына, олардыц 6ipiH патша 0К1мет1нЫ 
казак арасындагы агент!, ек1нш1с1н миссионерл!к идеяны 
таратушы рет1ндё карады. Бул кезкарас казак здебиет1н1н 
тарихында Абай мурасын тануга байланысты 20-жылдардын 
басында пайда болып, 30-жылдардын аягына дей1н созылды.

Пролеткультшьтдер идеясынын жалгасы рет1нде одебиет 
саласында epic алган турпайы социологиялык таным еткен 
д^у1р 9дебие.т1н1н ек1лдер!не, олардын шыгармаларына 
катынас жасаганда устанар басты елшем! — акын-жазу-
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шылар туындысынын непзп алеуметт1к сарыны болмай 
керк1нше.олардын шыккан табы мен ^леуметт1к xeri непзге 
алынды. Олардын шыгармалары осы тургыдан багаланды. 
0йткен1 турпайы социологиялык, таным когам 0м1р1ндеп 
кубылысты, накты тарихи болмысты вм1р шындыгына 
с^йкес келмейт1н ойдан шыгарылган жасанды таным 
тургысынан карастыратын. Сондык.тан еткендеп ак,ын-жа- 
зушылар мурасын танып б1л1п, багалауда олардын 
кезкарасын калыптастырып, творчестволык. багытын 
айкындаган нактылы ем1р шындыгы ескер1лмей, олардыц 
щыгармаларыныналеуметт1кбагытыт1келейолардычшыкк,ан 
тепмен байланысты карастырылды. Ал Абай мурасын танып 
б1лу, багалау, К0пшит1кке насихаттап танытумен айна- 
лыскандардын к0пшiлiri ахын мурасын багалауда, непз1нен, 
осы турпайы социологиялык, танымныц елшем1н устанды. 
Абай шыгармаларынын непзп алеуметт1к сарынына К0ц1л 
белмей, оны танып, багалауда акын шыккан олеуметт1к 
xerine т1келей байланыстыра карагандыктан, Абайды феодал 
табынын акыны, сонын жактаушысы деп танытты.

а) Абайды осы тургыдан танытушылар: Сабит Муканов, 
Мухтар Эуезов, Бейсембай Кенжебаев, Элжанулы Шарапи, 
К,ад1р Куанышулы, Мусатай Акынжанов, Мустапа 
Кайыпназаров, Ракымжан Жаманкулулы т.б, болды. Булар- 
дыц Абайды танып багалаудагы кезкарасында б1р-б1р1нен 
кейб1р 0згешел1ктер1 болганымен, непз1нен, Абай 
шыгармаларын онын шыккан тепне карай карастыру себепт! 
Абайды феодал табынын бел баласы, сонын идеологы деген 
танымды устанды.

Проф. Эл жанулы Шарапи 0зш1н зерттеу нысанасына 
бурын арнайы турде сез етшмеген «Абайдын педагогика 
ту рал ы К0зкарасы» деген тын такырыпты алады. Абайдын 
педагогикалык п1к1рлер1не нактылы талдау журпзгенде, 
непзп зерттеу нысанасына алган нактылы такырыбынын 
шеш1м1н турадан-тура Абайдын алеуметт1к тепне орай сез 
етет1н1 бар. 0йткен1 зерттеуш! Абайды феодал табынын 
акыны деп танып б1лу1 себетт! «Абайдын педагогика туралы 
кезкарасы да феодалдык»^^,— деп жогарыда айтылган та
ным. непз1не суйенген, осы танымына орай онын педагоги
калык кезкарасын да Абайдын шыккан алеуметпк тепмен 
т1келей байланыстыра отырып сез exexiHi бар.

Зерттеуш! Абайдын тагдырын тарих сахнасынан кепп 
бара жаткан феодал табынын тагдырымен байланысты 
карагандыктан, Абайды еск1л1кт1 жактаушы, жаналыкты жа- 
тыркаушы рет1нде танытады. 0йткен1: «Абай гылымды, 
мадениетт!, прогреет! жана кезбен кере алмады. Абайдыц
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«гылымы» ескш1кпен, дшмен, кудаймен шумактасып, мата- 
сып жатыр. Абай неге еск1л1кпен коштасып бетт! жацалы1̂ к,а 
бурып xiK тартпайды? Себеб! Абай — феодал exuii. Сырдыц 
б9р1 сонда жатыр»”^,— деген байламга келген.

Ал Р. Жаманкулудь! Абай шыгармаларыныц сатиралык., 
сыншылдык сарынын феодал табынын жаца туып келе 
жаткан буржуазимык элементке карсылыгы деп таниды. 
Ол «Абайдыи кай тап акд^ны екен1н оцад жерден оп-оцай 
ашып KepcexeriH 6ipep еленш алайык»”"̂ ,— деп, Абайдын 
он шакхы eлeнiнe 0з1нше халдау жасап, бул елеидердш 
6^pi де Абайдын феодал хабы акыны екен1н керсехед! деп 
хужырым жасап, Абай eлeцiнiн oлeyмexxiк сарынын керер 
кезге бурмалап, онын алеумехх1к хепмен байланысхыра 
охырып хус1нд1ред1. Абайдын шыккан алеумехт1к хепн непзге 
алгандыкхан, Абайдын улпс1мен едебиеххеп багыхын ез1нен 
бурынгы вткен еск1шы ханымнын жокшысы болтан заршыл, 
феодалшыл акындардын yarici мен багыхынын жалтасы деп 
кэрсехед!. Абайга дей1нп акындарды б1рынгай, 6ip батыхтын 
хургысынан карасхырады, бор]н де феодал хабынын акындары 
деп баталайды.

Б. Кенжебаев 1925 жылты макаласында Абайды — халык 
акыны деген б1рден-б1р дурыс байламга келген1мен, охы- 
зыншы жылдары бул багыхынан тайып, Абайды феодал 
табынын акыны рет1нде ханытуга ойысуы — бул хурпайы 
социологаялык ханымнын Абай мурасын ханыхуда 
каншалыкхы кедерп болуынын сырын холыгырак ха аныгырак 
антархады. Бул кезкарасхы колдаушылардын Абай мурасы 
хуралы непзп корыхындысы; Абай — букарашыл емес, 
феодалшыл акын. Онын елендер! — ез хабынын харих 
сахнасынан кеху1не байланысхы пессимизмге холы, 
жаналыкка карсы, ecKuiiKxi кексеген керхархпа сипахындаты 
мура деген байламга келген.

9) Кейб1р хурпайы социологимык ханымдаты зерххеу- 
ш1лер Абай мурасын сез ехкенде, акынды бут1ндей 6 ip 
тапхын вкiлi рет1нде керсехпей, Ж1ц1шкелеп 6ip хапхын 
белпл! 6 ip хобынын (слойынын) вк1л1 рех1нде ханыхуга 
умхылтан тобы да бар ед1. Олар Абай шытармаларындагы 
кейб1р кайшылыкхарга карай охырып, Абайды- феодал ха
бынын жанадан дамып, буржуази51лана бастаган либералдык 
хобынын 0К1л1, осы слойдын жыршысы деп ханыды. Бул 
кезкарас осы кездеп 1лияс Жансупровхьщ, С^бит 
Мукановхын, М. С. Сильченконын енбекхер1нде”̂  Kopmic 
берд1,

Булар Абайды «буржуазияланган дворян» хобынын exLii 
рех1нде ханыхканда, суйенер 6ip далел! Абайдын орыс клас- 
cHKxepiHc катынасын да улы акыннын шыккан алеуметх1к
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тепне байланысты карастырадьь Абайды орыстын револю- 
ционер-демократтарынан алшактатып» олардан Абай 
шыгармаларына ешн^рсе жукпады, Абай 031не ^еуметт1к 
теп жагынан туыстас орыстыц Пушкин, Лермонтов, Крылов 
сиякты дворян акындарынын шыгармаларын аударуынын сы
ры Абайдыч буржуази51лана бастаган либералдык. топта бо- 
луында деп б1лд1. Осы себепт! де 1лияс Жансупров; «Абайга 
Некрасовтан repi орыстын аксуйек дворяншыларынын 
жазгандары унаган. Абайдын нысанасына булардыц LniHyi 
Абайдын буларга тап жагынан шендесу1нен дейм1з, мунын 
тамыры Абайдын казак 1ш1ндеп дворянствосынын мадениетт! 
либералы екенд1пнен деп тану керек»,— деп ез nixipine 
жастык ет1п отырган тапымын керем1з.

Булар да Абай шыгармаларынын олеуметт1к тамырын 
таба алмай, бул моселен! непз1нен акыннын ̂ леуметт1к тепне 
байланысты шешуге урынган турпайы социологиялык та- 
нымнын 6ip саласын устанганын керсетед!.

б) Абай мурасын турпайы социологиялык таным 
тургысынан караушы сонгы топтын 1ш1нде Абайдын жаца 
келе жаткан улт буржуазиясынын идеологы, буржуазия- 
шыл-ултшыл адебиетт1н непз1н са-тушы, казак когамындагы 
буржуазиялык ойдын атасы репнде таныту nixipi басым 
жатты. 0йткен1 бул п1к1рдеплер; 1лияс Кдбылов, Ыдырыс 
Мустамбаев, Габбас Тогжанов. 0з1мбай Лекеров, С. Аспан- 
дияров, Эмина Маметова т.б. ® Абайдын жасаган дау1р1н1н 
03i казак даласында капитализмшн туып, дамыган Jiayipi 
болгандыктан, Абай казак феодалдарыныч буржуазияланган 
тобымен 6ipre осы жана туып хеле жаткан буржуазиянын 
идеологы, жыршысы деп карау басым жатты. Мунда да 
Абай шыгармаларынын алеуметт1к сарыны еске алынбай, 
непз1нен, Абайдын Алеуметт1к тепне суйену, барлык nixip 
танымынын непзш осы таным тургысынан шыгару memymi 
орын алган. Бул танымдагылардын непзп моселе туралы 
п1к{рлер1 6ip арнада болганымен, оркайсысынын Абай мура
сын тус1ну, багалау, дарежес! ор тургыда болып отырады. 
Мысалы, Ыдырыс Мустамбайулы Абайда казак даласына 
тарай бастаган сауда капиталынын сокпагы тургысынан 
караганымен, Абай мурасын белпл! д^режеде дурыс танып, 
Абайды буржуазияшыл ултшылдармен уштастыра карауга 
карсылык бищхрт. Ал Эз1мбай Лекеров пен Габбас Тогжанов 
т.6. Абайды буржуазияшыл-ултшыл идеологиямен пкелей 
байланысты, буржуазияшыл ойдын атасы репнде таныды. 
Бул туралы 0 . Лекеров ашыктан-ашык: Абай казак буржу
азиясынын идеологы, буржуазиялык ойдын axeci екенд1п 
ашык кер1нд1. Абай мен XIX гасырдын бас кез1нде шыккан 
казак буржуазиясынын идеологтарынын тарихи жел1с1 6ip
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екенд1п бесенеден белпл!, ап-айкын» ,— деп жазса, осы 
niKipai Г.Тогжанов та тугелдей колдап, куаттайды. Казактын 
ез1луш1 кауымынын 9леуметт1к талабынан туган Абай бол- 
мысынан пайда болып туындаган шыгармаларынГ. Тогжанов 
«0 бдед капиталдаскан казак, байынын тшепнен туган 
жыр»”*̂ ,— деп, Абай шыгармаларыШын туу себеб1н т1келей 
акыннын ^луметт1к тепмен, сол топтьщ т1лек муддес1меп 
т1келей уштастыра караган. Осы танымга иек артуы себепт! 
Абай мурасынын жалпы багытын: «Абайдын таптык жолы, 
саяси жолынын кейшп Элихандардыц жолынан айырмасы 
жок- Абай да, Элихандар да 6ip таптын баласы, екёу) де 
казактын капиталдаскан феодалдарынын жокшысы»®^,— деп 
танытып отыр.

Булар нактылы тарихи шындыкты бурмалап, 0здер1шн 
0Mip шындыгына сайкес келмейт1н жасанды турпайы со- 
циологиялык танымнын 6ip кырынан танып 6uiyi себепт! 
Абай шыгармаларынын алеуметт1к сарынын танып б1луде 
мулде тер1с жолмен кетт1. вйткеш булар еткен дayip 
болмысынын реалист1к Kepinici рет1нде Абай шыгармаларын 
улттык, халыктык басты рухани мура рет1нде тани алмады. 
Б[рак булар жалпы турпайы социологиялык кезкарасты 
колдаушылар сиякты оз танымын коргау жолында марксизм 
классйктер1нен кулаш-кулаш уз1нд1лер келт1ре отырып, 
ездер1н Абай мурасын ‘зерттеуде б1рден-б1р «марксист» 
мурагер рет1нде танытып бакты. Абайдын адеби мурасын 
дурыс багытта тануга сол доу1рде елеул! Kccipin типзген бул 
сиякты ^р салалы кубылыстар, acipece, Габбас Тогжанов пен 
1лияс Кабыловтын, Эз1мбай Лекеровтын макалалары мен 
зерттеулер1нде мол орын алды.

Абай казак даласында жана туып, дамып келе жаткан 
буржуазияныч идеологы деген кезкарасты 30-жылдардагы 
казак aдeбиeтiнiн сын жанрында кеч келемде насихаттауга 
Габбас Тогжанов арекет! басым жатты. Оныч 1935 жылы 
улы акын Ж0н1нде жазылган тунгыш монографиялык ха- 
рактердеп «Абай» деп аталатын к1табы, непз1нен, Абай 
шыгармаларын акыннын алеуметт1к тепмен т1келей байла- 
ныстыра карайтын турпайы социологиялык таным 
тургысынан жазылган енбект1ч улг1с1 ед1. Осы себептен де 
автор Абай мурасыныч ^р турл! кырынан (Абайдын eMipi, 
ортасы, реализм!, букарага, ойелге кезкарасы, орыс 
адебиепне катысы, акындык онер! т.б. мд^елелер!) арнайы 
сез етсе де, бул такырыптарга катысты М9селен1н бор1н де 
6ip Гана акыннын олеуметт!к тепне орай елшсм епп алатын 
танымы тургысынан ерб1т!п талдаулар жасап отыратыны 
бар. Зерттеуш! Абайдын реализм! туралы арнайы м^еле 
К0тер!п, оны 0TC орынды сез етсе де, Абай шыгармасынын
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басты керкемд1к болып табылагын акын рсализм1н
лс окын алеуметт1к тсп тургысынан багалай кел1п, «Абай 
шындыгы — реализм! бай шындыгы, бай реализм! 
скенд1пнде ед1. Абай канша реалист болып, шындыкты 
айтам лесе де, онын шындыгынын канаты кыска, epeci тар 
бай шындыгы ед!»" \— деп оз! устанган турпайы социоло- 
гиялык таным непз1ндс корытынды шыгаратынын К0рсм!з.

Аа Абайдын айелге кезкарасы туралы маселен! сез 
еткенде де, автор Абайдьщ айсл туралы халыктык 
кезкарасын бурмалап, бузганды Абай ез табынын. салт- 
санасынык тургысынан карады, ягни буржуазия-идеологта- 
рынын айел туралы кезкарасыньш шенбер1нен аса алмады 
дсп б1лед1. Зерттеуш! арнайы сез ет!п отырган баска 
м^елслерд!н бар!н дс осы тар1зд! 0з!н!ц ем!р шындыгынан 
аулак жаткан турпайы социологиялык елшем непз!ндеп 
калыпка салып, сол тургыдан шеш!п отыратын танымы 
унсм! алдымызды орап отырады.

Бул — Абай туралы жазылган туцгыш монографиялык 
енбект1н Абай мурасынын елеул! жактарын зерттеу объ- 
ект1С1не алып, кейб1р архив маглуматтарына суйенген!мен, 
бул К1тап бастан-аяк турпайы социологиялык рухтыц 
непз!нде жазылгандыктан, Абай мурасын тер1с танып 
багалайтын 6 i p  кездерде устем болган жалган танымныц 
KepiH ici болып кала берет1н енбек.

II. Б!зд!н ел!м!зд1ц мадени турмысында белпл! мерз!мде, 
белги! дарежеде ем1р cypin, ар турл! формада Kepinic 
берген 0тк!нш! танымдардыц 6ipi — туршищ1к (формализм) 
ягни формалист!к агым ем!рден орын алады. Керкем 
шыгармалар мен кейб1р сын макалаларда 0м1рд1 кургак 
схематизм тургысынан керсет!п, орынсыз lyp куалап, фор
малисток тургыдан танып, багалау болтаны сиякты Абай 
мурасынын кейб!р жагьш танытуда таза формалист1к таным 
тургысынан танытудын да болганын керем!з. Бул, acipece, 
Зей!н Шашкин мен Есмагамбет Исмайловтын Абайдын елен 
ернепн сез еткен макаласынан^ ашык кер1нд1. Бул 
MaKiuia Абай мурасынын нактылы 6ip саласын зерттеу ны- 
санасына алып, nixip козгауымен 6ipf*e, сол тустагы адеби 
сыннын форма туралы теориялык моселен! сез ету дарежес1н 
де байкатты. Авторлар Абай поэзиясындагы жаналыктарды, 
ягни Абай енд!рген турлерд!, Абай мурасынан нар алган 
рухани казына К0здер!не орай карастыратыны бар. Абай 
жана.»1ыгына, поэтикалык т1л1не (дауыс ыргагына) арнайы 
жекс-жеке токталып еткен1мен, нелзп п1к!рлер! мен тужы- 
рымдарььформалист!к таным тургысынан шыгып отырады. 
34ысалы: «Жаз» еле^н Абай енд1рген жана турдщ 6ipi 
рет!нде карап, осы еленшн квркемд1к, асерл1л1к кушш
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арифмстикалык. жолмен шсилп керсетуге талпынатыны 
бар. М;н:слсге орыс aдcбиeтiндe орын тспкен осы таным 
тургысынан келу! ce6enri, олар: «Абай елсндср1н1н ыргагы 
кеб! мундай К0тер1нк1 болмай xyciMKi, тозып, азып кун! 
б!тугс таянган феодалдык. заманнын адуге бет алгандагы 
кайгылы сарынын керсетед!. Бул тек вленн!н матынасында 
гана емес, сырткы ыргак дауыс толкындарынын ез1нде гана. 
Сондыктан «Абай байлар табынын Д9у1рлеген жыршысы едЬ> 
дсгсн лагушылардык! сез емес»'^ дсген кызыкты да тосын 
n iK ip  усынатыны бар.

Абай шыгармаларынын непзп алеуметт!к сарын сырын 
ыргактан, дыбыстан !здест1ред!. Акын шыгармаларында ды- 
быс ундест!п орын алатыны танымал кубылыс. Б!рак зерт- 
теуш1лер Абай влешндеп дыбыс маселес!не айрыкша орын 
6epin, шектен тыс мм бере карауын, арине, турш!лд!к 
танымныч 9сер!не байланысты, осы себепт! де макаланыч 
«дауыс ыррагы туралы» деген бвл!м!нде Абай влендер!н1ч 
дыбыс ерекшел1пн зсрттеу нысанасына алганымен, бул 
курдел! угымды гылыми тургыдан далелд! де нактылы шешс 
алмай, акын шыгармаларынын «непзп сипатын» дыбыстар- 
дан !здест!ред1. «Куз» елеч!н1н!ч непзп сипаты, оларша осы 
вленде «с» дыбысынын 38 рет кайталануында, ал «взгеге 
К0ч!л!м тоярсыч» 0леч1нде «н, м, ч» дыбыстарыныч 187 
рет келу! «Абайдын куч!рен!п сарнаган дауысын осы ымы- 
расыз дыбыстар аркылы ете коп берген. Бул дыбыстыч 
есплу! СОЛ сарынга жакын»,— болуында деп бЬтед!.

Tinxi авторлар «Поэзияда айкын, жарык, сургылт, кочыр 
туе бояуы болуы мумк1н»,— деп, Абай алеч1ндеп «а» 
дыбысы «н,м» дыбысы кочыр, «о> дыбысы кеплд!р туст! 
б1лд!ред! деп шектен шыгатын niKipre дей1н барган.

Турш!лд!к таным непз!нде жазылуы себепт! бул макала 
Абай шыгармаларынын тур!, жачалыгы туралы курдел! 
маселен! сез еткенде, турд! (форманы) акын
шыгармаларынын Ндеялык мазмунынан, соны тудырып
отырган 0м!р шындыгынан кол уз!п, кер!с!нше, кейб!р 
0лечдерд!н «непзп сипатын» турден, оныч !ш!нде дыбыстан 
!здеуге салынган.

1П. Абай мурасын тануда аса зиянды компаративизмге 
урынган таным да орын алды. Бул танымды устанган кейб1р 
зерттеуш!лер Абай карасездер!мен жане кейб!р поэзия-
лык шыгармаларымен толык турде таныспай жатып-ак 
(I, Кабылов, Ы. Мустамбаев т.б.), aji кейб!реулер! Абай 
шыгармаларымен толык турде танысып-ак (1лияс
Жансуттров т.б.) ойшы т̂ Абайды суретш! Абайдан белек 
карады. Акыннын дуниетанымынан онын ipi суреткерл!к 
куаттан туындаган шыгармаларын бале карауы себепт!
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Абайды ipi акын, 61раКт?лиз ойшыл рст1ндс танытуга ур^нды. 
Ьул кезкарастагылар у-̂ ь! ойшыл акыннын вз aayipiHin 
ащы шындыгы мен халык мунын, келешемдн ойлаудан туган 
взжд1к творчсстволык тума api тьщ ой п1к1рлср1н ар килы 
шеттен енген ой-танымнык курамды жиынтыгы дсп 6i;iAi, 
Осы себептен де Абайдык философиялык кезкарасы гуралы 
айтыс ащкан 1лияс Кабылов: «Абасвская философия как 
конгломерат разновидностей обычной буржуазной идеоло
гической философии с преобладанием теологии»,— дссе, 
Абай шьггармаларын мура рст1нде кабылдауга ат салысып, 
бул мураны HeriaiHCH тер1стсуш1лсрге карсы курсе ашкан 
Ь1дырыс Мустамбайулыныи ез1 Абайдын философиялык 
кезкарасын жокка шыгара отырып: «Вся философия Абая 
эклектичная; кусочек отсюда и кусочек оттуда»,— деп 
Абайдын 031 «Ойшылдын мен де санды б1р1м1н»,— дсп 
кадап айтатын казак ортасынан шыккан ойшыл екенд1пне 
назар аудармай, куман тудыратыны бар.

Абай шытармаларындагы акыннын дуниегс кезкарасын 
б1лд1рет1н тeгeypiндi ойларын халыктын BMipiH, сол ха- 
лыктын улттык табигатынан акыннын ем1р cypin отырган 
алсуметт1к ортасынын шындыгынан тудырмай сол процсспсн 
т1келей байланысты карамай, оны Батые пен Шыгыстын ар 
тургыдагы ойшылдарынын п1к1р1нен куралган улттык нспз1 
жок, тек 03 табынын муддес! тургысынан кеш!р1л1п 
айтьыган кел1мсск ой рст1нде танытуга тырыскан Tepic та- 
нымдагы П1к1рлер де орын алдьк Сондыктан да Абайдын 
дуниеге кезкарасын б1лд1рет1н фи.-10Софиялык, теология- 
лык, этикалык, когамдык т.б. ар салалы ой-п1к1рлер1 
Ж0н1нде 1лияс Жансупров: «Абайдын AiHi болсын,
палсафасы болсын ез жанынан шыгарып, тыннан тапкан 
п1к1рлер1 емес... Абайдын сез\ айналасына жана сиякты 
болтан. Олай бо-затыны сол жат п1к1рлерд1 казак кулагына 
дамдеп айтушынын алгашкысы Абай болгандыктан. Эйпесс, 
Абайдын п1к1рлер1н1н, акылдарынын, накылдарынын (афо
ризм) барлыгы да ecKi сездер, ecKi кездер, inrepi шыгыс, 
батыстагьГ грект1н Аплотон, Аристотел1нен, араб, еврейд1н, 
кытайдын Будда, Иса, Мухаммед1нен, шж1л, кураннан ба- 
сталып келс жаткан дшш1л, шаригатшыл, санашыл 
пасапа.лардын n iK ip in in  сокпагы»,— деп мулде шалгай 6ip 
киянга тартып кетет1Ш бар.

Абай шыгармаларында K epiH ic  берген сол д^у1рд1н 
нактвезы тарихи шындыгынан, ем1рден, халык мунынан 
туындаган акын ой-п1к1рлер1н сол замандагы казак когамы- 
нын объективт1к шындыгынан б0л1п караган. Бул кезкарас 
ха^зыктын 0M ip турмысынан, объективтзк шындыгынан ту- 
ындап отырган акын шыгармасыныч нактылы тарихи
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мазмунын бурмалады. Сондыктан да бул кезкарастагылар 
акынтворчествосынычхалыктык, улттыктабигатын, идеялык 
мазмунын repic танытты. Абайды тек еткендеп ар турл! 
багыттагы ойшылдардыц ойын, niK ip iH  ойга токып, соны 
кестел! сезбен кайта айтып беруш! репнде карап, акынныц 
нспзп 031нд!к, дербес, тума ойшылдык болмысын тер!степ 
нигилист1к кезкараска урынган космополитт!к п!к!р сарыны 
орын алган келенс!з кубылыс алдымыздан шыгады.

Абайдыч адеби мурасыньщ зерттелу тарихында отызыншы 
жылдардын сочына дейш орын алып келген турпайы со- 
циологиялык, формалистж, компаративист!к жат танымдар- 
дын устем болып, nixip журпзу! Абай мурасын танып б1лу, 
зерттеу саласында басты кедерпге айналган келенс!з кубы- 
лыстар кеп зиянын, зардабын типз1п, абайтану кеш1н1н 
тарихи тура таным жолына тусу1не айтарлык.тай тоскауыл 
жасап бакты.

30-жылдардагы улы акыннын адеби мурасы мачында бо
лып еткен nixip т^асында орын алган аралуан кезкарас 
тургысынан niKip айткандардын !ш!нде Мухтар Эуезов пен 
профессор Кудайберген Жубановтын енбектер! айрыкша 
орын алады. 0йткен! дал осы жылдары Абайдыч адеби 
мурасын багалауда турпайы социологиялык., формалист!к, 
компаративист1к кезкарастар epic алып отырганда, осы 
хым-куыт кайшы п1к!рлерден тыс гылыми непзде жазылган 
ечбек М. 0у  езовтыч «Абай акындыгыныч айналасы» мен проф. 
К,- ЖYtiaнoвтыч «Абай казак. адебиет1н1ч классип» деп ата- 
латын зерттеу макалаларыныч жазылуы — абайтану сала- 
сындагы ой-п1к!рде соны кубылыс рет1нде кабылданды.

Бул ечбектер тыч ой-п1к1рлер кетерумен катар гылыми 
салмагы басым жача танымдарды алга тартуымен дараланган 
болатын. 0 cipece, проф. К,- Жубанов ез енбепнде алдымен 
Абайды тудырган дау1рд1ч ерекшел!пне айрыкша назар ауда- 
рып, осы кезечдеп Ресейл1к Шыгыс пен Таяу шыгыс ойшыл- 
дарынын арасындагы Абайдыч тарихи орны мен оныч казак 
адсбиет1н жача багытка салып адеби т]лд! устартудагы 
акындык кызмет1не токталады. Абайдыч казак адебиет1н би1к 
epicKe Karepin, сапалы керкемд1к earepicrep енд1рген 
apCKCTiH «таза халык т1л1мен жазып турып, ол жазганын 
классик адебиет улпс1мен шыгарган ол елдерде адам болган 
жок»,— дсп аса жогары api ад!л багалаган болатын-ды.

Сол дау1рд1ч 0з1нде-ак улы акын шыгармаларынын нар 
алган рухани булактары туралы акын шыгармаларын Шыгыс 
пен Батыстыч^ acipece, ез халкыныч рухани ^лмысымен 
т1келей байланысты кубылыс рет!нде карастыра б1лд1. Бул 
уш салага да Абайдыч аса сыншылдык, талгампаздык 
тургыдан карым-катынас жасаган творчестволык арекет1не
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айрыкша мён берд1. Абайдын жалпы ecxi мадени Mvpara 
деген карым-катынасында сыншылдык сипатттын басым жа- 
туын нактылы дерек маглуматтарга суйене отырып, жанаша 
тужырымдарга келген. Абай «еск1ден калган мурага да, за- 
манньщ жайына да сын К0з1мен карап, тэз1н1н акыл елепнен 
0TKi3in алган»,— деп ойшыл акыннын казак елешне, му- 
зыкасына енд1рген жаналыгы мен макал-мэтелге, еткендеп 
акындарга сыншылдык кезкарасын сез erin, арнайы 
токталады.

Проф. К,. Жубановтын осы енбекте Абай мен Абайга 
дей1нп казак эдебиетшщ ара катысына, олардын езара 
repine токталып, nixip айтуынын осы кунге дей1н гылыми 
манызы зор. 0йткен1 «Абай жане халык адебиет!» деген 
бел1мде Абайдын халык одебиетше, сыншылдык тургыдан 
карай отырып, оный ем1ршен жагын сарка пайдалана бьлген 
акындык шеберл1п мен ой-п1к1р1н1н ушталуына, кернект! 
когамдык кайраткер дарежес1не К0тер1лу1не елеул! ^ер  ет- 
кен халык адебиет1не зор ман 6epyi бурын-соцды айтылмаган 
api 03 кез1ндег1 кесек nixip. Сол доу1р мен сонгы кездеп 
жазылган кейб1р енбектерде Абай дуниетанымынын 
калыптасуына ыкпал еткен рухани казына квздер1н1ч 6ipi 
— халык одебиет1не жетерл1ктей кен1л бел1п, арнайы 
карастырылмауыи еске алсак, бул моселенщ м^ш ашыла 
туспек.

30-жылдарда Абай мурасын зерттеуш1лерд1н акын 
шыгармасын артургыдан багалап тарихи шындык шенбер1нен 
03 aayipi тудырган шенбер1не карап багалай бшмеген калам 
кайраткерлер1н сынай отырып, «XIX гасырда жасаган... 
Абайдан пролетарлык тонкер1ске басшы болуды, немесе 
«Капиталдын» авторы болуды талап ету1м1з орынсыз, бойына 
шактап тон nimyiMia керек»,— деген nixipi еткендеп тарихи 
кайраткерлерге бага бергенде гылыми таным тургысынан 
келуд! талап кетен. Абайдын Шыгыска карым-катысына 
токталып, елеул! nixip айтканда бул байланыстын шепн 
1864 жЕэшмен шектеушшк nixipi ал1 де ойлануды керек 
етед1. 0 йткен1 «Дуниен! коздеп, гылымды 1здеп, exi жакка 
Ун1лген» Абайдын Шыгыстын рухани казына хездер1не 
карым-катысы ар жылда 9р килы болганын есхе алмай тура 
алмаймыз.

К. Жубановтын «Абай казак одебиет1н1н классип» деп 
аталатын енбеп аякталмай калган зерттеу болса да ез floyipi 
уш1н ж^не бупнп хунде де улп-енеге берерл1к 6ipryap 
зерттеу енбек сапында турган туынды.

Барлык улт тШнде мектептер мен ор турл! оку орында- 
рынын ашылуы, ана ти11нде баспас03дерд1н бурын-сонды 
дарежеде болмаган турде ecyi улт одебиеттер1н1н ecin,
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дамуына мумк1нд1к берд1, 30-жылдарда адебиет саласында 
кемш1л1ктерден арылуга шешуш! m^hi болган н^рсе орыстын 
революционер-демократтарынын муралары гьыыми тургыдан 
зерттелш, едеби сын осы мураны таяныш ете бастады. Осы 
непзде едебиет майданында орын алып отырган турл! жат 
KepiHicTcpre сок.к,ы бер1л1п, аяусыз сынга алынды. Турпайы 
социологиялык., формалист1к, компаративист1к багыттардыц 
Hcriai ^шкерелен1п, адеби атмосфера тазалануга бет алды. 
Пролеткультшшерд1н жолын жалгастырушы РАПП-шылдар- 
дын асыра сь1теген солакайшылдыкты ошкерелеу — эдебиет 
саласында кен epic алып отырган турпайы социологиялык, 
таным мен формалисток багытты ашкерелеуд1ц алгы шарты 
ед1.

Эдёбиетт! еркендетуде, 9cipece, еткен дау1рд1ц одеби 
мурасын таныту мен багалауда турпайы социологиялык 
кезкарас пен формалист1к багыт непзп кедерпге айналды. 
Бул касан танымга 30-жылдардын ек1нш1 жартысында ше- 
шуш1 соккылар берц1д1.

Сол густа «Правда» газет1н1ц бет1нде жарияланган прин- 
ципток ман1 бар макалалардыц жаца калыптаса бастаган казак 
адебиет1н1ц дамуы мен еск1 мураны танып, багалауында онды 
кубылыстар нышан бере бастады. Осы багдарга суйене оты- 
рып, казак адебиет1н1ц тарихын зерттеп тануда жацабетбурыс 
байкалды, 0 dpece, бул бетбурыс казак адебиет1н1н кене 
мураларын зерттеуд1н елеул! буыны болып табылатын Абай 
мурасыныц зерттелу1нен ашык байкалды. 0 йткен1, еткен- 
деп муранын 1ш1нде К0б1рек дау тудырып, niKip таласына 
тускен Абай муралары ондаган жылдар бойы адебиет1м1зде 
орын тепкен осы жат кубылыстардыч тургысынан сез exuiin 
келсе, енд1 бул мура жанаша таным тургысынан танылуга 
бет алды.

Абай мурасын зерттеушшердт еск1 танымдагы 
кезкарастан арылып, Абайды казак адебиет1шн классик 
акыны рет1нде тануына, осы непзде зерттеу жумыстарын 
кайта журпзу! турпайы социологиялык таным тургысы мен 
формалист1к багытка карсы журпз1лген курест1ц процес1мен 
тыгыз байланысты кубылыс ед1. Осы кезден бастап Абай 
мурасын танып, багалаудагы жат кезкарастарга карсы батыл 
курсе epic алды. Ocipece, бул курест1ц врлеуше 1936 жылы 
«Правда» raaeriHae басылым керген «Привить школьникам 
любовь к классической литературе» деген макаланыц жа- 
риялануы кеп езгерос тудырды. Бул макалада турпайы 
социологиялык танымныц непзп т1репне соккы 6epuiin, 
ашкереленд!. Откен дау1р классиктер1нщ туындысы ха- 
лыктык мура екенд1п K e p c c T u i in ,  олардыц шыгармаларынын 
халык санасын оятудагы машне терен мацыз берищо. Бул 
туралы «Правда» газет! «Среди преподавателей распрост-
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ранены теории» вульгарных социологов. Последние пыта
ются сводить всю сложность и все значение творчества того 
или иного писателя к элементарной классовой характери
стике...

Великие художники прошлого принадлежат трудовому 
народу, унаследовавшему все культурные ценности пред
ыдущих классов, и не в наших интересах держать эти 
ценности под спудом, распылять их и превращать в исто
рическую ветошь, как пытаются это сделать вульгарные 
социологи. Великие художники живы для нас. Их труды 
не пропали даром; лучшие их произведения будили умы 
и помогли народу двигаться вперед и тем самым найти 
путь к освобождению»,— деп жазды.

Осы корсетьлген кемш1л1ктер казак, мектептер1не ар- 
налган окулыктардан бастап, еткен мура туралы ецбектерге 
дей1н орын алган ед1. Шокан, Абай, Ыбырай т.б. казак 
мектептер! мен жогаргы оку орындарында тер1с танылып 
келген ед1. Енд1 «Правданыц» керсет1п отырган багдарынын 
непз1нде, acipece, Абайдыц адеби мурасын танытып, 
багалаудагы турпайы социологи ялык тургыдан ж1бер1лген 
орескелд1ктер мен асыра ситтеушшерд! тузету маселес! колга 
алынды. Муны жаца багытта шешуде орыс поэзиясынын 
алыбы А.С.Пушкинн1н жуз жылдык мерейтойы жвн1нде 
орталык баспасездерде жарияланган макалалардыц да 
мацызы бар ед1. А.С.Пушкиншн де адеби мурасын танып 
багалау, зерттеу ici де турпайы Социологи51лык кезкарастыц 
тургысынан, ягни онын шыккан теп непзге алынуы себепп 
оны дворяндык идеологияныц акыны рет1нде танытып 
багалаган ед1. Осы тургыдан Абай мен Пушкин арасындагы 
творчестволык байланысты сез еткенде, кейб1р адебиет 
зерттеушигер! (Сабит, 1лияс т.б.) ек1 улы акын арасында 
орын алган творчестволык байланысты да олардын таптык 
тепн1ц б1рл1пнен деп карады. Осы таным непз1нде Абайды 
казак феодалыныц буржуазиялана бастаган тобыныц nixipin 
бшд1руш1 идеологы рет1нде танытатын.

А.С.Пушкинд! осы тургыдан багалауга карсы «Правда» 
газет!: «Пушкин был дворянином, это дало повод глупым 
вульгаризаторам объявить дворянским все его творчество. 
Какая низкая клевета! Пушкин прежде всего глубоко на
роден и в произведениях, и в политических взглядах»,— 
деп жазды.

Пушкинд! алеуметт!к теп не карай танып багалау шыларды 
сынга алып, онын шыгармалары нагыз халыктык тургыдан 
туынды деп багалана бастауы Абай мурасын дурыс танып- 
б!луге белг1л! дэрежеде эсер етт!, Пушкин сиякты Абай да 
ipi феодалдык таптан шыкса да, оныц шыгармасынын та-

103



бигаты, рухы халыктык калыпты танытатын-ды. Абай мура- 
сын зёрттеуш1лер де енд1 Абай шыгармаларын акыннын. 
шьпскан ;)леуметт1к тепне карап багалаудан сырт айналып, 
онын шыгармаларындагы алеуметт1к сарынга карай танып- 
багалауга умтылды. Маскеу тушк1р1п калса, «жарекемалла» 
ДСП кулдык уратын сатымсымак психологиялык кальш eaiHin 
бар болмысын осы туста К0рсет1п-ак бакты.'

А.С.Пушкинн1ц жуз жылдык мерейтойына байланысты 
«Правда» гдзет1н1ц Пушкинге берген багасы Абай мурасын 
зерттеуш1лергс каншалыкты acepi барлыгы казак 
едебиетшшер1н1н Пушкинге арналган макета, зерттеулер1нде 
белг1 6epin жатты. Эр1 осы кезден бастап Абай мурасын 
зерттеудсп ар турл1 жат кезкарастар катан сынга алынып, 
Абайдын адеби мурасы халыктык тургыдан таныла бастаган 
бетбурысты керем1з. Абай мурасына орыс адебиет1н1н acepi 
жайлы C03 болганда, Абайды орыстын революционер-де- 
мократтарынан белектеп, олардын идеялык байланысын 
TcpicTcn келсе, енд1 Абай шыгармаларын танып, багалауда 
олардын niKipiHC суйене бастаган nixip жел1с1н ацгарамыз.

Абайдын адеби мурасын халыктык тургыдан танытуда 
революционер-демократтардын nixipine суйене отырып, 30- 
жылдардын ортасында тунгыш рет Абайды халыктык акын 
рет1нде танытуда бастама niKip кетерген адебиет сыншысы 
Мукаметжан Каратаев ед1. 0з1н1н А.С.Пушкинге арналган 
мака 1̂асында: «Пушкин поэзиясында Белинский тапкан ха
лыктык, сатира, керкемд1к деген уш элемент Абайдын 
поэзиясында да табылады... Екеу1н1н шыгармасында да ха- 
лыктын> енбекш! адамнын т1леп Kepinin турады»,— деп, 
Абайды халыктык мудден1н жыршысы рет1нде таныстырды- 
Осы макаланын артынша-ак Абайдын эдеби мурасын танып 
багалауда елеул! кедерпге айналган кейб1р Абай мурасын 
зерттеуш1лерд1н (С. Муканов, I. Жансупров, Г.Тогжанов, 
ЬКабылов т.б.) турпайы социологиялык кезкарастары 
1̂лгаш рет сынга алынып: «Абай манындагы сыннын-^л! кунге 
дей1н жет1л1п кетпеу1не непзп себеп — осы вульгарлык 
эд1с»,— адебиет саласында cipecKCH nixip сен1н1ч бузыла бас
таган калпын Kepcerri.

Абай мурасын бурын турпайы социологиялык компара- 
ТИВИСТ1К, формалист1к таным тургысынан танып
багалагандардын 6api де бул жат кезкарастардын
ашксрслену1не байланысты ездер1н1н кател1ктер1не сын 
К0з1мен карай бастады. 0 cip cce , Абайды танып багалау 
мэсслсс1нде 1936 жылдан бастап улкен бетбурысты таныткан 
Kaaipri академик-жазушы Сабит Мукановтын бурынгы, соцгы 
зерттеулер1ндеп Абай мурасын repic тургыда тануы мен 
дурыс багытка келудеп кезкараста болган earepiCTiH эво-
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люииялык 4dMv сатысы 20-30 жылдаргы казак aдeбиeтiндeгi 
курдел! о й - n iK ip  тобындагы езгер|стерд1 терешрек танып 
б1лудс сабак аларлык кубылыс боп енд1.

