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Беташар

Күллі адамзат мәдениетіне, әлемдік әде- 
биетке айтарлықтай үлес қосқан, абайтану 
ғылымының негізін салған, ұлтымыздың заң- 
ғар жазушысы, академик Мұхтар Әуезов өзі- 
нің Абай туралы монографиясында «дана 
ақынның өз халқынан және жалпы адам ба- 
ласының өнер-ой байлығынан алған үш үлкен 
салалы түп-төркіні барын байқаймыз.

Мұның біріншісі — қазақ халқының есте 
жоқ ескі заманнан жиып, өсіріп келген өз да- 
налығы, халықтың ауызша әдебиет қоры, ақын 
Абай осы қордан көп нәр алып, сол арқылы 
өз өлеңін көп көркейтті»*, — деп жазған еді.

Мұқаңның осы ойы, өкінішке орай, қазақ 
одебиеті туралы ғылымда, абайтануда арнайы 
зерттелмей қалды, жан-жақты қарастырыл- 
мады, әрі қарай жалғасын таппады.

Абай шығармашылығын зерттеген оқы- 
мыстылар мен әдебиет тарихшылары бұл мә-

1 Әуезов М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 
208-6.
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селеге қатысты тек жалпылама түрде айтып, 
пакты талдау жасамай келеді. Мысалы, Абай 
поэмаларын алайық. Олардың сюжеттік түп- 
төркінін, негізін айқындау ісі де сол Мұқаң 
кезінен алға жылжыған жоқ. Қөп жағдайда 
осы/.ан жарты ғасыр бұрын айтылған ой-пі- 
кірлерді қайталау орын алып жүр. Ол заман- 
дағы жағдай мен ғылымның деңгейі баска 
болды. Қазіргі шақта Абайдың халық мәдени- 
етіне, философиясына, этнографиясына қаты- 
сы. оның ұлттық фольклорымыз бен Шығыс 
сюжеттерін пайдалануы жайында зерттеу 
жүргізу мүмкіндігі туып отыр. Ғылымда ток- 
тау болмайды, ізденістер үнемі жүріп жата- 
ды. Осы процесте алуан түрлі ойлар айтылуы 
мүмкін, олардың арасында қате айтылғандары 
да болуы ықтимал. Соңғы уақытта Абайды 
жеке бір ақынның шәкірті, бір аймақтың ра
на ақындық мектебінен нәр алған деген сөз- 
дер де айтылып жүр. Бұл пікірдің теріс еке- 
і;ін айтпасқа болмайды. Абай бүкіл казак 
фольклорын, өзіне дейінгі ақын-жыраулар 
поззиясын толық мецгерген, қорытқан, сөйтіп 
қазақ әдебиетін жаңа сапаға көтерген, сон- 
дыктан оны бір ақынға ғана теліп кою жөн 
емес. Бұл — мәселенің бір ғана жағы. Соны- 
мен катар Абай тек ұлт фольклорын емес, күл- 
лі әлем, әсіресе шығыс халықтары фолькло- 
ры мен классикалық әдебиетін де игерген, әрі 
оны өз шығармашылығына пайдаланған. Ол 
Европа мен Ресей халықтарының мәдениетін,
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әдебиетін, ғылымын меңгергенімен, олардың 
сюжеттерін өз шығармаларына арқау етпеген, 
тек қара сөзінде кейбіреулерін мысалға келті- 
ріп, ара-арасында талдап отырған. Неге? Мұ- 
нын басты себебі — қазақ пен шығыс елдері- 
нін. ежелден жақындығы, рухани туыстығы, 
түрмыс ұқсастығы. Олардың фольклорындағы 
ежелден келе жатқай ортақ сюжеттер мен 
дастандарды, қиюсалар мен жырларды, ертегі- 
лерді Абай өз өлеңдері мен поэмаларына не- 
гіз етіп алған. Ал, орыс пен Европа елдерінің 
тұрмысы мен мәдениеті қазақ жұртына жат 
еді, олардың әдебиеті де түсініксіз болатын. 
Осыны ескергеи Абай орыс әдебиетін аудар- 
ғанымен, сюжеттерін пайдаланбаған. Оның 
бұл бағыттағы мақсаты: өзгеріп жаткан өмір- 
ге лайық жаңа ой, соны идея іздеу, сөйтіп қо- 
ғамдық ой-пікірді байыту, оны дамыту және 
өзгеше өлең өрнектерін табу, казак, әдебиетіне 
тың тақырып енгізу, ұлттық мәдениетке жаңа 
сарын косу, т. т. болатын. Ұлы акын бұл мак- 
сатына жетті.

Ол казак өміріне, оның рухани дүниесіне 
сын көзбен карап, олардың заман ағымына 
сай емес екенін анықтады, жаңа ізгіліктерге 
ұмтылу қажеттігін айтып, оларды халыкка 
айкындап берді. Бұл тұрғыдан келгенде, Абай- 
дың шығармашылығы, ой-пікірлері ренес- 
санстык сипатта болды, ол Адамды, оның ру
хани азаттығын, білімділігін барлық мәселе- 
ден биік қойды, коғамдағы адам рвліне ай-
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рықша мән берді. Сөйтіп, толымды адам тура- 
лы өз концепциясын ұсынды, өмірдегі барлық 
проблеманың кілті Адам деп тапты, яғни гу- 
манистік пайымды өз философиясының негізі 
етіп алды. Әдебиетті де осы тұрғыдан бағала- 
ды, оны бұрынғы жыраулардан келе жатқан 
мемлекеттік қызметтен азат етіп, адамның 
ішкі дүниесіне, тіршілік-түсінігіне, көңіл-кү- 
йіне бұрды, оның бейнелік әрі көркемдік сапа- 
сына ерекше мән беріп, әдебиеттің эстетика- 
лык мән-манызын арттырды. Осы шартты да- 
нышпан ақынның фольклорға дегн көзқара- 
сынан да, оны пайдалану принципінен де кө- 
руге болады. Фольклорлық материалды көр- 
кемдеп баяндағанда да, саралап талдағанда 
да темірказық етіп ұстаған басты идеясы адам 
болды. Ал адамды жетілдіретін бірден-бір 
норсе ғылым мен еңбек деп, кемеңгер ақын 
өзінің гуманистік, ағартушылық және демо- 
краттық дүниетанымын жария етті.

Абай өлеңдеріндегі фольклорлық жанрлар 
мен поэтикалық көріністер

Абайдың фольклорлық дүниемен танысуы 
өте ерте басталып, а«,ын оны барынша терең 
игерген. Мұның мәнісі — біріншіден, ақынның 
казак ертегі-аңыздарын, мақал-мәтелдері мен 
жұмбақтарын, өлең-жырларын бала кезден 
естіп, бойына сіңіріп өскендігінде, өмір бойы 
фольклорлық дәстүр ортасында болғандығын-
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да .Екіншіден, сол кезде эр түрлі мақсат, се- 
бептермен жарық көрген фольклорлық жинақ- 
тарда жарияланған ауыз әдебиеті үлгілерін 
оқыды, оларға айтарлықтай көңіл аударып 
отырды. Үшіншіден, араб, парсы, түркі тілде- 
р.інде жазылған шығыс әдебиеті классиктері- 
нің шығармалары мен алуан түрлі қисса-хи- 
каяттарға, дастандар мен тәмсіл-мисалдарға 
ден қойды. Олардың дені фольклорлық екені 
аян. Төртіншіден, орыс тілінде жарияланған 
орыс және Европа халықтарының классикалық 
әдебиетімен қатар, олардың фольклорлық 
үлгілерімен де жаіқсы таныс болды, тіпті 
олардың кейбіреулерін қазақшаға аударды. 
Бесіншіден, Абай өз бетінше орысша білім 
алып, ғылымның пайдалы екенін түсінгендігі- 
нің арқасында ел ішінен қолөнер бұйымдарын 
жинастырып, Семей музейіне тапсырып отыр
ды, маңайындағы ақын-жыршыларға халық 
арасына кең тараған жырларды қайта жыр- 
лауды, оларды хатқа түсіруді жүктеп, міндет- 
теп жүрді. Міне, осыңың бәрі ұлы ақынның 
фольклорға деген көзқарасын қалыптастыр- 
ғаны күмәисіз жәие оның фольклористік ең- 
бегін мінездейтіні де даусыз.

Абайдың фольклорға, ауыз әдебиетіне 
қатынасы бірнеше тараптан байқалады. Ең 
біріншісі — қазақтыд төл халық поэзиясының 
бүкіл поэтикасы мен сюжеттік элементтерін 
асқан шеберлікпен пайдалануы. Екіншісі — 
қазақтан баска елдің де фольклорлық сюжетін
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өз шығармаларына арқау етуі. Үшіншісі — ка
зак халқының кейбір мақал-мәтелдері мен на- 
кыл сөздерінің мән-мағынасын ашуы.

Абайдың ұлы ақын болуы алдымен оның 
туа біткен дарынына байланысты болса, со- 
дан соң өскен ортасына, бала кезден алған 
тәрбиесі мен оқып-токығанына байланысты. 
Бул ретте, ол көпті көрген дана әжесі Зере мен 
ақындық, өнерпаздық дарыған шешесі Ұлжан- 
ның кестелі сөздерін құлағына құйып, шаршы 
топта жаңылмай сөйлейтін әкесі Құнаибай мен 
баска да ру басылардың билік сөздеріне ден 
койып есті. Соның. нәтижесіиде Абай он жасы- 
нан бастап өлең шығарды, әзіл-оспаққа, қол- 
ма-кол өлең шығаруға төселді. Демек, медре- 
сеге дейін-ақ Абай халық тілі мен ауыз әдеби- 
етін меңгеріп алған деуге болады, бірақ, әри- 
не, ол бүкіл фольклорды әлі толық игеріп 
улгермеген еді: алда қазақтың төл әдебиетімен 
бірге шығыс поэзиясы, орыс және Европа мә- 
дениеті бар болатын. Сонымен ауылда еркін 
өсіп. халық поэзиясынан мол сусындаған Абай 
он екі жасында қала медресесіне түсіп, мұ- 
сылман дінінің қағидаларымен қатар жырақ 
елдердің көркем дүниесіне енеді, философия- 
ға толы ғаклия, дидактика әлемін шарлайды.

Аса дарынды болған Абайға медресенің 
оку бағдарламасын меңгеру еш киындыққа 
сокпайды. Оқылатын дәріс, ислам кітаптары 
мен хикаяттары оның көп уақытын да алмай- 
ды. «Сондықтан барлық артылған уакытты
8



Абай өз бетімен өзі сүйген кітаптарын окуға 
жұмсап, көп ізденуге салынады. Өз бетімен 
оқитындары — шығыс акындары. Одан соң— 
араб, иран, шағатай (ескі өзбек) тілінде жа- 
зылған ертегі, дастан, қисса сияқты әдебиет 
мұралары»1.

Аз да болса қалада оқуы жас Абайдың ер- 
те есеюіне, көп нәрсенккәңіліне түюіне, дүние- 
танымын кеңейтуге зор эсер етеді. Ауылға ол 
балалықпен қоштасып қайтады.

Ұлы ақынның тұңғыш биографы Кәкітай 
Ысқақұлының сөзімен айтсақ: «Жиырма жа- 
сында Абай халық ортасында мандай басы 
шешен болады. Халық жайынан бұрынғы әдет- 
ті, ғұрыпты, ескі білікті билердің қиын іс ту- 
ралы қылатұғын биліктерін көп білген. Өзінің 
зейіні артық болған соң, кәрі мақалдарды, 
неше түрлі қазақтың білімділері мысал үшін 
айтқан әңгімелерді бірін ұмытпай біліп ал- 
ған»2.

Міне, осындай молынан меңгерілген руха- 
ни мұра Абайдың болашақ туындыларында, 
бүкіл шығармашылығында көрініс таппай кал
ган жоқ. Осы тұста бірінші кезекте айтылатын 
нәрсе — халық тілі, оның лөксикалық байлы- 
гы, алуан түрлі идиомалық тіркестер, бір ка- 
лыпқа түскен, дәстүрге айналған формулалар

1 Әуезов М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 29-6.
2 Қунанбаев К. Ы. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы- 

ныд өмірі. — Кітапта: Мырзахметов М. Абай жүрген 
ізбенен. Алматы, 1985, 132-6.
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мен нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, афоризм- 
дер. Бұл әсіресе, ақынның алғашқы өлеңдерін- 
де көбірек кездеседі. Мысалы, жырау толғау- 
ларьшың үлгіеінде жазылған «Can, cam, көңі- 
лім, can көңілім» өлеңінде «не күн туды басы- 
ңа», «сабыр түбі— сэры алтын», «ауру да 
емес, cay да емес», «ағын судай екпіндеп», 
«катыны мен қалашын», «қарсақ жортпас да
ра адыр» деген тіркестер халықтың ежелден 
келе жатқан образдық сөздері, фольклор үл- 
гілері мен жыраулардың, ақындардың шығар- 
маларыкда ескі заманнан қолданылып келген 
сөйлемдер. Сондай-ак. мына тұрақты тіркестер 
мен нақыл сөздерді де көрсетуге болады: 
«аузымен орақ орған», «талапты ерге нұр жау- 
ар», «мал-жан аман ба?», «аума-төкпе заман», 
«қайта келер есікті қатты серіппе», «айдаһар- 
дай ысқырып», «алты бақан ала ауыз», «сада- 
ға кеткір» т. б.

Шынын айту керек, мұндай қалыпқа түсіп, 
ел арасында жаттанды болған сөздер мен тір- 
кестер Абай поэзиясында өте аз. Рас, Абай- 
дың кейбір шығармаларында ауыз әдебиетіне, 
әсіресе жыраулық поэзияға тән формулалық 
және біреуге қарата сөз айту кездеоеді, адам- 
ды фольклор (кейде дастан) үлгісінде сипат- 
тау және халық поэзиясының баска да әдіс- 
тері ұшырасады. Айталық, «Қақтаған ак кү- 
містей кең маңдайлыда» халық әдебиетінде 
ежелден қолданылып келген адамның пішінін 
суреттеу тәсілін көруге болады:
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Жіңішке қара қасы сызып койған,
Бір жаңа ұқсатамын туған айды. 
Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, 
Ақша жүз, алқызыл бет, тіл байлайлы.

Тақтайдай жауырыны бар, иығы тік, 
Екі алма кеудесінде кисаймайды.

Нәзік бел тал шыбықтай бураңдайды.