С.Муканов 1923-1934 жылдардыд арасында Абайды бай- 
шыл акын деп, оны мура рет1нде тануга карсы болса, 1935 
жылы Абайды феодал табыныц буржуазиялана бастаган ли- 
бералдык тобынын идеологы деп таныды. 1936 жылдары 
Абайды либерал, б1рак ауыл интеллигенциясынын дёмокра- 
тиялык т1лепн б1лд1руш1 деп 6ip адым 1лгер1 басса, 1937 
жьь1дан бастап, Абайды халык акыны рет1нде таныта бас- 
тады. 1936 жылдын 0з1нде-ак С.Муканов Абайды казак 
адебиет1н1н классип, улы реалист деп багалап, оны мура 
рет1нде тануга ойысты. Енд1 Абайдын кезкарасы мен адеби 
мурасын буржуазиялык-ултшыл адебиетт1н атасы, сонын 
нег1з1н салушы деген урда-жь^К солакай танымга батыл сын 
айта бастады. Абай поэзиясынын кундылыгы — онын ем1р 
шындыгын реалист1к тургыдан суреттеп, казак кауымындагы 
алеуметт1к кайшылык ^лмысын объектйвт! тургыдан керсе- 
ту1нде жатыр деп б1л1п, Абай мурасына кезкарасын езгер- 
те бастаган бурылысты ацгартты. Осы жылдан бастап 
С.Мукановтьщ Абайды кеп жагынан дурыс багалап турпайы 
социологиялык танымнан б1рт1ндеп шепне бастаган калпын 
керсм1з.

С.Мукановтын Абай мурасы туралы кезкарасында орын 
тепкен жат дуние таным K e p in ic i  жалпы Абайдын эдеби 
мурасын зерттеп б1луд1н, танып багалау арекет1н1н 
каншалыкты киын жолда болып 0ткен1н айгактайды. Т 1пт1 
журтшылык Абайды халыктык тургыдан багалай бастаган 
жылдардыц 0з1нде М. Акынжановтын бул мураны тануда 
9Л1 де болса турпайы социологиялык козкарастын 
туткынында калуы бул киыншылыкты далелдей тускендей. 
М.Акынжанов 1937 жылдыц ез1нде де Абай — феодалдык 
когамнын n i x i p  иес1, идеологы, Ыбырай — миссионер, Шокан 
— саткын деген козкараста калуы — турпайы социологи
ялык танымга непзп соккы бер1лген1мен, Абай мурасын 
зерттеу маселес! ал1 де бул сиякты кезкарастан уз1лд1-кес1лд1 
кол yain кетпеген1н, кейде, т1пт1, жеке к1с1лерге 
караборандатып шабуыл жасаудыц саяси куралына айналган 
заман болатын-ды. 0 йткен1, адсби кубылысты таптык, пар- 
тиялык тургыдан карап багалау — басты идеологиялыкбагдар 
рет1ндс устанылуы себспт!, онын шенбер1нен шыгып п1к1р 
Козгау 1937 жылгы зобалацнын тусында аса катерл! де кау1пт1 
кылмыска айналар ед1.

Абай мурасын жанаша багалап, онын казак адебиет1н1н 
тарихындагы алатын орнын гылыми тургыдан карап багалау 
Кажстт1л1г1 туралы п1к1р туындай бастады. Абай мурасы 
туралы «Социалист1к Казакстан» газет1нде жарияланган
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«Тарих жен1нде кейб1р xepic концепцияларга карсы» деген 
редаедиялык макаланыд Д9л осы кезде жариялануы журтшы* 
лык талабыныц нактылай Kopinici ед1. Газет Абайдын адеби 
мурасын багалап, акын шыгармаларын кертартпа туынды 
рет1нде танып багалауды айыптады. Осы кезде 6earLni жа- 
зушы ©тебай Турманжанов «Абайдын алеуметт1к бет1не 
сын л̂1 жок» екен1н ангартуы да осы талаптын тургысьщан 
койылган ед1. Жалпы Абай шыгармалары акыннын кайтыс 
болганына 30 жыл уакыт еткен шакта халыктык мура 
рет1нде мойьшдалганымен, Абай мурасынын алеуметт1к 
мазмуны мен дуниетанымы де дурыс багытта шешшмей 
жатты. Сондыктан Абай мурасын жан-жакты терен зерттеу 
талабы Казахстан Жазушылар Одагынын I съез1н1н 
карарында: «Съезд считает необходимым развертывание уг
лубленной научно-иccлeдoвateльcкoй работы над богатей
шим наследием казахской устной и письменной литературы, 
в первую очередь над исследованием литературного насле
дия Абая Кунанбаева»,— деп айрыкша талап койылуы ба- 
рынша занды да орынды ед1, Съезд1н еск1 мура туралы 
арнаулы каулы алуынын улкен ce6e6i де бар. Эр турл! 
саяси-^леуметт1к жагдайларга байланысты казах халхынын 
гасырлар бойы сурыпталган рухани, мадени мурасы гылыми 
ту )гыдан зерттел1П, osiHin ти1ст1 багасын ала алмай кeлeдi. 
0i хилы танымдагы бурмалауларга ушырады. Мура 
м; хлес1нде халыхтых гылыми д^стурлерге суйенбей1нше, 
хазах 9дебиет1н ойдагыдай дамытудын ез\ ек1талай ic ед1. 
Осы - тургыдан кел1п Жазушылар сьез! еск1 мураны, онын 
1ш1нде, алдымен Абайдын адеби мурасын терещрек зepттeyдiн 
м1ндет1н алга хойды. 0йткен1 Абайдын адеби мурасы 0з1н1н 
орны мен мазмуны жагынан да ерекшеленет1н, api xaaipri 
0Mip уш1н де улкен тарбиел1к ман1 бар, уахыт жагынан 
жакын ед1. Абай мурасы тар1зд1 аса курдел! мураны гылыми 
тургыдан толых танып-бшу буки! XIX гасырдагы хазах 
aae6HCTi тарихынын даму зандьшыгын танып битуге мумк1нд1к 
берет1н рухани асыл хазына. Mine, осы себептен де 
Казахстан жазушыларынын гунгыш съез1н1н алдымен Абай
дын адеби мурасын зертте / хажетт1л{пне айрыхша назар 
аударуы дер кез1нде хойылган орынды талап ед1.

Осы м1ндеттер мен талаптын тургысынан Абайдын адеби 
мурасын зерттеуде, оны халыхтых мура рет1нде журтшы- 
лыкка танытуда Сабит Муканов, Мухтар Эуезов, К.Жубанов, 
Кажым Жумалиев, Элкей Маргулан сияхты галымдардын 
скбеп Абай мурасын танып-б1луд1нжана хырларын байкатып, 
ол мураны багалау жолындагы туб1рл1 0згер1стерд1 ангартты. 
1939-1940 жылдары М.Эуезов тарапынан ек1нш1 рет то
лы хтырылып кайта басылган Абай шыгармаларынын exi том-
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дык, толык жинагыньщ бастырылуы да жогаргы талаптарга 
icncH жауап беруд1ц нак,тылы к.адамдарыныч 6ipi болып та- 
былды.

С.Муранов Абай мурасын жачаша танылуы мен 
багалануына бетбурыс жасауга 9сер еткен 1939 жылгы «Абай 
— халык акыны» деген макаласынын абайтану тарихынан 
алатын елеул! орны да бар. 0 йткеш, ол улы акын мурасын 
турпайы социологиялык кезкарас тургысынан карап 
багалаудан арылу жолында алгаш рет шешуш! кадам жасай 
алды. Абайды халык акыны, казак адебиет1н1н классип, 
жадашыл, реалист, адеби тищщ HeriaiH салушы рет1нде 
гылыми тургыдан тануга колы жетт1. Бул макаланыч М9н1 
мен мачызы Абайдыч 95 жылдыгына арнап жазылган газет- 
журналдардагы насихатшылдык макалаларга еткен елеул! 
асер1мен де ерекшеленд!. Абайдыч ^деби мурасын халыктык 
тургыдан тануда eлeyлi бетбурыс жасаганы осы 
макалалардан байкалса да, зерттеуш! ал1 де болса Абайдыч 
алеуметт1к тепне айналсоктап, муны вз nixipine жастык 
ете сойлеуден мулдем арылмаган халд! бастан кеш!п жатты. 
Ал осы макаланыч жачадан енделген нускасында С. Муканов 
Абай мурасын танып-багалаудагы турпайы социологиялык 
кезкарас туткынынан арыла бастаган абайтану' тарихын- 
дагы ортак кубылысты байкатты. Абайды халык мучыныч 
жыршысы рет!нде багалай отырып, acipece, оныч акындык 
кызмет! мен адеби т1лд1 жет1лд!рудеп ечбепне ерекше назар 
аударды. Алгаш рет Абайдыч рухани дуниес1ндеп кайшылыгы 
туралы niKip кетер!п, оныч себеб!н В.И.Лениншч Толстой 
ту ралы жазылган ечбектерш1ч тургысынан танытугатырысты. 
Абай мурасын халыктык тургыдан танытуда жаксы бастама 
болган осы макаланыч кейб1р кемш1н жактары да болатын- 
ды. Олар а) Автор Абайдыч адеби мурасыныч 3 арнасы 
болган рухани казына К0здер!н!н б!р!не айналган Шыгысты 
еске алмай етед!. Осы себептен де Абайдыч казак елеч 
курылысына енд!рген жачалыктарын сез еткенде, оларды 
тек кана казак пен орыс ^дебиет! квлем1мен шектелетш! 
бар. Шыгыс — шагатай поэзиясынан енген кейб1р елеч 
тур!н ез! мысал ‘ рет!нде келт!ре отырцп,. оган кеч!л 
белмей етет!н тустарын керем!з.

Казак елен1не Абай енд!рген жачалыктарды даралай, 
ж!ктей керсеткенд!ктен, оларды белпл! 6 ip  елшемдш 
жуйегс T y c ip in  барып баяндауга бара бермейд!.

Абайдыч д!нге кезкарасы рационалиспк тургыда 
болгандыгын айтса да, ары карай тарата бермейд!.

Абайдыч адеби мурасын журтшылыкка танытумен ол 
мураны зерттеу 1с!нде 30-жылдары айрыкша кезге тускен 
жазушы, галым Мухтар Эуезовтыч зерттеулер! абайтану
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тарихында ерекше орында турды. М. Эуезовтьщ 30-жылдар- 
дагы 1зден1стер1 Абайды танудьщ гылыми Д9режес1н кетеруде 
абайтануга к.осылган елеул! улес periEiae де ерек1иеленет1н 
орны бар туындылар деп багаланды.

Жалпы М. 0 уезовтын узак. жылдар бойы Абайдын 9деби 
мурасы туралы узд1кс13 1зденудеп арекет1н б1р-б1р1мен Ёштей 
байланысты 4 салага беле карауга келед!:

а) Абай шыгармаларын жинауы, текстологиялык жагынан 
сурыптауы, жариялауы туралы ецбектерЁ.

а) Абай ем1{^аянын к.айта жазып, акындык кызметх мен 
д^у1р1 заманы жайында деректер жинап, естелЁктер жазды^ 
рып, жогалуга айналган алеч жолдарын калпына келтЁрумен 
айналысуы.

б) Абай 0Mipi мен шыгармалары туралы арнайы зерттеу 
жумысын журпзуЁ.

в) Жогаргы уш саланыц непзЁнде Абай мурасын акын 
туралы керкем шыгармалар жазу аркылы танытуы.

Абай мурасынын жиналуы мен зерттелу! туралы маселеге 
М.Эуезов К,азан тенкерЁсЁнен кейЁнп жылдардан бастап-ак 
кызу араласа бастаган ед1. 0 pi М.0уезовтын Абай емЁр сурген 
ортада туып, жастайынан акын шыгармаларымен кулак 
курышыныч канып всуЁнЁн де белгЁлЁ дарежеде манЁ бар. 
вйткенЁ, ол СОЛ дауЁрдЁн 1р1л 1-усакты окигаларын, улы акын 
туралы ел арасындагы сан килы анпмелерд! ой дуниесЁне 
токи жургенд1ктен, Абай ем1рЁнде кездескен коп 
окигалардын сырын Абай мурасын зерттеушЁлерд1н кебЁнен 
алдекайда жетЁк бЁлдЁ. Бул жагдай Абай мурасын жинап 
зерттеудеп М.0уезовтЁц орасан зор ечбепнщ жемЁстЁ болып 
аякталуына айтарлыктай септшн тигЁзд! де.

Абайды 1909 жылгы тучгыш елендер жинагынан кейЁнп 
осы кунге дейЁн жарияланып келген акыннын толык жи- 
нактары мен академиялык басылымдары М. 0уезовтын жинап 
бастыруымен, тЁкелей араласуымен, басшылыгымен 
шыгарылып келедЁ. 0 сЁресе, осы толык жинактардын барЁне 
негЁз болган api каза; халкы озёнён улы акыны Абай 
шыгармаларымен тун ыш рет жете танысып бЁлуЁне 
мумкЁндЁк алган 1933 жылгы тунгыш жарияланган толык 
жинак акын мурасын жалпы багалауда, танып-бЁлуде орасан 
зор мачызы бар мадени кубылыс. вйткенЁ 1933 жылга дейЁн 
Абай мурасы туралы айтыс-тартыстар, кейбЁр зерттеулер, 
негЁз1нен, Абайдын 1909 жылгы, кебЁнесе 1922 жылгы жи- 
нактарына суйенуЁ немесе акыннын толык емЁрбаяны мен 
баска шыгармаларын пайдалана алмауы себептЁ, елеулЁ 
кемшЁлЁктерге жол берЁлдЁ. Бул, acipece, проф. F. СагдидЁн 
зерттеулерЁ мен 1лияс К,абылов, Ыдырыс Мустамбаевтын 
арасындагы айтыстан да ашык байкалды. Булар Абай
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шыгармаларымен толык таныс болмауы себепт!, 1ш1нара 
Tcpic к,орытындыларга да урынды. Абай мурасын зерттеу- 
ш1лерд1 бул кемш1л1ктен арылткан Ж9не 1933 жылдан кей1нп 
бул мураны зерттеуш1лерд1н epicin, суйенер непз1н кенейте 
тускен М. Эуезовтын узак жылдар бойы сарыла ецбек ету1н1н 
натижес1ндс жарык керген, 1933 жылгы толык, жинак пен 
Абай ем1рбаянынын жазылып дайындалган туцгыш толык, 
жинагы болатын-ды. Бул тункыш толык жинактын Абайдьщ 
1909 жылгы Санк-Петербургта, 1916 жылгы Орынбордагы, 
1922 жылы Казан мен Ташкентге басылган жинактарынан 
кеп жагынан айтарлыктай 0згешел1ктер1 бар ед1. Олар:

1. Бурынгы жинактарда акын шыгармалары толык бол- 
маса, 1933 жылгысында барынша толыктырылып, бурын 
басылмаган олендер!, поэмалары, карасездер! тугелге 
жуык жарияланды.

2. Абай шыгармалары туцгыш рет гылыми аппараттармен 
жабдыкталыпу фотосуреттер бершп, туанистёр жазылды.

3. Бурынгы жинактарда Абай елендер! Кок1тай мен 
Тураш тарапынан жазылган жылдары койылып, 
такырыптарга бвл1н1п бер1лсе, 1933 жылгы жинакта Абай- 
дын акындык 0нер1н1н эволюциялык даму жолы гылыми 
тургыдан тануга мумк1нд1к тудыратын хронологиялык 
жуйен! устанды. Абай шыгармалары: елендер!, поэмалары, 
карасездер! деп ж!ктелд1.

4. Кепжылдык зерттеуд1н, дерек-маглуматтарды топтау- 
дын Н9тижес1не суйене отырып, Абайдын тунгыш гылыми 
0м!рбаяны барынша толыктырылып кайта жазылды.

5. Абай кейб!р елендер1н!н кай жылгы, не себепт! жа- 
зылганы туралы алгаш рет 35 еленге тус!н1к бер!лд1.

6. Абай туралы естел1ктер тунгыш рет жарияланды.
7. Бурынгы жинакта бурмаланган Абай елендер!н1н куры- 

лысы уоз!н1, ягни елей 0лшем1 алгаш рет табиги калпына 
келт!р!лд1.

Ал осы тунгыш толык жинактын непз1нде 1939, 1940 
жылдары ек! том болып кайта бастырылган Абай 
шыгармаларынын толык жинагына жана кезкарастык 
тургысынан С.Мукановтын «Абай — халык акыны» деген 
алгы C03i мен М.Эуезовтын «Абайдын гылыми ем1рбаяны 
ек1нш! рет зор толыктырьшулармен кайта жазылды. Бул 
1здсн!с турлер! Абай мурасын танып-багалаудын epici 1933 
жылгы жинакпен салыстыра Караганда, каншалыкты би1к 
денгсйгс квтер1лген калпын айгактайды. Бул шаралар Абай
дын ^дсби мурасын багалаудагы туб1рл! езгер1ст1, жана бе- 
талысты керсстт!. Бул ек! томдык толык жинакта 1931, 
1940 >*̂ ылгы бурынгымсн 1933 ж. салыстырганда, кептеген 
езгсшел!ктер мен жаналыктардын орын алуына, толыга
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сурыптала тусучне М. Эуезовт1к осы жылдардагы \’зд*кс1з 
iaacHicTcpi мен зерттеулер! абайтану саласында шешуш! 
орьтга шыкты. 1933 жылгы толык жинакта тек к.анЗ'35 
елекге тус1н1к беруге мумк1нд1п болса, еодгыда ек1 томдык 
жинакта 88 еленге тус1н1к жазуы зерттеуш]н1н Абай 
шыгармалары сырына каншалыкты молыга тускен1н 
байкатты. Абай мурасын терец де жан-жакты тануда елеул! 
ман1 бар маселен1ц 6ipi — акын шыгармаларында кездесет1н 
шетел сездер! мен тарихи Kici аттарына арнаулы тус1н1ктер 
де тунгыш рет М.Эуезов тарапынан 6epLiin, акын 
шыгармалары 1086 тын елен жолымен толыгып, жанадан 
косылган естел1ктер саны да молыга туст1. 0 cipece, назар 
аударар ерекшел1к Абайдын композиторлык мурасын аша 
тускен 16 елен текс1не бер1лген ноталар мен Абай туралы 
^р турл! фотосуреттерд1н туцгыш рет бер1лу1нде жатты, бул 
маселелерд1н бар! жиылып кел1п, Абайдын адеби мурасын 
танып багалаудагы, оны гылыми тургыдан зерттеп танып- 
б1лудег1 басты алгы шарттын 6ipi — Аба»| шыгармаларын 
толык турде бастыру болса, бул саладагы курдел! де киын 
жумысты М.0уезовт!н узак жылдар бойы сарыла !зден!п, 
жиган дерек-маглуматтары толыктырып отырды.

2. Абайдын адеби мурасын зерттеудеп М.Эуезов журпзген 
жумыстын 6ip саласы — осы мураны танытуда, зерттеуде 
улкен ман1 бар саланын 6ipi — Абай замандастарынын акын 
туралы естел1ктер1н жиып жариялаумен катар оны терен1рек 
зерттеуге келш т1релет1н ед1. Бул icxi де ертерек ойласты- 
рып, арекет етуд1н натижес1нде, аса кунды бул естел!ктерд1 
дер кез!нде акын замандастарынан алып калып, сонгы 
урпакка жетк1зд1. Алгашкы жинакка тек Кекбай, Турагул 
естел1п гана енд1р1лсе, 1939-1940 жылгы томдыкка Кек- 
бай, Турагул (Тураш) Мадияр, К,атпа, Эрхан, Мусылманкул 
т.б. естелш косылып, бул саланын да корлана тускен1н 
К0рем!з. М.0уезовт1н Абай мурасын зерттеу енбектер1нде 
ж9не осы жан-жакты зерттеу уш1н орасан зор архивт1к 
материалды корытудын чег1з1нде жазылган Абай туралы 
романдарда бул деректер кез1н творчестволык шеберл1кпен 
пайдалана б1лд!. Абай жоне онын акындык мурасынын иде- 
ялык epiciH ез кезкарасынын тургысынан танытуга ты- 
рыскан Кекбай: «Абай Еуропа галымдарынын ipi
палсафасымен жазылган к!таптарын окыганда 0з!н1н басын- 
дагы ой-п!к1р!н1н ipre непз1н аналарга онай 6epin ж!бер[п 
отырган жок. Кеп насихатынын туп казыгы: адамшылык, 
ахлактык одет болса, осынын барлыгы мусылман д!н!н!н 
д!нгспне 9кел!п, 6ip ш l̂лып кет1п отыратын,— деп Абайдын 
шыгармаларындагы нар алган рухани казына кездер!н1н 
6ipiHC 03 танымы тургысынан карап багалаганы KepiHin
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тур. М. Эуезов Абайдыц эдеби мурасынын Шыгыск,а катысы 
гуралы аса курдсл! мжгелен! сез еткенде, кейде Кекбай 
niKipiHiH жел1с1нс суйене отырып баяндайтын тустары да 
бар. Сондыктан да зерттеуш! Абайдыц рухани нар алган 
казына К0здср1н сез еткенде: «Батыска келгенде ол
аркасын шыгыск.а> акылмен корытып алган мусылмандыкка 
нык ripen алып келед1»1:— деп ой толгайтыны бар.

Кекбай туындысынын басты сарыны — еткендеп та- 
рихи окиганы ез1нд1к ой елепнен erxiain жырлауга 
непзделген. Абылай, Кенесары оКигасы осы тургыдан карауы 
ссбепт!, 03 niKipiH Абай сынына салганы М.Эуезовтын «Акын 
ага» романында 1951 ж. кед тургыдан суреттелгеш окырман 
кауымга танымал норсе. Кейб1р естел1ктерде Абайдын (мыс. 
Турагул) ^еуметт1к ем1р1нен repi отбасыныц ем1р1не 
кеб1рек кен1л б0л1н1п кететш тустары да баршылык. 
Дегенмен, М.Эуезов жариялаган бул естел1ктер деш ол1 де 
болса Абай eMipi мен шыгармаларыныц сыры мен кырын 
б1луде танымдык мацызы зор бола бермек. Муны М.Эуезовт1н 
Абай туралы кеп томдык, эпопеялардыц окига жел1с1нде 
бул естел1ктерд1 аскан шеберл1кпен барынша сж1мд1 турде 
пайдаланганы сон^ы гылыми ецбектерде аталып та жур.

3. Абайдыц адеби мурасын танып-багалау, таныту жо- 
лында М.Эуезовт1ц айрыкша ецбек еткен саласы улы акын 
туындыларын гылыми тургыдан терендете зерттеу1нде жа- 
тыр. 30-жылдардыц 1ш1нде Абай мурасын зерттеуге арналган 
М.Эуезов каламынан туган ецбектер акын мурасыныц ар 
саласын сез етш, кеп кырынан танытканымен, непз1нен, 
ек1 турл1 маселен! ерекше Kerepin, жем1ст1 натиже беру1мен 
кезге rycTi. Оныц 6ipi, Абайдыц толык ем1рбаяны, exinmici, 
Абай мурасыныц идеялык рухани нар алган казына 
кездер1не айрыкша назар аудара бастауында жатыр.

SepTTeymiHiH 20-30-жылдардагы Абайдыц адеби мурасын 
танытуда еткен курдел! ецбепн1ц 6ipi — Абайдыц толык 
ем1рбаянын жазуы. Бул архив! — ' не колжазбасы мен 
кундел1г1 сакталмаган Абайдыц 0м1рбаяны туралы дерек- 
терд! инемен кудык казгандай мыскалдап ел аузынан, ягни 

У\ архивистершен кейб1р жазба деректер мен архивтерден 
^най отырып, белпл! жуйеге Tycipin, Абайдын туцгыш 
1ЛЫМИ ем1рбаянын жазу уш1н узак жылдар бойы сарылып 

1зденуд1ц натижес! ед1. Алдымен зерттеуш1шц Абайдын 
гылыми 0м1рбаянын жазуды колга алудыц да белпл! се- 
бептер! бар. Абай 0м!рбаянын толык api терец б1лмей!нше, 
оныц шыгармаларыныц сырына терец бойлап, гылыми 
тургыдан б1луд1ц ез'\ киын. 0йткен1 Абай oMipinin кепте- 
ген кыры оныц шыгармаларымсн т1келей байланысты бола-
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тын-ды. Абай мурасынын кернскт! зерттеуш1а проф. 
Г.Сагди 1923 Ж1>1лдардыц ез1нде-ак Абайдын толььч 
ем(рбаянынын жазылмауы бул мураны зсрпсудеп басты 
киыншылыктардыи 6ipi екенгн айрыкша керссте отырып: 

уш(н казактын калам кайратксрлср! Абайдын ем1р 
тарихын толыктырып жазуга сарандык жасайтыны аса 
тус1н1кс13, аянышты нарсе»,— дсп ашына жазган ед1. М1не, 
Абай мурасын зерттеуш1лсрд1н бар1Н осы киыншылык,тан 
<»янышты» халден куткарушыда М. Эуезов тарапынан толык. 
турдс жазылган Абайдын гылыми 0м1рбаяны сд1. Б1рак 1933 
жылгы жарияланган Абайдын ем1рбаянында сол дау1рд1н 
жагдайына байланысты б1рл1-жарымды кемш1л1ктер 
Ж1бср1лген1мен, бул енбект1н Абайды танытуда манызы зор. 
Мазмунды да кеи1емд1 бул снбек сонгьг кездерде 0ндел1п, 
толыктырылып, б1рнеше рет кайта басылганымен, нспз1нен 
бурынгы калпы сакталды. Бул снбект1н, ягни Абайдын толык. 
турдег! 0м1рбаянынын Абай мурасын таныту жолында 
каншалыкты манызы зор маселе болгандыгын бул енбектеп 
Абай 0Mipi ту рал ы кептеген нактылы деректерд1н «Абай 
жолы» эпопеясынын окита жел1с1не аркау болып 0р1л1п, 
табиги турде с1н1су1нен де керемгз,

4. М.Эуезовтын айрыкша зерттеу нысанасына алып, 
К0б1рек К0н1л болген! Абай шыгармаларынын идеялык. 
Н5р алган рухани казына коздер! жайлы курдел! маселе 
сд1. М.Эуезов 30-жылдар 1ш1нде ею рет кайта оралып> дурыс 
шеш1мге келш отырды. Бул туралы алгаш рет 1934 жылы 
<-̂ Абай акындыгынын айнасы» деген макаласында барлау жа- 
сап, 03 байламын ортага салды. ^Абай шыгармаларынын 
рухани н^р алган арналарына токталып 0тед1. Абайдын 
ак.ын ш^к1рттер1 туралы тунгыш рет айтылган ой-п1к1рлер1 
кадау-к.адау айтылса да келешек гылыми-зерттеу жумыста- 
рынын жел1с1не аркау болып opuiin, кызу шк1р таласын 
да тудырып жатты.

Абайдын дуниеге танымынын калыптасуына ар турл! 
дарежеде ыкпал еткен кубылыстардын 1ш1нде басымы 
шыгыстык рухани казына К0здер1ндс жатыр деген п1к1рд1 
устануы себепт! де: «Абайда Батыстан к1рген белпдсн repi 
Шыгыс бслг1с1 басьгмырак, ныгырак»,— деп карады. Б1рак 
автор усынган осы таным кеп жылдар боны абайтану 
тарихында втк1р сынга алынып, аркилы п1к1рлер айтылып 
кслдг Абай д\^иетанымы мен акындык мадениет1не елеул! 
турдс творчсстволык карым-катысы болган Еуропалык Батые 
м^)дсниет1 «Абайдын б1з бул макалада соз кылмаган казактын 
жанс шыгыстык тулгасы, )шк1 нанымын, багыт, нспз дунисс1м 
бузбайды, езгерт1п акетпейд!. Соны жарыкка сыртка асерл! 
кып шыгару уш1н устанган ад!С, ернск есепт!»,— деген



niKip \(̂ 'Ь1нды Зсрттсуш1н*1н мундай танымга кслу1ндс ек1 
T\pai cc6e6i болган сиякты. Алдымен, зерттеуш! Абай туралы 
айтылган естсл1ктсрге суйенсс, ск1нш1*ден, М.Эуезов те Абай 
мурасын белпл! уакыт 1Ш1Ндс турпайы социологиялык таным 
турт'ысынан карауында жатса керек-Ti. Бул автордын Абай- 
дыц ГЗатыс мддсниет1не карым-катысы туралы мдсслен|' 
т1кслсй турпайы социологиялык, таным тургысынан 
тус1нд[ру1нсн дс байк,алады. бйтксн! зерттсуш1н1к ойьшша, 
Аба11дын Батые маденист1нс карым-катынаста болу ce6e6i: 
<1иынында, Абай — феодал 1ш1ндсп либерал топтын 0к1л1. 
Пушкинн1н либерал аксуйектер ок1л1 болганы сиякты бул 
да 03 кауымынын 0з1нше белек б1тксн epeкшcлiктepiн 
ала келген, феодалдан буржуазиялык дамуга бой ура бас- 
таган топтын басы сиякты болды. Муны (Абайды М.М,) 
шыгыс жагасын кезд1р1п, сузд1рш кел1п, Еуропа жагасына 
тагы конактатып журген де осы ерекшел1к, осы жатдай»,— 
деген niKip айтуынан да танылып тур. Абайдын Еуропа 
орыс адебиет1не карым-катысын сез еткенде, унем1 онын 
таптык тепне карай Пушкин, Лермонтовтарга кешл бел in, 
еленлер1н аударуы да сол таптык тепне байланысты бо- 
латын деген niKip 20-30-жылдарда Абай мурасын сез 
етушьзердш Ke6iHc тан касан niKip ед1. М.Эуезов те сол 
тустагы жагдайга байланысты Абайдын батыска кeлyiн осы 
тургыдан тYciндi. М.Эуезовтын жогарыдагы п1к1рлерден ары- 
ла бастаганын оньщ 1939 жылы жазылган «Абайдын идеялык 
мадсни 1здеулерЬ> деген макаласынан К0рем13. Абай 
шыгарма/1арынын рухани нара.лган салалары Typavibi масслеге 
тагы да оралып, соны таным тургысынан таныта бастаган 
кадамын ангарамыз, Зерттеуш1н1н Абай мурасы туралы 
кезкарасындагы earepicTin сыры, сез жок, сол кездеп 
Абайды танытудагы бстбурыспен тiкeлeй байланысты кубы- 
лыс болуы ce6enri де М.Эуезов: «К,азакстаннын зерттеу 
жумыстары Абай мура^тарыныч непз1Н дурыс угынудын жо- 
лын ксй1нп жылдардын iшiндe гана байкап отыр»,— деп, 
бул мураны тануы жолындагы earepicTi дурыс атап 
KopecTin отыр. Осы себептен дс Абай шыгармаларынын 
рухани нар алган салаларынын аркайсысына ез1нд1к орын, 
багасын бере отырып, акын шыгармасынын орыс адебиепмен 
творчестволык карым-катысын сез еткенде, «Каббаны Ба- 
ты’стан гана iздeдi»,— деген тужырымга келушде пдртиялык 
идеологияныч орыс ултын шамадан тыс кетермслеп улылау 
саясатына лажсыз ойысу...

Абайдын туганына 95 жыл толуына байланысты 1939-1940 
жылдары Абай мурасын насихаттай отырып танытуга ар- 
налган макалалар баспасезде бурынгы дау1рден алдскайда 
мол жарияланды. Б1рак бул мак:ыалардын басты срекшел1п
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— Абайдын адеби мурасын дурыс багытта танытуды максат 
^ткенд1ктен, насихаттык багыты басым api ортак. танымал 
п(к1рлерд1 кайталауы себепт!. Б1рак, ол макалаларды арнайы 
ж1ктей отырып, талдауды максат етпедш. Б1рак ол 
1̂акалалардын акын мурасын танып-б1лудеп танымдык М9н1н 

.'Стен шыгаруга болмайды.



Ill ТАРАУ

АБАЙ М УРАСЫ НЫ К 1940 Ж Ы Л Д А Р Д А Н  
КЕЙ1НП ЗЕРТТЕЛУ1

АбайдыН’Эдеби мурасынын танылу, зерттелу тагдыры жал- 
пы казак адебиет1н1ц даму, есу жолымен т1келей байла- 
нысты кубылыс. Kti3ipri заман казак адебиет1н1н даму 
жолында ез1н1н т1келей суйенер дастур! Абай мурасы болуы 
себепт! ар уакыт адебиет кайраткерлер! мурага айрыкша 
назар аударып келед!. Муны, rinri, Отан тагдыры кыл 
уст1нде турган ¥лы Отан согысы жылдарындагы рухани дуни- 
ем1зден орын алган улы акын мурасына деген казак жау- 
ынгерлер]н1ц рухани тыепнен де К0рем1з. ,

Экономикалык жагынан да, рухани жагынан да 
киыншылыкпен даму жолындагы ел1м1здщ бейб1т eMipi 
ncMic баскыншылары тарапынан болтан шабуылда кедерпге 
ушырап, барлык куш, ж1гер атаулынын ^ p i де Отанды 
коргау максатына жумылдырылды. К,огамныц бук1л рухани 
болмысы, сонын 6ip бутагы—казак адебиет! де улы сынга 
rycTi. Эдебиетте халыктын бойындагы таусылмас кайнардай 
патриоттык сен1мд1 жырлау басты шарт болса, бул улы 1ске 
халы к санасынан терен орын алган жане муралар да кызу 
ат салысты. Мундай кубылыс Абай мурасы жайында 
аткарылган ^рекеттерден де байкалды. Бул мураны согыстын 
алдындагы жылдарда нактылы гылыми зерттеу нысанасына 
альш, терен1рек танып бшуге умтылган орекет согыс 
жагдайына байланысты баяулаганымен, узд1к-создык турде 
жур1п отырды. 0м1р мен ол1м белдескен кауырт шактын 
ез1нде Абай шыгармалары ек1 рет жарияланып, 6ipHeme 
макалалардын жарык кору! осынын айгагы. Согыстын 
аякталу карсанында улы акыннын жуз жылдык мерейтойына 
байланысты Абай мурасын танып биту жолындагы даярлык 
жолы айрыкша жанданып, гылыми-зерттеу жумысы колга 
алынып, ^р турл! саладагьь 1здену жумыстары жанданып 
журе берд1.

Абай шыгармаларын насихаттау

Абай шыгармаларын уз1нд1, арнайы жинак, академиялык 
толы к жинак рет1нде жариялау мен ол мураны гылыми- 
зерттеу ici аркылы кен турде насихаттау id удей туст1.
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Абай шыгармалары майдандагы казак. жауынгерлер1шн 
рухани азыгы periHae 1943 жылы, 1944 жылы тандамалы 
жинактары «Эскери К1тапханалар» уш*н деген айдармен жа- 
рияланды. Бул шыгармалардыч жауынгерлер уш1н у-^кен 
рухани TipcK болганы майданнан жазылган А, Токмагамбе- 
тов, Д. Снегин, Р. Фетисовтын макаласындагы жан 
теб1рентерл1к нактылы кер1н1стерден ачгарылады. Абай 
шыгармалары казак, даласынан сонау Берлинге дей1н казак 
жауынгерлер1мен 6ipre сапар шексе, кейде онын влендер! 
иайданда каза тапкан солдат каб1р1не жазылуы улы акынга 
деген сез1мн1ч каншалыкты жан толкытарлык калыпта 
болганын К0рем1з.

Акын шыгармаларын жариялау, acipece, жуз жылдык 
мерейтойга байланысты кен epic алып, канат жая бастады. 
Тунгыш рет акыннын академиялык толык жинагымен коса 
бук1л туыскан республикалар баспасездер1нде кептеген 
уз1нд1лер жарияланып орыс, озбек Т1л1не аударылып, жеке 
к1тап рет1нде басылып шыкты.

Абайдын тунгыш шыккан академиялык толык жинагы 
жанадан табылган влендер1мен толыктырылып, гылыми ап- 
параттары едау1р жет1лд1р1лд1. Бул жет1ст1к Абайдын 219 
0лсн1 мен поэма-1арына, карасоздерше арнайы гылыми 
тус1н1к бер1лу1нен де коршд!.

Академиялык толык жинак Абай шыгармаларын жария- 
лауда, нег1з1нен, хронологиялык жуйен! устанганы дурыс 
болды. 0йткен| бул жуйен1н Абай дуниетанымы мен 
акындык шеберл1к нег1зде танып бьлуде м^н1 зор ед1. Бул 
туралы сыншы С. Телешов «хронологиялык жуйе орнына 
такырыптык жуйен! устануы кажет ед1. 0 йткен1 Абайдын 
тунгыш жарияланган жинагы (1909) такырыптык жуйеш 
устанган ед1» деген nixip женге келе бермейд!. Мунын 
себеб| Абайдын акындык енер1н1н 1штей жетЫп даму эво- 
люциясы мен 1шк|‘ рухани дуниес1ндеп езгер1стерд1н бол- 
мысын гылыми тургыдан танып хронологиялык жуйе аса 
кажетт! сыннан откен ад1с болатын-ды.

¥лы акыннын окырман кауым асыга куткен академиялык 
толык жинагы оз дарежес1нде шыкпады. Бутан Абай 
шыгармаларынын конондык тек^-тш даярлау уш1н алдымен 
арнаулы текстологиялык зерттеулерд1н болмауы т1келей асер 
crri. Осы жинакта тунгыш рет 166 адам атына бер1лген 
«Абай шыгармаларында кездескен Kid аттарына берген 
тус1н1кте» дайект! принцип усталмагандыктан, б1рде Абай 
шыгармаларында аты аталмагандарга тусш1к бер1лсе, кейде, 
кер1анше, Абай шыгармаларында аты аталгандарга (Гула- 
маНи Дауани, Бабыр, Кутайба т.б,) тус1шк бер1лмед1.
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¥лы акыннын жуз жылдык, мерейтойына байланысты акын 
мурасын насихаттау тургысынан жазылган кептеген 
макалаларда Абай eMipi мен шыгармалары, дуниетанымы 
республиканын 9р турл1 т1лде шыгатын барлык. бас- 
пасездер1нде жан-жакты насихатталды. Абайга арнап жа
зылган кептеген арнау елендер мен пьеса, роман, 
киносценарий, опера жанрлары да осы тургыда кызмет crri, 
ягни бул арекеттердш 6opi, шын м^н[ндеп халыктык. мураны 
жана заманда калай, кай дарежеде багалай б1лет1ндтн  
айгактайды.

Дерек, маглуматтарды жинастыру
Абай мурасын гылыми тургыдан терещрск танып б1луде, 

коб1рек назар аударылган саланын 6ipi — акынныц белпс1з 
влендер! мен ол жен1ндеп естел1ктерд1 жинап жариялау, 
apxHBTiK дерек маглуматтарды сарыла 1здест1ру арекет! 
кушейд!. 0 йткеш ap6ip- жанаддн табылган соны деректер 
кез1 акын шыгармаларыныц сырын терешрек танып б1луге, 
акын дуниетанымын жана кырынан ашуга мумк1нд1к берер 
ед1. Бул жылдары да акын мурасын зерттеушшер тарапынан 
абайтану соны дерек, маглуматтарымен молыгып жатты.

1933 жылдан сон Абайдын жанадан табылган елендер! 
^уел1 баспасезде жарияланып, 1ле-шала 1945 жылгы ака- 
демиялык толык жинакка енд1р1лд1. 0 йткен1, бул елендердт 
непзп алеуметт1к сарыны мен стильд1к болмысы, елен 
курылысы Абай каламынан туганы талас тудырмайтын.

Абай тарапынан не колжазбасы, не архивт1к дерек 
кездер! сакталмауы — акын мурасын зерттеушшер уш1н 
елеул1 киындыктар тугызуы себепт! 20- жылдардын басын- 
да-ак Абай туралы ез замандастарынын естел1пн жинау 
ici колга алынды. Бул 1спен Абай мурасын зерттеуш1лерд1н 
узбей шугылданып отырганын осы дау1рде б1ршама топтас- 
тырылган естел1ктер айгактайды. Бул жылдары жинастыры- 
лып, жарияланган естел1ктер тобы сонгы кездеп Абай 
ем1рбаяны мен дуниетанымынын кейб1р кырларынын сырын 
аныгырак танып б1лу1м1зге кемектескен тусы да болды.

Абай мурасы мен дуниетанымынын кейб1р жактарын 
аныктауга зерттеуш! галымдарымыздын инемен кудык 
казгандай сарыла отырып 1здеп тапкан кейб1р архивт1к де
рек, маглуматтарын ертеректе айтылган ой-п1к1рлерде орын 
алган дудамал болжамды нактылы архивт1к кужаттармен 
Tepicreyre мумк1нд1к алдык. Осы тургьщан Караганда, 
Ф.Н.Киреевт1н тарапынан табылган Абай турадь! архивт1к 
деректер ерекше назар аударады. .\л М.Фетисовтын Абайга
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т,̂ н деген («Заметка о происхождении родов средней кир
гизской орды») СОНЫ дерепн1н де елеул! mohi бар. Бул дерек 
Абайдын акын, улы ойшыл болуынын уст1не улкен зсрттеуш! 
ексн1нен де маглумат беред!. Кейб1р зерттеулерде Абайдын 
GMipiHiH сонгы жылдарында онын творчствосьшын iшкi ру- 
хында пессимизмге тусу, д1нге бой уру басым болды деген 
niKip орын :1лып келд1. Ф.Н.Киреев тапкан соны дерек осы 
тан>1мнын тамырында болып жаткан езгер1стерд1 когамнын 
саяси-алсуметт1к жагдайымен уштастыра отырьш танып- 
быугс бастайтын архив дереп болуымен де ерекше назар 
аударды.

Патша YKiMexi отарланган жердег! халыктарды манп ру- 
хани кулдыкта устаудын саяси-идеологиялык жолдарын 
карастыра бастады. Бул саясат ресми турде I Александр 
патшанын казак жepiндe ел билеу жуйес1н озгерту мен 
жерпл1кт1 халыкты шокындыру аркылы орыстандыру туралы 
1865 жылгы наурыз айындагы раскрипт1нен бастап, мисси- 
онерл1к максатты жузеге асыруды колга алды. Y kimct та- 
рапынан ездер[н1н миссионсрл1к саясатына карсы келген 
ой-niKip, кимыл атаулыны катан турде кадагалауга алды. 
Эрине, ук1метт1н миссионерл1к максат кездеген саясатына 
карсылык Казакстаннын ^р жер1нде белп бере бастады. Казак 
одебиет1нде дал осы кезенде пайда болган к1таби акындар 
шыгарган ар турл! жанрдагы адебиет туындылары осы сая- 
сатка карсылыктын 6ip Kepinici болатын-ды.