Қолаң қара шашы бар жібек талды.
Кісіні осылайша кейіптеу мен мінездеу тә- 

сілі Абайдың «Білектей арқасында өрген бу
рым», «Көзімнің қарасы». «Оспанға» өленде- 
рінде де байқалады. Әрине, данышпан Абай 
мұнда фольклорлық тәсілге еліктемейді, кері- 
сінше, оны барынша жанды, сөлді, мәнді етіп 
пайдаланады, соның арқасында халық поэзия- 
сындағы «ай десе аузы бар, күн десе көзі бар» 
немесе «Бұқар барсаң қолаң бар, қолаң көр 
де — шашым көр, наурыэда жауған қарды көр, 
қарды көр де — етім көр, қарға тамған канды 
көр, қанды көр де — бетім көр» сияқты жал- 
пылама суреттерді нақтылап, жалпы сұлу 
қыздың емес, бір ғана адамның портретін жа- 
сайды, сол сұлуда ғана бар белгілерді сипат- 
тайды. Осы ретте оның өз бойына ана сүтімен 
енген елге белгілі сөздер мен тіркестерді, об- 
раздар мен түеініктеірді пайдалануы еш таң- 
данарлық нәрсе емес екенін айту керек.
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Абайдың ұлттық фольклормен байланысы 
тек тіл материалынан ғана емес, әр сигіатта 
көрінеді. Мәселен, ол халық өлеңінің 11 буын- 
дық, 7—8 буындық үлгілерін кең қолданған, 
халық поэзиясыпа тән ұйқастың түрлерін де 
пайдаланған. Сонымен катар Абай шығарма- 
шылығынан фольклорлық жанрларды (арнау, 
толғау, жоқтау, жұбату, мақал), тақырыпты 
(бақытсыз ғашықтар, жастық пен кәрілік, 
жақсы адам— жаман адам, жақсы әйел — 
жаман әйел), сюжет пен көркемдеу құралда- 
рын да кездестіруге болады. «Сондай қызғы- 
лыкты өрнектің бірі ұлы ақынның өлеңдерін- 
дегі кездесетін ырғақ, дыбыс қуалау — алли
терация, ассонанстардан да аңғарылады. Ер- 
тедегі түркі тілдес өлеңдерде мұндай құбылыс 
кездесетін»1, — деп Р. Бердібаев өте орынды 
айтады. Сол тәсіл Абай туындыларында да 
дәстүр жалғастығы ретінде көрінеді:

Самородный сары алтын 
Саудасыз берсең алмайды 
Саудыраған жезіне.
Саудырсыз сары қамқаны 
Садаға кеткір сұрайды 
Самарқанның бөзіне.

Немесе:

1 Бердібаев Р. Абай және ауыз әдебиеті. Кітапта: 
Абай тарлымы, 242-6.
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Жайнаған туың жығылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай,
Жасаулы жаудан бұрылмай,
Жау жүрек жомарт құбылмай,
Жақсы өмірің бұзылмай,
Жас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,
Жан біткеннен түңілмей,
Жағалай жайлау дәулетің 
Жасыл шөбі қуармай,
Жарқырап жатқан өзенің 
Жайдақ тартып суалмай,
Жайдары жүзің жабылмай,
Жайдақтап қашып сабылмай,
Жан біткенге жалынбай,
Жақсы өліпсің, япырмай!

Бұл өлең жолдарының басқы сөздерінің 
бір дыбыстан басталуы — ежелгі поэзиядан 
келе жатқан дәстүр. Ол халық өлеңдерінде де, 
жыраулар толғауларында да, Абайдың өзі- 
мен замандас ақындар поэзиясында да мол. 
Абай бұл жерде аллитерацияны өлеңдегі идея 
мен тақырыпқа, өлеңнің сипаты мен мазмұ- 
нына қатысты етіп алып отыр. Мысалға келті- 
рілген алғашқы өлеңде әңгіме сөзді түсінбей- 
тін кісілер жайында және сөз негізгі объект 
болғандықтан әр жол «с» дыбысынан басталып 
отыр. Екінші шумақ— сүйікті інісі Оспанға 
арналған жоқтау, жылау. Осы мағынаға сәй- 
кес әр тармақ «ж» дыбысымен басталып,
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«жоқтау», «жылау» сөздерімен үндес естіледі.
Ақын шығармаларында ежелден қанықты, 

орнықты, формулалы тіркестер де орын алған. 
Бұл, әсіресе, Абайдың қамыққан тұста шығар- 
ған өлендері мен Әбдірахманға, Оспанға ар- 
наған жақтауларында байқалады. Мысалы:

Патша құдай, сыйындым,
Тура баста өзіңе.
Жау жағадан алғанда,
Жан көрінбес көзіме.

Немесе:

Я, құдай, бере көр 
Тілеген тілекті.
Қорқытпай орнықтыр 
Шошыған жүректі.

Абай інісі мен баласына шығарған жоқтау- 
ларында ежелден келе жатқан дәстүрді бұз- 
бай, фольклорлық жоқтаудың заңдылыктарын 
сақтаған. Әсіресе, оның Оспанға шығарған үш 
жоқтауының — екеуі, Әбдірахманға арнаған 
сегіз жоқтауының — төртеуі фольклор поэти- 
касына негізделіп жазылған. Мысалы, «Әбді- 
рахман өлгенде» деген жоқтаулары әдеттегі 
халық поэзиясындағы жоқтауға ұқсас: алды- 
мен марқұмның арғы атасы жайлы, онан соң 
өзі туралы баяндай келіп, аяғында дәстүр бой- 
ынша жұбату сөзін де айтады:
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Олар да тірі қалған жоқ,
Тірлік арты өлмек-ті.
Оны да алды бұл өлім,
Сабырлық қылсақ керек-ті.

Фольклорлық жоқтаудың сипаты, әсіресе, 
«Баласы өлген анаға Абай шығарып берген 
жоқтауда» айқын сезіледі:

Ата тегі мұндағы —
Орта жүздід ұлығы.
Ана тегі ондағы —
Өзен судың тұнығы.
Екі асылдан қосылған 
Сом алтынның сынығы.
Өлғенше естен қалмайды 
Өзгеше біткен қылығы.
Қызыл балақ қыранның 
Балапанын дерт алды.
Жеміс ағаш бәйтерек 
Балдырғанын өрт алды.
Артына белгі тастамай, 
Жал-құйрығын келте алды. 
Ағайынды тойғызбай,
Аз күн қоймай, ерте алды...

Абайдың айтыс түрінде жазған өлеңдері де 
бар. Оның «Жігіт сөзі» мен «Қыз. сөзі» — 
осындай шығармалар. «Бұл өлеңдерде, — деп 
жазады Мұхтар Әуезов, — ішкі сырларын сә- 
лем хатпен, делдал арқылы айтысып отырған
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жастар көрінеді... Бұл өлеңдердегі асықтар— 
қазақтың анық Абай тұсындағы ауыл жаста- 
ры. Солардың ішінде құда мен құдаша, Соз
вала мен бикеш сәлемдемесі. Екеуі де жалын 
жеңістерін анық-ақ ынтық-ынтық сезіммен 
айтпақ болады. Сол көңіл талаптарына арнал- 
ған нелер шебер теңеулерді ақын табады жә- 
не тапқанда қазақ халқының өз тірлігіндегі, 
өз табиғатындағы болмыстан, натурадан мы- 
салдар алады»1.

Осы орайда арнайы айтатын нәрсе — Мух
тар Әуезовтың бұл өлеңдерде дәстүр белгісі- 
нің болуын қазақ болмысымен байланысты 
деп түсіндіруі. Жазушы-ғалымның бұл пікі- 
рі, біздің ойымызша, кеңірек мағынаға ие. 
Мұнда байқалатыны — ұлы Абай фольклор- 
лык поэтикаға көп жағдайда қазақтын өз то- 
пырағына байланысты жайттарды айтканда 
көңіл бөледі, ал жалпы адамзатық немесе өзге 
жұрттардың. өміріне қатысты мәселені сөз 
қылғанда, фольклорлық сюжетті ғана пайда- 
ланады да, поэтика саласында өзіндік, соны, 
тын жолмен кетеді. Бірак, бүдан Абай қазақ 
өміріне байланысты сюжеттерді өз шығарма- 
ларына аріқау етпеген деген ұғым тумауы ке- 
рек.

1 Әуезов М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 
117-6.

16



Абай поэмаларында фольклорлық сюжеттердің 
пайдаланылуы

Абай Құнанбаев өз туындысында қазақ 
фольклорында ертеден жырланып келген жо- 
рық пен ғашықтық тақырыбына катысты екі 
сюжетті пайдаланған. Оның бірі — жас жігіт 
косылғалы тұрған қалыңдығын ауылда қал- 
дырып, өзі жорыққа кетеді. Жаудан өледі. 
Ауылда күтіп отырған қыз сүйікті жігітінің 
опат болғанын естіп, өмірмен қоштасады.