Жерпл1кт1 д1н иелер1, кезкарасы, улттык сез1м1 оянган 
саналы азаматтар осы миссионерл1к саясатка карсы арекет 
жасап, ундеулер таратып, маселен1н катерл! екен1н тус1нед1- 
ау деген корнект! акыл-ой иес1 мен енер иелерше хат 
жазыла бастады. Осындай хаттын 6ipi Касымгулов тарапынан 
Абайга да ж1бер1лд1. Полициянын Абай уй1не т1нту жасап, 
саяси жагынан кау1пт1 деген корреспонденциянын сочына 
шырак алып тусу! жай нарсе емес ед1.

Полиция журпзген бул т1нтуд1н саяси тамырын, арине, 
Абай сез1нген. Б1рак бул саяси актынын сыры бупнге дей1н 
тарихшылар тарапынан ашылып. ашкерсленуд1н орнына па- 
нисламизмге карсы курес ед1 деп каралып, терк магынада 
танытылып келед1. Кдйта бул астарлы миссионерл1к саяси 
максаттын торкш(н М.Эуезов кана ез1н1н эпопеясында 
керкемд1к тасшмен алгаш рет суреттеу1нде ман-магынасы 
Терек астарлы угым жатты. Бул кер1н1с Абайдын сол кездеп 
алеуметт1к-саяси кубылыстарды ж т  ажырата б1лген сез1мтал 
кайраткер екен1н ангартты. Эс1ресе, осы деректе келт1р1лген 
генерал-майор Галкинн1н генерал-губернатор Сухотинге: 
«Кунанбаев весьма интересуется русской литературой, вы
писывает книги, газеты и журналы»,— деп жазуынын абай-



тану саласы айрыкша мйн1 бар. 0 йткен1 бул дерск
Абайдык СОЛ кездеп Ресейде болып жаткан окигалар мен 
гылым саласындагы жаналыктарымен толык хабардар болып 
отырганын б1лд1рсс, api Абайдьщ батыстык акындык. 
к1тапханасыныц колем! мен жайы туралы курдел! де киын 
маселен! аныктай тусу!м!зге мумк!нд!к беред!, ягни Абайдын 
03 заманындагы орыс акын-жазушыларынын шыгармалары- 
мен дс таныстыгын ард̂ ив дерепне суйене отырып б!лу!м!зге 
cenriri тиед!. Бул мал!мет Абайдын вм!р! мен творчество- 
сына байланысты баска да архивт!к дерсктер коз!н !здеп 
табуга багыт с1лтеу!мен де кымбат.

Абай дуниетаныМы тк1р таласында

Абай мурасын терешрек танып бьлуде !стелген жумыстын 
0н!кт! саласы — онын шыгармаларын т1келей нактылы 
зерттеу нысанасына алган гылыми-зерттеу жумыстары.

Акын мурасын гылыми тургыдан танып б!лу жолындагы 
1зден1стерд!н кеп аялдаган моселес! — Абай дуниетанымы 
мен акын мурасынын рухани н^р алган арналарына кел!п 
т!релет!н ед!. Акын мурасынын бул жаты кенест!к дау!рд!н 
алгашкы жылдарынан бастап-зк erxip койылуынын себеп- 
тер! де бар. 0 ткен доу!р мурасына катынас жасаганда 6is 
ол муралардын тек демократиялык багыттагыларын тана алу- 
мыз керек деген таным усталуы себепт!, откен дау1рд!н 
9деби мураларын тудырган кайраткерлер шыгармаларына 
зерттеу журпз1лгенде, олардын дуниетанымын аныктау 
м!ндет! зерттеу !с!нде кун тарт!б!не алдымен койылып отыр- 
ды. Осы себептен де 30-жылдардын акырьша дей!н Абайдын 
адеби мурасы туралы болып келген п!к!р сайысындагы басты 
талас Абай дуниетанымы манына уй!р!лд1. Б1рак айрыкша 
кетер1л!п, зерттеу нысанасына койылып отырган, Абай 
дуниетанымын гылыми тургыдан зерттей отырып, аныктауга 
турл! жагдайларга байланысты мумк!нд!к болмау себепт!, 
бул курдел!^де киын маселен!н шеш1лу!н тежей туст!. Мунын 
40-жылдарга дей!н тупки1!кт! шеш!м таба алмау себеб!, 
мына жагдайларга байланысты ед!:

а) 30-жылдардын ек!нш! жартысына дей!н Абай 
шыгармалары, ^cipecc, онын кезкарасы мол KepiHic берген 
карасездер! жарияланбай келд1.

Абай мурасы туралы арнайы турде жазылган гылыми- 
зерттеу тур!нде жазылган енбектерд!н болмауы, бола калган 
кунде де онын repic методологиялык непзде жазылуы.

б) Муны дурыс багытта шешуге сол дау1рде б!зд!н адебиет 
дуниес1нде орын тепкен ар турл! (турпайы социологиялык,
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формалист1к, компа рати в ист! к) жат кезкарастардын зарда- 
бы да аз тимед1.

в) Зерттеу таж!рибес!не молыккан, даярлыгы бар дарынды 
гылыми мамандар жет!спед!, ягни барынын ез! саналы 
турдс кутындалып, ем!рден аласталып жатты.

Осы себептерге байланысты согыска дей!нге Д9у!рде Абай- 
дын дуниеге кезкарасы арнайы гылыми зерттеуд!н ныса- 
насына алынбай ат уст! жалпылай, жол-женекей сез 
ст1л!п келд!.

Абай дуниетанымынын болмысын гылыми непзде жете 
танып б!ле алмау акын мурасын зерттеуш1лерд! кеп 
жагдайда xepic п!к!рлерге соктырып, т!пт! Абайдын дербес 
ойшыл скенд!пнс куман тугызылып жатты.

Абай дуниетанымын танып-б1лу мен онын калыптасу 
жолына ыкпал еткен рухани казына кездер!н танып, зерт
теу ici, ocipece, у*'™ акыннъщ жуз мерейтойы
карсанында гана жандана тус!п кен epic ала бастаганын 
кептеген арнаулы макалалар мен кейб1р монографиялык 
зсрттеулер айгактай туст!. Абай дуниетанымынын кейб!р 
жактарын арнайы сез ет1п зерттеушьлер оларды нактылы 
гылыми зерттеу нысанасына ала бастаган кезен туды.

Абай мурасынын бул сиякты курдел! саласын зерттей 
отырып, n iK ip  айтуга М.Эуезов, С.Муканов, К,*Жумалиев, 
М.Сильченко, Н. Сауранбаев, Т.Елеуов, Э.Коныратбаев, 
Э.Жиреншин т.б. галымдар араласты. Бул жылдары, алды- 
мен, Абай дуниетанымынын калыптасуына асер еткен, ягни 
РУ хани нар алган казына кездер1н аныктаудын м1ндет1 
К0тер1лд1. Абай дуниетанымынын калыптасуына ыкпал ет- 
ксн рухани кубылыстардын табигатын терен танып 
б1лмеЙ1нше, акыннын дуниетанымынын курдел! сырын, терен 
тамырын толык ашу, танып б1лу киын болуы себепт!, ол 
кубылыстардын ез1не тан ерекшел1кт1 даралап, 
аркайсысынын шепн танып б1лу — Абайдын дуниеге 
кезкарасын гылыми тургыдан тануЛагы алгышарт рет1нде 
алга койылды.

Академик М-Эуезов Абай шыгармаларынын нар алган ру
хани казына кездер1н1н уш арнасы туралы курдел! маерлеш 
30-жылдардын ортасында кетер!п, буларды акын 
Ш1>1гармалары мен дуниетанымынын калыптасуына ыкпал 
еткен рухани казына кездер! рет1нде танитындыктан: 
<^акыннын 03 ХсСлкынан жане адам баласынын енер-ой 
байлыгынан алган уш улкен саласы, туп Т0рк!т барын 
байкаймыз»,— деген ой байламын ортага тастады.

Проф. Н, Сауранбаев Абййдын кезкарасынын
калыптасуына ыкпал еткен кубылыстардын тарихи ек! непз! 
бар деп бьтд!. Зерттеуш1шн п1к!ршше, 6 ip iH m i непз Абайды:
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«прогресш1л агартушы ниет! ойдан шыгарылган, не болмаса 
Багыска ел1ктеуден туган жок,. XIX гасырдын ск1нш1 жар- 
тысындагы адзак халк,ынын саяси-экономика^1ык„ мадени- 
рухани хал1н терен талдап зерттеуден, сынап танудан туган 

.ед1»,— десе, онын ек1нш1 нелз! Батые пен Шыгыстык. дуние 
гылымымен танысудан туган деп карап, ез ойын «Абайдын 
алеуметт1к, философиялык., эстетика^аык, кезадрасынын та- 
рихи тамырлары осындай ед1»,— деп тужырымдайды, Мунда 
автор Абайдын дуниетанымынын ^гепыптасуын акыннын 
0Mip сурген саяси-9леуметт1к ортасы мен идеялык-модени 
кубылысты катар алып карастырады. Бул тужырым, 
непз1нен, Абайдын дуниеге кезкарасынын калыптасуына 
ыкпал еткен акыннын ез1 жасаган алеуметт1к ортасы мен 
ар турл! идеялык кубылыстар екен1н дурыс танытатын, акын 
шыгармалары аркылы онын кезкарасын зерттеуге сен1мд1 
с1лтеу беретш байсалды шк1р. Бул жылдары Э.К,оныратбаев, 
Т.Елеуов, Э.Жиреншин ез шк1рлер1н ортага салганымен, 
буларды бул салада арнаулы нактылы зерттеу жумысын 
журпзд! деуге келмейд!. Себеб! ушеу! де ездер1нен бурын 
айтылган п1к1рлер мазмунымен шектел1п, жеке авторлармен 
nixip таласы аркылы ез ойларын корсетуге ойысты. Т.Еле* 
уов осы маселеге арнайы токталганда, 0.К,оныратбаевтын 
макаласындагы кейб1р асыра сштей айтылган шк1р1не гана 
аялдап, баска п1к1рлерге назар салмайды. Э.К,оцыратбаев 
niKipjH б1рден-б1р басты шк1р рет1нде сыннын нысанасына 
алган. Зерттеуш1шн п1к1р1нше, Абай дуниетанымынын нор 
алган саласын: а) XIX гасырдын екшш! жартысындагы казак 
когамынын материалдык болмысы мен а) озык ойлы орыс 
модениет1нен 1здеу керек. Осы аркылы ол жогарыда айтылган 
зерттеу шихер п1к1р1н нактыЛай тусед!, б1рак nixip 
кайталанады. Зерттеуш! ойы Н.Сауранбаевтын niKipi 
тургысында болганымен, Абай дуниетанымынын 
калыптасуында айтарлыктай зор мон! бар казак халкынын 
рухани казьшасын ескермейд!. Ал ез халкынын рухани 
топырагынсыз дара шыккан данышпанды тарих бхлмейд!.

0 йткен1 кандай дарынды енер иес1 болса да халык 
даналыгынан нор алмай, оны бойына табиги жолмен с1н1рмей, 
уйренбей енер тугырына шыга алМайды. Ягни бул саладан 
аттап етуге болмайды.

Осы тор1зд1 зерттеуш! Абайдын дуниеге карасынын 
калыптасуында белпл! дорежеде ыкпалы болган Шыгыстын 
рухани казына кездер1н де атаусыз калдырды. 0з1нен 
бурын осы моселе туралы ой козгаган авторлардын шк1р1не 
03 катынасын ашык б1лд1рш, не себепт! атаусыз калдырып 
отыруынын себеб1н ашып айтпайды. Осы олкылык Э.Жирен- 
Щин мен К,.Бейсембиевт1н арнауДы монографияларында тагы 
да кайталанды.
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1941-1951 жылдардын аралыгында ак,ынныц дуниеге 
кезкарасынын кей салалары жеке-жеке тексер1ле бастады. 
Эс1ресе, Абайдыч философиялык кезкарасы арнайы моно- 
графиялык тургыдан зерттелмесе де, М.Эуезов, С.Муканов, 
К.Жумалиев, М.Сильченко, Т.Елеуов,0.К,оцыратбаев,Э.Жи- 
реншин т.б. арнаулы зерттеу мак.алаларында ар тургыдан 
сез болганын кврем1з. Бул Абайдын адеби мурасы шын 
ман1ндеп халыктык мура рет1нде танылумен 6ipre казак, 
адебиет! тарихында шешуш! ман1 бар болуы себепт!, бул 
муранын табигатын терен танып б1луге журтшылык тара- 
пынан зор К0н1л бвл1не бастаган кезен де жетт1.

Абайдын философиялык. кезкарасын тану жолында nixip 
таласы erxip койылып, кен epic ала бастаганын осы кезде 
жарияланган макалалар санынын молыга тусу1мен 6ipre, 
кейб1р монографиялык, енбектерде арнаулы тараулар 
бер1лу1нен де ангарамыз. Б1рак Абайдын философиялык 
кезкарасын танытудагы алгашкы умтылыстардын ал1 де бер1к 
непз таппай, бул курдел! маселен! терец гылыми талдау- 
лардын непз1не суйене отырып шешпей, ал1 де жеке 
бакылаулар мен топшылаулардын басымдыгын, бурыннан 

* белпл! cinicTi п1к1рлерд1 орынсыз кайталаулардыц аякка 
оралгы болган олкылыктары катар 0р1стед1,

Осы д^у1рден бастап кана, шын ман1нде, акын 
кезкарасынын сырын жан-жакты терен танып актарып, 
зерделей караудын шецбер! кеци бастады. Бурынгы зерттеу- 
лерде бул сала нактылы зерттеу нысанасына алынбай келсе, 
соныра, TinTi, улы акын дуниетанымынын ар турл! салалары 
да арнайы зерттеуд1н кажеттЫп кун т^рт1б1не койыла бас
тады. Осыган орай Абайдын ^икалы к, эстетикалык, педа- 
гогикалык, д1ни т.б. кезка^йстарын жеке-жеке белектеп, 
арнайы зерттей бастаган кубылысты кврем1з. Бул арекет 
жалпы улы акын мурасын шын гылыми тургыдан танып- 
б1лудеп жана бетбурыстын орын ала бастаган ерекшел1п 
болатын-ды. Б1рак бул козгалыс гайыптан пайда болган кез- 
дсйсок нарсе емес, кер1с1нше, ол б|ЗД1н осы кездеп жалпы 
мадени дарежем1зд1н, ой-ер1с1м1зд1н заман гылымына орай 
бей1мдслу1не т1келей байланыста жаткан кубылыс екенд1п 
байкалды.

Абай мурасы монографиялык зерттеулер
желк1цде

Абайдын адеби мурасы жошнде кечест1к дау1рдщ алгашкы 
кез1нде-ак акын шыгармаларыныц идеялык нар алган куатты 
арнасы — ерксниетт! Баты :̂ пен орыс мадениет! екен!
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танымал niKipre анналган ед1. Б1рак акын MVpacbiHbiH орыс 
м^дсниет1мен 1штей туыстыгы мен творчестволык карым- 
катынасы туралы талай кызыкты П1к1рлер айтылганымен, 
бул кубылыстын сырын тсрен барлап, нактылы гылыми 
тургыдан жан-жакты терен бойлап aepTreym^iK бола бер- 
мейд]. Бул салада 1стелген б1рсыиыра зерттеу ечбектер! орыс 
адебиет! мен Абай мурасыныч творчестволык байланысы 
жайындагы маселен! терешрек ашуда гылыми ойда елеул! 
iздeнicтiнбapлblгын ангартты.

1941-1951 жылдар аралыгындагы зерттеудеп ерекшел1к 
— монографиялык зерттеулерд1н пайда болуына байланысты 
бул такырыпты бурынгыдай жалпьыама сез етпей нактылы 
зерттеу нысанасына алу аркылы дурыс тужырымдар жаса- 
лып жатты. Абай мен орыс одебиет! классиктер1н1н творче
стволык карым-катынасымен ерте айналыскан М.Эуезов осы 
жылдары бутан айрыкша кедш бвл1п, белсене араласкан 
онын осы саладагы зерттеулер! мен сол гылыми зерттеуд1н 
н9тижес1нен туган ой корытындыларын 0з1н1н улы акын 
туралы эпопеясында каншалыкты шеберл1кпен с1н1мд1 пай- 
далаиа б1лген1 окырман кауымга танымал норсе.

Абайдын акындык м;)дениет1н1н классикалык би1к денгейге 
К0тер1лу1не елеул! ыкпал еткен бул кубылыстын сырын 
б1луге, онын М9н1н жан-жакты танып б1луге айрыкша кёшл 
аударылган осы дау1рде жазылган макалалар мен зерттеу- 
лерд1н санынын молая rycin, сапасынын терендеу1нен дс 
байкалды. Бул салада гылыми-зерттеу жумыстары кызу 
журпз1ле бастады. Булар, непзшен, 0здер1н1н гылыми-зерт
теу жумысыньтн нысанасына Абай дуниетанымынын 
калыптасуына ыкпалы болтан орыс адебиет1н1ц классиктер! 
мен Абайдын аракатысы, Абай жоне орыстын революцйо- 
нер-демократтары, Абай жоне онын достары, Абайдын поэ- 
тикалык тш сиякты курдел! м^елелерд! арнайы турде 
зерттеу1мен ерекшеленд!.

Кд»1ркыншы жылдарга дей1нп зерттеуяерде Абай мен орыс 
классиктер1н1н творчестволык карым-катысы арнайы сез 
ет1лгенде де жалпыламалык, nixip кайталаушылык басым 
болып, кеб1несе, 6ip моселен! нактылы нысанага алып, 
талдап шешу жагы жетпей жататын.

Абайды тануда 40-жылдардан кей1нп зерттеулерде де 
осы олкылыктар коп жагдайда орын алганымен, гьлыми 
зерттеуге деген талап га езгере бастаганы, ocipece, зерт- 
теуш! галымдардын нактылы 6ip такырыпты жеке бел1п 
алып, гылыми тургыдан нактылы турде шешуге умтылыстын 
барлыгы айкын сез1л1п турды.

Абай мурасын гылыми тургыдан терешрек танып-б1лумен  ̂
б1рге ол мураны кен келемде насихаттау id мерейтой
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карсанында кауырт epic алуымен 6ipre, келемд! моногра- 
фиялык енбектерд1н жазыла бастауымен жандана туст1.

Бул кездеп когамдыкойда орыстын революционер-демок- 
раттарынык мурасын терешрек зерттеуге eлeyлi ман берд]. 
Осы талап тургысынан Абайдын дуниеге кезкарасынын 
калыптасуына ыкпал еткен идеялык кубылыстын табигаты 
жакаша койыла бастады. Бурынгы зерттеулерде Абай дуние- 
танымына ыкпал еткен Абайдын орыс достарыньщ асер1не 
шсшуш! ман бер1ле каралатын. Бул кезкарастын узак. жыл- 
дар бойы абайтану саласында орын алып келу себеб! Абайдын 
тунгыш биографы Как1тай Ыскакулынын niKipine сын 
К0з1мен карамаудан, ягни оны тарихи даму шенбершде 
талдай отырып, гылыми тургыдан непздей алмаудан туган

Буны жогарыда койылып отырган талаптын тургысынан 
жанаша караудын кажетт1л1п сез exuie бастады. Жазушы 
С.Муканов пен М.С.Сильченконын енбектер! орыс 
мадениет1н1н ар турл! топтарынын улы акынга еткен 
ыкпалыньщ шеп кай дарежеде болгандыгын.аныктай тусуге 
багдар бepдi.

Акыннын жуз жылдык мерейтойынан кей1н абайтану 
саласы, шын маншдеп, гылыми-зерттеу енбектер1н1н ныса- 
насына алына бастаган, ягни небар! бес-алты жылдын 1ш1нде 
акын мурасы туралы б1рнеше диссертациялардын 
коргалуынан» монографиялык енбектер мен арнаулы библи- 
ографиялык en6eKTiH жарык керу1нен байкалды. Бул 
кeлeмдi де курдел! енбектер, непз1нен, Абай мурасынын 
орцстын клaccикaJ^ык адебиетгмен творчестволык карым- 
катынасын зерттеуге арналса да акын шыгармаларынын баска 
жактарын да сез етт1.

Б1рак бул енбектерде кептеген нарсен1н бет! ашылып, 
слеул1-елеул1 проблемалар кетергагешмен, акын 
шыгармаларынын саяси-алеуметт!к терк1н! терен талдана 
бермед!. Акын мурасына байланысты кейб1р алеуметтгк кубы- 
лыстар болмысына сын кез1мен карала бермесе кейде Абай 
жасаган алеуметт1к ортанын шындыгынан туып отырган 
кезкарасынын мазмуны, акыннын дербес ойшылдыгын жа- 
дагайлап керсетт!, ягни акыннын ем1р сурген саяси- 
алеуметт!к ортасына сырт караушылык та болды.

а) Абайдын адеби мурасын 30-жылдардын ек1нш1 жарты- 
сынан бастап халыктык мура рет1нде толык таныганы ксй1нгк 
кезенд^  ̂ пайда болган келемд! енбек — М.С.Сильченконын 
1945 жылгы жуз жылдык мерейтой карсанында «Абай» 
(Жизнь и творчество) деген атпен басылым керген енбеп 
ед1.
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Абай 0М1р6аяны мен адеби мурасы туралы орыс т1л1нде 
жазылган бул енбект1ч багалы жагы — акын мурасын жуйел! 
турде кен насихаттауында жатыр. Бул ерекшел1к осы 
енбект1н непз1нен, К0пш1л1кке арналган очерк сипаттас 
турде жазылуына да байланысты болатын. 9 йткен1 автор 
ез1н1н енбепнде Абай мурасыныц жедел шешуд! кажет етет1н 
курдел! 6ip саласын нактылы зерттеу нысанасына алмай, 
ол му раны тутас камти шолуды максат еткенд1ктен, Абайдын 
0м1р1нен бастап онын орыс достарымен, орыс ^дебиет! клас- 
сиктер1мен карым-катынасын, поэмалары мен карасездер1н 
тутас алып жалпылай соз ету| осыны корсетед!. Осы 
себептен де карапайым окырман бул енбектеп автор тара- 
пынан емеур1н б1лд1рген соны пiкipлepiн аса зерлей отырып, 
салыстыра карамаса, байкалмай да кала беред!.

Енбекте кейде зерттеуш! тарапынан кейб1р елеул! 
маселелерд! сез еткенде олкылыкка жол беру жагы да 
баршылык.

З ер ттеуаб ай тан у саласындагы ен курдел! туй1н Абай 
кезкарасындагы демократизмн1н пайда болу себебш: «идея 
прогресса и мировой эволюции, воспринятая Абаем у Спен
сера, в сочетании с утилитарной теорией Милля или теорией 
наибольшей пользы для наибольшего числа индивидумов, 
подобно левому крылу русского народничества рождают его 
демократизм»— деп, Абайдагы демократиялык козкарастын 
пайда болу себеб1н акынныц eai жасаган ортанын саяси- 
алеумегпк жагдайынан тыс алып карайды. Ал кейде 
М.С.Сильченко cypermi Абайды дербес ойшыл Абайдан 
бале карауга да урынган. 0 йткен1 Абайдын дуниеге 
кезкарасын ашыгырак, api басымырак б1лд1рген курдел! 
шыгармасы оныц караевздер! болса, осы карасезд! зерт- 
теуш! улы ойшыл акыннын езше тан дербес оиы, niKipi 
peтiндe карамай, оны да сырттан келген кел1мсек ой рет1нде 
тануы себепт! де: «Гаклия — синтез стихийно-материали
стических воззрений Абая, навеянных чтением Спенсера, 
Писарева, Милля»,— деп жазып отыр. Мундай терк таным 
жалпы адебиет тарихында белил! дарежеде терк асер еткен 
А.Веселовский мектеб!нен калган ыкпалдын xepiHici ед1. 
Бул мектеп устанган козкарастын непз! формализмге 
согатын, ягни белил! б!р идеялык мазмуны белгтл! б!р 
когамнын алеуметт!к тарихи шындыгынан туатынын тер!стей 
караула жататын. Зерттеуш!н!н Абай мен Крылов ,мурасы 
арасындагы творчестволык байланысы арнайы сез еткендег! 
кешпел! сюжет туралы п!к!рде де осы таным тургысынан 
туындап отырган ой терк!н1н корем!з. Бул icnerrec 
олкылыктарына карамай, улы акын мурасын насихаттау 
мен зерттеу icine 30-жылдардын б!р!нш1 жартысынан бастап
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ат салысып ксле жаткан М.С.Сильченко осы снбоп аркылы 
бул жылдары Абай мурасынын бслпл! зерттсуш1лер1н1н 6ipi 
peri НДС таныла бастады.

а) Абай мен жалпы орыс мадснист1нщ ксйб1р 0к1лдср1мсн 
аракатынасы rypajiM маселен! нактылы гылыми зсрттсу ны- 
санасына ала отырып шсшуге умтылган тарих гылымын111н 
кандидаты О.Жирсншинн1н 1949 жылы орыс т1л1ндс жари- 
яланган «Абай и его русские друзья» деген монографиясы 
болатын“Ды. Бул снбек 1950 жылы казак т1л1нде «Абай 
Кунанбасв» деген атпен, ал 1959 жылы « Абай жанс орыстын 
революционер-дсмократтары» деген атпен кайта ендел1п 
жарияланды. Ал осы енбскт1н нспз1 1961 жылы жарияланган 
Абайдын 6 ip  томдык толык жинагында алгы сез, сез сокы 
рет1нде Т0рт1нш1 рет тагы да кайталанып басылды. Кепте- 
ген езгерктер енд1р1л1п, автор тарапынан армансыз 
енделд! де. Б1рак бул басылымдарында да бул екбектердсп 
басты кемш1л1к — кеп проблема котеру, б1рак онын 6ipiH 
де непз1не жете шсшпсу тор1зд1 олкылыктар esrepiccia — 
сол калпында калуы сол тустагы галымдар енбектертдеп 
ортак кемш1л1к болатын-ды.

Екбектщ басты максаты — Абаймен кундсл1кт1 ем1рде 
т1келей байузанысы болтан онын орыс достарымен ара- 
катынасын аныктау. Бул туралы революциядан бурынгы 
баспасездерде жане осы енбек шыкканга дей1н де жалпылай 
С03 болганымен, олардын 0Mipi мен кызмет!, ^ipece, Абай
мен т1келей байланысынын xypi нактылы архив деректер! 
нспз1нде баяндалмаган ед1. Зерттеуш! осы олкылыкты кейб1р 
архив казынасынан тапкан тын деректермен толыктыра туст1. 
Бул енбект1н жем1ст1 жаты да, табысы да осы жагында жатыр. 
Б1рак Э.Жиреншин 0з1н1н гылыми зерттеу нысанасына алып 
отырган такырыбы туралы 0з1нен бурынгылар не айтты, 
(мыс. Г.Тогжанов «Абай» к1табы туралы, т.б.) олардын 
nixipine ез1н1н катынасы кай тургыда болмак деген суракка 
К0н1л беле бермейд!. Сондыктан арнайы ^салыстыра зерт- 
Tcymi болмаса, калын окырман кауым кеп жагдайда бурын- 
нан белпл! п1к1рлер мен зерттеуш! ез тарапынан айткан 
п1к1рд1н ара ж1пн ажырата бермейд!. вйткеш зерттеуш! 
айтып отырган п1к1рлер мен келт[рген деректер бурыннан 
таныма-т, кулакка ciHicri нарселер сез рет1нде кабылданатын 
тустары да баршылык. Шын ман1ндеп гылыми жумыстын 
болмысына жата бермейт1н бул тар1зд1 олкылыктар моно- 
графиялык енбекте б1ршама орын тепкен, Мысалы, осы 
енбекте жане онын сонгы кезде эчделген нускаларында кен 
келемде орын а^тган Абай вм1рбаяны сез болатын тарауы 
осы олкылыкка бой алдырган. Бул тарауда да зерттеуш! 
тарапынан улы акынныч ем1р1 туралы ел аузынан алынган
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б1рсыпыра тын лерсктсрд1ц жанадан бер1лген1мсн, М.9усзов 
жазган акын eMipi, непз1нен тугслдей кайталанып баян- 
далады десе болгандай. Булай ету акын мурасын насихат- 
тауды максат еткснде болмаса, арнаулы гылыми-зерттеу 
снбектср1нде елеул! олкылыктарга соктырмай тура алмайды.

Зерттеуш! Абай мен онын орыс достарынын аракатысы 
ту рал ы массле K e r c p i n ,  олардын Абай дуниетанымынын 
калыптасуына зор ыкпалы болды деген корытындыга ксл- 
генд1ктен: «Русские друзья Абая оказали огромное влияние 
на все мировоззрение и творчество Абая»,— деп ой корытса, 
CKiHmi 6ip жер1нде: «Идеи демократизма и просвещения 
народа, воспринятые Абаем от Мйхаэлиса... нашли своеоб- 
разноб отражение в сатирических стихах Абая»,— деп, 
Абайдын демократиялык-агартушылык идеясы онын орыс 
достарынан кабылданган кубылыс рет1нде таниды. Б1рак 
зерттеуш! осы тужырымын нактылы факт1лерге суйене оты- 
рып, долелдемей, жалан баяндаган. Бул тужырымнын 
нактылы деректерд! терен талдай отырып, соларга су йену 
аркылы жасалган корытынды емест1п автордык сокгы 
енделген енбектер1нде осы n i x i p i n  оп-онай алып тастай 
сал у ы на н да керсм i з.

Зерттсуш! ез1н1н енбепндс Абайдын дуниегс козкарасын 
^р тургыдан танытуды, оны жан-жакты шeшyдi алга кояды. 
Сондыктан да «Абайдын дуниеге кезкарасы» деген тарауды 
б1рнсше такырыптарга бвл1п (Абайдын философиялык 
кезкарасы: Абай — агартушы; Абайдын д1нге катысы т.б.), 
буларга жеке-жеке токталган. Мундагы зерттеуш! енбспн1н 
кен1л аударар жагы — осы такырыптарды алгаш рет арнайы 
кетеру1нен ерекшеленед!. Б1рак булардын бор1нде автор 
ycTipT шолуга урынып, ез тарапынан ез1нд]к п1к1рлер 
айтуга бара бермеген. «Абай — агартушы» деген бел1м де 
осы тургыда болса, «Абайдын акындыгы» деген бвл1м де 
^ac6HefKc тон ерекшел]кпен ашылмаган.

Э.Жиреншинн1н айрыкша кен1л бвл1п, арнайы кетерген 
курдел) такырыбынын 6ipi — «Абайдын олеуметт1к ойды 
дамытуы жоне Абай заманындагы казак поэзиясы». Бул 
6aiiM Абай мурасынын нор алган басты саласынын 6ipi — 
казак халкынын рухани казынасына катысын аша Tycyi 
максат сткенд1ктен, зерттеуш!: «казак халкынын" рухани 
модениет!, бай поэзиялык енер! болмаса, б1зге жеке Абай- 
дын да кымбатшылыгы кер1нбеген болар ед1, Абайды 
тугызган да осы рухани модениет. Солай болса, 6i3 алдымен 
СОЛ ортанын мон-жайын тексерт1п шы[гуымыз керек»,— деп, 
улкен максат, зор талап кояды.

Кеп зерттеуш1лер сырт кет1п журген келел! моселеге 
назар аударып, Абай дуниетанымынын калыптасу жолын-
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даты тутан халкынын рухани казына корыиа суйене отырып 
nixip айтуы — бул снбект1н сн урымтал кунды тусы болып 
шыккан.

б) Абайдын- ^деби мурасын зергтеу саласында проф. 
К,. Жумалиевт1н 1946 жылы кортаган докторлык диссертаци- 
ясы непзшдс жазылып, 1948 жылы жарык, керген, «Абайга 
дсй1нп к,азак поэзиясы жане Абай поэзиясыныц т1лЬ>,— деген 
монографиясы айрыкша орын ^iлaды. Бул монография — 
абайтанута косылган елеул! улес! бар енбек, 0 йткен1 бул 
келемд! монографиялык зерттеу — Абай мурасын таныту- 
лагы гылыми ойды терендетс гускен, непзп гылыми зерттеу 
нысанасына алган такырыбын шешуде ез1нд1к ерекшел1п 
мен жаналыты мол api окушылар уш1н практика^дык, манызы 
бар туынды. Бул курдел! зерттеуд1н толыкканды болып 
шыгуына зерттеуш1н1н жaĴ rLы казак едебиет! тарихын жасау, 
оны зерттеу 1с1не ерте араласып арттырган мол таж1рибес1 
мен осы мураны 40-жылдары мектеп окулыгына нактылы 
зерттей отырып, енд1рудеп даярлыгы улкен септ!г1н 
типзгендей ссз1лед1, К,азан Т0нкер1с1нен кейшп дау1рдеп 
казак 9дебиет1н зерттеуд1н басы мен бастамасы окулыктар жа- 
саудан басталганы К0пш1л1кке мол1м нарсе.

Казак мектептер1не арналган адебиет окулыктарында 40- 
жылдардын басына дей1н Абай мурасы адебиет хрестомати- 
яларынын келем1нде Гана танытылып келсе, 1941 жылдан 
бастап, ол мура орта мектепт1н адебиет тарихы туралы 
окулыкта кен тургыдан орын ала бастады. Орта мектепке 
а риал га н тунгыш адебиет тарихынын окулыгын жазып, Абай- 
дын адсби мурасын жуйел! турде курдел! такырыптарга 
ж1ктей отырып танытуда К,- Жумалиевт1н ез1нд1к улес! 
бар. Эдетте окулык мектеп балаларынын жас ерекшел1пне 
байланысты жазылып, маселе оте тужырымды турде ба- 
яндалганымен, алгаш рет осы окулыкта Абай мурасы жана 
талап тургысынан угындырылдьг.

Автор 0з1н1н гылыми зерттеу нысанасына Абай поэзи- 
ясынын акындык т\л\я арнайы бел1п алып, жеке 
карастырган. Зерттеудеп басты максаты — улы акыннын 
поэтикалык С0зд1к корыныц сырына бойлай отырып, онын 
шеберл1пн ашу аркылы Абайдьщ классикалык адебиет 
декгсй1нс К0тер1луш1н жолын гылыми тургыдан корсетуде 
жатыр. Бул курдел! маселен! автор Абай мурасын — жалпы 
ат ycTi шолу аркылы емес, кер1с1нше, азабы ауыр, зор 
келсмдеп картотекалык жумыстар журпзу аркылы Абай- 
дык акындык т1л корындагы колданыска тускен коркем сез 
олсменттер1н, гылыми тургыдан бсллл! 6 ip  жуйеге T y c ip in , 
талдау аркылы шешед!. Нс себепт! Абайды казак адебиет1н1н 
классип, адеби т1лд1н непз1н салып, жана реалист1к багытта
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дамытушы акын деген суракка осы енбекте талданып 
жуйеленген акындык ти1д1ч табигатын тычгылыкты турде 
танып б1лу аркылы жауап бершген.

Бул енбект1н ез1нд1к кайталанбас ерекшел1ктер1 де бар. 
Бул — алдымен, Абай мурасын танытуга арналган 
енбектерден ез1н1ц зерттеу тосшш1н езгешел1г1мен дарала^ 
нады. Ек1нш1 жагынан алып Караганда, кептеген eH6eKtepAe 
гылыми зерттеу нысанасына алынып отырган моселенш 
ез1не тан ерекшел1п ескер1лмей, n iK ip  жeлici жалпылай 
баяндалса, автор осы олкылыктардан саналы турде бой 
тартуымен ерекшеленген.

Ол 031Н1н зерттеу нысанасына алып отырган 
такырыбынын табигатына сай салыстырмалы тас1лд1 орынды 
турде колданум^н катар, непзп niKipin дедукциялык ой 
корытындысынын тургысынан 6epin отырады. Сондыктан осы 
енбект1н зерттеу нысанасыныц табигатынан туындайтын са
лыстырмалы Т9сш1не айтылган кейб1р сын пшрлер зерттел1п 
отырган такырыптыц вз1нд1к болмысына ман бермеуден 
туындап отыр деп б1лем1з.

Зерттеуш! стил1нде жалпылай nixip айтуга бармай, 
нактылы факт1лерд1ц непз1не суйене отырып, шк1рд1 Kecin 
айту жагы басым. Бул ерекшел1к — зерттеуш1н1н 03 тужы- 
рымына ccHiMiHiH молдыгынан болса керек.

Бул енбект1д зерттеу процес1нде киындыкка Т1рейт1н жер1 
— Абайга дей1нп жоне Абай поэзиясыныд поэтикалык 
сездер тобына жалыкпай картотека жасаумен гана шек- 
телмей, оларды белпл! 6ip принципт1д непз1нде жуйеге 
Tycipin, op6ip акындык сезд1н Абай шыгармаларында коддану 
ерекшел1п мен акындык шеберл1к сырын ашуында жатыр. 
Зерттеуш! бул epeкшeлiктepдi ашуды жалад максат етпейд!, 
олардыд 6opi де Абай творчествосыныд непзп алеуметт1к 
сарыны мен реалист1к стил1н1д рухына сай теред байланы- 
стагы занды процесс екешн гылыми тургыдан далелдейд!. 
Булар, acipece, К. Жумалиевпд Абайдыд 0з1не дейшг! 
^дебиетте туракты дастурге айналган туракты керкем сез 
колданыстарын заман талабына сай езгерткен1н, немесе 
Абай шыгармаларында литота, гипербола, символ тар1зд1 
акындык тищ1д 0те аз орын алу себеб1н, улы акынныц 
реалист1к стил1не пкелей байланысты кубылыс екешн 
нактылы далелдерге суйене отырып ашуынан байкалады.

Абайдьщ эдеби мектёб!

Кыркыншы-елу1нш1 жылдар iшiндe Абай мурасын’ зерт- 
теуде монографиялык едбектерд1н жарык керу! мен б1рнеше 
диссертациялык едбекпд жазылуы абайтану гылымыныд да-
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му уст1нде CKCHAiriH керсетт!. Бул екбектерде акын мура- 
сынын кептеген проблемалары козгалып, онын кейб1р 
жактары туралы niKip таласы етк1р койыла багтады. Осы- 
ныр 6ipi Абайдыц акындык мектеб!.

К- Мухаметхановтыч «Абайдын 9деби мектеб!» деген дис- 
сертациясы осы м^селе туралы 1951 жылгы шк1р таласыныц 
ашылуына мурындык болуында, сол кезед ушш беймал1м 
сыр да бар ед1.

Абайдын адеби мурасы туралы уйымдастырылган nixip 
таласында абайтанудын даму жолындагы кейб1р кедерплер 
мен «кател1ктер» сынга алынып, бул гыяымнын онан ары 
даму жайы сез ет1дд1. П1к1р таласы — шындык анасы 
дегеншн не екенд1пне коп зерттеуш1н1ч кезш жетк1зд1. 
Абайтану саласында кол жеткен жет1ст1ктер1м1з бен 
кемши11ктер1м1з ар тургыдан сарапка тус1п, Абайдын адеби 
мурасын мунан ары терен1рек тани тусу уш1н не 1стеу керек 
деген маселеге назар аударылды.

r iiK ip  таласында коп маселе козгалды, б1рак саяси астары 
бар кубылыс рет1нде Абайдын акындык мектеб! айтыс-тар- 
тыстын басты нысанасына айналып кетт1.

Абайдын акындык мектеб! туралы п1к1р, алгашкыда, Абай
дын шак1рттер1 деген атпен тонкерктен бурынгы дау1рде-ак 
К0тер1ле бастаган-ды. Бул жайлы п1к1рд1н пайда болу, даму 
тарихына коз ж1берсек, бул Абай кайтыс болган сон* б1раз 
жылдардан кей1н-ак ите-шала пайда болган сиякты. С. Му- 
кановтын керсету1нше. бул nixip 1911 жылдары-ак Kopinic 
берген1н байкаймыз. Осы жылдардын ез1ндё, ^ipece, 1918 
жылгы «Абай» журналы беттер1нде Абайдын акын шак1рттер1 
деген алгашкы nixip ушкындары канат какты. Абайдын акын 
Ш9к1рттер1 мен онын творчестволык ыкпалында болган калам 
иелер! туралы 1918 жылгы «Абай» журналы мен 1922 жылгы 
«Шолпан» журналынын бет1ндеп макалаларда кер1н1с 6epin 
жатты. Бул макалаларда Абайдын шак1рттер1 деген угымга 
шек меже койылмай жалпылай nixip айтылган.

Абайдын акын Ш9к1рттер1 деген угым агайынды Белослю- 
довтардын колжазбаларындагы деректерде де ушырасады.

Белослюдов б1ршш1 рет абайтану гылымына «абайизм» 
деген термина! енд!рген. Бул термин — жалпы магынада 
айтылганымен, Абайдын казак 9дебиет1нде тудырып отырган 
жада багыттагы д^тур! мен онын демократиялык- 
агартушьыык козкарасын камтитын угым. Осы магынада 
абайизмд! кабылдап, Абайдан кей!нп доу1рде казак 
9дебиет!нш тарихында ол д^стурд! дамытушылар к1мдер ед! 
деген маселен! кетерд!. Мунысы Абайдын акын Ш9к1рттер! 
туралы угымды камтитыны Абайдан сонгы акындарды олар-
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дыч щыгармаларынын мазмунына карай ез1нше, ж1ктей 
карауынан да байкалады.