Екінші сюжет: картайған хан күші мен би- 
лігін пайдаланып, бір сұлу қызды сарайына 
алдырады. Соны алмақ. Бірақ қыз кәрі шал- 
ға тигісі келмей, жартастан суға құлап өледі.

Бұл екі сюжет те — дәстүрлі, ауыз әдебие- 
тінде кең етек алған. Алайда, Абай екеуін де 
өзінше баяндаған. Алғашқы сюжет бұрын кө- 
бінесе каһармандық эпоста жырланып, батыр- 
дың орасан ерлігі мен әйелінің (немесе қалық- 
дығының) ақылдылығын дәріптейтін. Ал ұлы 
ақын бұл сюжетті мүлде басқаша, жаңа си- 
патта баяндаған. Ең алдымен, ол дәстурлі 
сюжетті қаһармандық сипаттан арылтып, идеа- 
лизациялык, фолькларлық сарыннан тазарт- 
қан да, өмір, тұрмыс шындығына сәйкестен- 
дірген. Абай шығармасында эпикалық пафос 
пен шайқас фоны көрінбейді, керісінше, оқи- 
ға барыншг РЯЙДИЛР46 тшш^шзг^вгаоасиледі. 
Бұрынғы эпосіиьмлшиь ачьыда кшнші книидіңрі 
көңілді күй ігзійііірөуіітідагедая^нпдаімиад^.
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Соның нәтижесінде Абай шығармасы жаңа 
жанр, дәлірек айтқанда — б а л л а д а  болып 
шыкдсан. Мұнда баллада жанрына тән негізгі 
белгілер түгелдей бар десе де болады: 
драмаланған мазмұн, оқиға — белгілі бір 
тарихи фактімен байланысты емес, халық- 
тың күнделікті өмірінде жиі кездесетін құ- 
былыс, әлеуметтік маңызды ойдың бір семья 
немесе жеке адам тағдыры арқылы берілуі, 
эңгіме желісінің күрт үзілуі, автор позициясы- 
ның айтылуы т. б. Небәрі он шумақтан тура- 
тын өлеңнің сегізінде ғана баяндалған сол 
кез үшін аса мәнді, актуальды идеяны үстап 
тұрған сюжет егер бұрын эпоста ұзақ, көлем- 
ді жыр ретінде жырланса, бұл өлеңде өте тұ- 
жырымды баяндалып, оқиға күрт тоқталады 
да, түгел айтылып шығады. Сол сегіз шумақ- 
тың ішінде бесеуі айрықша — адамдардың 
бүкіл іс-әрекеті, тағдыры сонда. Міне, сол бес 
шумақ:

Қозғады жау батыр ерді 
Жауға сойқан салғалы.
Қалыңдығы қала берді,
Жатыр еді алғалы.
Қалындық құшып сүюге,
Күйеуіне ынтызар.
Келісімен тиюге 
Дайындалған ойы бар.
Көйлегін ақтан тіккіштеп,
Күні-түні дем алмай,
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Бітіруге жүр күштеп,
Асыққансып, тоқталмай.
Жара басты кеудені,
Жаудан өлді ар үшін.
Ескермей өзге дүниені,
«Аһ» деп өтті жар үшін.
Жамандық тұрмас күттіріп,
Ел есітті, қыз білді.
Ақ көйлекті бітіріп,
Кебінім деп киді, өлді...

Өлеңдегі 1, 6, 9, 10 шумақтар автордың 
кейіпкерлерге, олардың тағдырына дёген өз 
пікірін, қатынасын білдіреді. Осы шығармада 
сюжет дәстүрлі болғанмен, фольклорда кездес- 
пейтін адам характері, психологиясы көрсетіл- 
ген, қайталанбас сипаттағы мінездер бейне- 
ленген.

Жоғарыда айтылған екінші сюжет ақын- 
ның атақты «Бір сұлу қыз...» өлеңінде баянда- 
лады. Бұл шығарма да баллада үлгісінде жа- 
зылған.

Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында,
Хан да жанын қияды қыз жолында. 
Алтын-күміс кигені, қамқа, торғын, 
Күтуші қыз-келіншек жүр соңьгнда.

Деген сөз: «Бұқа-буға, азбан-дуға»,
Хан қарьгқ боп, түсіп жүр айғай-шуға,
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Етімді шал сипаған құрт жесін деп, 
Жартастан қыз кұлапты терең суға...

Міне, бүкіл сюжет, қайғылы оқиға екі-ақ 
шумақта айтылған, мазмұны драмаланған. 
Сайып келгенде, бұл сюжет те ежелден халық 
әдебиетінде бар, онда ұзын-сонар баяндалады. 
Мәселен, «Қозы-Көрпеш—Баян сұлуды», «Қыз 
Жібекті» немесе «Халбибі» тәрізді әпсананы 
атауға болады. Бұлардың бәріндегі колли
зия — біреу: жас қыз бен сүймейтін ер адам- 
ның арасындағы қайшылық; тақырыптың иде- 
ясы да біреу: махаббат еркіндігі үшін кү- 
рес. Алайда, дәстүрлі ғышықтық жырларда 
немесе аңыздауларда бүл идея өте көлемді, 
кең планда, эпикалық масштабта жырланса, 
Абай екі шумақпен баяндайды да, өлеңнің 
басқа 8 шумағында жырланып отырған мәсе- 
леге қатысты өзінің ой-пікірін, авторлық по- 
зициясын білдіреді. Бұл өлеңде де баллада 
жанрының негізгі сипаттары бар: баяндау, 
оқиғаны драмаландыру, лирикалық сырласу, 
сюжет қақтығысының күтпеген жерден шешім 
табуы т. б.

Атап айтуға тұратын нәрсе сол — бірінші- 
ден, Абай осы екі шығармасы арқылы казак, 
әдебиетінде баллада жанрын туғызды, екінші- 
ден, екі балладасын да дәстүрлі сюжетке не- 
гіздегенімен, оны жаңаша, өзінің гуманистік 
позициясынан баяндап, окиғаға, кейіпкердін 
іс-қимылына деген көзқарасын ашык, айтты.
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Мұнда да ұлы ақынның гуманистік және де
м о к р а т у  дүниегтанымы, көзкарасы бой көр- 
сетеді.

Жалпы, Абай шығармашылығына көз жү- 
гіртсек, оның өмірге деген көзқарасы қалай 
езгеріп отырса, поэзияға, қазақ әдебиетіне, бү- 
кіл шығыс мәдениетіне деген көзқарасы да 
солай өзгеріске ұшырап отырғанын байқауға 
болады. Айталық, ол жас шағында шығыс 
классикасы мен қазақ халық әдебиетіне, жы- 
рау мен ақындар поэзиясына үйір болып, со- 
ларға еліктесе, есейген тұста, керісінше, «ескі 
билерше бос мақалдағысы» келмейді, шығыс 
поззиясынан да алшақтайды, тіпті жалпы 
фольклор мен орта ғасыр әдебиетіне тән сте- 
реотиптіліктен және эпосқа хас дәріптеу мен 
әсірелеуден қашады. «Ол кездегі Абай арап- 
шыламақ, фарсыламақты теріс нәрсе деп тү- 
сінген»1, — деп жазады М. Әуезов.