Абайдын акын шак1рттер1 туралы nixip Абайдыц кайтыс 
болуына отыз жыл толуына орай кайтадан кетерше бас- 
тады. Абайдыц адеби мурасына тугелдей арналган «Эдебиет 
майданы» журналынын И — 12 санында М. Эуезов Абайтану 
гылымына алгаш рет Абайдын «адеби мектеб!», Абайдын 
«толык магынадагы Ш9к1рттер1» деген атауды енд1рд1. М. Эу
езов Абайдын 03 мацында болган акындарды гана балектеп 
алып, шак1рт акындар деген угымга б1рсыпыра ман беруге 
тырыскан.

Абайдын акындык мектеб! немесе Абайдын акын 
шак1рттер1 туралы, ocipece, улы акыннын туганына 95 жыл 
толуына байланысты мол сез болып, кен epic ала бас- 
таганын осы жылдагы К,. Мукаметханов, Э. Жиреншин, 
Е. Исмайылов, Э. Токмагамбетов, F. Сералиев т. б. жазган 
макалаларда анык байкалды. Булар Абайдын акындык мек- 
теб1не жататын акын шок1рттерд1, непз1нен, exi топка бел1п 
карайды. Булардын б1р1нш1с1не Абайдын туыстары мен ру- 
ластары жаткызылады. Муны проф. Е. Исмайылов «Абайдын 
тура Ш9к1рттер1» деп атаса, Э. Токмагамбетов «ек1нш1 топтагы 
шак1рт акындар» деп атайды. Ал екшш! топка непз1нен, 
Абайдын кешнп доу1рд1н акындары жаткызылган.

Абайдын акындык мектеб! деген моселе улы акыннын 03 
aoyipi мен 0з1нен кей1н одебиет майданына келген акындарга 
еткен ocepi тургысынан койылады да, сонгы шок1рт акындар 
Абайдын акындык достур1н ез шыгармаларында дамыткан 
кызмет! назарга алынады. Бул nixip жалпы тургыдан койылса 
да, непз1нде, дурыс таным ^латын-ды. Б1рак Абайдын акын 
Ш9к1рттер1 деген угым мен Абайдан кей1нп акындар тобынын 
Абайдын акындык достур1н дамытушылар арасына меже, 
шек коймай жалпылай атауга жол 6epin алды.

«Абайдын акындык мектеб! не?»— деген угымга нактылы 
аныктама бер1лмед1. 0 pi «Абайдын шын .мошндеп акын 
шак1рттер1не к1мдер к1ред1?» деген суракка да дурыс меже 
устанбайды. Осы себепт! М. Эуезов 1934 жылы Абайдын 
акын шок1рттер1н1н санын терт к1сщен керсетсе, 1950 
жылдары Ш9к1рттерд1ч жалпы саны жазылган макала, зерт- 
теулерде кырыкка таялды. Абайдын «тура магынадагы» ждне 
«ек1нш1 топтагы» шак1рттер1нщ катарына К- Мукаметханов 
13 KiciHi, Е. Исмайылов 12 Kicini, F. Сералиев 10 Kidm, 
Э. Т окмагамбетов 15 xiciHi, Э. Жиреншин 23 Kicini жаткызады. 
Бул авторлардын 6opi де Абайдын акын шак1рттер1 катарына 
енд1ргендерд1 ек1 топка беле караган.

BipiHmi топка М. Эуезов «Толык магынадагы шок1рттер» 
деп Акылбай, Магауия, Кекбай, Ш5кор1мд1 атаса, Е, Ис-
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майылов булардын уст1не «тура ш^к1рттер» деп К5к1тай, 
Эуб;ж1р, 0pin, Нарманбет, Эбсалык, Эрхам, Турагулды косса, 
ек1нш1 топка С. Донентаев пен М. Кепеевт1 косады. Ал 
0 . Токмагамбетов б1р1нш1 топка Мука мен 0 сетт1, ек1нш1 
топка: С. Торайгыров, С. Кебеев, 0 .. Галимов, Б. 0тет1- 
леуов, Г. Рамазановты косты. Ал 0 . Жиреншин оз тара- 
пынан шок1рттерд1н катарына: Нурлыбек, Мукаметжан, 
Баймагамбет, Байкекше, Телеу, Агашаяк, К,иясбай, 
Корпебай, Ырсалды, М. Сералинд!, К. Мукаметханов: Бей- 
сенбай, Халилолла, 0лмаганбетт1 жаткызса, буларга Г. Се- 
ралиев Ажар, Кемшрбай, Шортанбай, Жуапбеккожа, 
Куандык, Б^ржан, 0 бд1рахманды косты. Келт1р1л1п отырган 
мол1меттерден бул туралы nixip айтушылардын 6api де ез 
тарапынан косып отырган Абайдын акын maxipTTepiHe белпл! 
6ip нактылы меже, алшем колдану тургысынан карамауы 
себепт! талгамсыздыкка жол 6epin алганы KopiHin тур.

Абайдын акындык мектеб! туралы нактылы гылыми зерт- 
теу нысанасына алып, арнаулы зерттеулер журпз1п, молы- 
рак nixip айткан галымдар К,. Мукаметханов пен 0 . Жи
реншин болатын.

К.. Мукаметханов ез1н1н енбепнде Абай ш^к1рттер1 деп 
Абай тошрепнде, айналасында кундел1кт1 турмыста т1келей 
карым-катыста болтан онер иелер1н1н OMipi мен туынды- 
ларын арнайы зерттеу 1с1мен шугылданды. Автордын «Абай
дын адеби мектеб! туралы» деген диссертациялык енбеп ез1 
беле каратан онер иелер1не арналуы жай норсе емес ед1.

Ол Абай айналасындагы (шок1рт деп танытандарын) 
онерпаз жастарды алып, олардын 0з1н ек1 топка боле 
карады:

1. Абайга шок1рт болтан, б1рак артына творчестволык 
мура калдырматандар; 2. 0 деби мура калдырып, акын достур1н 
дамытушылар.

К,. Мукаметханов Абайдын одеби мектеб1не енет1н акын 
шак1рттер1не, непз1нен, улы акыннын aйнaJ^acындa болып, 
кундел1кт1 тол1м-т^рбие алтан жоне казак одебиет1не Абай* 
снд1ргсн жана багыттаты акындык дастурд! т1келей дамыту
шылар тана енед! деген б|рден-б1р дурыс багыт устанады. 
BipaK осылармен катар автор Абай мектеб1н1н аукымында 
акындык oHepi жок 12 xiciHi атайтыны бар. Бул к1с1лер 
туралы мал1меттер Абай ем1р1н1н кей жактарын толыктыра 
тусет1н дерек рет1нде ман1 бар деп карамасак, шынында, 
олар Абайдын акындык достур1н дамытушылар катарында 
тура алмайтыны талас тудырмасы керек-т1.

К,* Мукаметхановтын 1951 жылы 7 сау1рде улкен тартыс- 
пен корталтан «Абайдын акындык мектеб! туралы» канди- 
даттык диссертациясы абайтану тарихында айтарлыктай ман1
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бар гылыми ечбек pexiHAC багаланды. 1934 жылы М. Эуезов 
гарапынан койылган проблеманын гылыми шеш1м1н берген 
^pi ез кезеч» yuiin epeci би1к зерттеу енбеп болатын.

BipaK, 1950 жылы 26 желтоксанда «Правда» газетшде 
жарияланган «Казакстан тарихы марксизм-ленинизм 
тургысынан баяндалсын» деген мак.аладан сокадн ызгарлы 
жел Казакстаннын идеологиялык 0м1р1н асты-уст1не 
шыгарды. Ресейд1н отаршылдык саясатын repicren сынаган 
енбек атаулынын 6api тер1стел1п жатты* Осы макаладан бас- 
тап козгаган идеология саласындагы курсе абайтану саласына 
да жайылды, ягни К,- Мукаметхановтын енбеп белгтл! саяси 
максатпен уйымдастырылган 1951 жылгы 15 маусымдагы 
Абай мурасын зерттеу жешндеп айтыстын тууына сылтау 
болды. Гылыми журтшылык, пен адеби к.ауым куптай карсы 
алган Абайдыи адеби мектеб! туралы соны таным С. Муканов 
баяндамасы непзшде кабылданган Кдзак ССР Гылым ака- 
демиясынын Президиумы мен Казакстаж! Жазушылары 
Одагыныч Президиумы «Казак, адебиет1н1н классип Абай 
Кунанбаевтын oMipi мен творчествосын гылыми зерттеу 
жен1ндеп айтыстын корытындысы туралы» деген 
каулысында: ..Сонгы уакытка дей1н Казакстаннын жеке 
адебиетшшер! «Абайдын акындык мектеб!» дейт1н гылымга 
карсы, буржуазиялык объективт1к концепцияны уагыздап, 
ерескел саяси кате ж1бер1п келд1... К* Мукаметхановтын 
«Абайдын адеби мектеб! туралы» деген саяси зиянды дис- 
сертацияда Кенес ук1меп дау1р1не дей1н ом1р cypin, онын 
кас жауларына айналган буржуазиялык ултшылдар да Абай
дын «шак1рттер1» деп акталды»,— деп каулы алды. Осыдан 
кей1н коп узамай-ак М. Эуезов кудаланып, К- Мукамет- 
ханов халык жауы деп айыпталып усталды.

Уакыт 0тт1, бул зорлыктын бет! ашылды. Диссертант 
та, ол зерттеу нысанасына алган акын шак!рттер де акталды, 
9деби муралары жарык коре бастады. 0 д!лет кеш1пп келсе 
де женд!.

Абайдын акындык мектеб! туралы маселеге Э. Жиреншин 
де ез1н1н монографиялык енбепнде кен квлемде арнайы 
токталып откен. Абайдын акын Ш9к1рттер1 к1мдер ед! дегенд! 
аныктауда нактылы меже усталмауы себепт!, олардын саны 
автор енбектер1нде б1рде кебеЙ1П, б1рде азайып ауыткып 
отыруынан-ак ангарылып турады. Моселен, зерттеуш! 1949 
жылы Абайдын акын Ш9к1рттер1н1н катарына 18 ктт  енд!р!п, 
онын алтауына арнайы токталса, 1950 жылгы енбепнде 21 
KiciHi атап, онын жетеу1не жекедара токталган. Ал 1959 
жылы 9 KiciHi гана атап erin, онын ушеу!не гана арнайы 
токталып откен. Э. Жиреншин Абайдын акын шок1рттер1н1н 
санын б[рде молайтып, б!рде азайтып отыруы — улы
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кынныч шын м^н1ндеп m^Kiprrepi к1мдер болуы ту рал ы 
гылыми жуйел! багыт устанбауы себепт! «Абайдыц ддеби 
лектеб1н айтканда б1з, б1р1ншщен, Абайдыц агартушылыц 
жолы поэзиялык. традициясын (?), алеуметт1к идеясын, эс- 
тетикалык, принциптерш кабылдап, каза1̂ тыц алеуметт1к 
ойын дамытк^ан ipi акындары мен ойшылдарын айтамыз, 
ек1нш1ден, Абай айналасында акынмен б1те 1̂ айнап, 6ipre 
0скен, кезбен квр1п, кулагымен ecrin, 6ipre жасасцан, 
орысша ок,ыган жастар мен суырып салма халы!; а^ынДарын, 
ж9не шыгармаларын жазып шыгаратын акындарды, ^цпме- 
ертекш1лерд1, музыкант-композиторларды айтамыз»,— деп 
жаллылай долбармен nixip б1лд1р1п отыр.

Зерттеуш! Абайдыц ак,ын m^iprrepi улы акынныц 
ак,ынды1̂  дзстур1н дамытушы болуы керек деп караса да, 
С. Торайгыров, С. Денентаев т, б. арндйы токталганда, 
бул мыслен! арнайы турде сез етуд1ц орнына олардыц 
0M ipi мен творчествосында бурыннан белпл! жайттарды, 
жайларды жаллылай сез етед! де, Абайдыц акындыц 
д^тур1н дамытудагы олардыц творчестволык 1зден1стер1 
^^aктылы талданбай назардан тыс калып отырады.

Абайдыц айналасында жасаган 6ipiHmi топтагы шак1рттер 
туралы Э. Жиреншин де М. вуезовтыц «Абай устаз да, сез 
угатын ынталы талантты жастардыц 6api шакхрт»— деп жал- 
пылай айтылган, б1рак белпл! магынада шек койылмай 
айтылган п1к1р1н ез зерттеу1нде багыт-багдар рет1нде уста- 
нуы себепт! Абайдыц а1;ын Ш9к1рттер1 катарына кептеген 
к1с1лерд1 жаткызуы Абаймен кундел1кт1 т1рл1кте аралас болу 
жагын ескеруден туган nixip сиякты.

Абайдыц акындык мектеб! немесе Абайдыц ак,ын 
шак1рттер1 деген угымныц, шынында, гылымда м9н-магынасы 
зрр таным. 0 йткен1 бул атаулар непз1нен ек1 турл! угым, 
танымды ацгартады. Алгашкысы, ягни Абайдыц акын 
шак1рттер1 деген аталым Абаймен т1келей араласып, 
акындык жолында т1келей ез шамасына карай дамытушы- 
лар жатады.

Ал Абайдыц акындык дастур! ез1нен кей1нп кезецде 
BMipre келген акындар творчествосында калай дамытылып 
жалгастырылды деген аса курдел! угымды камтиды. Зерт- 
теушшер Абайдыц акындык дэстур1н дамытып жалгастырган 
к1мдер ^лды  деген моселен! ^р тургыдан жалпы кетерген! 
болмаса, ол д9стурд1ц Абайдан соцгы дoyipдe калай дамы- 
тылганы арнайы карастырыла бермед!. Бул зерттеу ныса- 
насына енд1 гана алына бастаганымен, оны кец магынада 
гылыми тургыдан терец барлап карастыру ici ез зерттеуш1с1н 
кутуде.
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¥лы акынньщ к,айтыс болуына елу жыл толу к,арсанында 
Абай мурасьш зерттеу ici Казакстанда болып еткен иде- 
ологиялык бурмалау науканына карамастан б1ршама жан* 
дана тускен! байкалды. Шын м^н1нде, абайтану тарихына 
бул дау1р жем1с1 мол жылдар болып косылды. Осы жылдар 
1ш1нде Абай мурасынан 2 докторлык., 9 кандидаттык дис
сертация жазылса, М. Оуезовтыц «Абай» романы Мемле- 
кетт1к сыйлыкка ие болды. Туцгыш рет Абайдьщ OMipi мен 
творчествосы туралы гылыми жинак та осы жылдары жарык 
корд!. Абайдыц 9деби мурасын т1келей зерттеуге арналган 
онга жуык монографиялык ецбектер де осы кезенде басылым 
керд1.

Абайдыц OMipi мен оныц адеби мурасы жацадан табылган 
елендермен толыгып, ел аузынан жиналган естел1ктер мен 
СОНЫ дерек маглуматтармен молыгып корлана TycTi.

¥лы акын мурасыныц зерттелмеген 6ip саласы оныц 
K.apace3aepi болса, ол сала да нактылы зерттеу нысанасына 
алынды. Акын мурасы бул жылдары жан-жакты зерттеу 
нысанасына алынып, гылыми тургыдан танып-бшу ici арта
T y cT i.

Абай 6ipmaMa гылыми тургыдан зерттеу мен насихаттау 
iciмiздiц откендеп мадени мурага деген ынтамыздыц айгакты 
KopiHiciHe айналды. Абайды танып-быу, зерттеу, багалау 
icinin кешнен epic алып отырганы тек кана 1954 жылгы 
6ip жылдыц iшiндe гана газет, журналдар мен басылымдарда 
жарияланган макалалар мен зерттеу eH6cKTepiHiH саны 600- 
ден асып жатуынан да KopeMia.

BipaK айтылып отырган дepeктepдiц бipcыпыpacы акын 
мурасын зерттеу де eлeyлi проблемаларды соз eTKeniMeH, 
HeriaiHCH, бурыннан бeлгiлi жайттарды насихаттау сарцны 
басым жатуын умытуга болмайды. Акын шыгармаларын тек 
республика KoacMinae гана’ емес, букшодак K0лeмiндe, 
СОЛ аркылы шетелдерде де насихаттау ici кец epic алды, 
Тек казак tlninin 0зiндe гана 1954 жылдан кешнп жылдарда 
Абай шыгармалары толык квне академиялык жйнак рет1нде 
бес рет кайталанып басылды. 1954 жылга дейш Абай 
шыгармаларыныц тандаулы жинагы тек орыс, езбек тшне 
гана аударылса, 1954 жылдан бастап орыс, езбек, татар, 
кыргыз, каракалпак, уйгыр, тур1кмен т1лдер1не аударылып, 
жеке жйнак peTinae басылым корд!. Осымен 6ipre кытай, 
чех, монгол, испан т. б. шет тсддерге аударылып, жеке 
Жйнак ретшде басылды. Кдятай, чех, венгр т1лдер1нде акын 
мурасын насихаттауга арналган 6ipHeme макалалар жарык 
кврд|. Бук1лодак квлeмiндeгi газет, журналдар улы акын 
шыгармаларынан yaiHWUiep мен елец циклдepiн жариялау- 
мен 6ipre, Абай мурасын насихаттауга айрыкша кецьл 
бел1п, журтшылык назарын осы м^селеге аударып отырды.
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Абай мурасын гылыми тургыдан танып-б1луд1н соны 
кырлары ашылып, енд1 акын мурасын зерттеу нысанасына 
алган жана салалары жел1 тартып ез алдына зерттслу1мен 
ерекшелене бастады.

АБАЙ М¥РАСЫНЬЩ ЭР САЛА БОЙЫНША ЗЕРТТЕЛУ1

Текстологияльщ жагынан зерттелу!
Абай шыгармаларынын жариялануы жи1леп, онын 

одактагы халыктар мен шетел тшдер1не аударыла бастауы 
бул мураны гылыми тургыдан зерттеп б1лудеп басты 
м1ндетт1н 6ipi — о бастагы тел нусканы табиги калпына 
келт1ру аркылы конондык текст1н жасау талабы койылдьк 
Журтшылык тарапынан койылып отырган рухани курдел! 
де киын маселе осы жылдары ерекше К0тер1ле бастады. 
Осы салада арнаулы зерттеулер журпзуд1н кажетт1л1пн 1951 
жылгы казан айында 0тк1з1лген «К.азак адебиет1н1н классип 
Абай Кунанбаевтын eMipi мен творчествосын гылыми жол- 
мен зерттеу жен1ндеп айтыстын кopытындыcьD>тypaлы 
Казак ССР Рылым академиясы мен Казакстан Жазушылар 
Одагыныч Президиумынык усынысында: б) Казак ССР 
Рылым.академиясынын Т1л жане адебиет институты 1952— 
1954 жылдарга арналган такырыптык жоспарларында Абай- 
дын 0Mipi мен творчсствосынын мына проблемаларын 
шешуд! К0здейт1н болсын; Абайдын мурасын текст жагынан 
зерттеу, автографтарды, жазып алынгандарды, ауызша 
айтысып журген варианттарды аныктау: брыстын классика- 
лык адебиет1н1н Абай творчествосына ыкпалы: Абайдын 
Т0нкер1стен бурынгы демократиялык адебиеттеп жоне кенес 
акындары мен жазушыларынын творчествосындагы акындык 
дастур»,— деп атай отырып, кандай такырыпты зерттеу 
нысанасына алу керект1пн арнайы турде атап erri. Бул 
маселелерд1н 1ш1нде алдымен ауызга алынып козгау тускеш 
— Абай шыгармаларынын текстологиясы болатын-ды,

Алгашкы доу1рлерде акын шыгармаларынын текстология
сы туралы ?̂р басылуына байланысты сындарда кейб1р 
макалаларда жанама турде, 1ш1нара niKip рет1нде кетерш 
жатты.

30-жылдар басында Абай шыгармаларынын текстология- 
сымен шындагтайналыскан М. Эуезов Абайдын тунгыш толык 
жинагын басылымга даярлау карсанында акын 0лендер1н1н 
курылысын табиги ка^лпына келт1рш, 1086 елен жолын 
кайта TipUrin, уй1р1не косты. Жазылу мерз1м1н аныктап, 
сездеп, елен жолындагы езгер1стерд1 KavinHHa келт1ру
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жолында тендес! жок 1зден1стер журпзу нэтижес1нде Абай 
mbirapMaviapbi текстологиялык, 6ip гзге тус1р1лд1.

Елу1нш1 жылдардан кеЙ1н текстология маселес! кауырт 
кетер1л1п, арнаулы макалалар мен арнайы зерттеу 
енбектер1нде сез бола бастады. Абайтану саласынан кен^рек 
орын ала бастаган бул кубылыстыч белец алуы абайтануга 
койылар талаптын салмагын да ангартты. Бул курд ел i 
м1ндетт1 тупк1луст1 турде тынгылыкты шеш1п, гылыми 
тургыдан б1р байламга келу — Абай мурасын гылыми 
тургыдан дурыс багытта танып-би1уд1н адгышартынын 6ipi 
рет1нде кун тарт1б]не койылды.

Абайдыц 03 колымен жазылган тупнусканын калмауына 
байланысты тецкер1стен бурын акыннын кез! т1р1с1нде 
жарияланган, колжазба куй1нде таралган жане кей1нп жыл- 
дарда сан рет жарияланган, толык, жинак рет1нде б1рнеше 
рет басылым керген Абай шыгармаларыныц жалпы непз! 
6ip болганымен, текстологиялык тургыдан Караганда, тексте 
алшактыктар ушырасатын. Кейб1р 0левдер1ндеп шу- 
мактардын орын ауысуы немесе тыннан косылуы, кептеген 
С0здерд1н магынасы езгеру! тар1зд1 кубылыстардын ушы- 
рауы кейб1р зерттеуш! ецбектер1нде акын niKipin кей 
жагдайда тер1с угынатынын байкатып жур. Абай 
шыгармаларын зерттеушшерд! бул киыншылыктан куткарган 
конондык текст1ц кажеттЫп, ягни, акын шыгармаларын 
табиги тупнуска калпына келт1ру талабында жазылган 
енбектер сонгы жылдарда туындап отыр.

Абай шыгармаларынын текстологиясы туралы п1к1рд1 
тунгыш академиялык толык жинакты даярлауга кетерген 
Бозтай Жакыпбаев ед1. Ол Абайдын сепз сезше тузету 
енд1р[п, бул icKC бастама жасады.

1945 жылгы Абайдын толык академиялык жинагынын 
текст! туралы нактылы фактыларга суйене от̂ ырып шк!р 
айткан адебиетш! Т, Эбд!рахманов. Ол Абайдын тунгыш ака
демиялык толык жинагы 1909 жылгы Кок1тай бастырган 
жинакка суйенбей, тек Мурсей!т колжазбасын непзге алуы 
себепт! кептеген свздерд!н магынасын орынсыз бузуга жол 
берген1н далелд! турде сынга а.1ды. Абай шыгармаларынын 
емлсл!к кателер! туралы алгаш рет nixip кетерд!. Абайдыц 
кайтыс болуына елу жыл толуына байланысты шыгарылатын 
акын шыгармаларынын академиялык толык жинагынын тек
стологиялык жагына баса назар аудару кажетт!п арнайы 
ескерт!лд1.

Б!рак 1954 жылы жарияланган Абайдын академиялык 
толык жинагы текстологиялык жагынан журтшылык куткен 
талаптын денгей!не квтерше алмады< Кер1с1нше, 1945 жыл-
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дагы академиялык. толык. жинактык. дарежес1нен алдекайда 
темендеп кетт1. Абай шыгармаларыныц бурынгы дурыс тек- 
стер! бурмаланып, далелс1з ампуляциялы!^ кубьыыстар орын 
алумен 6ipre акыннып б1рсыпыра елевдер! жинактан ешб1р 
себепс1з шыгарьллып тасталды. Жинак, жада табылган 
елендермен толыктырылмады. Бул жинактыч сапасы темен 
дарежеде болуына осы жылдары казак адебиет1н1н тарихын 
зерттеуде орын алган кейб1р урда-жык сьщаржак п1к1рлер 
мен кейб]р нигилист1к кезкарастын салкыны да тигешн 
кврем1з.

Абайдыч 1954 жылы академиялык толык жинагыныи оз 
дарежес1нде шыкпауы осы жинак туралы сын п1к1рд1н мо- 
лырак айтылуына туртк! салып, б1рнеше макалалардын жа- 
рыса шыгуы жай нарсе емес ед1.

Бул жинак туралы макала жазушылардыч бар! де Абай 
шыгармаларына толык турде тус1н!ктеме бер!лмеу1н 
б!рауыздан сынга алды. Бурын жарияланып келген 
б!рсыпыра Абай влендер1н1ч ешб1р гылыми далелге суйен- 
бестен, жинактан шыгарылып тасталуына ндразылык 
б1лд!р!лд!. Булардын бар! де Абай шыгармаларыныц тексто- 
логиялык жагын жет!лд!руде Абайдын бурын-совды жария- 
ланган шыгармаларын б!р-б!р!не салыстыра отырып, 
магыналык жагына ой ж!бер!п тузету принцип!н устанды. 
Абай шыгармаларыныц емлел!к жагын мыктап тузетуд!ц 
кажетт!л!пн керсетт!. 0 йткен! 1909 жылгы жинак пен 
Мурсей!т К0ш!рген колжазбалар емле, тыныс белплерд! 
сактай бермеу!, соцгы кезде жарияланып басылым керген 
Абай шыгармаларында да олкылыктар ж!бер!лу себепт! акын 
ойы кей жагдайда тер!с угынылатыны нактылы фактшермен 
далелденш, сынга алынды.

Абай а71ецдер!нде орын алып отырган ек!нш! б!р 
кемш!л!кке ягни кейб!р елендерд!ц шумактары белг!с!з се- 
бептермен ауыскан куй1нде ал! де тузет!лмей басылып 
журген!не назар аударылды. Акын _ шыгармасын зерлей 
окыганда анык байкалатын бул олкылыкты бурынгы табиги 
калпына келт!руд!ц улкен ман! бар нарсе. Мысапы, Абайдыц 
«Мен керд!м узын .кайыц кулаганын» деген влец!нде шу- 
мактардыц орын ауысуы соцгы кезде табылган деректермен 
салыстырылып, бурынгы калпына келт!р!л!п отыр. Бул тар!зд! 
олкылык, acipece, Абайдыц карасеэдер!нде жи! кездесед!.

Абайдыц текстологиясы туралы маселе соцгы жылдары 
гана макалалар келем!нде сез ет!лу!мен б!рге келемд! 
зерттеу ецбектер!не де айнала бастады. К,* Мукаметхановтыц 
«Абай шыгармаларыныц текстологиясы» деген зерттеу! — 
Абай шыгармаларыныц текстологиясындагы олкылыкты тутас
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к.амтуды максат еткен ецбек. Бул ечбек Абай 
шыгармаларынын текстологиясындагы езгер1стерд1ц сырына 
ун1л1п, айтарлык.тай тузетулер енд1ру1 — ез натижес1н 
6epin келед!. Абай шыгармалары туралы б1рнеше дерек 
кездер1н салыстыра отырып журпзген бул зерттеуд1ч Абай 
шыгармаларын 6ip 1зге xycipin канондык текс1н жасауга 
типзер пайдасы мол болмак.. 0 йткен1 зерттеуш! нысанага 
1954 жылгы академиялык толык жинакты алып, оны 1909 
жылгы жинакпен жзне Мурсей1т, Ораз, Р. Жандыбаевтын 
к.олжазбаларымен т1келей салыстырып, дурыс, бурые 
жактарын на1̂ тылы фактшермен далелдеп отырады. Зерт- 
теуш! 1954 жылгы жинактагы кейб1р алецге earepicxep 
енд1руд1 д^лелд! де орынды сынга алган.

Орнык,ты далелдер! болмаганымен, зерттеуш! а 1̂ ынныц 
«айналайын к,удай-ау» елеш мен «Масгут», «^1м  анпмес!» 
дастандары Абайга т^н шыгармалар емес деген п1к1р кете- 
ред1. Осы тургыдан Караганда, М; Эуезовтын «Эз1м анпмес!» 
дастаны Абайга телеу салынып косылган, 9pi Крыловтан 
Абай аударды деген 11 мысалдыц бесеу! гана Абайга тан. 
Абайдыч уш 0лен1 Лермонтовтан аударган алевдер! 1ш1не 
косылып кеткен деген тосын niKipi зерттеуш! атаулыны 
ойландыратын нарселер.

Зерттеуш! ез1н1к назарын, непзшен, Абай 
шыгармаларынын 1ш1нде кездесет1н магынасы ауысып, 
0згер1ске ушыраган «ботен сездерге» аударганы себепт!, 
акыннын революцияга дей1нп баспасездерде дурк1н-лурк1н 
жарияланган влендер1нде орын алган earepicxep мен 
тыднан косылган елец жолдарынын сырын ашуга бара бер- 
меген.

Жогарыда айтылган Абай шыгармаларынын текстологи- 
ясы туралы П1к1рлер кеп нарсен! орынды кетерген ^pi 
дурыс тужырымдар усына алган. Бул киын да курдел! 
маселен!, ар тургыдан зерттеу id абайтанудыц алдында 
турган аса кажетт! м1ндет екен! тагы да алга койылды. 
Эйткен! Абай шыгармаларынын шын ман1ндеп телнуска 
калпына келт1р1т1ген канондык текс1н орныктыру уш1н, 
курдел! зерттеулер журпзу ici кун тарт1б1не койылуда. 
Ол уш1н зерттеуш1лер тарапынан тецкеркке дей1нг1 
колжазбалар мен кейб1р Абай блендер1нщ турл! айты- 
лып журген нускалары Абайдыц жацадан табылган 
елендер! толык жинастырылып осыган суйене отырып са
лыстыра зерттеу жумысын журпзу гана натиже бермек. 
Абайтанудын сонгы жет1ст1ктерше суйене отырып, акын 
шыгармаларын тугел камтитын кеч магьшадагы гылыми 
тус1н1ктемес1н коса беру м1ндет1 де алга койылуда.
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Архив кэзынасын актарганда

1951 жылгы n iK ip  таласында усынылган «Абайдын eM ip i 
мен творчествосына к^атынасы бар барлык. анык материал- 
дарды белпл! жуйемен жинау жумысы кушейт1лс1н», деген 
талаптын содгы жылдары жузеге аса бастаганын Казак. ССР 
Гылым академиясынын Эдебиет ж^не енер институты та- 
рапынан жинастырылып топтастырган квлемд! колжазба^ 
лар мен баспасвзде жарияланган жане архивт1к соны 
дсректер, жанадан табылган апгендер1нен керем1з. Абай- 
тану саласы дал осы жылдары жана дерек, маглуматтармен 
корланып молыга туст1. Тек баспасез аркылы жарык 
керген1н1н ез\ Абай ем1р1 мен творчествосынын сырын 
тереч1рек танып б1луге елеул! улес боп косылды. Талмай 
1здест1ру аркылы мал1м болып отырган бул деректер коз! 
Абай мурасынын кей жактарын жана кырынан тануга септ1г1н 
типзбек. Мысал рет1нде алар болсак, Э. Маргулан тарапынан 
табылган Абай колжазбаларынын т1збег1, ^ipece, Г. Пота- 
нинн1н колына тускен Абай колжазбасынын манызы ерекше. 
Зерттеуш! тапкан дерек кездер! Абай шыгармаларынын 
текстологиялык жагын 6 ip  1зге салуда, ол мураны жана 
0лен жолдарымен толыктыра тусуде улкен гылыми м^н1 
бар.

Абай мурасы жен1нде табылган соны деректерд1н б1р 
саласы — улы акыннын жанадан табылган елендер!. Бул 
елендер Абай мурасын толыктыруда, ол муранын кей 
жактарын терен^рек танып-б1луге елеул! мон1 бар кунды 
деректер. К- Мукаметханов тарапынан табылган 80 жол 
елен1, немесе 1961 жылы шыккан Абайдын б1ртомдыгына 
тыннан тагы да бес ааен косылуы, акын шыгармаларын 
толыктырып, акын oMipinin кей жактарын айкындауга 
мумк1нд1к беруде.

Абайдын жана елендер1н 1здеп табуда бул 1ст1н сонгы 
дау1рде ерекше кыза тускен1н К. Мукаметханов, 0 . Жирен- 
шин, С. 1̂ симанов, К* Корганбаев т. б. тарапынан табылып, 
жарияланган елен тобынан К0рем1з. Ягни бул жылдары 
баспасвзде Абайдын б1р карасез! мен 466 жол влеш 
жарияланган. Бул елендерд1н К0пш1л1п ел аузынан жи- 
налса, б1рсыпырасы кейб1р колжазбалр мен баспасездерден 
алынды. Осы елендер тобына Э. Маргулан тарапынан та
былган Абай колжазбасындагы елендерд! коссак, Абайдын 
жанадан табылган елендер тобы молыга тусед!. Бул кубылыс 
галымдардын алдына улкен де жауапты м1ндеттер кояды. 
Эйткен! жанадан табылган Абай елендер1н1н табигатын 
танып, зерттеу елепнен 0тк1зе отырып, Абай шыгарма
ларынын шын ман1ндеп 6ip 1зге тускен телнускасын жасау
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окай шаруа емес. Бул \ш1н жанадан табылган елендер мен 
ор тYpлi нускада ушырасатын елендерд! тугелдей жинасты- 
рып талдаганда ете сактык жасап, тужырым жасауга 
асыкпаган жен.

0йткен1 Абай елен1н1н аздыгынан киналып журген 
жок,пыз, кайта олардын магынасына терен бойлай алмаудан, 
бет]нде калк.удан арыла алмай жур емесп1з бе?

Рухани казына кездер!

¥лы акыннын одеби мурасын зерттеуд1н барысында Абай 
дуниетанымынын калыптасу жолына ыкпал еткен идеялык 
кубылыстарды зерттеу iciHin сонгы дау1рде абайтану сала- 
сында кеч1рек канат жая, epici кенейё тускен1н байкаймыз. 
Осы басты проблеманы гылыми тургыдан терен талдап 
б1лмей1нше, акын шыгармаларыныц табигатын жете танып, 
саралай б1лу киын бол мак.

Бул жалпы абайтану тарихында 20-жылдардвд басында 
К0тер1л1п, одан сонгы дау1рде де квб|рек кен^л б0лiнce 
де, ал1 кунге дейш тупк1л1кт1 шешигмей келе жатыр. 40- 
жылдары ен1мд1 п1к1рлер айтылганмен, арнайы гылыми 
зерттеу нысанасына алынбай келд1. Акын мурасын зерттеуш! 
галымдардын бутан айрыкша кеньл бел1п, nixip айта бас- 
тауы, acipece, сонгы жылдары кыза туст1. Бул саланын жан- 
жакты терен зерттелмегенд1п 1951 жылгы Абай мурасы 
туралы айтыстын корытынды усынысында «Абай мурасын 
зерттеу Ж0н1ндеп жакында 0тк1з1лген айтыста Абайдын 

. когамдык-саяси жоне философиялык кезкарастары, онын 
творчествосынын кайнар булактары терен зерттелмегендш 
аныкталды»,— деп арнайы атап керсет1лд1 де. П1к1р таласы 
галымдардын осы прсйблеманы терен зерттей отырып, шешуге 
шакырды. Казак ССР Гылым академиясынын Тарих, архе
ология жане этнография институты мен секторынан Абайдын 
казак когамынын ой-п1к1р1нен алатын тарихи орнын аныктап 
шешу талап ет1лд1. Бул титек жалпы акын мурасын кад1р 
тутынушы окырман тарапынан да койыла бастаган ед1.

Абай мурасында шешуд! кажет ет1п отырган осы такырьга 
айналасында коптеген диссертациялык енбектер жазылып, 
арнаулы монографиялык зерттеулер туа бастаганын К- Бей- 
сембаев, Т. Т 9ж1баев, М. Сильченко, Таукелеев, Б. Габдул
лин, М. Акынжанов, Э. Жирентыин, X. Суйшшалиев, Э. Ко- 
ныратбаев т. б. зерттеу енбектер! айгактап отыр. Бул енбектер 
Абайдын дуниетанымынын калыптасуына ыкпал еткен иде- 
ялык кубылыстардын болмысын гылыми тургыдан аша тусуге 
умтылды.
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Зерттеушшер, непзшен, Абай дуниетанымын акыннын 
03i жасаган ортасымен, ягни сол дау1рд1н саяси-экономи- 
калык, жагдайымен байланысты туып отырганын аныктауга 
куш салумен 6ipre ол кезкдрастын калыптасуына ыкпал 
еткен идеялык, рухани кубылыстарга да елеул! турде кенш 
беле бастады. Ягни Абайдын дуниеге, кезкараСыныч 
калыптасу процес1н зерттеушихер когамдык сананы 
белплеуш! когамныч материалдык болмысына шешуш! ман 
беру iMCH 6ipre, когамдык сананыч да елеул! мачызы барлыгын 
да назарда устады. Осы непзде Абайдыч квзкарасыныч 
калыптасуына шешуш! асер еткен сол когамныч материалдык, 
болмысы деп тани отырып, сонымен 6ipre идеялык, рухани 
кубылыстарга да ман бере карады.

Бул туста nixip таласын тудырган нарсе — улы акын 
дуниетанымыныч калыптасуына ыкпал еткен идеялык ру
хани кубылыстардын табигатын аныктау маселес1нде nixip 
таласы exire бвл1нд1.

а) Зерттеуш1лерд1ч 6 ip  тобы (К- Бейсембаев, Т. Елеуов, 
X. Сушншалиев, С. Нурышов, Таукелеев т. б,) Абайдыч 
дуниеге квзкарасыныч калыптасуына идеялык ыкпал еткен 
кубылыс ек1 саладан гана (орыс, казак) турады деп таниды 
да, шыгыстык белпн! тер1стей карады. Абай дуниетанымы 
мен творчествосына белпл! дарежеде ыкпалы болган 
Шыгыстыч рухани казына кездер! туралы ундемей етуд! 
макул керед!. Б1рак бурыннан белпл! принципт1к ман! бар 
бул рухани казына кездер!не ездер1н1ч карым-катынасын, 
n iK ip iH  б!лд!рмей сырт айналып отырды.

а) Зерттеуш!лерд!ч екшш! тобы (К- Жумалиев, М.С.Силь- 
ченко, Т. Таж!баев, Б. Габдуллин, 0 . Жиреншин т. б.) проф. 
М. Эуезов усынган Абай мурасыныч нар алган уш арнасын 
тужырымдай туст!. Бул nixip acipece, сочгы кездеп проф. 
Т. Таж!баев, Б, Габдуллин, 0 . Жиреншиншч зерттеулер!нде 
арнайы С03 ет!лд1, ^ ip ece , Б. Габдуллинн!ч Абай дуниета
нымыныч калыптасуын: «тек кана экономикадагы 0згер!ст!н 
т1келей салдары деп карасак, агат кеткен болар ед!к. 
Агартушылык багыт коктен тускен жок, оныч пайда болу- 
ынын, 0с!п-жет!лу!н!ч экономикалык себептер!мен катар 
идеялык непздер! де бар.

Агартушылык багыттыч шыгып, онан api дамуына ыкпал 
типзген, непз болган уш улкен мадени мура бар»,— деп 
бул туралы танымды нактылай туст!. Зерттеуш! бул тек 
Абайга гана байланысты кубылыс емес, Шокан мен Ыбырайга 
да катысы бар деген п!к!рге келед!.

Зерттеушшер назары Абай квзкарасыныч калыптасуы 
мен творчествосына асер еткен идеялык кубылыстарды 
аныктауга ауганымен, ол ;убылыстардыч Абай творчество-
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сына еткен ыкпалынын табигатын даралап, рухани н^р алган 
к^азына К0здер1н терен1рек ашуга бара бермед!. ^TKCHi 
Абайдыц кезкарасынын калыптасуына иде51лыК Ы1̂ пал еткен 
шешуш! идеялык кубылыс орыс мадениет! терешрек те 
нак,тылырак. зерттел1п, казак, калкынын рухани муралары 
б1рсыдыргы сез eruice де, акынга белпл! дарежеде ыкпал 
еткен Шыгыс мадениет!, непзшен, зерттеус1з, козгаусыз кала 
берд1.

Абай мурасыныч Шыгыстьщ белплер1н танып бшу арекет!, 
acipece, 1937—1938 жылдардан кейш сыртка кагыла 6epyiHin 
К0пш1л1к кауым б1ле бермейт1н саяси катер! болатын-ды. 
Орталык Комитет сез жуз!нде интернационализм идеясын 
устанган саясат журпзгешмен, ic жуз!нде патша ук1мет1н1н 
отаршылдык саясатынын езект! салаларын б!рт1ндеп астар- 
лы тасшдермен бшд!рмей журпзуд!ч жолын устанды. Бул, 
acipece, халыктар достыгы деген дакпыртпен кеп ултты 
одак халкыныч тарихи жадынан кол узд!р!п, ассимиляция 
жасау жолымен орыстандырудагы жаны cipi миссионерл!к 
саясат ед1. Бул саясаттыч ресми кер1н!с1, acipece, 1938 
жылы Орталык Комитет кабылдаган орыс тш1н м1ндетт1 
турде окыту мен 1949 жылы согыстан кей1н кабылданган 
космополитизм Ж0н1ндеп каулысында жатты,

1926 жылгы халык есебвде Кечес Одагында 194 улт 
керсетитсе, 20—30 жыл етпей-ак бул ресми улт саныныч 
101-ге Tycyi, 93 улт пен улыстыч жутылып жок боп кету1нде 
орыстандыру- саясатынын каншалыкты парменд! кушпен 
журпз!лу1н айгактайды. Славян халыктары мен православие 
д1н1ндеп Кавказ халыктарынан баска барлык улт атаулыныч 
бурыннан колдаыып келе жаткан тарихи жазу, сызуынан 
epiKcis айырып, криллицаны кабылдату аркылы келер 
урпакты 0з1н1ч халыктык тарихи жадынан, д1н1 мен улттык 
салт достур1нен айырып, орыс TuiiH м1ндетт1 турде окыту 
аркылы.еч соцгы рухани т1реп болган ана т1т1нен де алыстата 
бастады. Ал одебиет, тарих атаулыны тек кечест1к дау1рд1 
жырлауга багыттап, еткен ем1рге, еткен тарихты сез 
етуге баргандар сыртка кагылды, rim i саяси айып тагылып, 
жазаланып жатты. Бул саяси багыттан Абай мурасынын 
Шыгыска катысын танып-бшуге тауекел еткен б1рл!-жарым- 
ды зерттеушшерге де айып тагылмай кете алмады. Бул, 
acipece, 1949 жылдан кешнп космополитизм туралы 
каулыдан кейш мулде кушейт, ашык турдеп кугын-сурпн 
кеп у замай басталып та кетт!. Шыгыс классиктер! туралы 
макалалар жазган белпл! адебиетш! Э. Кочыратбаев Алма- 
тыдан куылып жазаланса, 1934 жылы «Абай акындыгыныч 
айналасы» деген макаласында Абайдын Шыгыска катысы 
жайлы ез1нд1к шкхр айткан ойпл! М, Эуезовтыч вз* осы 
niKipi уш1н, 6Mip бойы сыналудан кез ашпай кетт1.
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Mine, осы себептерден сескенген саналы зерттеушшер 
Абайдын Шыгыска клтысын зерттеп танып-бшуден бой тарт- 
ты. Ал бул М9селен1 жете танып битмеген ^pi Шыгыстык 
рухани казына кездер1нен бейхабарлар кенест1к идеолога- 
ялык, догмасынан шыга алмагандар М. Эуезов атап керсет- 
кендей «Абайдын орыс классик поэзиясынан алган улпс1н 
мол багаламак болган кейб1р «Тексерушшер» Абайга Шыгыс 
поэзиясыныч 9cepi де болган» деген п1к1рлерге китыктанып, 
шамданып карайтындар да болган»,— (0р жылдар ойлары, 
Алматы, 1959, 210-бет)— дед! сол тустагы казак 9дебиет1нде 
орын алган мундай шындыкты боска жайдан-жайга ескерт1п 
отырган жок.

1949 жылгы космополитизм туралы каулынын максаты 
саналы окырман атаулы мен зерттеушьперд! Шыгыс пен 
Батыстыи рухани казына коздершен кол узд1рш, улы орыс- 
шылдыкты д^р1птеуге жол ашуды кексеген саяси шови- 
нист1к пигыл екен1н сынмен карап, енд1 гана сез1нудем1з. 
Орталык айтты дегенге б1здер кулай сенсек те, орталыктын 
б|зге сенбеген1н уакыт еткен сод гана угынудамыз.

1959 жылы еткен «Казак адебиет1н1н непзп проблема- 
ларына арналган гылыми-теориялык конференциянын усы- 
ныстары» XVUI—XX гасыр одебиет1н зерттеу жайына 
токтала кел1п» ...кейб1р проблемалар ол1 де болса, терец 
тексер1лу керект1пн атап керсетед!. Моселен; а) 
Кдзакстанныц Ресеймен жане Шыгыс елдер1мен одеби-ка- 
рым-катынасы»,— деп майдан кыл суыргандай сактыкпен 
п1к1р б1лд1ретш1 бар. Б1рак осы тустыц ез1нде де республика 
тарихшылары мен филолог галымдарыныц кеб1не жуыгы 
Казакстанныц Ресеймен, казак адебиет1н1ц орыс одебиет1мен 
карым-катынасына багыттап ецбек жазса да, олардыц б1рде- 
б1реу1н1ц казак одебиет1н1ц Шыгыс елдер1мен д^стурл! бай- 
ланысын зерттеу нысанасына ала алмады. Mine, осы 
себептерге байланысты Абай мурасыныц Шыгыстыц рухани 
казына кездер1мен аракатысына арнайы зерттеу 
ецбектер1н1ц жазылмауына танданудын немесе неге булай 
болган деп сураудын орны жок сиякты. Б1рак осындай сая- 
си-идеологиялык кыспактыц катер-кауп1не карамай, бул са- 
лада 0н1кт1 nixip айткан, тшп-кашып болса да зерттеумен 
айналыскан данагей агаларымыздыц болуыныц ез1 
мактаныш.

TinTi, осы кунге дей1н Абайдыц ез1 шыгармаларында 
атап керсеткен Шыгыс деректер! де орынсыз назардан тыс 
калып келед|. Бул маселен1н сыры мен кырын терец1рек ашу 
уш1н Абайдыц акындык к1тапханасыныц келем! мен жайы 
деген м^елеш арнайы турде зерттеуд! уакыт талабы алга 
шыгарып отыр. 0 йткен1 Абайдыц ез1 атакты «Сепз аяк» 
0лец1нде:
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fbLRbiMdbi isden,
Д'униеш квздеп,
Eki жак,к,а уШяд(м,~

деп боска айтпаган. Бул сезден Абайдын Шыгыска катысы 
туралы м^елеге апынныч eai де eлeyлi ман 6epin, соны 
мензеп отырганында талас жок,.

Казак. адебиет1н1н тарихында мол зерттелген сала Абай 
мурасы десек те, онын да ал1 нактылы гылыми зерттеу 
нысанасына алынбай козгаусыз жаткан жактары де бар- 
шылык, осындай назардан тыс калган курдел! такырыптын 
6ipi — Абайдын акындык к1тапханасынын колем! мен жайы. 
Бул М9селе Абай мурасын гылыми тургыдан терен де жан- 
жакты танып биту уш!н аса кажетт! болса да, муны арнайы 
зерттеу ici абайтану тарихында курдел! де киын проблема- 
нын 6ipi болып келед!. Буныц курдел! де киын болатын 
себеб! — Абайдын т!келей еэ!нен калган колжазбасынын 
не кундел1пн!н болмауында жатыр.

Мадениет! ерте дамыган халыктардыц кай-кайсысын алсак 
та, олардан шыккан атакты акын-жазушылардын, ойшыл- 
дардын окыган, кызыккан к!таптары мен кол^казбаларын, 
кунделтктер! мен жазыскан хаттары архивт!к деректерштн 
бар! тугелге жуык сакталып, зерттеуш!лер!не улкен 
жен1лд!ктер тудырып отырады. Мундай мумк!нд!ктен Абай
дын адеби мурасын зерттеуш!лерд!н кур алакан калганын 
М. Эуезовтын сез!мен бейнелеп айтсак: «Элдекашан бел 
асып кеткен кешт!н айналадагы журтына кеш!г!п жеткен 
жург!нш!н!ч С0н!п калган от орнынан болмашы жылтыраган 
б!р кызгылт шок тауып ап, оны дем!мен урлеп тутатпак 
болганымен б!рдей» сиякты. Дегенмен улы максат жолында 
халкы уш!н ек! жакка ун^лген Абай мурасынын Шыгыспен 
творчестволык карым-катысы жайында, онын акындык 
кттапханасынын колем! мен жайын сез еткенде, б!зд!н 
непзг! т!рек ет!п суйенер!м!з Абайдын 0з! шыгармаларында 
кадау-кадау айтып откен деректер 'коз! мен 
шыгармаларынын мазмуны мен жанрлык ерекшел!пнен 
байкалатын, ^!ресе, салыстыра Караганда жанама турде 
болса да болжауга болатын деректер кез!нде жатыр.

Зерттеу нысанасы —  Абаидыц 
Шыгыска катысы

1959 жылы Алматыда откен казак адебиет!н!н Шыгыс 
елдер!н!н адебиет!мен карым-катысын нактылы зерттеудщ 
кажетт!л!г! каз!рг! кезде кун т9рт!бше койылып отыргандыгы
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срекше аталып керсет1лд1. Осы талаптын тургысынан 
Караганда, казак халкынынулттыктомагай-туйыктыгы, казак 
адебиет1н1н ежелп калпы, непз1нен, XIX гасырдыц 1ш1нде 
бузылып, 0згер1ске lycin, Шыгыс пен Батыстыц м^дени 
eMipiMCH коян-колтык араласа бастады. Сондыктан казак 
кауымыныд 0м1р1нде болып жаткан бул кубылыстыц 
казактын сол дэу1рдеп когамдык ой-санасынан белпл! 
дарежеде орын алмай калуы мумк1н емес ед1. Ocipece, бул 
кубылыс СОЛ кездеп казак акындарынын шыгармалары мен 
ел 1ш1нде ауызша таралып отырган к1таби акындар жазган 
шыгыстык кисса-дастандар мен ацыз-ертеплерден де 
байкалады. Б1рак бул кубылыска казак акындарыныд 
катынасы ар килы тургыда болганы да рас. Бул маселеде 
XIX гасырдыц ек1нш1 жартысында 0м1р cypin, сол дау1рд1ц 
0м1р шындыгын шыгармаларында мол камтыган Абай 
мурасынын алатын орны белекше. 0 йтке1 Абайдын адеби 
мурасын гылыми тургыдан терен де жан-жакты танып бьду 
— сол дау1рдеп казак адебиет1нде орын алган ар турл1 
KopinicTcp сырын толыгырак б1луге адаспас багдар да беред!. 
Осыган байланысты акын мурасын зерттеуш! галымдар Абай
дын Шыгыска карым-катысы жайында ipiлi-ycaкты жетп]стен 
астам макалалар мен iminapa зерттеу енбектер1н арнауы 
жай нарсе емес-т1. Б1рак булардын К0пш1л1п бул маселен! 
желе жортып, коктей шолып свз еткен1мен нактылы 
гылыми зерттеу нысанасына жёте алмай келед!. Осы 
тургыдан Караганда, проф. F. Сагдид1н соцгы зерттеулер! 
ерекше назар аударатынын еске алмак керек. Абай мура
сынын жалпы Шыгыска катысы туралы курдел! де киын 
проблеманы гылыми тургыдан,тиянакты шешу ушш не icrey 
керек деген суракка б1з алдымен Абайдыц акындык 
к1тапханасынын келем! мен жайы туралы маселеш, шама 
келгенше толыгырак аныктап алу керек деп б1лем1з. Осыны 
мумк1нд1пнше толыгырак аныктап, аныкталган деректерд1ч 
0з1н барынша жаксы Menrepin алмайынша, Абайдын 
Шыгыска катысы туралы свз ету, зерттеу журпзу натижес1з 
болмак. Осы себепт! де 6i3 Абайдын акындык к1тапханасынын 
колем! мен жайын ек! турл! жолмен !здест1ру адк!н уста- 
намыз:

Б!р!нш!ден, Абай шыгармаларымен байланысы бар деген 
кейб1р жанама деректерд! акыннын дуние, д!н, онер, acipece, 
этикалык п1к!рлер!не нактылы салыстырулар журпз!п ба- 
рып. онын вз!н ерекше сын елепнен 0тк!зе отырып 
аныктасак кана оз жем!с!н бермек. Осы тургыда Караганда, 
Абай окыган жане онын карас0здер1мен белпл! дарежеде 
катысы бар деректер К031н1н 6ipi — Шыгыс алем!не ертеден 
айпл! «Насихатнама» (кекде оны «Кабуснаме» деп те атай-
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ды) к1табы деп б1лем13. Орта Азия мен Казахстан, Татарстан 
агартушыларынын б^р! де бул к1тапк,а назар аудармай калган 
емес. Сондык.тан да олар осы к1тапты жерпл1кт1 халыктыц 
TUiiHe аударып, танытуга куш салган. Бул к1тапты еэбек 
TLiine тучгыш рет езбек халкыныц белпл! тарихшысы эр! 
акыны, атакты аудармашысы Мухаммед Риза Ерниязбекулы 
Атаки аударса Озбек CGP Гылым академиясыныц Эбу Рай- 
хан Бируни атындагы Шыгыстану институтыныч колжазба 
фонды, Инв. 1274 (11) соцыра 1889 жылы татар п л те  
татар халкыныц атакты агартушысы Каюм Насри аударган 
«Кабуснамен!» Ы. Алтынсарин де оки отырьш, одан кейб!р 
энпмелерд! аударып, ез1 жазган хрестоматияга енд1рген 
болатын. (Мэселен, «Б!лгеншч пайдасы» деген эчпмес!). 0з  
тустастары ерекше назар аударган бул к1тапты Шыгысты 
олардыи бэр1нен де тереч!рек бшген Абайдыд окымауы, 
б1лмеу1 мумк!н емес. Абайдыч «Насихатнамеге» катынасы, 
acipece, онын казак эдебиет!н1н тарихында бурын болып 
кермеген жанрлык, стильд1к ерекшел!пмен айрыкша да- 
раланатын кара сездер1нен айкынырак ангарылады. Булай 
дейт1н себеб1м1з, осы к1таппен Абайдын карасездер1н1ц сез 
етер мэселелер1н1н кеб! такырып жагынан б1рсыпыра уксас 
болып келсе де, оларды шешу! эр турл! кезкарастыц 
тургысынан болып отырады. Эр! казак эдебиет!н!ч тарихында 
жанрлык формасы мен стильдж ерекшел!п бар Абайдын 
карасездер!н!н курылысы мен стильд!к ерекшел!г!н!ц елеул! 
турде уксастыгы барлыгын да ескермеуге, онымен есептес- 
пеуге болмайды. Сондыктан X. Суй!ншэлиевт!н т. б. Абай 
карасездер!н!н ез!не тэн жанрлык, стильдж ерекшел!пн 
зерттегенде, ездер!н!н корытынды п!к!рлер!н осы сиякты 
деректермен нактылы турде салыстыра отырып зерттемеу! 
себепт!, кейде дэлелс!з де сен!мс!з жалан корытындыларга 
орын бер1п алатыны бар.

Ек!нш!ден, Абайдын акындык ютапханасыныц келем! 
мен жайы туралы мэселеде ен сен!мд! деректердщ б!р! — 
Абайдын 0з! шыгармаларында арнайы атап отыратын кейб!р 
шыгармалардын аты мен к!с! аттары болып табылады. 
Ойткен! бул деректер кеп мэселен!ч сырын ашуга, мэн!н 
б!луге нактылы cenriri тиет!н дерек кездер!не айналып 
отырады. Осы тургыдан кез салсак Абайдын.*

Фэули, Шэмси, Сайхали,
Иауаи, Сагди^ Фердоуси,
Хожа Хафиз 6у !гэммаси,—

деп, Шыгыстын улы классиктер!н!н ез! гт тарткан енер 
санлактарын атап мал!мет беру!нде улкен мэн! бар. Бул 
медреседе окитын бала Абайдын Шыгыс мэдениет!н!н кай
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жагын сагалаганын Kepcerin xvp. 0pi Абай мен Шыгыс 
классиктер1н1наракатысын зерттеугебагдарсьптеумен кувды. 
Осы тургыдан Караганда проф- F. Сагдид1н Науаи мен Абай 
арасындагы творчестволык карым-катынасты нактылы 
гылыми зерттеу нысанасына алган «Науаи Нам Абай» деген 
зерттеу1н1н Y-̂ î болар жактары да бар, api соны п1к1рлерге 
бай енбек.

Проф. F. Сагдид1н кунды п1к1рлер айтуына онын ек1 улы 
акыннын да шыгармаларын тупнускадан оки алуы мен терен 
танып менгеру! cenririH типзген. Бул, acipece, ек1 акыннын 
шыгармаларын нактылы салыстыра отырып, далелд! де 
сен1мд1 п1к1рлер айтуынан Kopinin тур. F. Сагди Абай 
шыгармаларын 1921 жылдан бастап зерттед!, api ол б1р1нш1 
рет 0л1шер Науаид1н шыгармаларынан докторлык диссерта
ция коргады.

Абай мен Науаи дуниетанымын да нактылы турде зерттеу 
MiHaeri тур. Бул — Абайдыц адеби мурасынын Шыгыска 
катысы туралы маселен! терен1рек тус1ну1м1зге, ол муранын 
кей жактарынын сырын жанадан ашуымызга мумк1нд1к бер- 
мек. 0cipece, Науаи мен Абайдын дуниен1н танымалдыгы 
мен онерге, суфизмге кезкарасын салыстыру осы nixipai 
далелдей тусед!. Науаи шыгармаларындагы дуниен1н таны
малдыгы туралы ойларын Абай творчествосындагы ой- 
п1к1рлермен салыстыра Караганда, олардын арасында слеул! 
уксастыктар мен алшактыкты да KepcMia. Ягни, Науаид1н 
таным процес1н1н тан1рл1к, рухтык тургыда болса, Абайдагы 
таным npoueci Науаига б1рде жакындап, кейде алыстап 
отыратыны бар. Дегенмен ек1 улы ойшыл да таным про- 
цсс1ндеп акылдын алар орнына ерекше ман бере карауы 
ссбепт! де Абай «Былым таппай мактанба» дсген атакты 
елск1нде:

Л^w.7 сснбей сеибец1з, 
Гнр icKc К€3 келсен1з,—

ДСП жазды.
Абайдын 1886 жылы жазылган «Интернатта окып жур» 

«Fылым таппай мактанба» деген елешнде ой ортактыгы 
ашык сез1лед]. Осы еленд! зерлей окыганда М. 0уезовтын 
«Абай 03i б1лген К1таптардан алган адамгершьт1к, гума- 
нист1к, букарашылдык идеяларды ез1н1н устаздык, т^р6иел1к 
KcperiHe жаратуга тырысады»,— деген сез1 т1лге рралады. 
Бул 0лен Абайдын кырыктан асып дуниеге козкарасы 
калыптасып акындыкка кулай берыген д^у1р1нде жазылуы 
да 0з(не айрыкша назар аударады. Б1рак осы кунге дей1н 
Абайдын осы eлeнiн арнайы сез еткен галымдар назарынан
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Г\лймаКи Дауани орынсыз тыс калып кслсд!. Кейб1р зерт- 
Tcyujuiep «^"ылым таппай мактанбадагы» ГуламаНи Дауаниге 
тан ксйб1р п1к1рлсрд1 Науаига орынсыз байланыстырып жур. 
Бул елендеп б1рсыпыра ой-п]к1рлсрд1н терк1н1 ГуламаЬи 
Дауанидс жатк,анын Абайдын ез1-ак турадан тура:

Муны жазеан. 61лгеп л;ул 
ГуламаКи Дауаии,
Солаи Oentni — 0.7 шыншыя,
Сез(и ок,ы ж̂ *не ойяа,
Тез уйрешп, тез жойма,
Жас уак,ытта кен1л гул,—

деп арнайы атап етед1 емес пе? Будан курдел! этикалык 
м^елелерд! соз еткен агартушы, гуманист Абайдын адам 
болу ту рал ы ойынын Шыгыс ойшылдарымен езектес 
жатКандыгы сез1лед1. Мунда Абай руламаЬи Дауанид1н атын 
этап кана поймай, муны айткан демей «муны жазган» деу1 
немесе свз1н тында демей «сез1н окы» деу! акыннык Да- 
уаниды жай гана сырттан ес1туш1 емес, кайта онын 
шыгармаларымен т1келей таныс екед1д1пн далслдей туссд1. 
Осы себепт! Абайдын 9деби мурасын зерттеуш1лер алдына 
Абайдын ГуламаНи Дауанига адрым-клтысын нактылы турде 
зерттей отырып шешу м1ндет1н алга кояды. ГуламаНи Дауани 
туралы кейб1р колда бар мал1меттер мен онын шыгармалары 
туралы деректерге кыскаша токтала кетсек, мумк1н бул 
зерттеуш1л1к ойга туртк! салар,

Мухаммед ибн Асхад (Жалалледдин) ад-Дауани — онын 
ресми аты. Ал онын кепш1л1кке ойпл! лакап аты — Гула
маНи Дауани. Абай да 0з1шн апешнде оны осылайша 
атаган. Дауани оз заманында коптеген гылым са-1асымен 
айналысып, кеп окыган Дауандык rajiNM болуы ce6enri 
ГуламаНи Дауани деп атаган. 0з замандастарынан иыгы 
аск.ан айтулы галым болгандыктан, одан улп а з̂ып, aapic 
(лекция тындау уш1н бук1л Орта Азия мен Хорасан, Мервт1н 
гылым куган талапкерлер! барып, устаз тутынган, Ел1м1зд1н 
ipi арабист галымы академик И. Ю. Крачковский ГуламаНи 
Дауаниды энциклопедист, полигистор деп атайды.

Мухаммад Ибн Асхад (Жалалледдин) ад-Дауани Иран- 
нын Ширез деген каласынын маньшдагы Дауан деген кыстакта 
1427 жылы туып, 1501 жылы 74 жасында кайтыс болган 
(проф. Г. Сагди Дауанид! 1490 жылы, ал Б. Г. Гафуров 
1502 жылы кайтыс болган деп корсетед!, б1рак кандай 
дерекке суйенген! б1зге белпс1з). Дауани туралы оз за- 
мандастары мен бупнп галымдар енбепнде б1рл1-жарымды 
кыска деректер кездесед!. Озбек халкынын улы акыны 
0л 1шер Науаидын замандасы болган ГуламаНи Дауани туралы
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Хондомирд1н ез замандастары туралы жазылган к1табында 
ГуламаЬи Дауани туралы м9л1мет бер1лед1. Бул дерек Хон- 
домирд1н СОЛ дау1рд1н ек атак.ты адамдарынын OMipi туралы 
жазылган «Макорим — ул-ахлок,» <^(Жаксылыктар)» деген 
мемуар сипаттас к1табында келт1рц1ед1. Хондомир — оныч 
лакан аты, онын шын аты — Гиесседдин ибн Хумомиддин, 
ол Гератта туып, ГуламаЬи Дауанидан кешн 34 жылдан 
сон, ягни 1535 жылы кайтыс болган. Осыган Караганда Эл1шер 
Науаи ГуламаЬи Дауаниды б1лген деп толык сен1ммен айтуга 
болады. 0йткен1 ез дау1р1н1ц улы акыны, ipi ойшылы болган 
0л1шер Науаид1ч сол заманныц атакты галымы болган Гула
маЬи Дауаниды бымеу! мумк1н емес.

Науаимен т1келей байланыста болган таж1к халкыныч 
эдебиет екшдер! туралы В. Г. Гафуров «В этот период 
были написаны труды по этике. Джололиддин Довони (умер 
в 1502 г.) написал книгу «Ахлоки Джалоли» «(Джалолова 
этика)». В 1949 г. Хусейн Войэ Кошифи составил и посвятил 
принцу Мухсину книгу «Ахлоки Мухсину» («Мухсинова 
этика». Этика благодетеля) по вопросам воспитания и этики, 
состоящая из сорока глав. Им же заново переработана 
знаменитая книга «Калила и Димна». Эта переработка 
названа им «Анвори Сухаили» «(Сияние Канопуса)»,— деп 
жазады. Б. Г. Гафуров ГуламаЬи Дауанид! Т9ж1к галымы 
рет1нде таныткан. СЗнын, непз1нен, этика гылымымен айна- 
лысып, сол салада к1тап жазганын хабарлайды. Ал Абайдын 
«Гылым таппай мактанба» деген атакты влец1н1н этикалык 
маселелерд! арнайы сез етет1н1н api осы елец1нде ГуламаЬи 
Дауаниды арнайы атап етет1шн еске алсак, бул маселен! 
салыстыра отырып зертгеу алга койылады,

ГуламаЬи Дауани туралы дерек ¥нд1 тарихшысы api 
этнографы Габдулкай мен Абдалхай Лакнабид1ц Кдзанда 
басылган к(табында да кездесед!.
' Орта Азия университет1нщ профессоры Г. Сагди ез1н1ц 

Абай туралы зерттеулер1нде Абайдын Эл Фараби мен Гула
маЬи Дауанидын ецбектерш де окыганы туралы мал1мет 
беред!. Т1пт1 «38» карас0з1ндеп «гаклия, наклия» туралы 
nixipiH Дауанимен байланысты карастырган. Б1зд1 ойга 
калдыратыны гуламаЬи Дауанидын к1таптарын Абай калай, 
кайдан окыган? Б1зд1ц ел1м1зд1н к1тапхана корына онын 
енбектер! колжазба куй1нде 1916 жылдары гана тускенш 
академик И. Ю. Крачковский «Арабские рукописи, посту
пившие в Азиатский музей Российской Академии наук с 
Кавказского фронта» деген ецбепнде хабарлайды.

Академик И, Ю. Крачковскийд1н хабарлауынша, 1916 
жылы академик Н. Я. Маррдыц т1келей усынысымен 
С. В. Тер-Аветисьян Кавказ майданына тарихи ес-
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кертк1штердт сактап, регистрация жасау y^iH арнайы тап- 
сырмамен жолсапарга ж1бер1лед1.

Ол Кавказга барган сон, колына тускен багалы 
адлжазбалардын б^рш де Петроградца почта арцылы ж1бер1п 
отырган. Олардын арасында ГуламаЬи Дауанид1н де 
цолжазбалары ушырасады. Б1рак академик И. Ю. Крачков- 
ский соннра реттест1р1лген бул колжазбалардын арасында 
ГуламаЬи Дауанидын да колжазбасы барлыгын ескерт1п, 
онын аттарын атаганы болмаса, ГуламаЬи Дауани туралы 
толык Мт̂ л1мет бермеу! себепт! «Вполне вероятно, что спе
циалисты по отдельным областям найдут интересные эк
земпляры и среди не отмеченных мною особо рукописей. 
Со своей стороны в следующем дальше общем списке я 
старался обращать внимание на всякий хоть чем-либо вы
деляющийся из общей массы экземпляр»,— дейд1.

ГуламаЬи Дауанидщ к1таптары 1880, 1881, 1911 жылы 
Калькутта цаласында, 1881 жылы Мадрас каласында, 1889 
жылы Лондон каласында басылганы аныкталып отыр. Ша- 
масы, Абай цолына ГуламаЬи Дауанидын к1таптары осы 
басылулары арцылы жеткен болулары керек.

ГуламаЬи Дауани туралы ез замандастарынан кейб1р 
мал1метт1 Гиесседдин ибн Хумомиддин берсе, осы Гиесседдин 
елген жылы кдйтыс болган ад-Карабаги ГуламаЬи Дауа
нидын енбектерше арнайы тус1шк (шарх) жазган. Бул 
тус1н1ктеме (Шарх Исбат ал ваджиб ли д Давани» ал 
Карабаги) ГуламаЬи Дауани eHOeKTepiniH ез дayipiндe 
каншалыцты манызынын болганын керсетед!. Ce6e6i ол за- 
манда манызы зор курдел! енбектер болмаса, кер1нген 
нарсеге тус1н1ктеме жазыла бермеген. К,аз1рп кунде Абай 
мен ГуламаЬи Дауанид1н царым-цатысын аныктау 
максатымен парсы Т1л1нде жазылып бастырылган 
к1таптардын .1922 жылы Лондон каласында басылган биб- 
лирграфиялык керсетк1ш1нде (308, 404, 405-беттер1нде) 
ГуламаЬи ’Дауанидын енбектер1н1н кай жылы, кай жерде 
жарияланганы керсетыген. Осы деректерд! тупнускадан 
менгере отырып, ГуламаЬи Дауани мен Абайдын арасындагы 
адеби-творчестволык байланысты аныктасак кана Абай 
шыгармаларынын Шыгысца катындсын нактылы зерттеуге 
мумк1нд1к туып, Абай мурасынын соны сырлары ашыла 
туспек.

Проф. Г. Са^дид1н: «Гылым дуниес1нде данкты болган 
Эл-Мухамедня» (Введение) деген ерекше зор б1ршыгарманын 
да болганын Абай музей1нде ез кез1м1збен кер1п тан 
болдык»,— деп жазуы Абайдын акындык к1тапханасынын 
квлем1нде тагы б1р дерек К0з1н1н табылганын айгактайды. 
Г. Сагди айтып отырган бул к1тап XI гасырдын ipi филологы
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ибн Халдуннын «Введениес!» болса керек. 0 йткен1 ГуламаЬи 
Дауанидын енбектер1нде арнайы сез болатын, талкыга 
тусет1н Эл-Журжанидш (Шыгыста адебиет теориясынын 
HcriaiH салушы, api сол Д9у1рде формализмге карсы куресуш! 
Хорезмнен шыккан галым. Оныц непзп едбеп «Белагат 
ул-асрар» («Керкем сейлеуд1ц сырлары») эстетикалык, 
кезкарасымен хабардар Абайдыд ибн Халдунныд еябепмен 
таныс болуыныд толык мумк1нд1п бар, ибн Халдун ,— ал- 
Журжаниге карама-карсы Шыгыста epic алган формалист1к 
мектепт1я ipi eKuii болган галым. Формалист1к агымга карсы 
Эл-Журжанид1н xypeciH XV гасырда 1лгер1 дамытушы Эл1шер 
Науаи болды. Ол мазмун мен форманыя аракатысы туралы 
теориялык тургыдан nixip айтып, мазмунга шешуш! ман 
беру керект1гш далелдеген. Осы айтылгандарга назар аудар- 
сак, Абайдыя эстетикалык кезкарасынын ал1 де тиянакты 
шешу1н таппаган калпын аягарамыз. 0йткен1 Абай 
карастырган api омын eaine белпл! acepi болган эстетикалык 
1л1мдерд1я тарихын, жуйес1н терен меягере отырып кел- 
мей1нше, бул туралы шеш1мд1 nixip айтудыя гылыми 
тургыдан онша сен1мд1 бола бермейт1н1н ескерген1м1з жен.

Абайдыя 1899 жылы 54 жасында жазган «Б1раз сез 
казактыя кайдан шыккандыгы туралы» деген терея магыналы 
тарихи еябепнде келт1р1лген кейб1р деректер кез\ мен осы 
макаланы жазу уст1нде Абай карастырган, суйенген деректер 
кез1н Абайдыя акындык к1тапханасыныя келем1н аныктай 
тусуде айтарлык пайдасы бар деген кездер1не молыгамыз.

Абай ислам д1н1н1я eai ^казактардыя арасына сырттан 
келген, кушпен таратылган д1н CKeniH зерттеуш1л1к тургыдан 
карайды. Бул шкгр бостан-боска айтыла салган тк\р емес, 
Kcpicinme кептеген тарихи деректер кез1не суйен1п барып 
зерттеумен айтылган п1к1рлер екенд1п макаланыя ез1нде 
пайдаланган opi турл! тарихи деректер кез1н1я ез1нен 
KepiHin тур. Мунда Абай, кеб1ншеГ кытай, араб жане 
Орта Азия галымдарыныя енбепне суйенген! осы 
макаласында ашык байкалады.

Абай казактардыя тепн монгол Н9с1лдес деп Караганда, 
кытай деректер1не суйенгенд1ктен: «Кдятайлар татан деп 
жазады... кыргызды кытайлар брут деп атайды»,—  деп жа
зу ындагы «жазады, атайды» деген сездерд1н белил! ман! 
бар сездер. Абай мунда «жазады» дегенде кытай дерек- 
тер!шя 6ipiHC суйенгенд!ктен айтып отыр, 6ipaK онын айтып 
отырганы кай дерек екен! б1зге ал1 де беймал1м куйде.

Абай осы еябепнде: «Сол уакыттарда арабтан бул Орта 
Азия д1н исламды уйретушшер кеп аскермен кел1п, ха- 
лыкты жаяа д1нге каратып жургендер1нде Кутайба атты Kid 
Кдшкарга шей1н кел1п, халыкты исламга кенд1ргенде, булар
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да (казактардь? айтады — Л/. М.) мусылман болдык депт|»,— 
леи, Кутайба туралы дерек беред!. Абай айтып отырган 
Кутайбд — VIII гасырда Орта Азия мен Кашкарды жаулап 
алып, ислам д1н1н кушпен таратушы арабтардын аскери 
колбасшысы Кутайба ибн Муслим. Ол 708—709 жылдары 
Согды патшасы Турханмен кел1с1м жасап, 711—712 жылы 
Самарканды басып алып, inici Абдар-Рахманды алым жи- 
науга ж1беред1 дел1нген... Осы Кутайба ибн Муслим эмир 
715 жылы елген сон, арабтардын саяси устемд11Л б1раз 
алс1ред1. Абай Кутайбаны адзактарды ислам дшше зорлап 
енд1руш1 болгандыктан, api Казакстаннын ертедеп тарихында 
Т1келей байланысы барлык,тай атап керсет1п отыр. Bipax, 
Абайдын Kaaipri басылып журген шыгармаларында Мухаммед 
ибн Асхад ад-Дауани мен Кутайба ибн Муслим туралы 
TyciHiK бершмей келу! ал1 де Абайдын акындык 
к1тапханасынын колем! мен жайы туралы курдел! маселен! 
арнайы зерттемек тупл!, ол туралы арекет1м1зд1н тапшы- 
лыгын керсетт!. Кутайба туралы дерек 6epin, оны ислам 
д1н!н кушпен таратушы болганын жаксы б1лген Абай бул 
дерек коздерш кандай мал1меттерге суйен!п айтты екен 
деген сурак туады. Шамасы, Абай арабтардын баскыншылык. 
согысынын тарихтаты 1з!н суытпай жазган сол дау1рд1н белил! 
тарихшысы, экзегет ат-Табаридш (838-923 ж.) енбектер!н 
окып пайдаланган болса керек. Эл-Журжани, ибн Халдун, 
1̂ ламаИи Дауани т. б. енбепн жаксы бшген Абайдын 
Казакстаннын коне тарихына т1келей байланысы бар api 
ислам д!н1н кушпен таратушы Кутайба ибн Муслим туралы 
толык мал!мет берет!н ат-Табарид1н НаршаЬидщ енбепн 
окымады деу мумк!н емес ед!. Маселе Абайдын бул дерек 
кездер!н окуында емес, оларды сын коз!мен карай отырып, 
кай тургыдан пайдалануында жатыр.

Абайдын осы тарихи такырыпка арналган гылыми 
макаласында Орта Азия галымдарынын енбектер1нде терен 
б1л1п, олардан кажетт! деген жерлер1н оз енбектер1нде 
батыл колданып отырганы онын енбектер1нде анык байкалып 
турады. Мысалы, казак халкынын тарихына байланысты 
коне доу!р окигаларын соз еткенде, Абай бук1л дуниеге 
данкы кеткен Закриддин Мухаммед Бабырдын (1483-1530жЛ 
«Бабырнамасына» суйен1п отырады. Бутан Караганда, Абай
дын Бабырдын шытармаларын жай окушы тана емес, оны 
терен барлап зерттей окушы екен! xepiHin тур. Эйткен! 
«Бабырнама»бурын-сонды Шыгыстын, acipece, Орта Азиянын 
тари хын зерттеуш! галымдарга гылыми т1рек болтаны сйякты, 
бул шытарма Абайга да улкен ,суйен1ш болтан, вйткен! бул 
щытарманын тарих, этнография, эдебиет уш!н мэн! алшеу- 
C13. Бабыр оз!н1н осы к!табында Эл1шер Науаи
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шыгармаларын тугелдей сынап erin, оларды аса жогары 
багалаган. Турк! т1лшдс елен жазудан ешк1м Науаидан 
озган емес деп керсете отырып, ез  тарапынан араб арп1н1н 
орнына 03i жасаган жобасын усынып, оны «Хатти Бобирий» 
дсп атаган. Бул арекет 0з1н1н батыл niKip усынуымен де 
ерекше назар аудартады. 0йткен1 бул арекет турк! т1л1нде 
С0йлейт1н халыктардын адлданып отырган араб жазуына 
03i жасаган api халыкка колайлы тиет1н турк! жазуымен 
алмастыруды коздеу! себепт! саяси-идеологиялык. жагынан 
алганда ислам д1Н1не т1келей карсы шыгуымен б1рдей арекет 
болатын-ды. Осы сез болып отырган «Бабырнама» мен 
епзд1н сынарындай шыгарманьщ 6ipi — гылым дуниес1нде 
сртеден машЬур болган Абылгазы Бахадур ханныд «Шажарай 
турк» деген шыгармасы. Абай казактын к,айдан шыккандыгы 
жайлы тарихи макаласын жазу уст1нде бул̂  енбект1н дерек- 
TcpiHc де суйенген. Ойткен! бул шыгарманын Абайдын соз 
cTin отырган маселес1не тiкcлeй катысы барлыгы. Бул Абай- 
дык осы макаласында байкалып турады.

Шакор1м К.удайберд1улынын 0з1 жазган шeжipe к1таптагы 
тарихи дерек К0здер1н1н кеб! Абай к1тапханасынан 
алынганын жайдан-жай ескертпеген. Ойткеш бул к1тап 
Абайдын тапсыруы бойынша жазылып, Абай жазган тарихи 
макаланын дастурл1к жалгастык табуын айгактал тур емес 
пе?

Бул айтылган моселелерден б\з Абайдын ез заманындагы 
толгагы жеткен маселелерге аса зор 1зден1стер аркылы жауап 
6epin отырганын керем1з. Бул айтылган деректерд1н акын 
шыгармаларында тек ушыгы KepiHyiHin 03i Абайдын 
каншалыкты дарежеде 1зден1с1н керсетумен 6ipre, онын 
К0не дау1рд1н тарихы мен ез заманындагы гылыми оймен 
хабардар болгандыгын да толык сипаттайды.

Абай дуниетанымы мен салалары

Абай дуниетанымы мен онын салалары жайлы маселе 
жиырмасыншы жылдардын басынан 6epi карай кейб1р макала 
зерттеулерде арнайы немесе жанама турде сез болып келсе 
де, арнайы монографиялык гылыми зерттеуд1н нысанасына 
алынбаган ед1. Бул олкылыкты толтыруга алгаш рет калам 
тарткан философия гылымдарынын докторы, профессор 
К,асым Бейсембиев.

Ол 03iHiH «Мировоззрение Абая Кунанбаева» деген мо- 
нографиясында алдымен улы акын кезкарасын калыптас- 
тырган олеуметт]к-экономикалык жагдайларга шолу 
жасаумен 6ipre, бурыннан айтылып келе жаткан акынга
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ыкпал еткен кейб1р рухани к.азына кездерш де арнайы 
С03 етед1. К,- Бейсембиев п1к1р1нше, Абайга идеялык ыкпал 
еткен шешуш! кубылыс орыс м^дениет! де, ал казак, халкынын 
рухани казына кездер! жай гана косалкы нарсе рет1нде 
карастырылган. Мундай квлемд! де арнаулы гылыми ечбекте 
курд ел i масел ен1 булайша тукыртып коюдын ез1 елеул! 
олкылык. 0йткен1 орыс мадениетш1н acepi Абайдын 
кезкарасы мен творчествосына шешуш!, басты нарсе 
екенд1п зерттеуш1ге дей1н-ак аксиомага айналган п1к1р. 
Маселе — Абайдыц дуниеге кезкарасыныд калыптасуына 
ыкпал еткен бурыннан аныкталган идеялык кубылыстардын 
белпл! дарежедеп асерш жеке-жеке карап, олардыд гылыми 
тургыдан объективт! картинасын корсету аркылы улы 
ойшыл акын туындаларынын табигатын, сырын ашуда жа- 
тыр.

к,. Бейсембиевке Абай ыкпал еткен уш турл! рухани 
казына кездер! жайында айтылган api журт таныган шк1р 
таныс болса да, бутан арнайы токталып, оз niKipiH 
б1лд1рмейд1. Егер зерттеуш!, шын ман1ндеп, Абай дуниета- 
нымынын калыптасуына ыкпал еткен рухани казына 
К0здер1н1н жайы таласка тусш, олардын аракатысы туралы 
маселен1н сырын TepenipcK ашуды максат етсе (aeprreyfliH 
рухы осыны талап етед1), даяр утымдардыч сокпагымен кет- 
пей, коне деректерд1н сонына Tycin, тын 1зден1стер журпзу! 
керек ед1. Б1рак зерттеуш! бул жолта туспей, opi бул кубы- 
лыстарта ез1н1н катынасын ашып айтпай, бурыннан ciaicTi 
болган нарселерд! оз сез(мен баяндап беруге усынады. 
Сондыктан да зерттеуш! Абай дуниетанымынын турл! 
салаларына (философиялык, этикалык, эстетикалык т. б.) 
арнайы токталып, ез1не дей1н осы маселелер туралы к1м 
не айтты, калай айтты, нен1 зерттед!, енд1 0з1 осы nixipre 
не коспак деген сиякты гылыми ойды дамытудын aainneci 
болган дастурл! сураута жауап бермеу! калай? Зерттеуш! 
К0П жатдайларда 0з1нен бурын cinicTi болтан п1к1рлерд1н 
кайталануына урынган. Булай етудш насихаттык ман1 бол- 
маеа, гылыми ойды дамытуда пайдасыз болмак. Зерттеу 
нысанасына алган такырыпты тупк1л]кт1 шeшyдi талап етед1. 
BipaK бул енбек осы талапка жауап бере алмауы себепт! 
9л1 де кайтадан зерттеу жумысын кажет CTin отыр, Зерттеуш! 
Абай танымынын 6ip саласын тана камтымай, барлык сала- 
сын камти С03 еткенд1ктен ен курдел! маселешн езш шолып 
0Tin (мыс. саяси-алеуметт1к, этикалык, эстетикалык 
К0зкарасы), тиянакты шеш1лу1 жатынан утылтан. Бутан 
сонгы кезде кайтадан зерттеу нысанасына алынган Б, Еабдул- 
динн1н «Абайдын этикалык козкарасы» мен Таукелеевтш
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«Общественно-политические взгляды казахского просвети
теля Абая Кунанбаева» деген кандидаттык диссертациясы 
айгак. Мундай жагдайда баскалар кетермеген не олар та- 
рапынан ж1бер1лген олкылык, тузелген жагдайда гана гылыми 
ойды дамытуга мумкшд1к тумак.