Ал 80-жылдардан, яғни кемеліне келген 
кезден бастап Абай бұл райынан қайтады. Бұл 
тұста ол Шығыспен қайта табысады, бірақ 
енді орыс, Европа әдебие^ мен мәдениетін 
меңгеріп алып, үлкен білім биігінен Шығыс 
поэзиясына, әсіресе, фольклорына жаңаша на- 
зар салады. Бұл жолы ұлы ақын Шығысқа 
басқа өреде, басқа мақсатта қарайды. Сөйтіп, 
ол енді Шығыс пен Батысты ұштастыра, бір- 
лікте, екеуін бүкіл адамзат цивилизациясының

Әуеэов М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 30-6.

21
і



екі тармағы деп түсінеді, бір бүтіннің екі бөл- 
шегі деп пайымдайды. Міне, осы себептен 
ақын шығыс фольклорының сюжетіне үш 
поэма жазады («Ескендір», «Масғұт», «Әзім- 
нің әңгімесі»). Ол шығыстық сюжетті бөтенсі- 
мейді, қазақтікі емес деп қорықпайды. Себебі, 
біріншіден, бұл сюжеттің варианттары қазақ 
еліне ежелден таіньгс болған, екіншіден, дәл 
осы сюжеггерді Абай орыс әдебиетінен де та- 
бады. Ал ол сюжеттер орыс әдебиетіне Батыс- 
тан келген еді, өйткені XVII ғасырдың аяғы- 
нан бастап Батыс Европада Шығыс тарихы- 
на, мәдениетіне, этнографиясына, фольклоры- 
на зор көңіл бөлініп, көптеген классикалық 
туындылар, оның ішінде ұлы Фердауси, Низа
ми жаратындылары мен «Мың біір түн», «Ма- 
хабхарата>, «Панчатантра» сияіқты фольклор- 
лык жинақтар, ондағы жеке шығармалар Ев
ропа тілдеріне аудаірыла бастаған-ды. Олар 
орыс тіліне де тәржімаланған болатын. Міне, 
Абай үш поэмасына негіз етіп алған фольклор- 
лык сюжеттер түп негізінде Шығыстан екені 
осыдан да көрінеді. Олай болса, Абайдың Ба
тыс Европа арқылы орыс әдебиетіне келген 
шығыстық сюжетгерді жатсьгнбай, қазаққа бел- 
гілі, тума дүниелер деп табуы — өте заңды. 
Сондыктан да ол бұл сюжеттерді өз шығарма- 
шылығына, өзінің идеялық-эстетикалық, де- 
мократтық және гуманистік ойларын айтуға 
пайдаланған. Осы орайда Мұхтар Әуезовтің 
мына сөзін еске алуға болады. Ұлы ақын шы-
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ғармашылығының үш қайнар көзі, үш қазы- 
насы жайлы айта келіп, ол былай деп жазады: 
«Абайдың ақындық бітіміндегі ең бір ірі жа
ры осы айтқан үш қазынаның қайсысына бар
са да құр ғана үйренуші, еліктеуші боп кал
ган жоқ. Қайдан алсын, нені алсын — барша- 
сын да өзінің үлкен ойлы, терең толғаулы ірі 
ақындық ерекшелігі арқылы үнемі өз елегі- 
нен өткізіп, өз өнерімен мықтап қорытып, өзі- 
нің қайран жүрегінен шыққан бұйым-табысы 
етіп ала білді...

Сондайлық басқаша тың жаңалықты Абай 
шығыс әдебиетінің қорына қол артқан кезде 
де мол тауып отырды. Абай өзінің жас шағы- 
нан жаксы білген классик ақындарды: Фер- 
доуси, Низами, Шейх, Сағди, Хожа Хафиз, 
Науаи, Физули, Бабурлерді өмір бойы зор ка- 
дірлеп өткен. Ерте кезде оларға еліктеп жаз- 
ған шығармалары да болған. Қейін Низами, 
Науаи жырлаған Ескендір жайын, Аристотель 
жайьгн батьгс әңгімелорден алып қосқан жаңа 
сарындармен көркейтіп, жыр, дастан етедЬ*

Мұхаңның бұл сөздерінен шығатын коры- 
тынды — Абай ПІығыс сюжетіне негізделген 
поэмаларын жас кезінде емес, әбден кемеліне 
келіп, ақындық, ойшылдық қуаты толысқан 
шақта жазған және өз заманының өте ак- 
туальды проблемаларымен ұштастырған. Сон- 
дай-ақ Мұхтар Омарханұлы атап көрсеткен-

1 Әуезов М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 20-6.
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дей, Абай бұл сюжеттерді поэма етіп жазған- 
да тек Шығыс емес, сонымен бірге орыс, тіпті 
аударма арқылы жеткен Батыс әдебиетінен, 
тарихи және басқа да шығармалардан оқып 
білген жайттарды орньгменен кірістірііп отыр- 
ған. Бұл жағдайды, әсіресе, «Ескендір» поэма- 
сынан айқын аңғаруға болады.

Ескендір жайында неше түрлі аңыздар, 
әпсаналар, хнкаяттар өте ерте заманда пайда 
болып, бүкіл Шығьгс пен Батыс елдеріле жай- 
ылып кеткені аян. Солардың негізінде қадым 
дәуірде, кейін орта ғасырларда және бертінгі 
уақытта да сан алуан әдеби, тарихи шығар- 
малар жазылып, атақты қолбасшы-жиһангер 
барынша дәріптелген болатын. Ол туралы әп- 
сана мен хикаяттар қазақ арасына да кең та- 
раған еді.

Қазақ арасына тараған Ескендір жайын- 
дағы шығармалардың сюжеті үш түрлі бола
тын. Бірінші сюжеті мынадай: Ескендір пат- 
шаның басында мүйізі бар. Мүйізі бар екенін 
ешкімге білдірмеу үшін ол шашын алдырған 
кісілердің бәрін өлтіріп отырған. Сондай 
шаштаразшылардың ішінен біреу тірі қалады. 
Күндердің бір күнінде әлгі шаштаразшы құ- 
пиясын жасыра алмай, құдыкда барып: «Ес- 
кендірдің мүйізі бар!» — деп айқайлайды. 
Құдықтан қамыс өсіп шығады да, желмен 
шайқалып, ән салады. Сөйтсе, камыстан шык- 
кан дыбыс: «Ескендірдің мүйізі бар!» — деген
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сөз болады да, елге тарап кетеді1 Әрине, 
фольклор болғандықтан бұл сюжет әр вари- 
антта айтылған. Мысалы, Ескендірдің мүйізі 
кейде есек құлағы болып келеді, немесе оның 
мүйізін жария етуші қамыістан жасалған сы- 
бызғы деп айтылады, я болмаса оның мүйізі 
қасиетті болған деп те баяндалады.

Екінші сюжет бойынша, Ескендір өзінің 
Қызыр және Ілияс деген жолдастарын ертіп, 
Зұлматқа өлмес суды іздей келеді. Бірақ ол су
ды алға карай озьщ кеткен Қызыр мен Ілияс 
тауып ішеді де, соңынан Ескендір келіп жет- 
кенде әлгі су ғайып болып кетеді (немесе қар- 
ғалар ішіп қояды, кейде патшаның тамағы- 
нан судың өзі жүрмей қалады)2.

Абай өз шығармасында бұл сюжеттердің 
екеуін де алмайды. Оның қалаған сюжеті бас
ка: Ескендір патша әскерімен жорықта жүріп, 
жұмаққа тап болады, бірақ оның ішіне кіре 
алмайды. Жұмақтың күзётшісі оған адамның 
бас сүйегін сыйға тартады. Патшаның қасын-

1 Қ а р а ң ы з: Восточное обозрение, 1890, № 6; Дала 
уәлаятының газеті, 1895, № 5; Потанин Г. Н. Казак-кир- 
гизские и алтайские предания, легенды и сказки. Пг., 
1917; Известия общества истории, археологии и этногра
фии. Казань, 1905, т. 21, вып. 4.

2 Қ а р а ң ы з :  Дала уәлаятының газеті, 1895, № 5, 
1900, № 11,12;  Алтынсарыулы Ы. блендер жинагы. 
Алматы, 1935; Известия общества истории, археологии и 
этнографии. Казань, 1905, т. 21. вып. 4; «Қазақстан 
мектебі», 1968, № 2; Әдебиет және өнер институтының 
қолжазба қоры, 118-папка.
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дағы данышпан бұл сыйлықтың. мәнісін түсін- 
діреді1

Алғашқы сюжеттің қазақ жеріне Низами- 
дің «Ескендір-намасынан», ал екінші сюжеттің 
Рабғузидің «Қиссас-ул-әнбиясынан» тарағаны 
белгілі, ал «үшінші сюжеттің түп-төркіні қай- 
да?» деген сауалға Низамидің дастанын атап 
жүрдік. Алайда, олай емес. Кейінгі жылдар- 
да табылған материал мен зерттеулерге кара- 
ганда, бұл сюжет көне заманғы Талмудта бар 
болып шықты. Талмудқа бұл сюжет өте ерте 
уақытта Таяу және Орта Шығыс жұртында 
тәмсіл-мисал түрінде айтылып жүрген шақта 
енген. Талмудтан көне дәуір мен орта ғасыр- 
лардың авторлары оны өз шығармаларында 
пайдаланған. Мысалы, антика мезгілінің 
«Александр туралы романында», XII ғасырда 
өмір сүрген неміс ақыны Лампрехтің «Алек
сандр» атты шығармасьшда бұл сюжет сәл 
өзгертілген түрінде орын алған. Жаңа заман- 
да, яғни XIX ғасырда, аталмыш сюжетке Ба
тые Европа әдебиеті қайтадан көңіл бөлген. 
Мысалы, неміс романтикалық әдебиетінің көр- 
некті өкілі болған француз Альберт фон Ша- 
миссо (1781—1830) Талмудтыц осы сюжеті 
бойынша «Александр туралы аңыз» деген кө- 
лемді өлең жазған және бұл әңгімені Талмуд-

1 Қ а р а ң ы з :  Дала уәлаятьінын газеті, 1895, № 3; 
Құнанбаев А. Шығармаларьінын екі томдық толык жи- 
нағы. Алматы, 1977, 1 т.; «Қазақстан мектебі», 1968,
№  2.
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тан алғанын хабарлап, өлеңге «Талмуд бойын- 
ша» деп анықтама берген. Мұнда сюжет то- 
лык сақталған, бірақ біршама кеңейтілген, әрі 
өлеңнін, басыңда автор өзінің ескі мұраға, ко
не аңыздар мен әңгімеге құмар екенін айтады. 
Бұл түсінікті, өйткені Шамиссо ақындық жол- 
ды романтик ретінде бастаған. Ал, романтик- 
тер фольклорға, ежелгі заман әдебиеті мен 
мәдениетіне аса қатты көңіл бөліп, оларды 
тәржімалаған, дәріптеген, жырлаған, сөйтіп 
өздерінің идеялық мақсаттарына пайдалан- 
ған.

Орыс әдебиетіндегі романтизмнің аса көр- 
нөкті өкілі В. А. Жуковский (1783—1852) 
Шамиссоның осы «Александр туралы аңызын» 
1844 жылы еркін аударып, «Москвитиянин» 
журналының 1845 жылғы № 1 санында жария- 
лаған. (Қейін бұл шығарма ақынның барлық 
толық жинақтарына енді). В. А. Жуковский 
Шамиссо өлеңіндегі сюжетті толық саіқтаған, 
ал Ескендірді суреттеуде сәл ауытқыған, оның 
психологиялық сезімін тереңдете көрсеткен, 
жаулағыш патшаның тойымсыздығын аша түс- 
кен.

Сонымен, Ескендірдін, жұмаққа барып, қу 
бас алып қайтқаны туралы Талмудтағы сюжет 
XIX ғасырда орыс әдебиетінде де жырланға- 
нын көріп отырмыз. Бұл сюжетті Абай да пай- 
даланған. Қолда бар деректерге қарағанда, 
қазақтың ұлы ақыны Ескендір туралы бұл 
әңгімені Талмудтан да, В. Жуковскийден де
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оқыған сияқты. Талмудтың орыс тіліндегі то- 
лык аудармалары 1897 және 1902 жылдары 
жарық көргенін, ал В. Жуковский шығарма- 
ларының өткен ғасырда он шақты рет шығып, 
бүкіл Ресейде тарағанын еске алсақ, Абай 
оларды оқыған деуге толық негіз бар. Мәсе- 
лен, В. Жуковский шығармаларының 1849 
жылғы бесінші басылңмы мен 1885 жылғы 
сегізінші басылымы бұрынғы Верный кітап- 
ханасында болған. Демек, бұл кітаптар, әсіре- 
се, 1885 жылғы басылым Семей қаласында да 
болуы әбден ықтимал және оны Абайдың оқы- 
мауы да мүмкін емес, өйткені ұлы ақынның 
орыс классиктёріне зор көңіл бөлген кезі — 
80 жылдардан кейінгі шақ екені белгілі. Олай 
болса өзі сүйіп оқитын Пушкиннің ұстазы Жу- 
ковскийді Абайдың білуі — еш таңқаларлық 
нәрсе емес. Керісінше, білмесе — тандануға 
керек.

Сөйтіп, Абай «Ескендір» поэмасын ^казбас 
бұрын В. Жуковскийдің «Две повести» де
ген өлеңін және Талмудты оқыған. Соған коса 
ол Шығыс елдерінде айтылатын аңыз-әңгіме- 
лерді де, Фердауси, Низами поэмаларын да, 
казақ арасындағы Зүлкарнайын туралы діни 
хикаяттарды да жақсы білген. Зерттеушілер- 
дін пікірі бойынша Абай «Ескендірді» 1900— 
1902 жылдары жазған. Бұл тұста қазақ тілін- 
де көптеген фольклорлық, әдеби, діни шығар- 
малар жарық көрген-ді. Ескендір Зұлқарнай- 
ын жайында да жарыққа шыққан кисса, хи-
28