Зерттеуш! айырыкша кен;1л белген «Абайдын филосо- 
фиялык кезкарасы» деген тарау, непз1нен, Абайдын мате- 
риалист1к танымдагы ойшыл екенд1п д^лелденген Абай 
кезкарасындагы кайшылыктар да б1рсвдыргы дурыс тал- 
данган. Бутан деЙ1н-акбелпл1болган Абайдын философиялык. 
кезкарасындагы басты угымдар толыктырыла тускен1мен, 
бул м^еле де тиянакты шеш1м1н таппады. Абай мурасынын 
рухани нар алган казына кездер1шн acepiH терен танып 
ашпайынша муны тупкц11кт1 шешитед! деуге келмейд!. 
К,- Бейсембиев Абайдын козкарасына елеул! турде ыкпал 
еткен 03 халкы мен Шыгыс классиктер1н1н ыкпалын шорт 
Kecin тастап^ непз1нен, орыс мадениет1н1н асерш басым турде 
сез еткенде, онын 0з1нде бул жалан баяндауга rycin кетед!. 
Абай шыгармаларында нактылы xepiHic берген «единица», 
«ноль» туралы угымнын дал осы салага т1келей катысы бар 
нарсе бола тура бул Белослюдовт!, Э. Маргуланнын жане 
К,. Жумалиев, Таукелеевтерд1н зр тургыдан айтылган 
п1к1рлер1 болганымен, тиянакты шеш1м1н таппай жур. Абай 
0лен1Н1н идеялык мазмуны халыкшылдык танымнан алые, 
кайта сол ортанын анархиялык болмысына карсылыктан 
туып жаткан акын ойына К0н1л аудара бермейд!.

Осы енбекке алдына койган проблемалы маселелерд! 
тупк1л1кт1 шешу тургысынай карамай сын жазган Ш. Уали- 
ханов пен Кдрасаевтын: «К1таптын аса манызды тарауы — 
Т0рт1нш1 тарау. Бунда Абай Кунанбаевтын философиялык 
кезкарастары егжей-тегжей1не дей1н (?) ашылып 
К0рсет1лед1»,— деп асыгыс айтьшган кес1мд1 тужырымы 
окырманын сенд1ре бермейд!.

К,. Бейсембиев Абайдын философиялык кезкарасынын 
мыкты жагы — дуниен1н танымдылыгы мен ccзiмдiк таным 
(подвижный элемент») логикалык танымды «(сила притя
гательного однородного)» жане шындыктын елшем! — акыл 
деп таныганын, терен зерттеуш1д1к тургысынан карамайды: 
Абайга ыкпал еткен Шыгыстын acepiH терктей карайды. 
0йткен1 031 мысал рет1нде кeлтipiп отырган Абай 
шыгармаларынын текс1ндеп Шыгыс классиктер! мен акын- 
нын ой ортактастыгы бар жерлерге зер салмайды. 0 з1 уз1нд1 
ретшде келт1рсе де, ескермейд!. Зерттеуш! Абай шындыктын 
елшем! акыл деп таныганына «Былым таппай мактанбадан» 
мысал келт1ред1:
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Akj)Li сспбей cenOctÛ ,
Bip icKe кез келищгз..
Сэз мэшан 61лсеН1з,
AKfbui —  мизам, елтеу к,ыд»,—

деп Шыгыс ойшылдарымен ой ортактастыгы барлыгына зер 
салмайды. Бул елен 1886 жылы акынныц 41 жасында 
жазылып, Шыгыс ойшылы РуламаЬи Дауанид! жастарга улп 
етед1. Д^л осы жылы жазылган атакты «Интернатта окып 
жур» деген 0лен1н жазып, Толстой мен С. Шедринд! 
еткен. Бул ек1 елен проф. Т. Тдж1баевтык Шыгыс ойшыл- 
дарынын да Абайга белпл! дорежед*е ыкпалы туралы: «Абай 
изучает так же философию религии ислама, философские 
взгляды отдельных восточных поэтов и философов»,— деген 
niKipi шындык, жолына мензейд!. .Ягни Науаи мен Абайдын 
таным теориясын салыстыра вдрау коп нарсен1н сырынын 
ашылуына бастайды.

Абайдын жастайынан коп окып, рухани нор алган 
акындарынын 6ipi озбек халкынын улы акыны Э. Науаи. 
03 заманында жалпы Шыгыоагы когамдык ойдын ушар 
шынына шыккан ipi ойшыл Э, Науаидын дуниен1н танымал- 
далыгы («ахси жиЬан») туралы кисыны мен Абайдын осы 
туралы кезкарасын нактылы салыстыра карасак кана Абай 
козкарасынын кейб1*р кырлары ашыла туспек.

Э, Науаи ез1н1н енбектер1нде таным процес1ндеп сез1м 
мушелер1н1н кызмет1не айрыкша кен1л бааген. Науаиша 
б1л1мн1н шыгар K03i — ом1р шындыгында. Адам б1л1мд] 
осы 0з1н коршаган дуниеден алады. Осы объективт1к дуни- 
ен1н санада соулелену1нен «ахси эиЬан» пайда болмак. Сон- 
дыктан да Науаи («Магыналар казынасы)» деген енбепнде 
«Таным мушелер! — бокал, ал дуние — шарап. Бокалга 
таза шарапты куйгандагы К0р1н1стей дуниен! дурыс 
соулеленд1рсеН) ондагы (бокалдагы) окиганын соулелену1н 
KopeciH» деп оз угымын образды турде корсетед!. Ал осы 
соулелену процес1н1н жалпы картинасын Науаи «Хайрат ул 
—' абрар» («Жаксыларды тан кылу уш1н», 20-тарау) 
шыгармасында былайша суреттейд!: Адамнын басы мен де- 
Hcci кен сарайлы корган болса, корганнын сырты т— б1зд1 
коршаган шындык. Адам санасы — сол корганнын ом1рш1с1. 
Адамнын бес турл! сез1м мушес! (квру, есту, сезшу, и1с, 
дом)— коргандагы ом1рш1н1н сырткы сибъективт1к дуниен1н 
шындыгымен жалгастырып туратын сен1м агенттер!. Ал ес 
— сол корганнын агенттер1н1н жетк1зген хабарын сактайтын 
койма. Сез1м мушелер1н1н сырткы дуниеден алган хабарлары 
осы коймага жиналады. Осы жиналгандарды ой ©ндеп 
(сурыптап) санага (oMipmire) жетк1зед1 де, сана ол тураЛы 
тупк1л1кт1 шеш1м1н шыгарады. М1не, Науаидын таным про-
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ueciHin Kepinici осындай. Мунан б1з Науаидыи таным про- 
ucciH тус1нудеп жет1ст1п мен ез д̂ у1р1 уш\н озык таным 
тургысынан келген, ягни Науаи объективт1к niKipin 6айк.асак, 
ек1нш1ден, шындыкты битудщ влшем! рет1нде ак.ылга ше- 
шуш1 орын 6epin, танымын да ацгарамыз. 0з устазы На- 
уаидьщ дуниен1н танымалдыгы туралы курдел! niKipine Абай 
айрыкша кен1л белген. ¥стазы жеткен бшкке Абай да 
фкипмей шыгады, мундагы Абайдын Науаидан айырмашы- 
лыгы o6beKTHBxi шындыктын непз1н 0з1н1н устазы сиякты 
Т9н1рл1к, рухтык непзде к.арамай, затшылдык тануга бей1м 
жатуында. Б1рак Абай да ©з устазы сиякты шындыкты 
б1луд1н штшем! акыл деп саната басымырак кешл бвлет1н1н 
керем1з. Сондыктан да улы акыннын Шыгыс ойшылдарымен 
ойы ортактас шыгармасы «Былым таппай мак.танба» деген 
eлeнiндe:

At<,bui сенбей сенбещз,
Bip icKC кеэ келсешз,—

немесе:

Свз мэшЫн 6iACetii3y
А/<,ыл — мизам, елшеу — —

дейд1. Осы себептен де Абай ез шыгармаларында халыкты 
надандыктан куткарудын жолы — б1л1м, енер деп 
бiлгeндiктeн, непз1нен агартушылык жолды устанган к,алпын 
керем1з. Абай кезкдрасындагы ерекшелен1п сананыц пайда 
болуынын басты себеб1н ецбектен, ез1м1зд1 коршаган ©Mip 
шындыгын б1рт1ндеп таннумен байланыстара карауында жа- 
тыр. Абай; «К1мде-к1м: сырттан ecixin б1лу, K©pin б1лу 
сек1лд1 нарселерд! кебейтш алса, ол — к©п жиганы бар 
адам: сынап орындысын, орынсызын — бар1н де баганагы 
жиган нарселермен есеп кш ып, карап табады. Булай exin 
бул харакетке тускен адамды акылды дейм1з»,— деп адамнын 
акылды акылсыз болу кудайдан емес, адамный ©з1не, оньщ 
кундел1кт1 арекет1не байланысты нарсе деп таниды, ягни 
Абай п1к1р1нше адамнын санасы кундел1кт1 ©м1р про- 
цес1ндеп арекетке байланысты ©з1н коршаган ©м1р шын- 
дыгына катысынан туады. Абайдын: «Кезбен K©pin,
кулакпсн ecixin, колмен устап, т1лмен татып, мурнымен 
и1скеп, тыстагы дуниеден хабар алады. Ол хабарлардын 
унамдысын унамды калпымен, унамсызы унамсыз 
калпьшен> арнеш1к ©з суреттеу^мен кефлге тусед1. Ол 
кен1лге xycipymi баганагы бес нарседен ©ткен сон, оларды 
жайгастырып кешлде суреттемекз>,— деген ойынан Науаи 
танымындагы KepiHicxe жакын уксастыкты байкаймыз. Opi
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бул айтылгакдардан проф. Т. Таж1баевтын жогарыда 
айтылган niKipinin шындыкка сай айтылганына кдныга 
тусем1з.

К. Бейсембисв улы акыннын этикалык кезкарасына да 
токталып, алгаш рет кен зерттеу нысанасына алып талдайды. 
Лбам 0лендер1нде, acipece, карас0здер1нде ерекше кецьа 
белген! мораль философиясы болатын. Зерттеуш! улы ак,ын 
кем С03 етет1н бул угымды yHCMi онын агартушылык 
танымы тургысынан карайтынын дурыс керсеткен. Алгаш 
рет Абайдын этика лык танымындагы кайшылыгы жайында 
niKip козгайдьг. Казак когамынын ерте кездеп рушылдык 
салты кушт! дау1рдеп улкенд! сыйлау мен намысшылдык 
туралы угымныи келе-келе когам дамуыныц сонгы кездеп 
отаршылдык саясат непз1нде 0згер1ске тускен1н Абай 
акгармады деп карайды. Осы себепт! Абай еск}рген угымды 
дар1птеуге барып отыр деп таниды.

Зерттеуш) Абайдын эстетикалык кезкарасын сез ет- 
кенде: «Там где речь идет о эстетике Абая, автор счел 
нужным кратко остановится только на главных эстетических 
понятиях поэта-мыслителя»,— деп Абай 0нepдiн шыгар 
K03i — 0м1р шындыгы, мазмун мен турд1ц 6ipniri поэзи- 
яньщ алеуметт1к мэн1, Абайдын акындарга сыны тошрепнде 
С03 етумен шектелген. К- К- Бейсембиевт1н арнайы 
карастырып отырган бул пiкipлepi туралы одан бурын-ак 
окулыктар мен кейб1р енбектерде жанама турде жэне газет, 
журналдардагы макалаларда арнайы карастырылып, елеул! 
п1к1рлер айтылып, белгьл! тужырымдар калыптаскан-ды. 
Сондыктан да бул енбек Абайдын эстетикалык кезкарасын 
арнайы зерттеу нысанасына алганымен, непзщен сол 
калыптаскан угымдар шенбер1нде калып, ез тарапынан соны 
niKip кетере алмаган api оз1не дeйiн nixip айтушыларга 
03 катынасын 6maipyre де бара бермейд!.

Жалпы казак эдебиет! тарихында Абайга деген ез1н1н 
эстетикалык кезкарасын ез шыгармаларында жанама 
турде болса да арнайы nixip бiлдipгeн акындар бола бер- 
меген. Осы себептен де хЛбай танымындагы эстетикалык 
кезкарастын калыптасу жолын гылыми тургыдан нактылы 
ашып беру аса кажетт! м1ндеттерд1н 6ipi болып отыр. Абай 
жалпы эстетикалык танымыныч калыптасу жолынын белпл! 
Дг̂ рсжсде эволюциясы болганы сиякты, акындык енердщ 
03iHC де Абайдын кезкарасы эр дэу1рде аркилы болган. 
Сондыктан да жасынан-ак акындыктын куаты буыркана 
шыккан Абайдын акындык енерге кырыктан аскан шагында 
кулай 6epUyiHiH белпл! себептер! ^л са  керек-Ti, Мэселе 
шын MOHiHacri гылыми зерттеуде бурыннан белгтл! шк1рлерд1 
кайталауда емес, Kepicinme, осы тэр1зд1 Абай танымындагы
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эволюциялык даму жолынык сырларын ашуда жатыр емес 
пе? К,- Бейсембиев, К0б1нше осындай елеул! м^елеге 
т1келей бара бермейд!, немесе назардан тыс калдырып оты- 
рады. Мысалы, Абайдыц эстетикалык, кезкарасына т1келей 
байланысы бар api окушыларды ойга калдыратын HapccHin 
6ipi — Абайдыд акындык, енерд!, TanipiniH берген енерЬ,— 
деп к,арауыныц себеб1н ашпай, бул маселеш де атаусыз 
калдырып кете беред!. К- Бейсембиев енбепндеп басты 
олкылык Абай дуниетанымынын езект! тустарын сез ет- 
кенде улы акын мурасынын рухани нар алган салаларын 
тутас камтып, Абайдын акындык к1тапханасына Yнiлe карап, 
зерттеп пайдалана алмаудан туындап отыр деген тужырымга 
келем1з.

Абай дуниетанымынын сез етшмеген кей тустарын зерт- 
теуге арналган енбект1н 6ipi — проф. Т. Таж1баевтын «Фи
лософские, психологические и педагогические взгляды Абая 
Кунанбаева» деген енбекте жатыр. Бул енбек нeriзiндe, 
Абайдын философиялык кезкарасы туралы nixip алысу 
рет1нде жазылганымен, кептеген соны п1к1рлерд1 кетере 
б\лц\. Зерттеуш1н1н ойынша, Абайдын философиялык 
кезкарасы тупк1л1кт1 шеш1м1н таппагандыктан, nixip ала- 
лыгы орын Teyin отыр. Сондыктан осы проблеманы тупк1л1кт1 
шешу гана акын кезкарасынын баска жактарын ашуга толык 
мумк1нд1к беред! деп б1лгенд1кген: «Теперь настало время 
окончательно уяснить вопрос о философских взглядах Абая, 
так как от его правильного разрешения во многом зависит 
решение вопросов, относящихся к социологическим, этиче
ским, эстетическим, психологическим и т. п. взглядам ве
ликого просветителя»,— дейд1. Т. Тэж1баев Абайдын 
философиялык кезкарасынын калыптасуына идеялык ыкпал 
еткен рухани казына квздер1нщ уш турл! арнасы бар деп 
атап керсетумен 6ipre, Аб1айдын философиядагы непзп 
багытын онын философиянын ен басты мэселелер1не жауап 
беру1не карай шешед!.

Ол — Абайды жалпы дамудын зандылыгын, карама- 
карсылыктын курес1н, уакыттын мздплдпн тануга келсе де, 
ол стихиялык диалеКтиканьщ шенбер1нде калган материалист 
рет1нде танытады. Зерттеуш! Абайдын д1нге кезкарасы де- 
ист1к тургыда болгандыгын, б1рак онын деист1к кезкарасында 
6ip жагында атеист1к niKip басым болса, ек1нш1 жагынан 
д1нд1 жет1лд1ру сиякты санашылдык танымнын да орын 
алганын дэлeлдi керсете кeлiп, Абай д1н жагынан Фейер- 
бахтын д1ни мистикалык кабыктагы антропологиялык мате- 
риализм1не жакын турады деп карайды. Абайдын Kapaceai 
мен елен1нде орын алган «мен» туралы угымын ею тургыдан 
тус1ну керек деп, оган жанаша тус1шк берген. Т. Таж1баев
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та F. Сагдиде айтылган niKipre орай Лбай 0м1р1н1ч сонында 
материалист1к кезкарасынын тарылып, санашылды!^ та- 
нымга ойысуы жайлы niKip кетеред!. Муныц себеб1н' зерт- 
теуш! акынныц соцгы кездеп жеке eMipi мен жауларыныц 
ез1не карсы 9рекет1н1ч кушею1мен байланыстырады. Абай- 
дын кезкарасындагы бул кубылыс туралы nixip 20—30 
жылдарда да ар тургыдан айтылган; Сондыктан ол п1к1рлердщ 
артык,-кемд1пне ой ж1бер1п отырып, бул маселен1ц себеб1н 
абзалы нактырак ашу керек. Бул ецбекте Абайдыц психо- 
ЛОГИ51ЛЫК. К0зк,арасы алгаш рет психология гылымыныд 
тургысынан зерттеу нысанасына алынды. Нактылы зерттеу- 
лер аркылы Абайдын психологи51лык козкарасыныд 
кырларын аша тусед!, соны шк1рлер айтады. Мысалы, бурын 
айтылганымен комеск! болып журген Абайдагы ушт1к муше 
(акыл, сез1м, epix) туралы угымын нактылы талдай отырып,, 
бул маселен! тануда Абайдын озын ойлы орыс психологта- 
рымен жакындаскандыгын соз ете отырып, Абай психоло- 
гиялых кезкарасы жагынан сенсуалист1к багытты устанган 
тунгыш психолог акын болды деген тужырымга келед!. Абай
дын педагогикалык кезкарасы туралы зерттеуш! ез1нен 
бурынгы айтылган п1к1рлерд1 кайталамай, соны ойлар 
толгайды. Осыган байланысты гьыым, 6uiiM уш1н алдымен 
турмыстык жагдай керек деген Абай nixipiH турпайы мате^ 
риализмн1ц тургысынан бурмалаушыларга далелд! сын айта 
б1лген.

Т. Таж1баевтын бул едбеп Абай дуниетанымын тутас api 
сала-саласымен нактылы зерттеуд! максат ет1п коймаса да, 
соны п1к1рлер мен далелд! тужырымдар айта б1лген зерт- 
теуш1Л1к opeci би1К жаткан едбек рет1нде кабылданды.

Абайдын адеби мурасын зерттеу тарихында улы акынныч 
дуниеге козкарасынын 6ip саласы — оныч саяси-алеумётт1к 
кезкарасы кенест1к дау1рд1н 20-жылдардан бастап-ак кызу 
таласка тускен ед1. б1рак сон™ жылдарга, дешн бул туралы 
кептеген макалалар мен зерттеу енбектер1нде жол-жене- 
кей сез ет1лсе де, арнайы турдеп гылыми зерттеу ныса
насына алынбай келд1.0pi Абай шыгармаларынын алеуметт1к 
бет! туралы дурыс шеш!м!н таппай, кеп жылдар боны 
езект! талас-тартыстардын кайнар кез!не айнгстып келд!. 
Абай мурасынын алеуметт!к бет!, К0б!несе, турпайы соци- 
ологиялык таным шенбер!нен шыга алмай келу1ндеп басты 
кедерп тап курес! деген марксист!к танымды когамдык 
п1к1рд! енд!ру!нде жатыр. Ягни Абайдын алеуметт!к бет! 
жасанды таным тургысынан карайды. Оны бузу ол туста 
мумк!н емес болатын-ды. Эс!ресе, бутан зерттеуш!лерд!н на- 
зары акыннын сатиралык шыгармаларын сез еткенде 
Коб! рек ауды.
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Абайдын саяси-^леуметт1к кезкарасы 1954 жылга дей1н 
арнайы зерттеуд1н нысанасына алынбай, оны тап тур^ысынан 
карау керек деген айтыс-тартыстын кекпарына айналып 
кеткен1н енд1 гана шындап угынып отырмыз. Сонгы жылдарга 
дей1н осы шет1н такырыпад т1келей токтауды максах еткен 
М. Акынжановтын гана макаласы болса, муны т1келей 
гылыми зерттеу нысанасына алган 1здену жумыстары соцгы 
ксзде пайда бола бастады. Бул хуралы нактылы саяси- 
^леумехх1к халдауларга суйене отырып, дурыс хужырымдаргх 
келген Т9укелеевт1н «Общесхвенно-политические взгляды 
Абая Кунанбаева» деген кандидаххык, диссерхациясы жа- 
яылды. 1ле-шала осы м;к:елен1 арнайы соз ехкен 
Акынжановхын, К» Бейссмбиевх1н зерттеулер! де жарык 
керд(. К,* Бейсембиев пен Т^укелеевх1д зерхтеулер! х1келей 
Абайдын саяси-9леумехх1к кезкарасын соз ехуге арналса, 
М. Акынжановхык зертхеу! «Абайдын саяси-когамдык, 
козкарастарынын калыпхасуы» деген курдел! хакырыпка 
багьталды.

М, Акынжановтын бул такырыпты арнайы маселе рех1нде 
Koxepyi 0хе кажехх! нарсе ед1. 0йхкен1 зерххеу нысанасы 
негурлым накхылы болган сайын онын нахижел! болахыны 
белпл! гой. Б1рак каламы Х0сел1п, зерххеу хаж1рибес1не 
молыккан зерххеуш1н1н осы енбепндеп басхы кемш1л1к — 
esiHin зерххеу нысанасынан ауыхкып кех1п, жалпылауга, 
ханымалы дерекхерд! кайхалауга урынуында жахыр. Басхы 
нарсе Абайдын саяси-когамдык кезкарасынын калыпхасуы 
хуралы болса, зерххеуш! осы маселеден ауыхкып, Абайдын 
oMipi, карасез!, онын орыс досхары мен философиялык 
кезкарасхары жайында узак-сонар жел1ге xycin анпмелеп 
кехед1, кейб1р ухымды п1к1рл^р айхканымен, коб1несе, жа- 
лан хужырымдарга жол беред!. Зерххеуш! курдел! маселелерд! 
козгаса да, накхылы халдаулармен далелдеуге бара бермейд!. 
Мыс; авхор Абай мен онын орыс досхары арасындагы бай- 
ланысты «хапхык досхык болды»,— деп асыра С1лхенк1реп 
ж]берсе, кейде «Кунанбайдын режим!.... хап халасын шие- 
лен1сх!рд!» деп ycxipx угымга келед!. Шынында, казак ара- 
сында хап халасын шиелен!сх!руге 6ip xiciHin apexexi шешуш! 
нарсе болмаса керек-xi. Немесе зерххеуш! маселен! накхылы 
жехе ханып б!лмесе де, жалан тк!р  айхып калатын кездер! 
де жи1 уШырДсады. М. Акынжанов Абай «байлардын !шк! 
сырын аша кел!п, олардын сырхкы бейнес1н былай 
сыкакхайды»,— деп осы п!к!р!нде Абайдын Эсехке арнаган 
0лен1н мысалга кслх1р!п, акын ойын керер кезге бурма- 
лаган, ягни Абайдын ^ ex x i ажуа еху!н, байларды ажуа exyi 
деп хус1нген: Зерххеуш!н!н Кунанбай балаларын орысша 
окытпады, Абайды орысша окыганы уш!н окудан шьггарып 
алды деу1 де долелге суйенбеген ycxipxxixxi ханыхады.
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Абай мен орыс эдебиеттщ  карым-цатысы

Абай мурасынын зерттелу жайына жасанд!^ турде болса 
да туртк! салган 1951 жылгы Абай мурасы туралы айтыстыц 
корытындысында осы мураны зерттеуш1лер алдына 1̂ азак, 
халкы мен орыс халк,ын жакындастыру процес1ндеп Абайдын 
тарихи орны мен орыс мад0ниет1н1н акын шыгармасына еткен 
ыкпалы туралы курдел! проблеманы шешуд! алга койды.

Абай мурасын зерттеуш1лерд1ч алдына т1келей кой^ган 
осы м1ндетке байланысты бурынгы зерттеулерде де басы- 
мырак, C03 болган бул такырып кец капемде жан-жакты 
арнайы зерттеу нысанасына алына бастады. Бул салада 
1стелген жумыстардын елеул! натижеге жет1п, табысты 
болганы 1959 жылгы казак адебиет1нщ гылыми-теориялык 
конференциясынын усыныстарында атап керсетшд!. Муны 
Абай мурасы туралы содгы жылдардагы зерттеу енбектер1н1ц 
кепш1л1п осыган арналуынан да корем1з. Т1пт1 акын 
мурасынын баска саласьш зерттеген ечбектерд1н ез1 де осы 
салага жалтактай беру1н1н себеб! де* болатын-ды. 0йткен1 
орталыктын улы орысшылдык пигылына бей1мделе кетк1ш 
топтын осы айтыста ез бетпердес1н ашып, Абайдын шыгысы 
мен осы шыгыстык рухани кездер1не назар аударган 
Шакар1м, Кекбай тар1зд1 шак1рт акындардыч жерлей шыгып 
ерк1нсу1ндеп'бет1 ашылмаган коптеген сырлар жатыр. Онын 
6ip тамыры 1949 жылгы Орталык Комитет1н1н Космополи
тизм туралы каулысынын буркемеленген саяси сырларында 
жатканын енд1 гана угынудамыз. Абай мурасынын сонгы 
кездеп зерттеуш1лер1 Абайдын орыс адебиет! классиктер1мён 
творчестволык байланысы туралы маселен! непз1нен улы 
акын 0Mip сурген дау1рд1н нактылы тарихи шындыгымен 
байланыстыра карастырды. Мунда Абайдын жана багыттагы 
адеби кешт1н жол басшысы рет1нде калыптасуы. 
Казакстаннын Ресейге косылуынын тарихи жагдайларымен 
тыгыз байланысты сол процестщ непз1нде ,туып отырган 
кубылыс.

Бул, acipece, 1954 жылы улы акыннын кайтыс болуына 
елу жыл толу карсанында К^зак ССР Рылым академиясынын 
тарапынан шыгарылган Абай туралы тунгыш гылыми жи- 
нактагы 13 макаланын кепшипп дерл1ктей осы такырып 
манында жазылуы да айгактап тур. F. MycipenoB жинактагы 
макаласында елеул! 6ip курдел! маселеш кетерд!. Абайдын 
казак халкынын тдгдыры к1ммен 6ipre деген тарихи сурауга 
берген жауабында орыстын революционер-демократтарынын 
ойы жатканын «Орыстын революцияшылтдемократтарынын 
Абай журепне терен орнаган ойы оныц осы жауабында»,— 
деп керсетт!. Абай мурасын зерттеуш1лерд1н осы маселен!
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де нактылы деректермен' терен зерттемей отырганын, 
«революцияшыл-демократтардыц саяси агымынын Абайга 
кандай асер еткен1н, Абайдыц нен1 кабылдаганын тереч1рек 
Д9лелдейт1н дерек б1зде ал1 кунге жоктьщ касы»^— деп орынды 
керсетт!. 0йткен1 Абайдьщ дуниеге кезк,арасынын 
калыптасуына шешуш! ык,пал еткен Абайдын саяси жер 
аударылган достары болды деген niKip басым болып келд1. 
Бул niKip журтшылык тарапынан сынга алынуга байланысты, 
зерттеушЬ1ерд1н назары енд1 Абай мен орыстын революци- 
яшыл-демократтарынын байланысын аныктауга ауды. Абай
дьщ философиялык., этикалык, эстетикалык, 
саяси-алеуметт1к дуниетанымы орыстын революционер-де- 
мократтарынын идеяларымен астастырыла, салыстырыла 
карала бастады.-

0 . Жиреншйн ез1шн ертедеп зерттеу енбепнде («Абай 
и его русские друзья») Абайдын дуниеге кезкарасынын 
калыптасуында Абайдыд орыс достарынын рвл1н кетере 
багалса, осы енбект1н вндел1п уш1нш1 рет басылуында орыс
тын революционер-демократтары назарга алынуы себепт! 
сонгы енбеп «Абай *жане орыстын революционер-демократ
тары» (1959 ж.) деп аталган. Б1рак осы ниетке енбект1н аты 
орайлас келген! болмаса, заты белек жатты. Енбекте Абай 
мен орыстын революционер-демократтарынын идеялык бай- 
ланысы ез алдына арнайы жеке карастырылмайды, api 
жeткiлiктi деректермен далелденбеген. К1таптын атына 
Караганда, осы маселен1 нактылы гылыми зерттеу нысанасына 
алган сиякты кер1нсе де, непзшде, кейб1р уксастыктарынын 
ycTipT салыстырылып, жалан тужырымдар жасаганы болма
са, оны гылыми тургыдан талдай отырып шешуге бармаган. 
Жалпылап сез етуд1н шенбер1нен шыкпаган себепт! Абай 
мен орыс революционер-демократтарынын идеялык байла- 
нысы ту рал ы карастырганда, олардын Абай творчествосына 
кай дэрежеде с1щскен1н, калайша срмданып корытылганын 
терен гылыми зерттеулер мен талдаударга суйене отырып 
нактылы шешу — келешект1н ici болып отыр.

Зерттеуш1лерд1н кептен 6epi назар аударып, жалпылау 
болса да молырак niKip айткандары — Л, Толстой мен 
кейб1р орыс адебиет1н1н екшдер! мен Абайдын творчестволык 
карым-катынасына kohui бел1не бастады. Б1рак терен^рек 
зерттелмесе де абайтану саласында бул такырыпка сонгы 
кезде козгау тусе бастаганы Л.М. Перелыгин зерттеулер1нде 
KepiHic беред!. Л.М. Перелыгин зepттeyлepi бул соны де- 
ректерге суйене отырып, тын; п1к1рлер айтумен назарга ш кт1.

Абайдын орыс одебиет1н1ц улы классиктер! мен творчест
волык карым-катысы тенкер1ске дей1н азды-кепт! сез 
болса, сонгы кездерде аса мол niKip айтылып, кепт^ген
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зерттсу жумыстары журпз1лд1. Наетылы деректерге суйен- 
ген к.унды зерттеу енбектер! туа бастады. Б1рак осы соцгы 
дэу1рд]н ез»нде де Абай мен Пушкин, Лермонтов, Крылов 
туралы жазылган макалалар ал1 де болса мерейтой туста- 
рында жазылып, бурыннан танымал шк1рлер кайталанып, 
сонылыкка тартпайтыны байкалуда.

Жалпы Абайдын саналы турдеп акындык жолы жиырма 
жылдык уакытка созылса, осы мерз1м 1ш1нде Абайдын 0з1н1н 
тел шыгармаларын жазумен катар орыс 9дебиет1н1н улы 
классиктер1н аудару жумысы катар туындап отырган. Зерт- 
теуш1лер Абай мен орыс классиктер1н1н творчестволык 
карым-катысын сез еткенде, айрыкша зер салып отырганы, 
б1р1нш1ден, Абай к1мдерд1 аударды, Heni аударды, екшшщен, 
ол аударгандары Абайдын акындык внер1не ыкпалы калай 
болды деген сурауга т1релед1. Абайдын орыс классиктер1мен 
творчестволык карым-катысын зерттеуш1лерд1н 6^pi де осы 
кубылыска 0здер1н1н енбектер1нде назар аударып отырды. 
Бул брекет бара-бара сонгы кездё макалалар келем1нен 
асып, б1рнеше диссертациялык енбектер мен келемд! мо* 
нографиялык зерттеулерд1н д^режес1не Kerepirmi.

Осы тургыдан Караганда, академиктер М» Эуезов, 
М. С. Сильченко, филология гылымдарынын кандидаттары 
С. Нурышов, 3. Ахметов, Н. Полыбина, одебиетш! Т. 0 лiм- 
кулов, К- Нурмаханов т.б. !зден1стер кетерген маселеш 
гылыми тургыдан терен^рек танытуда когамдык ой-шк1рге 
ыкпалы тшп отырды.

С- Нурышов Абайдын аудармалык онер! мен Т9ж1рибес1 
туралы зерттеу1нде Абайдын 2—3 аудармасына нактылы 
талдау жасап, оны сонпл кездеп казак, татар акындарынын 
аудармасымен салыстыра отырып, Абай аудармасынын 
KopKCMaiK шеберлшн танытуга тырысты. Б1рак бул 
колейд! енбек т1келей Абай аудармаларынын т^ж1рибес1н 
зерттеуге арналганымен, зерхтеуш! ез нысанасынан 
ауыткып, C03 ет1п кетт1, кеб1несе, жалпы аударманын 
тарихы. мен теориясын сез етт1. Орыс классиктер1н ауда- 
рудагы Абай орны дараланып, оларга деген жеке 
катысындагы epeкшeлiктep ашылмай калды.

Казак здебиет1ндеп аударма енер1н1н тарихы да Абайдан 
басталады. Казак 9дебиет1не елеул! бетбурыс жасаган Абай 
шыгармалары, аудармалары алгашкы акындык т^ж1рибе 
луы себепт! де, бул рухани жана кубылысты теревдей улкен 
зерттеу де, келел! зерттеп, корыту да аса кажетт! ^латын. 
0йткен1 Абайдын аударма саласында ез1нд1к устднган 
принцип!, дастур!, шеберл1к жолы бар. Ек! Т1лд1н жуйел1к 
айырмашылыгы да аудармашыга жен1л кешпеген.
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с. Нурышовтын зерттеу нысанасына алган так^ырыбы 
\байдын аудармашылык. 0нер1н1н таж1рибес1н, акындык ше- 
)ерл1г1н терец зерттеп, байсалды гылыми адрытынды 
шыгаруды талап етед1.

Орыс классиктер1нен Абайдыц кеп зер салып, молырак, 
аударган М. Ю. Лермонтов болуы себепт! де бурын-сонды 
зерттеулерде Абай мен Лермонтовтыц творчестволык, бай- 
ланысына кеб1рек коцш болшд!. Лермонтовтыц Абайга 
еткен ыкпалы жайлы niKip тенкеркке дeйiн, ак,ынныц 
тунтыш жинагы шыкпай турып-ак, айтылган ед1. 30—40 жыл- 
дары бул такырып арнайы макалалар келем1нде сез ет1дш 
келсе, соцгы дау1рде диссертациялык ецбектер мен нактылы 
зерттеулерд1ц келем1нде зерттеле бастады. Бутан хабар 
жазылтан 3. Ахметов пен Н. Полыбинаныц Абай мен Лер- 
монтовтан диссертациялык, енбектер! айгак. Н. Полыбина 
Абайдыц Лермонтовтан аудармаларын карастыртанда, Абай 
Лермонтов шытармаларын аударудыц себеб! не,, одан неш 
аударды, кай сарынта конш белд! жане бул аудармалардыц 
акын шытармаларына кер1 acepine кен1л бвлд1. Exi текст! 
катарластыра талдап nixip туйед!.

Эс!ресе, Абайдьщ акын мен поэзия туралы кезкарасыныц 
калыптасуына Лермонтовтыц ыкпалы болтандытын ек! 
акыннын шытармаларын салыстыра отырып корсету! назар 
аударлык енбек. Б!рак зерттеуш! Дбайдыц эстетикалык 
козкарасын арнайы соз еткенде, коп жатдайда, бурьшнан 
танымал п!к!р сокпатымен журсе де, макаланын м^н! осы 
такырыпты елеул! проблема рет!нде кетеру!нде жатыр.

Кейд|,зерттеуш!н!н тужырымды далелдерге суйенбей жа- 
лан п!к!р айтып калатын тустары да бар. Н. Полыбинанын: 
«Мстайфоры редко встречаются в оригинальном творчестве 
Абая»,— деген п!к!р! ешб!р зерттеус!з, ец болмаса оз!не 
дей!нп енбектермен таныс болмауынан айтылтанын К,. Жу- 
малиевт!н «Метафора Абайдыц ен сушп колданатын жане 
коп колданатын поэтикалык т!л!н!н б!р1»,— деген п!к!р! 
айгактап тур.

Осы такырыпка 3. Ахметов оз!н!ц орыс т!л!нде 1954 
жылы шыккан «Абай и Лермонтов» деген зерттеу!н арнады. 
Зерттеуд!н басты максаты — Лермонтовтан аударган Абай 
аудармаларын аныктау мен сол аудармалардыц Абай 
Шытармаларына еткен асер!н ашу. Бул енбек оз!н!н алдына 
койтан зерттеу нысанасына нактылы катынас жасауымен 
сол текст!к деректерге суйене отырып, далелд! тужырымдарга 
келу!мен срекшеленед!,

3. Ахметов 0з!не дей!н п!к!р таласын тудырып келген 
кейб!р аудармаларды аныктаумен б!рге, Абай Лермонтовтан 
аударды деген уш вленн!ц Лермонтовт1к! емес, баска орыс
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ак,ындарынан аударылганын аныктап, ез тарапынан соны 
п1к1рлер айтады. Абайдын Лермонтовтан аударган аударма- 
ларын аныктай отырып, ол аудармалардын барш таза аудар- 
малык шыгармалар рет1нде к,арайды. Б1рак бул
аудармалардын 1ш1нде кейде Абайдын вленшн тек бастапкы 
жагын гана аударып, сонын вз1нше алып кетет1н жайттар 
да орын алады. Сондыктан мундай елендерд! таза аудар- 
малык тургыдан Караудан repi онын ерекшел1пн ашуга 
умтылганы Ж0Н болар ед1.

Зерттеуш! Абай аудармалары улы акыннын
шыгармаларына еткен acepi мен акындык, енер1н шындзуга, 
акындык мадениет1н кетеруге типзген ыкпалына айрыкша 
К0н1л белген. Бул Н. Полыбинанын енбепнде де квтер1лд1. 
3. Ахметов зерттеу! де осы такырыпка арналса да зерттеу- 
щ1н1н аяк. алысы, nixip саралауы теренде жатыр. Дегенмен 
бул енбек бурынгы енбект1н олкылыгын толтырып,^ соны 
п1к1рлер айтумен кунды. Бул енбек сол туста жарык керген 
зерттеулер 1ш1нен 0з1шн гылыми ман1 мен далелд! ой тужы- 
рымдарымен дараланады.

Абайдын эстетикалык. кезкарасынын кдлыптасуына 
ыкпал еткен орыс адебиет1н1н улы классиктер1н1н acepiH 
Ko6ipeK С03 еткен1м1збен онын сырын терешрек ашуга бара 
алмайкелд1к. Осы тургьщан Караганда, зерттеушш1н Абайдын 
эстетикалык кезкарасынын калыптасуына Лермонтов 
шыгармаларынын елеул! ыкпалы болгандыгын нактылы де- 
ректермен салыстыра отырып зерттеу1н1ч бар нарсе.

Ол Абайдын Лермонтов шыгармаларын оз дарежесшде 
терен TyciHin, онын алеуметт1к керкемд1к машне бойлай 
тусу1не Белинский енбектер1н1н септ1п болган деп карайды.

Зерттеуш! Абай аударган Лермонтов шыгармаларынын 
улы акыннын ез шыгармаларына еткен асер1н Абайдын 
шыгармаларына енген Лермонтов елендер1н1н идеялык са- 
рыны мен сез колдану шеберл1пн б1лпрл1кпен талдау 
аркылы далелдеп отырган. Лермонтов шыгармаларын аудару 
аркылы казак поэзиясына 1-5-ке жуык тур енд1румен 6ipre 
жана сездер, поэтикалык, синтаксист1к жана угымдар 
CHaipin, молыктырып отырганын далелдей отырып керсетт!. 
Бул енбек орыс классиктер! мен Абайдын творчестволык 
байланысы туралы тус1н1пм1зд1 кенгап, акын шыгармала
рынын сырын гылыми тургыдан терещрек TycinyiMiare септ1п 
бар зерттеулер катарынан орын алады.

Абайдын орыс классиктер! мен Абай шыгармаларынын 
орыс т1л1нде аударылуынын жайы туралы маселеге талантты 
адебиетш! К- Нурмаханов та сонгы кезде ат салысты. Б1рак 
К,. Нурмаханов макаласы маселен! нактылы гылыми тургыдан 
коюынан repi жалпылау баяндалады. К,- Нурмахановтын

167



iiKipiHme, Абай мурасын зерттеуде Абайдын орыс 
щебиет1не адрым-кдтысы, оныц ак,ындык к1тапханасыныц 
К0лем1 мен жайын, кейб1р классик акындарды Абайдын 
танып-б1лу1 тургысынан карау керек ед1, кейб1р классик 
акындардын туындысын Абайдын тйорчестволык тургыдан 
пайдалану ерекшел1п мен шеберл1к тврк1нш аныктау абай- 
тану саласында жедел шешуд! нажет етет1н1н кун Т9рт1б1не 
коя б1лд1.

3. Ахметов сиякты К,- Нурмаханов та Пушкин 
шыгармаларын аудару аркылы Абай шыгармаларына Пуш
кин дастур1н1н ocepi болганын, Пушкинд! Абайдын Белинский 
тургысынан терен тус1нгенш Пушкин шыгармасынын рухын 
терен тус1не отырып, аударумен далелдеуге тырыскан.

Зерттеуш! кейде соны nixip айтканда ез niKipin далел- 
д1 дерек кездер1мен салыстыра карай бермейд!. Мысалы, 
М. ^ е з о в  Абайдын Пушкиннен аудармасын назирагойл1к 
тургыдан караса, F. MycipenoB оны «воссоздание» деп та- 
ниды, ал К. Нурмаханов: «а скорее всего свободными твор
ческими истолкованиями, творческим развитием 
пушкинских мотивов»,— деп тужырымдаганымен, осы 
niKipiH нактылы деректермен далелдей бермейт1н1 бар.