каят, аңыздар болды. Ол шығармаларда Ес- 
кендір пайғамбар ретінде, өте әділ патша бей- 
несінде көрсетіліп, мейлінше дәріптеле жыр- 
ланған болатын. (Тіпті Ыбырай Алтынсарин- 
нің өлеңінде де Ескендір Құрандағы мәнде 
кғрсетілген еді). Міне, осыларды оқыған Абай 
халыққа шын Ескендірдің кім екенін ашып 
беру ниетімен «Ескендір» поэмасын жазған 
тәрізді. Ел арасында айтылып жүрген хикаят- 
тар мен жазба шығармалардағы данышпан 
патша, әулие, пайғамбар, алланың сүйіікті 
адамы, Әжуд-Мәжудтерді тоқтатқан Ескендір 
Зұлқарнайынды әшкерелеу, оның қайда, қай 
уақытта өмір сүргенін айту, өмірде қандай 
адам болғанын көрсету, сөйтіп Ескендір есімі- 
не байланысты қате пікірді жоққа шығару 
Абайдың басты мақсаты болған. Бұл ұлы 
ақынның өмірге демократтық-гуманистік көз- 
карасынан, әдебиетке реалистік тұрғыдағы 
позициясынан туған мұрат еді. Біздің болжа- 
уымызша, Абай бұл ойын жүзеге асыру үшін 
алдымен өзіне белгілі сюжетті қара сөз түрін- 
де «Дала уалаяты» газетінін, бетінде жария- 
лайды. Олай дейтін себебіміз— газетте ба- 
сылған тексті мен «Ескендір» поэмасын са- 
лыстырғанда, сюжеттік қана емес, сондай-ақ 
Ескендір патшаға бұрын ешуақытта берілме- 
ген мінездеме, сөздер мен сөз тіркестері, кей- 
іпкерлердің сөздері бірдей екендігі көзге түсе- 
ді. Айталық, бұрын ешқандай авторда немесе 
фольклорлық шығармада айтылмайтын Ескен-
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дірдін, отаны Македония екенін хабарлау жә- 
не кейіпкерге мінездеме беру газет тексінде 
де, Абай «Ескендірінде» де бірдей. Мыюалы, 
газетте: «Бұрынғы заманда Македонияда Ес- 
кендір патша болыпты. Мәртебені бұл жақсы 
көреді екен, һәм қызғаншақ екен.. Соғыс бо- 
лып, қандар судай ақты... хандардың ханы, 
патшалардың патшасы... Ескендір қисабсыз көп 
әскер жинап алып... Ескендір ашуланып, қыз- 
меткерін ұрып өлтіруге ойланған еді... жетіп 
барса, жіңішке таспадай болып... Патша қақ- 
паны қағып «аш» дёп айғай салады... Тым бол- 
маса, менің мұнда келгенімнің белгісі үшін 
белгі қылып бір нэрсе бер,— дейді... лақтырып 
жібереді...» сияқты кептеген сөздер мен тір- 
кестер, сөйлемдер кейде сол күйінде, кейде 
сәл өзгерген түрде Абайдың поэмасында кез- 
деседі. Дәлел үшін Абай тексінен бір-екі мы- 
сал келтірейік: «Македония шаһары... қызған- 
шақ адам екен... Дарияның суындай қандар 
ақты... Ханның ханы, патшаның патшасы деп... 
Есепсіз әскер ертіп... Қызметкердің бәрін де 
өлтІрмекші... таспадай бейне... Қақпаңды аш 
деп барынша айғай салды... Ең болмаса... бел- 
гі болар бір нәрсе бер... лақтырып жіберді...» 
т. б.

Бұл мысалдардың екі тексі бірдей болуы 
және екі шығармадағы сюжет желісі, оқиға 
дамуы, кейіпкерлер диалогы, оларға берілген 
мінездеме, детальдар мен ситуациялардың 
біркелкілігі газеттегі әңгіме мен «Ескендір»
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поэмасы бір адамның қаламынан шыққанды- 
ғын көрсетеді. Ендеше, атын айтпай, қолын 
қоймай Абай өзі кітаптан оқыған Ескендір 
жайлы әңгімені тарихи фактілермен толықты- 
рып, өзінше баяндап, «Дала уалаяты» газеті- 
нің бетінде жариялаған деп айтуға толық не- 
гіз бар. Газетке шыққаннан кейін көп ұзамай 
Абай бұл әңгімені поэмаға айналдырған. Оның 
басты себебі, біздің ойымызша, Ескендірдің 
кім болғаны жайындағы шындықты халыққа 
айту мақісаты болған. Өйткені, жоғарыда айт- 
қандай, Еокендір туралы сол кездегі ел ара- 
сындағы хикаяттар мен қиссалар оны мадақ- 
тап, пір тұтып, идеал етіп көрсеткен. Сондық- 
тан да Абай поэмасын Ескендірді таныстыру- 
дан бастап, бірден оған баға береді.

Осы жұрт Ескендірді біле ме екен?
Македония шаһары оған мекен.
Филипп патша баласы, ер көңілді,
Мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен.
Филипп өлді, Ескендір патша болды.
Жасы әрең жиырма бірге долды.
Өз жұрты аз көрініп, көршілерге
Қөз алартып қарады онды-солды.

Міне, көне Талмудта да, В. Жуковский 
өлеңінде де жоқ жайттарды Абай өз оқырман- 
дары үшін енгізіп, тарихи Александр Маке
донский туралы нақты мәлімет береді. Эрине, 
ұлы ақын «Осы жұрт Ескендірді біле ме
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екен?» дегенде, қазақтар оны мүлде білмсиді 
деп отырған жок. Халық Ескендірді әділ пат- 
ша, пайғамбар, хазірет Зұлқарнайын деп бі- 
летінін, ал шын Ескендірдің кім екендігімен 
хабары жоқтығын жақсы түсінген Абай: «Ес- 
кендірдің туған ж ері— Македония шаһары, 
әкесі — Филипп патша, ол өлген соң Ескендір 
таққа отырды», — деп тарихи мағлұмат бере- 
ді де, Ескендірдің өзін «ер көңілді, мақтан 
сүйгіш, қызғаншақ адам» деп мінездейді. Со- 
дан кейін оны толық сипаттау үшін Ескендір- 
дің жиырма бір жасқа келгенде жасаған бір 
ісі ретінде көне сюжетте айтылатын оқиғаны 
пайдаланады.

Сөйтіп, Ескендірдің жорықта жүріп, жұ- 
маққа тап болғаны, оның ішіне кіре алмай, қу 
бас алып қайтқаны туралы ежелгі тәмсіл XIX 
ғасырда орыс әдебиеті мен Талмуд арқылы 
Абай шығармашылығында орын алған. Рас, 
Талмудта бұл тәмсіл сюжеті Александр Ма- 
кедонскийдің өміріндегі бір ғана оқиға ретін- 
де айтылып, патшаның бұл оқиғадан қандай 
қорытынды шығарғаны жайлы сөз болмайды. 
Ал Жуковскийдің тексі бойынша, Александр 
Македонский ештеңеге тоймайтын көз сүйегі 
хақында ақылгөйдің сөздерін естіген соң да 
бөтен елдерді жаулауын тоқтатпай, керісінше, 
«өмір кысқа, бәріне үлгеру керек» деп, дереу 
Үндістанға аттанады. Елдерді кырып, канда- 
рын судай ағызып, жеңіске жеткен сайын өр- 
шелене түседі. Ең сонында: «Тойымсыз шап-
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қыншыны бір уыс топырақ қана тоқтатты», — 
деп аяқтайды В. Жуковский өз шығармасын.

Абайда керісінше, Ескендір «қолын алып, 
жұртына қайта көшеді». Окиға яғни сюжет 
осымен аяқталады. Одан әрі карай Абай на- 
қыл, ғибрат айтады. Мұның өзі — 16 жол. 
Ақынның бұл сөздері оның ғақлияларымен, 
демократтық жәме гуманистік идеяларымен 
ұштасып жатыр.

Ілгеріде айтқан тарихи деректерден басқа 
Абай бұл сюжетке тағы да өзгеріс енгізген. 
Ол — Аристотельдің бейнесі. Бұрын Талмуд- 
тағы тәмсілде оның орнында патшаның ақыл- 
гөйлері жүрсе, Жуковскийде бір данышпан бо- 
лып көрінеді. Абайдың поэмасында тағы бір 
көңіл бөлетін жайт бар. Егер Жукрвскийде 
шөлде жүрген Ескендір қалың қолымен үлкен 
өзенге тап болса, Талмудта және Абайда ол 
кішкентай ғана бұлаққа кез болады. Екінші 
айтар жағдай — кепкен балық туралы эпизод. 
Бұл эпизод Жуковскийде жоқ. Ал, Талмуд пен 
Абайда баяндалады. Мысалы, Талмудта:

«На обратном пути остановился Александр 
для обеда близ одного ручья. Поданную ему 
соленую макрель царь начал обмакивать в во
ду ручья — и рыба получила удивительный 
запах».

Абайда:

Барса, бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ 
Таспадай бейне арықтан шыккан құлап.
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Түсе сала Ескендір басты қойды,
Ішсе суы өзгеше, тәтті тым-ақ.
Кепкен балық келтіртті сонда тұрып,
Сол суға балықты алды бір жудырып. 
Исі, дәмі өзгеше болып кетті,
Таң қалды, мұның бәрін суға жорып.