К. Нурмаханов Абай шыгармаларынын орыс т1л1не ауда- 
рылуынын жайы туралы соны nixip кетере б1дд1. Абай 
шыгармалары тамтумдап тенкеркке дей1н-ак орыс т1л1не 
аударылды жане Абай шыгармаларын орыс т1л1не тугелдей 
аударуга ек1 рет арекет те жасалынды. Б1рак сол дау1рд1н 
жагдайына байланысты улы акыннын ш^ягармалары тар 
келемде танылса да, б1зд1н заманда бул кубылыс кен epic 
алып, орыс TuiiHe толык аударылу аркылы баска одактас 
халыктардын т1л\ мен кейб1р шетел тшдер1не де аударыла 
бастады. К,азак 9дебиет1шн ек1лдер1нен орыс тш не то- 
лыгымен аударылганы да Абай , шыгармалары. Абай 
шыгармалары ар жылдары, ор турл! сапада аударылганымен, 
9л1 де 03 дарежес1нде аударылмай келед!. Осы себептен де 
Абай. шыгармаларынын аударылуынын жайы туралы моселе 
кыркыншы жылдардын басында-ак Korepuie, бастады. Ал 
Абай шыгармаларынын 1945, 1954 жылдары Москеу баспа- 
сында орыс ти11нде басылуы себепт!, аударманын сапасы 
гылыми зерттеу нысанасына Lrire бастады. Осы салада едау1р 
1зден1п, соны п1к1рлер мен оз тужырымын ортага салган 
енбек — К,- Нурмахановтын «Тупнуска жане аудармасы». 
Бул зерттеу макаланын ман1 — езш1н зерттеу нысанасына 
алган такырыбын TynKUiixTi шешпесе де, nicyi жеткен нарсеге 
алгаш рет журтшылык назарын аударып, арнайы шк1р 
К0теру[нде жатыр. Эдебиет кана халык пен халыкты жен1л 
де онай таныстыратын курал болуы себепт! аудармага
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айрык,ша м^н бершуде. Сондыктан тенкер1ске дей1нг1 казак, 
адебиет1н1н орыс тихше аударылуынын жайы бупнде 
кундел1кт1 0Mip кажеттц11пнен туындап отыргандыктан, 
ел1м1здеп ^р турл! халыктар 9дебиет1н1ч езара байланысы 
мен езара ыкпалын арнайы зерттеуд! кажет етед1. Эрине, 
мунын 1ш1нде Абай шыгармаларынын аударылу сапасы елеулг 
орын алмак. К- Нурмаханов та езш1ч зерттеу объект1с1не 
осыны алып, улы акын мурасынын аударылу жайыныц 
жет1ст1п мен олкьшыгын, тупнуска мен аударманы нактылай 
салыстыра отырып керсетуге умтылган. Б1рак бул едбек. 
жалпы казак акын-жазушыларынын туындыларынын орыс 
т1л1не аударылу жайы калай деген моселен! жалпы 
шолгандыктан, Абай шыгармаларынын аударылу сапасына 
аз токталган. Осы себептен зерттеуш! бул орекетт1н кун 
еткен сайын арта тусу1не байланысты муны гьшыми 
тургыдан арнайы зерттеу келер урпактыч шндет1не жата- 
тынына назар аударды.

Абайтанудагы б^Л м1ндетт1 С. Куспановтын «Переводы 
Абая» (1965) деген атпен коргалган кандидаттык диссерта- 
циясында одан ары жалгастырып дамытылды. Абай мура
сынын орыс тш1не аударылуындагы жет1ст1ктер мен 
кeмшiлiктep гылыми тургыдан сарапка салынып, эщл багасы 
берщц1. Алдагы М1ндеттер де аныкталып керсетищ!.

М. С. Сильченконын «Абайдыч енерпаздык емхрбаяны» 
деген монографиясы корнект! галымнын абайтану тари- 
хында елеул! м^н1 мен ез1нд1к ерекшел1п бар енбеп болып 
табылады. Бул ечбек — б1р жылдыц гана жем1с1 емес, 
галымнын ширек гасырдан астам уакыт осы мурадан кол 
узбей унем! зерттеу уст1ндеп кеп жылгы енбепн1н нэтижес!.

Бул ечбект1н де непзп максаты — улы акын туындыларын 
тутас танытумен катар, ол Абайдыч акындык шеберл1п мен 
идеялы^ iздeнyiнeн туындаган кезкарасыныч калыптасу 
процес1ндеп эволюциялык даму жолын корсету.

Абай мурасы халыктар достыгын жырлаган интернацио- 
нaлд̂ lIK рухтагы мура болды. Сол себепт! ол му раны таныту, 
зерттеу, багалау брекет! де интернационалдык рухта болып 
келд1. Ол мураны да алдымен багалап, халыкка кеч тургыдан 
таныту iciHC араласып, алгаш рет орекет етуш1лер де орыс 
интеллигенциясыныч алдычгы катарлы окшдер! болган. Ерте 
кезден басталган осы достурд! бупнде онан ^pi дамытын, 
жалгастырушы М. С. Сильченко Абай мурасынын кернект! 
зерттеушid мен насихаттаушысы репнде танылып отыр. 
Ол Абай мурасын насихаттау 1с1не 1933 жылдан бер1 карай 
кызу араласып, гылыми-зерптеу жумысын узд1кс1з журпзш 
келед!. М. С. Сильченко 6ip гана осы мура жайында кырыкка
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жуык (35) гылыми макала жариялап, келемд! монографи- 
ялык зерттеу ечбепн жазуы осынын айгагы.

¥зак жылдар бойына созылган зерттеу н^ижесшен туган 
«Абайдын енерпаздык ем1рбаяны» туралы монографиясы 
улы акыннын жалпы адеби мурасыныц ен езект! маселес! 
— акыннын халык адебиет1ндеп тума реалист1к багытты 
менгере отырып, орыстын классикалык здебиет1мен 1штей 
туыстасып, тутан 9дебиетке реализм ад1с1н енд1р1п, жалпы 
когамдык сана мен адебиетке жана багытты бастаушы 
болгандыгы туралы курдел! м^елелерд! зерттеу нысанасына 
алды. Осы себептен де aepTTeymi Абайдын творчестволык 
1здену аркылы реализмге келу жолын акын шыгармаларын 
талдау аркылы д^лелдеп керсетуге унтылган. Бул енбект1н 
Абай туралы жазылган бурын-сонгы зерттеулерден ерек- 
шел1г1 — тунгыш рет акыннын адеби мурасын тутас камтып, 
ен 0зект1 М9селелер1н гылыми тургыдан таньш быуге умты- 
луында жатыр.

ЗерттеуШ1 алдымен алгышарт peтiндe койылган Абай мен 
халык поэзиясынын ара катынасы туралы басты маселен! 
арнайы Kerepin сез еткен.

Абай туындысы XIX гасырдын ек1нш1 жартысындагы казак 
когамынын тарихында орын алган 9леуметт1к кубылыстарднн 
шындыгынан туындап отырган реалист1к непзДеп мура, 

^Олай болса халык лирикасы мен Абай поэзиясы табиги 
б1рл1ктег1 кубылыс. Абай поэзиясын зерттеуш! сол халык 
лирикасынын табигатындагы жана д^у 1рд1н талабына сай белп 
берген бетбурыстан нар алып ecin келе жаткан кубылыс 
рет1нде таныткан. Зерттеуш! п1к1р1нше, XIX гасырдын ек1нш1 
жартысында дамыган халык поэзиясындагы азаматтык ли
рика — Абай творчествосынын непзп реалист1к багытын 
айкындаушы тума кубылыс болмак* Абай халык лирика- 
сындагы 0Mip щындыгы тудырып отырган 0М1рщен ^дастурд! 
тек кабылдаушы гана емес, рны дамЫта. отырЦп, жет|лд1руш1 
де. Мысалы, адетте халык лирикасы кед такырыцты болып 
келсе, Абай лирикалары да солай. Б̂ храк Дб;ай 03 лйрика- 
сында осы такырыптардын б[рще айрыкша ман 6epin, ущтай 
да ушк1рлей тусумен 6ipre оны 'Гиптенд1ре керсету 
дарежес1не кетерихген.

Халык лйрикасындагы реалист1к багыттагы жана кубы- 
лысты бойына cinipe отырып дамыган Абай поэзиясынын 
шын ман1ндег1 реалист1к поэзиянын шыркау бишне 
К0тер1лд1. Зорттеуш! 80-жылдардагы акын шыгармаларынын 
табигатын талдай отырып, бул кубылыстын сырын exi 
тургыдан карап шешуге умтылган. Шршш1деН', Абай зама- 
ныньщ шындыгы тудырыл отырган алеуметт1к маселен! ба- 
рынша типтенд1ре, ушк1рлей керсетумен акын
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шыгармаларынын непзп басты мотивтер1н1н туу себеб1н сол 
Д9у1рд1и тарихи жагдайымен салыстыра отырып ашуды 
К0здейд1. Ек1ншщен, Абайдыч акындык. шeбepлiriнiн 
шындалуын есу жолы аркылы адзак поэзиясына енд1рген 
жаналыктарынын ерекшел1пн танытуга квихп белед]. Абай 
реализм мен онын акындык, 0нер1н1ц толысуын, зерттеуш! 
орыс ^дебиет! мен улы акынныч творчестволык, аракатысы 
карым-катысы мен Т1келей байланыстыра отырып шешуд! 
максат еткен. Сондыкдан да зерттеуш! Абайдыч орыс клас- 
сиктер1нен аударган шыгармаларына арнайы токталып, олар- 
дын аркайсысымен творчестволык. байланысыныц epeкшeлiriн 
баса керсетуге К0ц1л белген. Абай шыгармаларынын ре- 
алист1к би1кке кетер1лу1ндеп орыс адебиет1н1н eлeyлi 
ынпалы болгандыгын, нак.тылы талдаулар аркылы далелдеп 
керсетед!. Мысалы: Абай поэзиясында адамнын 1шк1 дуни- 
eciHin сырына ун1лу ерекшел1п кушейд!. Бул кубылыстын 
Абай шыгармаларына орын тебу1, acipece, Пушкин 
шыгармаларын аударуымен байланысты пайда болган касиет. 
Бул кубылыс вдзак адебиетш1н шын машндеп реалист1к 
адебиетт1н дарежес1не К0тер1лу1нде дау1рл1к ман1 бар жаналык. 
скен1н далелдей корсетуге тырыскан. М, С. Сильченко 
Абайдын реализмге келу жолын онын сатиралык елен жан- 
рынын пайда болуымен байланысты кубылыс деп таниды. 
0йткeнi Абай осы сатйралык елендер! аркылы сол дау1рд1н 
саяси-алеуметт1к болмысьш тер1стеу дapeжeciнe котеритед!. 
Зерттеуш1н1н ойынша, Абайдын реализмге келу1н1н непзп 
Texiri — 90-жылдардагы казак когамындагы орын алган 
^леуметт1к кайшылыкта жатыр. Абай шыгармалары осы 
мосслеге байланысты дидактикалык сарыннан арыльш, сын- 
шылдык ойга карай ойысуы себепт! 80-жылдардагы 
шыгармаларында либералдык таным KopiHic берсе, 90-жыл- 
дары реализм ад1с1не кошуге байланысты демократизм ба- 
сымдык етт1. 0pi осы 90-жылдары Абай творчествосында 
философиялык сарындагы олендер пайда болып молыга 
тускен 03repicTi К0рем1з.

М. С. Сильченконын енбепнде назар аударатын 6ip ерек- 
шсл1к — Абайдын Шыгыска карым-катысы арнайы соз 
болмаса да, оны жалпы акын шыгармаларынын узьша бойгы 
жел1с1не байланысты кажетт! деген жер1нде шк1р б1лд1ру1нде 
жатыр. Абай мурасынынн^ралган б1рсаласын, ягни Шыгыска 
катысын кейбф зерттеуш1лер снякты ат ycri тер1степ, немесе 
буган 03 катынасын унс1з калдырып отырмайды. KepiciHiiie, 
бул масслеге байсалды карап, соны тужырымдарга жол бер-^ 
ген. Бул, acipece, Абайдын поэзияларын, дидактикалык са
рындагы 0лендер1н талдаганда, ашыгырак байкалады. 
80-жылдардагы акын шыгармаларында, ягни орыс адебиепн
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аудару тусында да шыгыстык. белплер байкалса, 90-жылдары 
Шыгысты шын М9н1ндеп творчестволык. тургыдан баурау 
жагы басым жатканын айтады. Мыс: «Bip сулу кыз турыпты 
хан колында» елен1н талдауы осы ерекшел1кт1 ангартады.

М. С. Сильченко Абайдын сонгы жылдардагы елеч1н оз 
алдына бел in алып, арнайы сез еткенде, осы кездеп акын 
шыгармаларынан орын тепкен басты 6ip ерекшел1кке арка 
т1рсйд1. Ол ерекшел1к — Абай eMipiHin сонгы жылдардагы 
шыгармаларындагы реа̂ 1изм мен белсенд! poMaHTHSMHiH 
уйлес1м табуы. Бул кубылыстын шыгар терк1ш Абайдын 
90-жылдары Лермонтов шыгармаларын аударуында жатыр 
деп таниды.

М. С. Сильченконын бул монографиясы улы акын мурасы 
жен1нде курдел! маселелерд! орынды xerepin, соны 
п1к1рлер айтуымен 6ipre олкылыктарга да бой алдырган. 
Арнайы зерттеуш! болмаса, карапайым окушыга кейде зерт- 
теуш1н1н айтып отырган nixipi мен бурыннан танымалы 
ой-п1к1рлердш ара жтн ажырата беру киынга согып отырадьь 
Кейде зерттеуш! Абайдын Шыгыска байланысты елендер1н 
талдаганда тел нускага суйенбей, жанама деректерге суйен- 
генд1ктен, белпл! Шыгыс ойшылынын сез1н Шыгыстын баска 
б1р ойшыл акынына орынсыз танылатыны бар. Мысалы, 
aepTxeymi Абайдын «F ылым таппай мактанба» деген 
0лен1ндеп Мухаммед ибн Асхад Жалеледдин ад-Дауанид1н 
n ix ip iH  0 .  H aya^ixi деп керсетед!. Бул монографиялык 
зерттеу Абай мурасы туралы жазылган енбектерд1н 1ш1нде 
акын мурасынын курдел! проблемаларын танып б1луге ат 
салыскан байсалды зерттеу рет1нде абайтану тарихында 
ез1нд1к орны бар енбек.

Абайдыц карасеэдершщ зерттеле басталуы

Абайдын адеби мурасынын келемд! де елеул! api казак 
адсбиет1н]н тарихында бурын-сонды болмаган кайталанбас 
срекшел1п бар саласы — онын карасездер!. Абайдын атакты 
карасездер! немесе гаклиясы ал1 кунге дейш осы муранын 
ен аз зерттелген саласы. Бул туралы арнайы зер^еулер 
сонгы кезде гана журпз1лд1.

Абай елендер! мен андер! тенкер^ске дeйiн-aк казак 
сахарасына мал1м болса  ̂ ал онын карасездер! бул дарежеде 
танылмады. Акыннын елендер! ауызша, жазбаша турде 
таралды да. онын карасездер! жазба кушнде таралганымен, 
калын кепшЫкке елендер1ндей мал1м бола бермеген.
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Абайдын карас0здер1 тудгыш рет твцкер1стен кеЙ1н гана 
баспасезде дурк!н-дуркш уз1нд1 рет1нде жари5кланып журд! 
де, сочыра 1933 жылы гана толыгымен жарык кepдi.

¥лы акыннын ой туб1не терец шомудан, ез заманыныц 
шындыгы тудырып отырган тушнд! маселелер1н сарапКа са- 
лудан туган гаклия сездер! — Абайдын дуниетанымы мен 
iuiKi дуниес1шн сырын танып б1луде ман1 бар кубылыс. Осы 
себептен де улы акын мурасын зерттеуш1лер оныц дуниеге 
кезкарасын б1луд1, танытуды свз еткенде, алдымен, 
03AcpiHiH зерттеу объект1с1не акыннын гаклия карасездер^н 
алып отырады. 0йткен1 Абайдын дуниеге кезкарасы» 
непз1нен, осы карасвздер1нде молырак та api жуйел{рек 
KepiHic берген.

Абай мурасы хуралы п1к1р айту мен iminapa зерттеу 
сипатындагы ецбектер тенкеркке дешн-ак орын алганымен, 
онын гаклия карасоздер! туралы niKip баспасезде тунгыш 
рет 40-жылдар басында гана айтыла бастады. Абайдын 
карасездер! туралы мектепке арналган окулыктар мен 
кейб1р арнаулы макалаларда б1рсыпыра п1к1р айтылганы 
болмаса, арнайы зерттеу жумысы журпз1лмей келд1. Абай 
карасоздер! сонгы дау1рде гана акыннын дуниеге кезкарасын 
зерттеу жумысында талданганымен, онын табигаты терен 
ашылып, арнайы турде зерттелмед!,

Абай Kapac03HepiHiH адеби тургыдан арнайы зерттеу ны- 
санасына алына бастауы X. Сушншалиев, М. Фетисов, 
К,. 0м1р^лиев т.б. зерттеу жумыстарынан орын ала бастады. 
Булардын 6ipi Абайдын карасездер1н тугел камтып сез 
етсе, ек1нш1с1 оны афоризм жанры тургысынан карап отыр- 
ды. Ал, уш1нш1с1, Абай карасездер! публицистикалык та- 
бигатын жекеше сез erri.

X. Суй1нш9лиевт1н монографйялык зерттеу! Абай мурас- 
ынын осы кунге дей!н арнайы турде зерттелмей келген 
саласы — акыннын карас03дер!н, ягни курдел! де тын 
0з1нд1к ерекшел!п бар жанр табигатын арнайы зерттеу 
нысанасына алуына назар аударды.

Автор енбеп терт тарауга бел!н!п, Абай ем!рбаяны 
мен шыгармаларын, acipece, Абай карасез!н!ц текстологиясы 
мен такырыптык мазмунын, жанрлык.тур! мен стилш же- 
ке-жеке талдауга алып, 0з!нд!к ой танымын монографйялык 
енбепнде баяндап, тунгыш кадам жасады.

Енбект!н б1р1нш! тарауы («Улы акын — реалист»)— зерт- 
теуш!нш непзп коздеген зерттеу нысанасынан тыс, 
такырьшка т!келей байланысы жок такырып. ©йткен! бул 
тарау бурыннан танымал Абай вм!рбаяны мен шыгармасы 
жайьшдагы белпл! п!к!рлерд! кайта баяндаганы болмаса, 
зерттеуш! тарапынан 0зшд!к п!к1р айтылып, жана дерек 
кездер! айтыла бермейд!.

173



YmiHmi тарауы да («Абай к,арасездер1н1и таХырыбы мен 
идеялык мазмуны») Абай харасездер1н шартты турде 
алынган бес турл! такырып мацына топтастырып ж1ктеген 
9р тахырып мазмуны ез алдына жеке-жеке талданып ба- 
яндалган.

Бул тарауда да бурынгы зерттеу макалаларда айтылып 
журген угымдар шецбер1нен аепауы себепт! Абай С0з1н1н 
мазмунын баяндауымен шектел1п, терен танымдых талдау- 
ларга бара бермеген. Кейде зерттеуш! терешрек 1зден1п, 
маселен! аныхтамай-ак далелс1з тужырымдар • айтуга жол 
6 e p in  те алады. Мысалы, Абай шыгармасына аударма рет1нде 
енген «27 сезд!» Абайдын ёз шыгармасы рет1нде танып 
тужырым айтады. Бул ек1 тараудын бул едбехте орын тебу1н1н 
тек насихаттьщ, танымдык м^н1 бар, б1рак гылыми ойды 
дамытарлык салмагы бар ед1 деуге келмейд!. Жалпы казах 
адебиет!, оньщ 1ш1нде Абай мурасынын зерттелу тарихында 
етек алган ортак олкылык осы зерттеу енбейнде де орын 
алган. Мундагы басты кемш1л1к 1959 жылгы казак одебиет1н1н 
гылыми-теориялык конференциясында айтылгандай 6 ip iH -  
6 ip i  кайталау, бурын здебиеттану гылымында м^л1м емес 
жада документ, фактыерд!'тдуып косудыд орнына, баягы 
жазылган едбектердеп п1к1рлерд1 б1раз взгерт1п, жадартып, 
толыктырып кайта айтушылык та жатыр деген ескерту бул 
екбекте орын алды.

Бул енбекте келел! м^селе К0тер1л1п, тын п1к1рлер айтуга 
умтылган жагы ек1нш1, Т0рт1нш1 тарауларда жатыр. 
0йткен1 ек[нш1 тарауда («Абай карас0здер1н1н текстоло- 
гиясы мен зерттелу! туралы б1р-ек! свз») тудгыш рет Абай 
карасездер1шн текстологиясына орай колда бар дерек 
К0здер!н салыстыра отырып нактылы nixip айткан. Абай 
карасездер!н зерттеуде нактылы текстолЬгиялык салысты- 
руларга суйене отырып, оны бастапкы телнуска калпына 
келт1ру жен!нде алгаш рет nixip xerepin, ез ой байлам- 
дарын айта б!лген.

X. Суй!ншалиевт!н елеул! 1зден!стер журпз!п жада nixip 
айтуга умтылган тусы да едбект!д терт!нш1 тарауында 
(«Абай прозасыныд тур, стиль, т!л ерекшел1ктер1») жатыр. 
¥лы ойшылдыд ешк!мге Yкeaмaйtын, езше гада тан ерек- 
шсл!п бар карас0здерш1д жанрлык тур!н аныктауга бурын 
да талай п!к1рлерде айтылган болатын-ды. Б1рак зерттеу- 
ш!лер niKipi 6ip жсрге токайласа бермед!. Эрк1м ез ойын 
03 танымы тургысынан б1лд!рш жатты. Зерттеуш! галымдар 
nixip таласына тус!п, журт мойындаган 6ip байламга келе 
алмауыныд себеб! де бар. 0йткен! Абай карасездёр!н1д 
жанрлык, стильд1к табигаты бурын-содды казак адебиет! та
рихында орын теппеген ерекшел!п мулде белек
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дара жат1̂ ан жанаша.^р! кайталанбас курдел! туынды бола- 
тын.

X. Суй1ншалиев осы соны кубылыстын табиги болмысын 
0з1нше танып, сырын шешуге баса назар аударуы ете 
орынды байсалды кадам

Зерттеуш! Абай карасездер1н кейде «Абай прозасы» деп 
атау керек десе де, ез ойын белил! 6ip гылыми тургыдан 
нактылы деректер келт!ре отырып, нандыра далелдейг ал- 
маган. Казак адебиет! тарихына Абай аркылы енген тосын 
жана жанрдыд пайда болу себеб! мен мунын ез! калай, 
кайдан енген кубылыс деген сурауды гылыми непзде 
нактылай шешуге бара бермеген. Маселе осы тосын кубы- 
лыстын пайда болу жолы мен шыгу теркш1н аныктауда 
жатыр емес пе? Абай карасвздер!шц стильд!к табигатын 
танып-б1луде гылыми деректер квз!не суйен!п барып 
далелдеуге суйене алмауы себепт! автор «Абай прозасынын 
стил! Шыгыс одебиет!нен ауысып келген стиль де емес, 
казак ауыз лдебиетшдеп белил! ертепл!к стиль де емес, 
орыс адебиет1н!н мазмуньг осер!нен пайда болгач жана 
стиль»,— деп, жалан nixipre, кургак топшылауга жол берген. 
Абай карасез! сиякты ез!нд!к айрыкша ерекшел!п бар 
тосын кубылыс бурын-сонды казак, не орыс одебиет!н1н та- 
рихында KepiHic бермеген мулде жана кубылыс.

Абай карасездер!н, жанрлык теп мен стильд!к ёрекшел!к 
Шыгыс ^дебиет1нде дидактикалык сарында жазылган «наме- 
лерд!н» Т0рк1н!мен салыстыра карау керек тар1зд!. XIX 
гасырдын аягындагы казак кауымынын рухани кажетт1л!пне 
сай казак одебиеине Абайенд!рген ез1нд!к ерекшел1г! басым 
карасездерд! жана жанр тума стиль деп карап, онын бол- 
мысы мен келу терк1н!н Абай мурасы нар алган Шыгыстын 
рухани казына кездер!мен байланысты карау орекет! гана 
жем1ст1 нлтиже бермек. Абайдын акындык к!тапханасынын' 
рухани казына кездерше суйене отырып салыстыра карап 
талдай б!лсек, Абай карас0здер!н!н жанрлык стильд1к ерек- 
шел1Г1не уксас деректерд! табуга мумк!нд1к бар. Осылар 
аркылы сен!мд! де далелд! гылыми тужырымдар жасауга 
болар сд!. Б1з осындай деректерд!н 6ipi — Шыгыс алем!нде 
ертеден 6epi машЬур болган Кейкавб ибн Вашамгирд1ч 03 
улына насихат етгп жазган «Кабус-намасы» (Шыгыста «На- 
сихатнаме») деп б!лем13. Бул к!тап академик М. Эуезовтын 
Абай: «0з! б1лген киаптардан алган адамгерипл!к, гума- 
нист!к, букарашылдык идеяларды ез!н1н устаздык, тарбиелж 
керепне жаратуга тырысады»,— деп айткан деректер 
аукымында жатумен 6ipre, бул енбекин дидактикалык ха
рактер! мен жанрлык, стильд1к ерекшел!г! кеп жагдайда 
Абайдын карас03дер!мен астасып сабактасып жатады. Муны

175



кездейсок кубылыс деп карауга келмейд!. Бул к1тапка Абай- 
дын ез1нен бурынгы, ез  дау^ршдеп Орта Азия мен Та- 
тарстаннын, К.азакстаннын атакты агартушы когам 
кайраткерлер1н1н 6^pi де назар салмай етпеген1н осы 
к1таптын,Х1Х гасырда жерпл1кт1 халыктардын т1л1не ауда- 
рылуынан да *керем1з. 0 з замандастары айрыхша^ K0нiл 
бел ген бул енбекке олардыч кайсысынан болса да Шыгыс 
м^дeниetiн терен б1лген Абайдын назар салмауы мумк1н 
емес. 0pi Абайдын К.арас0здер1н1н осы дерект1н насихаттык. 
сипаты мен жанрлык, cтильдiк ерекшел1ктер1н1ц белпл! 
дарежедеуксастырынан да байк,алады. Бул шыгарманын жанр- 
лык, стильд1к ерекшел1пн Абай ез ойын туган халкына 
насихаттауда творчестволык тургыдан жангырта пайДалану- 
дан бой тартпаган.

<!\бай 03 поэмаларында эзл устаз тутынган Шыгыс клас- 
сиктер1н1н назираг0Йл1к дастур1н творчестволык жолмен 
шебер колданган сиякты, 0з1н1н карас0здер1нде Шыгыстык 
«намелерд1н» жанрлык, стильд1к ерекшел1ктер1н енерпаз- 
дык тургыдан пайдалана отырып, казак едебиет1нщ тари- 
хында бурын-сонды болмаган езшд1к ерекшел1п бар жана 
6ip тума жанрлык тур мен стильд1к еркшел1кт1 енд1рд1.

X. Суй1ншалиев улы акыннынадеби мурасыныд шыгыстык 
белпс! молырак жагы онын карасездер! мен поэмаларын 
арнайы сез етсе де, булардьщ мазмун, тур, стильд1к ерек- 
шел1пн тереч1рек зерттеп, ти1ст1 деректерд! талдай отырып 
корытындыга келмей, ешб1р деректерге, далелдерге суйенбей 
жалан тужырым жасаганы байкалып тур. Бул кемш1л1к, 
acipece, зерттеуш1н1н Абай дастандары туралы шк1р1не де 
ашык KepiHic берген. Зерттеуш! Абай поэмалары туралы 
ой корытканда «Абайдын поэмалары ез1н1н мазмун 
жаналыгымен де, стиль ерекшел1пмен дё кезге тусед!. Бул 
поэмаларды казак ауыз адебиет1нде калыптаскан жыр, 
толгау, аныздармен де, шыгыстык кисса дастандармен де 
салыстыруга болмайды.

Абай поэмаларынын бул ерекшелктер! сезс1з орыс 
одебиет1н1н ocepi. Акын тур 1здеу жолындагы табысы болды 
дерл1к, кез1ндеп казак адебиет1нде тосын 6ip жаналык.

Келемд! зерттеу енбепнде айтылып отырган осы тк\р 
em6ip дАтелге, деректерге кактылы талдауларга суйенбей 
жалан айтылган nixipi екеш анык кер1н1п тур. Ойткеш 
орыс эдебиет1нш Абайга ыкпал еткеш талассыз, б1рак ез1н1н 
0лендер1нде жеткен 6MiK керкемд1к шеберл1кке Абай пр- 
эмаларында жете алмаганы да мал1м. Осы себептен де Абай 
мурасынын б1лпр1 М, Эуезов «Поэманын кейб1р уйкастары, 
кейб|'р кезде жол 1ш1нде сез кураулары Абайдын акындык 
шеберлшне, поэтикалык лексикасына жанаспайды»,— десе,
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Tinxi К,- Мухаметханов: «Ескенд1рден» баска поэмалар 
Абайд1к1 емес» деген niKip айтады.

Ал Абай поэмаларыныц ерекшел1п хуралы хагы да 
М. Эуезов: «Абай поэмасынын neriai Шыгысхан алынган... 
Бул женшде ол белпл! д9режеде Шыгыс адебиех1нде журген 
хуракхы 6ip дасхурге согады» деп ханиды. Осы хар1здес п1к1рд1 
академик М. С. Сильпенко да колдайды. Бул niKipiH 
М, Эуезов белпл! дерекхер кез1мен накхылы факх1лерге 
суйеде охырып д^елдеген. Бул айхылган oй-пiкipлepдiн fopi 
де X. Суй1ншалиевх1д Абай дасхандарын Шыгыс одебиехь 
ыкпалынан орынсыз долелс1з алып кашуыныд непзс13 
екенд1пн корсехед!. Абай карасездер! мен поэмаларыныц 
xypi, схиль олардыц Шыгысхык рухани казына кездер1не 
карым-кахысы «Абайдыд карасоздерЬ деген ецбепнде жа- 
салган басхы хужырымныд шындыктан шалгай, жадылыс 
кадам жасагДны xepiHin хур. Авхор едбеглнде бул icnexxec 
елеул! олкылыкка жол бершушщ ce6e6i зертхеп охырган 
нысанасыныд болмысына херед бойлап накхылы тарнхи дерек 
маглумахтарга кол архпауында жахыр. Бул icnexxec орхак 
олкылыкхыц жалпы казак адебиех! харихын зерххеу 1с1нде 
орын хёпкен кемшш жайлар екешн 1959 жылгы казак 
адебиех1н1н гылыми-хеоримык конференциясы: «Bip елеул! 
кемшшк адебиеххану едбекхер1нде гылыми аппарахтыд 
жехк1л1кс1зд1п мен гылыми адалдыкхыд кемд1п. 0p6ip гылыми 
едбек, егер ол жада, соны niKip айхуга халапханса, алдымен 
бeлгiлi фaкxiгe, докуменхке, далелге cyйeнeдi»,— деп ете 
орынды ахап охкен ед1. X. Cyйiншaлиeвxiн Абайдыд поэ- 
малары хуралы aepxxeyiHin де басхы KCMmuiiri де осы icnexxec 
олкылык болып охыр.

Абай карас0здер1не байланысхы зерххеу журпзген 
галымдардыд 6ipi проф. М, Фехисов болахын-ды.

Проф. М. Фехисов Абай карасёз1н1д казак адебиехднде 
пайда болу себеб! мен оныд шыгу теп хуралы nixip козгайды. 
Абай KapaceaiHiH щыгу xeri хуралы: - «Публицисхический 
жанр «карасез» восходих, с одной схороны, к классич^кой 
лихерахуре Восхока, а с другой — к импровизахорскому 
искуссхву народных акынов»,— деп, жалЛклай охырып nixip 
айхса да багдары дурыс, BipaK aepxxeyrai осы nixipin еш 
жерде дамыхып, накхылы дерекхер мен факх1лер аркшы 
далелдеп, гылыми хургыдан халдау аркылы сенадщ 
корыхынды жасауга келе бepмeйдi.

Абай кapaceздepiн жанрлык жагынан яепз1нен публи  ̂
цисхикага жахкызады да, муны казак адебиехжд харихын- 
дагы жанрлык жане ултхык epeкшeлiri бар публицистика 
деп ханиды. Осы себепхен де aepxxeymi «Кдрасвз» Абая. 
своеобразное произведение национальной публицистики».
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деп, Абайдыц карасездер^н жанрлык. жагынан тугелдей пуб- 
лицистикалык тургыдан кар^уга бей1м. Б1рак мундай байлам 
жасауга Абай к.арасездер1ндеп ар килы жанрлык элементтер 
мен бурын-совды казак адебиет1нде болмаган ерекшел1ктер 
нег1з бере бермейд!. Осы себептен де Абай карасездер1н 
зерттеуш1лерд1 6api де 6ip туй1нд1 niKipre келе алмай, ти- 
янакты шеш1мш таппай жур. М. Фетисовтын бул niKipi 
Абай карасездер1ши кeйбip публицистикалык сипаты басым 
жактарын непзге алганымен, Абай карас0здер1н1н жалпы 
жанрлык табигатын гылыми тургыдан тану арекет1нен ары 
бара алмаган олКылыкты К 0рем 1з.

«Абай гаклиясынын идеялык проблемалары» деген тарау- 
дыи атына Караганда аса курдел! маселе рет1нде койганымен, 
мунда да зерттеуш! соны п1к1рлер К0теруд1н орнына, айты- 
лып келе жаткан танымал п1к1рлерд1 кайталаумен шектел- 
ген. Немесе тын nixip айтуга тырысса да факт1ге, сен1мд1 
далслге суйенбей, жалач тужырымга жол 6epin алган, мы- 
салга алар болсак, Абай халыктыч тарихи р0л1н тануы мен 
багалауы орыстын революционер-демократтарынын 
тургысында болды деген байлам айтса да, осы niKipiH нан- 
дыра аларлык нактылы факт1ге, далелд! дерек, маглуматка 
суйене бермейд!, болмаса осы маселеге тiкeлeй байланысы 
барГ бупнге дей1н ар турл! багытта тус1нд1р1л1п журген 
«Саулен болса кеуденде» деген Абай елен^ндеп уш тарау 
казына кездер1нен кел1п куйылатын, гылыми уйлес1м 
такырыбы: «Билемесе 6ip кемел. Коп 1̂ уылдак не табар», 
«Имансыздык намазда Клзылбастьщ салган жол», «Единица 
кеткенде, Не болады енкей нел»,— деген 1ргел1 таным- 
дарга сокпай кетуш калай TyciHCMia.

Абай афоризмдер1н ол Абай публицистикасынын арнаулы 
жеке жанры рет1нде тануы себепт! ар афоризмн1н мазмунын 
жеке-жеке такырып рет1нде карастырып, шамадан тыс 
усактатып алган. Абай aфopизмдepi aai кунге дей1н нактылы 
талдау нысанасына алынбай келед! деу1 де дурыс. Б1рак 
осы тургыдан Караганда К,- 9м1ралиевт1н: «Абайдыц накыл 
создер!» (афоризмдерО, 1957 деген тырнакалды ецбепн 
ескермей кету! калай? Бул ецбек М. Фетисовтын енбепмен 
ертерек шыгуымен api алгаш рет Абай афоризмдер1н 
такырыпта|М’а бвл1п, рлардын шыгу терк1ндер1не дей1н 
nixip жупртт езшше талдау журпзу1мен ерекшеленет1н1 
бар, Абай шыгармаларындагы дидактикалык сарынныц 
белпл! дарежеде орын алу себеб1н 0 м1ралиев сол кездеп 
Абай wtip сурген ортаныц мадени дарежес! мен сол ортаныч 
РУ хани талабына байланыстыра караган. Абай афоризмдер!н 
онын елевдер!. мен карасездершен ажырата отырып, алты 
турл! такырыптыц аумагында сез erin, оган байланысты
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текстшерд! косымша ретшде 6epin отырган. Бул енбек улкен 
зерттеу максатын алга коймаса да, алгаш рет Абай афо- 
ризмдер1н арнайы бел1п сез еткен тунгыш баетама енбек 
болуы себепт! де калын окырман тшепне орай eKinmi рет 
басылым керш отыр. М. Фетисовтыд «Абай Кунанбаевтын 
публицистикалык етил]ь ерекшел1п» деген тарауы да курдел! 
маселен! кетерген1мен, оны нактылы карастьгрмай, кургак 
журналист1к сезбуйдага салып созып алган. Абайдын 
айрыкша ерекшел1г1 бар шыгармасы — Ьйын карасездер1н1н 
стильд|к epeкшeлiriн зерттегенде М. Фетисов телнусканын 
вз1не т1келей суйенбей, аударманын непэ1не суйен1п niKip 
айтуы — гылыми тургыдан алганда нацымды да сен1мд1 
бола бермейд!. Стильд1к ерекшел1к аудармада тупнускамен 
салыстырганда каншалыкты шебер аударылды десек те та- 
биги калпы сактала бермейд!, езгерютерге ушырап отырады. 
Осы себептен де Абайдын стильд1к жагынан айрыкша ерек- 
шел1г1 бар к.арасездер1н1н стильд1к табигатын телнусканын 
ез1не суйенбей, онын аудармасына суйенш журпзуд1н 
гылыми 6epiKTiri бола бермейт1ш бар. Зерттеуш1шн Абай 
карасез1н1н непзп стильдйс ерекшел1ктер1 деп керсеткен- 
дер1 (афоризм, диалог, монолог, макал-мотел, сУраулы, лепт! 
сейлем, дидактизм т.б.) бурынгы зерттеу енбектер!нде бар, 
одан айырмашылыгы аз деректер. Осы.себеит! бул келемд! 
енбект1н гылыми салмагынан repi орые окырмандары уш!н 
улы акын мурасынын болмысын таныту жолында улкен 
насихаттык орны бар туынды болып шыккан.

М ухтар Эуезов жэне абайтану проблемалары

Мухтар Эуезовтын Абай мурасын гылыми тургыдан та- 
нып-бшу жолында жарты гасырга таяу толассыз !здешс 
уст1нде туган кеп салалы гылыми-зерттеу енбектер! абай- 
танудыи кол жетпес зангар би1г!не айналып отыр. Бул 
енбектерд1н нотижес!нде М. Эуезов казак адебиет! тарихынын 
!ргел! де ен!кт1 саласы абайтанудын непз!н салушы api ол 
мураны гылыми-творчестволык жолмен бук!л алем халкына 
таныту аркылы да одебиеттану саласында кайталанбас да- 
рынды тулга рет!нде танылып, мойындалды. Абай мурасын 
тсрен бойлай танып-б!лу мен насихаттау жолында атклрган 
улан-гайыр енбеп казак адебиет! тарихында тендес! жок 
улттын рухани казыналы байлыгына айналып та улгерд!.

«Абай» журналына улы акын мурасы жен!нде макалалар 
жазып, Абайдын кайтыс болуына жиырма жыл толуына 
орай акын мурасын жинастырып, oMipi мен творчествоеын 
зерттеуге KipicKCH. М. Эуезов гумырынын сонына дей!н то-
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лассыз i3ACHy устхяцс болды. Абай мурасын зерттеу — 
автордын дем беруш! рухани адйнарына айналды. Ол мура 
жен1нде жазылган М. Эуезовтын кеп салалы гылыми-зерт- 
теу екбектер! мен кеп томды улы эпопеясын жазуы — 
гылыми-творчестволык зор максаттын шын ман!нде жузеге 
асуынын бултартпас дайект! айгагына айналды. Тек кана 6ip 
акыннын мурасы жайында 6ip гана зерттеуш1н!н соншалыкты 
орасан зор келемде гылыми-творчестволык зерттеу жумы- 
сын журпзу! мен бук!л алем окырманын табындырган 
керкем шыгармалар жазуы алем адебиет! тарихында кездесе 
бермейт!н б!регей кубылыс.

М. Эуезовтын узак жылдар боны журпзген 1зден1с уст!нде 
туган ой-п!к!рлер1 тугелге жуык «5р жылдар ойлары» деген 
атпен басылым керген монографиялык енбепшд жел!с!не 
cinicin отырган. Бул ецбек автордын улы акын мурасына 
арналган жогары оку орындарында абайтанудьщ арнаулы 
курсынан окылган дар!стер! аркылы жинакталган ой-п1к!рлер! 
мен танымдары болатын-ды. 0йткен! осы монографиялык 
едбепне дей1н мурасыныц артурл! салаларын ез алдына 
жеке сез ет1п, !зден!стер журпз!п келсе, сол жан-жакты 
1зден!с уст1нде туган ойлары мен танымдарын тугелге жуык 
камти отырып гылыми непзде хронологиялык жел!ге Tycipin 
баяндап берген. Мунда кезделген басты мшдет — Абай 
мурасыныц сырын, болмысын танып б!лу мен калыд окырман 
кауымга таныту болуы себепт! де, ол акын мурасын тутас 
камтып кептен 6epi айтып, жазып келе жаткан ой таным
дарын ез! устанган хронологиялык жел!с!не шебер турде 
с1н!мд1 ер!л!п, уйлес1м тапкан табиги тутастыкты керем!з.

Абай мурасын тутас камтып зерттеу нысанасына алганда 
хронологиялык жел!и! колдану максаты — Абайдын акындык 
онер! мен дуниетанымындагы езгер!стер мен толысудыц, 
!штсй тулеп рухани корлаудыч эволюциялык даму жолын 
керсетуде жататын-ды.

Енбектеп назар аударарлык ерекшел!к — Абайдыц адеби 
мурасыныц тутас камтылып, акындык маденйет! мен 
керкемд!к шеберл!г!н!ц даму жолдары, дуниетанЫмы мен 
рухани 0су!шц эволюциясын хронологиялык жел1ге суйене 
отырып ар! акын творчествосындагы езгер!стер мен бет- 
бурыстардыц себеб!н сол дау!рд!ц тарихи шындыгымен са- 
бактастыра карап, сырын ашып саралауда жатыр.

Елу!нш! жылдар !ш!ндеп зерттеулер!нде М, Эуезов Абай 
мурасы жайында кейб!р талас тудырган курдел! маселелерге 
кец!л аудара бастады, Эс!ресе, Абавдыц адеби мектеб!, не- 
месе Абайдыц шак1рт акындары туралы колдан коздырылган, 
б!рак гылыми ойдан тыс, саяси-идеологиялык максат кезде- 
ген repic багыттагы ой-танымдарымен п!к!р таластырып, ез
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кезкарасын коргау жолында кур^ске туст1. ¥тыстар да, 
утылыстар .да болып жатты. Бул саладагы куресте акыры 
шындык жевд1, б1рак. кешшп келд1...

Бул туста кейб1р зерттеушшер тарапынан Абай 
ак,ындыгыныц алгашкы жылдарындагы шыгармаларй ешб1р 
гылыми далелс1з сынаржактыкдхен тер1стелё бастады. М. 0уе- 
зов бул м^сЪлеге де ерекше кенит аударып, алгашад жыл- 
дардагы акын шыгармаларынын сыры мен кырьш гылыми 
тургыдан терендей аша отырып, пайдасынан эияны басым 
гылыми ойга жат нигилист1к п1к1рд1н жалгандыгын батыл 
ашкерелед!.

Бул туста М. Эуезовтыч айрыкша назар аударып кетер- 
ген М9селелер1, кеб1несе, теориялык гылыми тургыдан 
к.ойылган Абай мурасынын халыктыгы мен реализм! жане 
реалист!к дастурд!н XIX гасырдагы казак адебиет! тарихында 
орын тебу! болатын-ды. Бул !спеттес курдел! такырыптар 
жен1нде п1к1р козгалг<1нда 03! суйенген нактылы деректер 
K63i мен ой танымдарынын жел!с1не унем! Абай 
шыгармаларын аркау erin nixip туйет!н ерекшел!кт!
К0рем13.

Абайтанудыц б1регей б1лпр1 рет1нде танылган М. Эуезов- 
тын улы акын мурасын танып бшу жолындагы гылыми-зерт- 
теу жумыстарынын аукымы, байкап отырсак, гылымнын ез! 
!штей тезист1к жел! рет1нде устанган сепз салага бел!нш, 
унем! сол сепз саланык аукымында журпзьаш келген тетш 
барын ангарамыз.

Буларды Мухтар Эуезов абайтанудан жарияланбаган ар
хив деректер1ндег7 колжазбасында;

1. Проблемы источниковедения и текстологической ре
дакционной работы над наследием Абая.

2. Проблемы научной биографии Абая.
3. Проблемы народности Абая.
4. Проблемы отношения творчества Абая к русской ли

тературе.
5. Проблемы отношения творчества Абая к Востоку.
6. Проблемы окружения Абая и его литературной среды.
7. Проблемы традиций Абая в казахской демократиче

ской литературе начала XX века.
8. Проблемы традиций Абая в казахской литературе,— 

деп арнайы турде атап керсеткен болатын-ды.
Абайтанудын непз!н салган opi ол мураны гылыми 

тургыдан мецгеру жолында тарихи ецбек аткарган М. Эуезов 
артына улан-гайыр керкем туындыларын, acipece, атакты 
«Абай жолы» эпопеясы. мен узак жЪищаргы !зденуден туган 
гылыми-зерттёу ецбектер!н калдырды.

¥лы акын мурасы жолындагы !зден1стер1 мен XX гасырдьщ 
улы туындысы аталган «Абай жолы» эпопеясы — казак
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ёл1шц 0ткен1 мен бупнп д^у1р1н1н рухани KenipiHe, ягни 
дастурлер жалгастыгына айналуда. Енд1, Абай мурасынын 
сыры мен кырынын ман-магынасын М. Эуезовтын абайтану 
саласындагы гыдыми енбектер! мен «Абай жолы» эпопеясы 
аркылы танып-би1ет1н рухани гажап куралга ие болудамыз.

М. Эуезов — у-^ьшарга тан кеп кырлы дарын иес1, Оныц 
керкемд1к алемГ мен жарты гасырга жуык, Абай мурасы 
туралы гылыми-зерттеу ецбектерш танып б1лу жолында 
галымдар тарапынан аткарылар кеп салалы аумагы мол 
арналы м1ндеттерд1 алга тартады.

Айтулы дарын иелер1н1ц творчестволык ем1р1нде кулай 
берйхген api узах 1зденуден туатын жан сыры рет1нде жа- 
зылатын бас шыгармасы болмах. М. Эуезовтын мундай ту- 
ындысы —«Абай жолы» эпопеясы. Bipax осы улы туындыныц 
жазылу тарихы мен дуниеге келу жолындагы суйенер непз1, 
рухани хайнар коздер! — Абайдыц oMipi мен 
шыгармаларына, оныц ем1р кешкен дау1р1 жвн1нде 
1зденген, сарыла зерттеген гылыми-зерттеу ечбектердне кел1п 
т1релмей тура алмайды. «Абай жолын» жазу устгнде 
М. Эуезов api галым, api жазушы рет1нде exi салада хатар 
1зденд1, Осындай тендес! жох 1здену натижес1нде абайтану 
саласында гылыми непздеп оз тужырымдары мен улы 
ахын жайында жазылган улы туындысын дуниеге акелд!. 
Осы exi жахты гылыми-творчестволых 1зден1ст1н ез 
ем1р1нде ерекше орын алганын терен сез1нген1 себепт! де; 
«...жазушынын тарихи тахырыпха шыгарма жазуы, ен ал- 
дымен, гылымдых, зерттеушшх узах енбехт! хажет етед1. 
Эуелде мен Абайдын вм1рбаянын толыхтырып жазган ед1м. 
Сол жумыстын хезшде, хей1н жазылатын романга херех 
дерехт1н б1рталайы холыма туст!.,. Exi саладагы ечбех б1р1не- 
6ipi суйен1ш болып, жалпы Абай жайындагы б1л1мд1 то- 
лыхтыра тусет1ндей болу херех деген хорытынды ниетке 
бек1д1м»,— деп арнайы турде хайырыла ecxeprin ететш! 
бар.

«Абай жолы» эпопеясына непз болып халанган дерехтер 
X03i мен жазылу, жариялану тарихын гылыми тургыдан 
терен танып биту уш1н, хандай зерттеуш! болса да М. Эуе
зовтын абайтану саласындагы гылыми-зерттеу енбектёр1нде 
хетерген хоп хырлы хурдел! м^елелерге сохпай оте 
алмайды. Себеб! эпопеянын бас хейшхер1шч ез1 интеллех- 
туалды 0нер иес1 болгандыхтан, ол м^елелерд! саралап 
жете биту — шешуш! магына алатын хажетт1хке айналмах. 
Осы айтылган ерехшел1хтерд1 терен танып-б1лген жагдайда 
гана «Абай жолы» эпопеясынын жазылу тарихы мен ол 
суйенген рухани, тарихи дерек кез1 рет1нде абайтанудан 
жазылган зерттеу енбехтерд1н ман-мазмунына дендей xipin
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танып 6Lice болады. Абай мурасы М. Эуезовтын гылыми- 
творчестволык, ецбектер1нде басты орын алуы себепт!, зерт- 
теуш1н1ц абайтану саласындагы гьиыми 1здену жолдарын 
зерттеп танып-б1лу маселеа алга койылады. Осыган орай 
жазушыныц «Абай жолы» эпопеясындагы Абай мурасы жай- 
ындагы ез1нд1к адйталанбас ерекшел1п бар зерттеулер де, 
К0ркемд1к баяндаулары да 6ipre карастырылады.

М. Эуезовтын жиырма томдык. шыгармалар жинагында 
абайтйну саласында жазылган енбектер! тугелге жуык 
бер1л1п, олардын бар1не де арнайы гылыми тус]шктемелер 
жазылды. 1938 жылы ойшыл галымнын «Абайтанудан жа- 
рияланбаган материалдары» деген атпен келемд! ечбеп 
басылым К0рд1. Б1рак бул б ас^ы м  отыз баспа табактан 
астам келемде даярланса да, баспанын «кырагы» бас ре
дакторы тарапынан он баспа табагы баспага бер1лмей, 
бер1лген1н1ц ез1 жырымдалып, кузел1п шыкты. Bip жак^сысы, 
бул басылымда непз1нен галымнын Абай жайындагы ар жыл- 
дары кагаз бет1не тус1р1лген ой тезистер!, ой таным 
к,аймактары тунгыш рет жарияланып, галым лаборатория- 
сынын сыры танымал болып отыр. Осы енбекпен 6ip жылда 
катар басылым корген «Абайтану библиографиялык 
керсетк1ш» те М. Эуезов каламынан туган, басылым корген 
деректерд1н бар1н камти отырып, такырыптык жуйемен са- 
ладап беру аркылы да галымнын абайтану саласындагы 
енбектер1мен тодык таныстырып, мал1мет бере кетедь

«Абай» энциклопедиясында да М. Эуезовтын абайтану 
саласындагы енбектер! мен зepттeyлepi ез xopiHiciH толык 
тауып, окырманга кемекке келгел! отыр.

Мухтар Эуезовтын абайтану тарихындагы орны мен сол 
жолда жазылган гылыми-зерттеу енбектер! жайында осы 
жолдар авторы-тарапынан 1982 жылы «Рылым» баспасынан 
«Мухтар Эуезов жане абайтану проблемалар^ деген 
колемд! монографиясында камтйлган болатын-ды. Абайта
ну тарихи саласында М. Эуезов аткарган тарихи енбектш 
жел1с1ы танып-б1луд1 калаган окырманйын назарына сол ба- 
сылымды усынамыз. Осымен абайтану тарихындагы Мухтар 
Эуезов дау1рщ аяктап, абайтанудын М. Эуезовтен, сОнгы да- 
yipiH келес! .к1тапта баяндай^ыз. Ол кезед 1-965 жыл мен 
1995 жылдар аралыгын камтып, улы акыннын 150 жылдык 
мерейтойын камтумен шектелмек.



ПАЙДАЛАНЫЛГАН ОДЕБИЕТТЕР

I  тарау

1. Жумалиев К. Абайга дей1нг1 казак поэзиясы жане Абай поэзиясыньщ 
т\л\. Алматы, 1948. Исмайылов Е. Абайдын зерттелу! жён1нде М. О. Ауэ- 
зов. Сборник статей к его шестидесятилетию. Алма-Ата, 1959. Эуезов М. 
0р жылдар ойлары. Алматы, 1959 ж. Жиреншин Э. Абай Ку^^анбаев. 
Алматы, 1950, Сильченко М. С. Об изданиях Абая к изучению его 
наследия.

2. Исмайылов Е„ Бекхожин К,- Абай (сын-библиографиялык матери- 
алдар, олендер жэне библиография). Алматы, 1940. Н. Сабитов. Абай. 
Казак ССР Рылым академиясынын. баспасы, Алматы, 1946.

3. Абай Кунанбайулы. Толык жинак- Кызылорда, 1933, 18-6.
4. дуезовМ. Казак халкыньщ улы акыны. Уакыт жане эдебиет. Алматы, 

1962, 371-бет.
5. Абай Кунанбайулы. Толык жинак- Кызылорда, 1933, 17-6.
6. XVIII—XIX гасырлардагы казак акындарынын шыгармасы. Алматы,

1962, 154-бет.
Абай Кунанбайулы. Толык жинак- Кызылорда, 1933, 18-6.
7 «Эйел тенд1п», 1927, № 2, 57— 61. Киссд. Б1ржан сал мен Сара 

кыздын айтысканы. Казан, 1898 жыл.
8. «Эйел тенд1т, 1927, № 2, 59-бет.
9. «Эйел текд1п», 1927, № 2, 61-бет.
10. * ЭуезовМ. Эр жылдар ойлары, 1959, 15-6-
11. «Дала у^аяты». 1889, № 48.
12. «Турк1стан уалаяты», 1876, 8 апрель.
13 «Дала уалаяты», 1894, 22 май.
14. «Дала уалаяты», 1845, № 43.
15. Абайдын эдеби-мемориалды музей1н1н материалдарынан, Т|*збе №24.
16. «Семипалатинский листок», 1905, 27 29 октябрь. Д. М. Львович 

«По киргизским степям» (путевые очерки). СПБ., 1914.
17. Абайдын революцияга дей1нп басылган олендер! жайльЛ «Жулдыз»,

1963, № 5, 1 47 -153-6 .
18. Кисса «Кнэз блан Загифа», Казан, 1897. 15-6.
19. Кисса Бактияр. Уфа, 1916, 32-6.
20. ЭуезовМ. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959 ж.
21. Кисса «Кназ блан Загифа». Казан. 1897, 7-6.
22. Казактын халык жумбактары. Алматы, 1959, 6, 187-6.
23. Кисса «Кнэз в л г н  Загифа», Казан. 18?.. 13-6.
24. Сон да.
25. Кисса «Кнэз блан Загифа», Казан, 1897. 14-6.
26. Сонда.
27. МаргуланЭ.Абайдын колжазбасы. Казак эдебиет!. 1963. 16 август.
28. «Насихат-Казакия», Уфа, 7— 8-6.
29- Абайдын жана олендер!. «Ленинш!л жас». 1963, 8 декабрь.
30. «Насихат-Казакия». Уфа, 1909, 29-6.
31. 6м1рэлиев К. Тары да Абай текстологиясы туралы. «Казак эдебиет!» 

1957, 8 март,
32. Жиреншин Э. Абай жэне орыстын революционер-демократтары. 

Алматы, 1959, 15— 16-6.
33. Ленин В. И. Шыгармалар толык жинагы, 24 том, 135-6.
34. «Простор». 1963, № 5 стр. 116.
35. В. И. Ленин. Шыг. толык жинагы, 25-том^ 586-6.
36. Жумалиев К. Казак эдебиет! тарихынын мэселелер! жэне Абай 

гюззиясынын т!л|. Алматы, 1960. 172-6. Кенжебаев Б. Казак халкынын XX 
.гасыр басындагы демократ жаэушылары. *Алматы, 1958, 35-6. Муканов С. 
0су жолдарымыз. Алматы, 1960, 595-6.

184



37. Жиреншин Э. Абай жэне орыстыц революционер-демократтары. 
Алматы. Д959» 15— 16-6.

38. «Насихат-Казакия», Уфа. 1909, 1-6.
39. Сонда, 32-6.
40. Сонда, 12-6.
41. Сонда, 5-6.
42. Сонда, 5-6.
43. «Насихат-Казакия», Уфа, 1909, 26-6.
44- Бул да сонда.
45. Сонда, 26-6.
46. Сонда, 27-6.
47. Сонда, 27-6.
48. ЖиреншинЭ. Абай Кунанбаев. Алматы. 1950, 11-6.
49. Эуезов.М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959. Жиреншин Э. Абай 

жэне орыстыц революционер-демократтары. Алматы, 1959. Коцыратбаев Э. 
Кэк1тай — кернект! эдебиетш!. К,азак, тЫ мен эдебиет!, 1959, № 7 .

50. Казак, акыны ИбраИим Кунанбайулыныц елец! СПБ, 1909.
51. С.Торайрырулыныц. Толык шыгармалары жинагы. Кыэылорда, 

1933, 125-6.
52. Сонда, 124-6.
53. Сонда, 124-6.
54. Сонда. 177-6.
55. Сонда.
56. С. Торайрырулынын толык шыгармалар жинагы. Кыэылорда. 1933, 

181-6.
57. Мйкап^. 1913, № 4, 68-6 .
58. Памятная книга Семипалатинской области на 1898 г. С. 19. 

Семипалатинск.
59. Русское богатство, 1896, № 8 . «Дала уалаяты». 1896, № 43.
60. «Дала уэлаяты», 1889, № 7. «Астраханский вестник», 189в, №1181.
61. «Ал-шархият». Москва, 1914, С. 224—227.
62. «Сибирский студент», 1915, № 3—4.
63. Кисса «Кнэз блан Загифа», Казан: 1897. Зейнелгабиден и6н-Эм1ре 

эл-ЖауНари эл-Омскауи. «Насихат-Казакия». Уфа, 1909.
64. «Россия Киргизский рай. СПБ. 1903, стр. 204.
65. «Семипалатинский листок» 1905, 26—27 ноябрь. Кеннан Дж. 

Сибирь и ссылка. 1906, С. 26. Записки Семипалатинского подотдела • 
Западно-Сибирского отдела импер., РГО. Вып. I l l ,  1907, С. 1—8 , г. Се
мипалатинск. Львович Д. М. По киргизской степи. Петроград, 1914.

6 6 . Затаевич А. В. Исследования, воспоминания, письма и документы, 
Алма-Ата, 1958, С. 241.

67. «Сибирский студент». 1915, N? 3—4, С. 73—74.
68. «Сибирская жизнь» 1916, 27 март.
69. Абайдын эдеби-мемориалдык музей!. Т!збе № 78, З-б.
70- Сонда; т!збе № 6 6 .
71. Песенная культура казахского народа. Алма-Ата, 1966, С. 374.
72. «Эдебиет майданы», 1934, № И — 12.
73. Жиреншин Э, Абай жэне орыстын революционер-демократтары. 

Алматы, 1957, 12-6.
74. Кэк1тайЫскаков. Ютапта: Абай Кунанбайулыныц елецдер!. СПБ. 

1909. 107-6:
75. №ргуланЭ. Абайдын жанадан табылган колжазбалары. «Соци

алисток Казакстан», 19:, 21-сентябрь.
76. Эуезов М. Абай Кунанбаев. Ютапта: Казак, адебиеттнЩ тарихы. 

Алматы, 2 том. 1961, 337-6.
77. Зейнелгабиден иби-Эм!ре эл'-ЖауНари ал-Омскауи. Насихат- 

Казакия», Уфа, 1 1 -1 7 -6 .

185



I I  тарау

1. 4сА6ай>̂ , 1918, № 1, 1-бет.
2. Сонда, 12-бет.
3. Абай, 1918, № 5, 5-бет.
4. Абай, 1918, № 2.
5. Совет Одагы Ком. партиясы съездер1шн, конференцияларынцц жэне 

Орталык. Комитет Пленумдарыньщ к^арарлары мен шеш1мдер1. Алматы 
1955ж. 1-б0л1м, 595-бет.

6. Сонда, 449-бет.
7. С. Нуржлнов. Абай термеа. Орынбор, 1917 ж.
8. -«Акжол», 1921, 19 июнь.
9. «Акжол», 1921, 19 июнь; «Енбекщ! казак,», 1922, 31 декабрь; Степная 

правда, 1922, 27 октября.
10. Бернияз Кулеев. Абай к1табы басылатын болдьь «Акжол», 1922, 

14.IX.
11. Акжол, 1921, 14.IX.
12. Абай Кунанбайулыныц елендер!. «Татарстан» баспасы, К,аэан, 1922.
13. Абай Ку^анбайулыньщ тандамалы олендер!. 3-басылуы. Туркестан 

республикасынын баспасез таратушы мекемес!.-Ташкент, 1922.
14. «Шолпан», 1922, № 4—5.
15. Кокыр. Казак. эде6иет1нш каз1рп Aayipi. «Шолпан», 1922, № 4—5, 

I25-бет.
16. Сонда.
17. С.Муканов. Каратактага жазылып журмендер, шешендер. «Енбекш! 

казак», 1923, 1 март.
18. Жансуг1ров 1лияс.«Абайдынэйелтевд1пнеатсалысуы».Эйелтендт. 

1927, № 2.
19. Жансуг1ров 1лияс Абай к1табы. Tuimi, 1923, 8 май.
20. Сонда.
21. Сонда.
22. Сонда.
23. Г.Сагди. Абай. «Акжол», 1923, № 355, 356, 359, 363, 369, 372.
24. Сонда. № 363.
25. £ . Исмаилов. Абайды зерттеу жен1нде. Шестидесятилетие 

М.О.Ауэзова (сборник cTateft). Алма-Ата, 1959, стр. 164— 165.
26. Проф. F. (2агди. Науаи Нэм Абай, колжазба, езбек тц11нде жазылган 

1947 жылы.
27. «Акжол», 1923, № 256.
28. Сонда, № 572.
29. Г.Сагди. Науаи Кэм Абай, колжазба, Ташкент, 1947.
30. Жиреншипдб1ш. Абай жэне орыстын революцияшыл демократта- 

ры. Алматы, 1959, 19-бет.
31. «Акжол», № 369.
32. Сонда, № 359, 372.
33. Сонда, № 356.
34. «Акжол», 1923, № 369.
35. F. Сагди. Келешек дуниесждеп т1л, адебиет жэне олардыц есу 

жолдары. Казан. 1926, 85—86-бет.
36. «Акжол», 1923, № 372.
37. «Сана». 1М4 № 2—3; «Жас казака, 1924, N9 7 —8; «Акжол», 1924, 

30.iy.
38. VI. С.Муканов. Казак эйел! Ьэм Кенес OKiMeti. Кызылорда, 1924, 

24-бет: «Жас кайрат», 1924, №8— И , 22— 26-бет; «Так», 1925, 1—4; 
«Енбекш! казак», 1925. 2 8 ^ 2 9 .VIII. «Акжол», 1924, № 6.

39. «Акжол», 1924, 23.VI.
40. Сонда.
41. Енбекш! казак, 1925, 24 aBiycT.
42. В. И. Ленин., Шыгармалар, Алматы, 33 том, 37-бет.

186



43. С* М^камоБ. Эрк1м ^ 1нше ойлайды. Жака эдебиет, 1!928, № 3, 
13Г-6.

44. Сонда, 131-бет.
45. Ы. Мустамбайулы. Б1зд1н таластарымыз. Кызыл Каза1;стйн, 1927,

№ 2.
Ы- Mvcтa^tбaйvлы. Поэт Абай и его философия. Советская степь, 

1928, 22 август, Ы. М^стамбайулы: Абай. <Жаца эдебиет», 1928, № 7 —8.
Ы. Мустамбай^лы. Акын Абай жане палсапашьт 1лияс туралы. «Енбекш! 

казак», 1929, 10 январь.
46. «Кызыл Казакстан», 1927, № 2. 50—51-бет.
47. Илияс Кабылов. Философия казахского поэта Абая и ее критика. 

Советская степь., 1928, 2 август.
Глияс Кабылов. Тагы да Абай жане абайшылдар туралы. «Енбекш! 

казак», 1929, 20 ноябрь.
48- Сонда.
49. Ы. Мустамбайулы. Абай. «Жана эдебиет». 1928, № 7, 33-бет.
50. Сонда, 33-бет.
51. Аршурини. Заметка о национальной литературе «Новый восток», 

1928, №23—24. стр. 33.
52. Литературная энциклопедия. Москва, 1930, Т. 1. стр. 5—6.
53. Литературная энциклопедия. Москва, 1931, Т. 5. стр. 19.
54. Кайыпназаров Мустафа. Кдзак поэзиясы Октябрьдш XI жыл- 

дыгында. «Казакстан большевип», 1932, № 10.
55. Шашкин Зей1н. Ленинш1л сын уш1н куресу керек. «Социалист1к 

Казакстан», 1932, 12 август.
56. Кабулов Илияс. Философия казахского поэта Абая и ее критика. 

«Советская степь», 1923, 2.VIII.
57. Кайыпназаров Мустапа. «Эдебиет майданы», 1932, № 1, 16-бет.
58. «Эдебиет майданы». 1932 ж, № 1,̂  И — 12-бет.
59. СдбитМуканов. Абайды тану жолындагы п1к1рлер. «Казак эдебиет!»,

1934, 29.XI. Мухтар Эуезов. Абайдын туысы мен ewipi. Абай. Толык 
жинак- Алматы, 1933, 329—385-бет; Бейсембай Кенжебаев. Абай туралы 
п1к1рлер. Эдебиет майданы, 1935, 1, 2; Элжанулы Шарапи. Абайдын
педагогика туралы ке'экарасы. Эдебиет майданы, 1934, № 11—12; 
Куанышулы Кад1р. Абай. «Эдебиет майданы 1934, № 11 — 1 2 ;-Мусатай 
Акынжанов Баспасозде алашорда идеологиясынын калдыгымен куресей1к. 
Ауыл коммунис!. 1937 ,'No 3; Ракымжан Жаманкулулы. Таныстыру (алгы 
сез). Абай. Тандамалы елецдер!. Алматы, 1934, I. VII.

60. Элжанулы Шарапи. Абайдын педагогика туралы кезкйрасы. 
«Эдебиет майданы». 1934, № 11 — 12, 27-беттер.

61. Сонда. 25-бет.
62. Жаманкулов Р. Абай. Тандамалы елендер!. Алматы, 1934, 3-бет.
63. 1лияс Жансупров. Алгы соз. Абай Кунанбайулы. Толык жинак- 

Кызылорда, 5—68-беттер. Сэбит Муканов. 20-гасырдагы казак эдебиет!. 
Кызылорда, 1932 ж; М. Баталов и М. С. Сильченко. Очерки по истории 
казахской литературы. Алма-Ата, Москва, 1933..

64. 1лияс Жансуг!ров. К!тапта: Абай Кунанбайулы. Толык жинак, 
Кызылорда, 1933, 23-бет; Илияс Кабылов, Философия казахского поэта 
Абая и ее критика. Советская степь. 1928, 2 .VIII. М. Мустамбаев, Поэт 
Абай и его философия. Советская степь, 1928, 22 август; Таббас Тогжанов. 
Лба й. Ал маты -Казан, 1935; Эз!мбай Лекеров. Абай ж эне онын дэу!р!. «Эдебие̂ т 
майданы», 1934, № II — 12; Санжар Аспандияров. Казак тарихыныц очерк!. 
А/гматы, 1935, 69—73-беттер; Эмина Маметова. Абай кезен!н!н дана акыны. 
«Эдебиет майданы», 1934, № П — 12; Эмина Маметова. Абайдын кайтыс 
болганына 30 жыл толды. «Ауыл мугал!м!», 1935, N? 3.

65. «Эдебиет майданы», 1934, № 1 1 ^ 1 2 , 60-беттер.
66. F .Тогжанов, Абай. Алматы — Казан, 1934, 44-бет.

187



67. Сонда, 74-бет.
68. Сонда. 36-бет.
69. Е. Исмайьшулы. Шашкин 3. Абайдьщ поэтикасы. Эдебиет майданы, 

1934, № 11 — 12.
70. Сонда, 105-бет.
71. Сонда, 113-бет.
72. Сонда, 113-бет.
73. «Советская степью, 1928, 2.VIII.
74. «Советская степь». 1928, 22.VIII.
75 Абай Кунанбайулы. Толык жинак. Кызылорда, 1933, 43—44-бет.
76. «Эдебиет майданы», 1934, № 11— 12, 32-беттер.
77. Сонда, 42-бет.
78. «Правда», 1937, 10 февраль.
79t-Слава русского народа. «Правда», 1937, 10 февраля.
80. Каратаев М. Пушкин жэне казак эдебиет!., «Эдебиет майданы», 

1937, № 2.
81. Сонда.
82. С. Муканов. Кара тактага жазылып калып журмендер; шешендер. 

«Енбекш) казак», 1923.
83. С. Мукзнов. Абайды тану жолындагы п1к1рлер. «Казак эдебиет!», 

1934, 29 ноябрь.
84. С. Муканов. Попытка зачислить Абая в алашординцы. «Казах

станская правда», 1936, 22 октября.
85. f!. Муканов. Абай — халык акыны. «Эдебиет майданы», № 4, 5.
86. Акынжанов М, Баспасездё алашорда идеологиясынын калдыгымен 

куресей1к. «Ауыл коммунис!». 1937, № 5.
87. Социалист!к Казакстан», 1936, 20 май.
88. «Казак эдебиет!» 1937, 31 декабрь.
89. Литература и искусство Казахстана, 1934, № 7, стр. 35.
90. С. Муканов. Абай — халык акыны. «Эебиет майданы», 1937, 

№4, 5.
91. М.Эуезов. Акын ага. (Абай жолы романынын алгашкы варианты). 

Алматы, 1951.
92. Абай Кунанбайулы. Толык жинак. II том. .^маты', 1940, 270-бет.
93. М.Эуезов, Абай акындыгынын айналасы. Эдебиет майданы, 1934, 

№ П — 12, 15-бет.
94. ЭуезовМухтар. Абайдык туысы мен вм!р!. Абай Кунанбайулы.

1’олык жинак. Кызылорда, 1933, 329— 385-беттер; Мухтар. Абай
акындыгынын айналасы. «Эдебиет майданы», 1934, № П — 12. М. Ауэзов. 
Абай — казахский классик. Литература и искусство Казахстана, 1935, 
№ 2, стр. 5—9; Эуезов М. Абайдын идеялык мэдени !здеулер!. «Эдебиет 
жэне искусство», 1939, № 6 80—85-беттер; Эуезов М. Абай жайын зерт- 
1еуш!лерге. «Екп1нд!», 1940, 17 июнь; Эуезов М. Абай юбилей! туралы. 
«Казак эдебиет!».* 1940, 5 январь.

95. «Акжол»„ 1923, № 363.
96. ЭуезовМ. Абай акындыгынын айналасы. «Эдебиет майданы», 1934, 

№ 11— 12.
97. «Эдебиет майданы», 1934, № И  — 12, 15-бет.
98. Сонда, 19-бет.
99. «Эдебиет майданы», 1934, № 11 — 12, 16-бет.

III  т арау

I. Токмагамбетов А. Абайдын уш к1табы. *Социалист!к Кдзакстан», 
1945, 31 июнь; Майдандагы Абай к!таптары. Кызыл Армия, 14.VIII.

188



Ритман-Фптигов с  л\баем до Берлина. «Прииртышекая правда», 1945, 
17 июня.

2. С. Телешов. Абай. «Социалист1к Казакстан», 1944, 18 сентябрь.
3. «Майдан», 1945, № 2:
4. Кекбай. Абай — акындардын \ст игы. «Социалист1к Казакстан», 

1945, Бейсенгади. 0нер табам десен орысша окы. «Кызыл ж^лдыз», 1945, 
15 август.

5. F. Сагди. Абай. «Акжол», 1923, № 359.
6 . Киреев Ф. Новые данные к биографии Абая Кунанб^сва. Казахстан, 

1947, № 7.
7. Ритман-Фетисов. Неизвестная статья Абая. «Казахстанская правда», 

1945, 29^ав1^ст.
8 . М. Мырэахметов. Казак, калай орыстандырылды. Алматы, 1993,

3—56-бет. ’
9. М.Эуезов.Абай еи6ектер1Н1н биж нысанасы. «Социалистй^Казакстан», 

1945, 18 август.
10. Н. Сауранбаев. Абай — жана квркем эде6иетт1к атасы. «Социа- 

лист1к Казахстан», 1945, 27 март.
1 1 . Сонда.
12. Т. Елеуов. К вопросу об источниках формирования мировоззрения 

Абая Кунанбаева. Вестник Академии наук Казахской ССР, 1947, № 7.
13. Э.Кон,ь1рат€аев.Абайдын палсапалык кезкарастары. «Алтай боль-

шевип», 1945, 15 июль. ^
14. А. Жиреншин. Абай и его русские друзья. Алма-Ата, 1949.
15. К. Бейсембиев. Мировозрекйе Абая Кунанбаева. Алма-Ата, 1956.
16. Дэукенов. К. Абай шыгармаларынык П томы жэне этика мэселелер!. 

«Советт1к Караганды», 1941, 19 апрель.
17. В. Совсун. Эстетические взгляды Абая, «Прииртышская правда»,

1945, 21 августа.
18. Н1пд1баевд. Лбайдык педагогикалык кезкарасы. «Халык мугал1м1»,

1946, № 12.
19. Кокыраз^аевЭ. Абайдын д1н мэселес1не кезкарасы. «Оитустж 

Казахстан», 1945, 14 июль; Шойынбаев Т. Абайдын казак тарихына 
кезкарасы. «Майдан», 1945, № 2; Сауранбаев. Н. Абайдын алеуметт1к 
кезкарасы, «Майдан», 1945; № 2.

20. С. Мук,анов. Белинскийдт эстетикалык кезкарастарынын Абайга 
эсер!. Казак ССР Тылым академиясынын хабаршысы, 1948, № 6 .

21. М. С. Сильченко. Абай и русские революционные демократы. 
«Большевик Казахстана», 1947, № 10.

22. М. *С. Сильченко. Абай. Алма-Ата, 1945, стр. 24.
23. Там же, стр. 99.
24. Там же, стр 81—88.
25. А. Жиреншин. Абай и его русские друзья. Алма-Ата, 1949, 

стр.79—80.
26. Там же..
27. Э. Жиреншин. Абай Кунанбаев. Алматы, 1950, 139-бет,
28. К. Жумалиев. Абай (ИбраЬим) Кунанбаев. «Казак едебиет!», 

Пбел1м, Алматы, 1941, 126— 167-бет.
29. С. Муканов. Абайдын шак!рттер! ту рал ы. «Эдебиет жэне искусство», 

1951. № 7.
30. Простор. 1963, № 5, стр. 116.
31. ЭуезовМ. Абай акьшдыгынын айнасы. «Эдебиет майданы», 1934,

N? 11— 12, 20-бет.
32. Мукаметханов. К. Абайдын эдебиет мектеб!. «Екпшд!», 1940, 5, 6 , 

10, 12 октябрь, 10 декабрь, 1945, 23, 25, 26, 29, 30 ноябрь; ЖиреншинЭ. 
Казак халк.ынын улы акыны Абай (ИбраЬим) Кунанбаев. «Екпшд!», 1940, 
23— 29 май; Исмайылов Е. Кеменгер Абай. «Эдебиет жэне искусство», 1940,

т



№ 9; Токмаганбетов А. Абайдык а1ьындык мектёб). «Социалист1к Каза1̂ стаи», 
1940, 26 октябрь; Сералиев Г. Казак, халкыныц данышпан акыны. «Ленин 
туы», 1940, 15 октябрь; М. С. Сильченко Абай. Алма-Ата, 1945, стр. 
76—81; Абайдьщ шэк1рттер!. «Эдебиет жэне искусство», N° 10, № 9, 23-6ет.

33. А. Жиреншин. Дбай и его русские друзья. Алма-Ата, 1949, 
стр.100— 123; Абай Кунанбаев. Алматы, 1950, 168— 218-бет.

34. А. Жиреншин. Абай Кунанбаев. Алматы, 1950, 162-бет.
35. Абай Кунанбаев. Толык жинак. Кызылорда, 1933, 371—374-бет.
36. Абайдык OMipi мен творчествосы. Алматы, 1954.
37. «Ленинш1л жас», 1951, 19 октябрь.
38. «Акжол», 1923. II бктябрь; Т1пш», 1923 8 май.
39. М. Мырзахметов. Мухтар Эуезов жэне абайтану проблемалары. 

Алматы. «Гылым», 1982, 70—72-беттер.
40. Жакьшбаев Б. Абай шыгармаларынык текс! туралы. Майдан, 1945, 

№ 2.
41. Эбд1рахмановаТ. Абай шыгармаларынык текстологиясы жайында. 

«Социалисток Казахстан», 1953, 26 июнь.
42. Абай Кунанбаев. Толык жинак. 2 томдык А̂ рматы, 1954.
43. С. Нурышов. Абай акындыгынын алгашкы кезец! туралы. «Лениншсп 

жас», 1951, 14 январь.
44. Лмашин Б. Абай шыгармаларынык жана баспасы. «Казак эдебиет!»,

1955, 21 январь; Дуйсенов К. Абай шыгармаларынык текстологиясы мен 
орфографиясы туралы, «Казак эдебиет!», 1955, 8 июль; Жиреншин Э. Абай 
шыгармаларынык академиялык жинасы», «Казахстан мугал1м1», 1955, 
24 февраль; Кенжебаев Б. Абай шыгармаларынык сокгы басылуы туралы. 
«Социалисток Казахстан», 1955, 29 май; Мукаметханов К. Абай
шыгармаларынык текстологиясы жайында, «Семей, правдасы», 1956, 
14 ноябрь; Сарсекеев М. Абай шыгармаларынык текстологиясы жайында. 
«Эдебиет жэне искусство», 1956, № 9.

45. К. 0 м1рэлйев. Тагы да Абай текстологиясы туралы. «Казак эдебиет!», 
1959, 8 март.

4'6. К. Мукамстханов. Абай шыгармаларынык текстологиясы. Алматы. 
144-бет.

47. 3. Ахметов. Лермонтов и. Абай. Алма-Ата, 195,4.
48. К. Мукаметханов. Абай шыгармаларынык текстологиясы. Алматы, 

1959, 74-бет.
49. М.Эуезов. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 166-бет.
50. Сонда, 161-бет.
51 «Эдебиет пен искусство», 1951, N° 9, 80-б^т.
52. Мукаметханов К. Абайдык бурын жарияланбаган элендер!. «Эдебиет 

жэне искусство». 1956, №9; Казахстан мугалом!. 1955, 12 май.
53. АбайКунанбаев. Толык жинак (6ip томдык). Алматы, 1961, 427—

435-бет.
54. Басылмаган олекдер!. «Майдан», 1945, № 2; Касиманов С. Абай 

сез1 дел1нетш 6ip елек- «Казахстан мугалом!» 1962, 27 сентябрь; Кас
иманов С. Абайдык жакадан табылган елендерь «Лениншит жас», 1963, 
13 март, 1̂ органбаев С. Абайдык б!р шумах влек!- -^Казак эдебиет!», 1960, 
20 май; Суй!ншалиев X. Абайдык жарияланбаган 0лекдер!нен. «Екп!нд! 
курылыс», 1954, 8 август; Жиреншин Э. Суй!ншапиев. Абайдык жария
ланбаган карасвз! мен 0лецдер!нен. «Эдебиет жэне искусство», 1954, № 12; 
Абайдык Жака елекдср!. «Ленинш!л жас», 1963, 8 декабрь.

55. Абайдык жакадан табылган олендер!. Ютапта: М. Мырзахметов. 
Абайтану. Библиографиялык корсеткин. Алматы, «Тылым», 1988, 52— 
54-6еттер.

56. «Лениншш жас», 1951, 19 октябрь.
57. Б. Габдуллин. Казак агартушы-демократтарьтык д!н жвн!ндеп 

м!к!р!. Алматы, 1961, 9-бет.

190



58. 1 том, 13-бет.
59. I том, 45-бет.
60. Эуезоо М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 142-бет.
61. I том, 46-бет;'
62. Хондомир Гиесиддин бинни Хумомиддин. Макоримум ахлок,. Таш

кент, 1946, 82-бет.
63. Гафуров В. Г. История Таджикской ССР. Москва, 1957, стр. 354.
64. Абд-ал-хай Лакнаби. Эль-Феваидд-ул-бахйя. Казан, 1̂ 903.
65. И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения, том.VI. Москва-Ле

нинград. 1960, стр. 383—422.
6 6 . Академик И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения. Том. VI. 

Москва-Ленинград, I960, стр. 389.
67. А Catologue of the Persian printed books in the british museum 

compiled bu Edward Edwards M. A.
Assistant keeper in the depertament of oriental printed books and mss 

Printed bu order the irustess.
Lxjndon; soed at the british museum and bu, 1922.

. 68 . F Сагди. Науаи Ьэм Абай (колжазба), 1947, 22-бет.
69. 2 том, 220-бет.
70. Сонда, 221-бет.
71. К,*Салгараулы, Таным баспалдактарьг. Алматы, 1993.
72. Ш. К,УДЗЙберд1улы. Тур1к, кыргыз-казак Ьэм хандар шеж1рес1. 

Алматы. 1991.
73. К,- Бейсембиев, Мировоззрение Абая Кунанбаева. Алма-Ата, 1957, 

стр. 39.
74. Удлиханов Ш. Карасаев А. Абай Кунанбаевтыц дуниетану 

квзХарасы туралы багалы к1тапша. «Казахстан мугал1м1». 1956, 13 сентябрь.
75. Т. Тажибаев. Филосо(1к:кие, психологические и педагогические 

взгляды Абая Кунанбаева. Алма-Ата, 1957, стр. 11.
76. 2 том, 216-бет.
77. Сонда.
78. К. Бейсембиев. Мировоззрение Абая Кунанбаева. Алма-Ата, 1957, 

стр. 123.
79. Т. Тажибаев. Философские, психологические и педагогические 

взгляды Абая Кунанбаева. Алма-Ата, 1957, стр. II.
80. Т.Тэукелеевтщ диссертациялык ен6ег1ндег1 шктрд! сынап отыр.
81. М. Ак,ынжанов. Лбай шыгармаларынык элеуметт1к маэмуны.
82. Абайдын 0Mipi мен творчествосы (жинак). Алматы, 1954.
83. Абайдын 0Mipi мен творчествосы. Алматы, 1954, 65—84-6.
84. Сонда, 2, 3, 4-бет.
85. Сонда, 69, 6 6 , 77-беттер.
86. Сонда, 67-бет.
87- Ленинш1л жас, 1951, 19 октябрь.
88. Эдеби мура жзне оны зерттеу. Алматы, 1961, 41-бет.
89. Абайдын 0Mipi мен творчествосы (макаладар жинагы). Казак ССР 

Еылым академиясынын баспасы. Алматы, 1954, 270-бет.
90. F. MycipenoB. Казак эдебиет|,н1ч оркендеу жолындагы Абайдын 

1 арихи орны. Сонда. 30— 38-бет.
91. Сонда, 53-бет.
92. Сонда.
93. Передыгин Л. М. Лбайдыц Толстойды тануы, «Семей правдасы». 

I960. 20 январь; Перелыгин Л. М. «О творческих связях Абая с современной 
ему русской классической литературой. Материалы конференции по ка
захской и русской филологии. КазГУ, Алма-Ата, 1962, стр. 57—59.

94. С. Нурышов. Абайдын аударма жоншдег! тэж1рибес1. Алматы,
1954.

' 95. «Уакыт^, 1908, № 388.

191



М А З М У Н Ы

Сез басы 3

1. тарау. Абайды танудык алгашк,ы Keaei î 8
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