Бұл сәт В. Жуковскийде басқаша:

Через песчаную пустыню шел 
С своею ратью Александр: в страну, 
Лежавшую за рубежом пустыни,
Он нес войну. И вдруг пришел к реке 
Широкой он. Измученный путем 
По знойному песку, на тучном бреге 
Реки он рать остановил;
Он подошел к потоку, наклонился,
Рукою зачерпнул воды студеной 
И напился; чудно освежила 
Божественно-целительная влага 
Его все члены; в грудь его проникла 
Удвоенная жизнь...

Міне, В. Жуковский шығармасында Тал
муд пен Абайда айтылатын кепкен балык пен 
оның дәмінің, исінің өзгеруі жоқ. Ендеше, Абай 
Құнанбаев Талмудтың тексімен жақсы таныс 
болған. Сонымен бірге Абайдың В. Жуков- 
скийді оқығаны да көрініп тұр. Оған дәлел 
есебінде мынаны айтуға болады. Талмудта 
Александрдың шөлге түскені жөнінде, оның
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өзінің, әскерінін. қиналғаны жайында еш сөз 
болмайды. Ал В. Жуковский шығармасында 
Александр Македонский калың қолымен да- 
лада, кұмды алқапта болып, күтпеген жерден 
бір өзенге келеді, соның жағасында әскер су- 
сындап, шөлін қандырып, тыныстайды.

Сонымен, «Ескендір» поэмасының сюжет- 
тік негізі көне заманның ескерткіші Талмуд- 
тағы мисал-әңгіме болып шықты. Талмудта- 
ғьі тәмсілдің сюжеті Батые Европа арқылы 
орыс әдебиетіне, одан Абайға жеткен. Абай 
Жуковокийдің өлеңін, Талмудтағы тәмсілді, 
сондай-ақ Македония мен Александрдың өзі- 
не қатысты тарихи енбектерді өз тұрғысынан 
қарап, қазақ қауымының қажетіне сәйкес пай- 
даланған. Абайдың поэмасында нақтылық 
және реалистік сипат басым, сюжет шираған, 
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен сөздері барын- 
ша дараланған. Соның нәтижесінде ежелгі 
сюжет көне заманғы мифологиялық, діни са- 
рындардан арылған, бұрын құдайға құлшылык 
ұрғызу үшің пайдаланылған жұмақ мотиві 
«Ескендір» поэмасында кейіпкердің бүкіл 
болмысын ашуға және автордың гуманистік 
ойларын айтуға қызмет етіп тұр. Сөйтіп, Абай 
Кұнанбаев Шығыста — Фердауси, Низами, 
Жәми, Науаи; Батыста — Лампрехт, Ламберу, 
Бернэ, Шатильонский, Шамиссо; Ресейде — 
Жуковский жырлаған Ескендір бейнесін жаңа 
деңгейде, жаңа сипатта көрсетіп, оның тойьгм- 
сыздығын, шапқыншылықта өткізген өмірін



сынайды. Ескендірдің ешқандай пайғамбар, 
идеал патша болмағанын әшкерелейдІ.

Шығыс фольклоры негізінде жазылған 
Абайдың келесі поэмасы — «Масғұт». Абай 
творчествосын зерттеушілер бұл шығарманың 
алғашқы бөлігі орыс халқының аса көрнекті 
жазушысы И. С. Тургеневтің «Восточная ле
генда» атты әңгімесімен үндес екенін және 
Абай шығармаларын көшіруші Мүрсейіттің 
19G7 жылғы қолжазбасында «Масғұттың» тұ- 
сында «Тургеневтен» деген жазу бар екенін 
анықтап, бұл сюжетті Абай, бір жағынан, 
И. Тургеневтен, екінші жағынан, Шығыс 
фольклорынан алған деген пікір айтады. Бұл 
іұжырымды, әсіресе, 3. Ахметов соңғы жыл- 
дары анықталған бирма халқының «Жаңбыр 
с>ын елдің бәрі ішсе, әмірші де ішеді» деген 
егтеі;ісімен салыстыру нәтижесінде өте наным- 
ды етіп дәлелдеді.

Сонымен, біздің жоғарыда айтқанымыздай, 
Абай есейген шақта Шығыс мәдениетіне қай- 
та орәлып, оның кейбір фольклорлық және 
басқа түрдегі материалдарын әрі тікелей, әрі 
орыс әдебиеті арқылы алып, өз шығармашы- 
лығына өзгерте, жөндей пайдаланған. Соның 
әдемі айғағының бірі — «Масғұт» поэмасы.

Енді поэманың сюжетіне тоқталайық. Арун 
Рашид заманындағы Бағдатта Масғұт деген 
жігіт тұрады. Бір күні тысқа шықса, бір шал- 
ды ұрының тонап жатканың көреді де, шалды 
құтқарып жібереді. Әлгі шал Қыдыр болып
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шығады. Риза болған ол Масғұтты ертесінде 
даладағы бір тамға апарады да, үш тү.сті (Аіқ, 
Қызыл, Сары) жемісті көрсетіп, «біреуін же, 
ақты жесең, елден асқан ақылды, сарыны 
жесең, жұрттан асқан бай боласың, ал қызыл- 
ды жесең, әйел біткеннің сүйіктісі боласың»,— 
дейді. Жігіт қызыл жемісті таңдайды. Жігіт- 
тің не себепті бұлай еткенін естіген соң, Қы- 
дыр батасын беріп, кетіп калады.

Арада көп жыл өтеді. Масғұт халифке 
уәзір болады. Бір күні оған Қыдыр түсіне кі- 
ріп, аян береді. Жеті күн жаңбыр жауады, 
соның суын ішкен адам жынданады. Сондық- 
тан ертерек су жиып ал, — дейді. Масғұт ха
лифке айтады. Екеуі суды мол қылып құйып 
алады. Қыдыр айтқан уақытта жаңбыр баста- 
лып, тоқтаусыз жеті күн жауады. Елдің бәрі 
жауынның суын ішіп, жынды болады, олар 
халиф пен уәзірді жынды деп, өлтірмекші бо
лады. Қорыққаннан бұл екеуі де жынды суды 
ішіп алады. Халық оларды қабыл алып, құл- 
дык ұрады.

Осы сюжет И. Тургеневтің әңгімесінде бы- 
лай баяндалған: Жапар жас кезінде Бағдат- 
тың бір көшесінде кәрі шалды ұрылардан құт- 
қарып алады. Шал оған риза болып, ертесінде 
базардың маңындағы бір кішігірім баққа 
алып барады Да, өсіп тұрған ағаштан үш түс- 
ті (ақ, қызыл, сары) алманың біреуін ал дей- 
ді. Акты алсаң, елдің бәрінен ақылды, қызыл- 
ды алсаң, Ротшильд еврей сияқты бай, ал са-
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рыны алсаң, кәрі әйелдердің сүйіктісі бола- 
сың, — дейді. Жапар сары алманы үзіп ала- 
ды. Сонда шал оған: «Дұрыс істедің, — дейді. 
Себебі, сен Сүлеймендей ақылдысың, өзін де 
кейін байисың. Ал, мына байлығыңа, яғни кә- 
рі әйелдерге, ешкім қызықпайды». Содан кей- 
ін Жапар шалдан халифтің кәрі анасы қайда 
тұратынын сұрайды. Шал жолды нұсқайды1

Mine, Тургеневтің әңгімесі осымен бітеді. 
Абай меи Тургеневтің текстерін салыстырған- 
да, сюжет ұқсастығымен қатар, біршама өзге- 
шеліктер барын байқауға болады. Абайда к -̂ 
сымта детальдар енгізілгеп: егер Тургеневте 
тек халиф болса, Абай оны Арун Рашид деп, 
тағы да тарихи нақтылық пен шығыс фолькло- 
рында, әсіресе, «Мың бір түнде» дәстүрге ай- 
налған кейіпкерді қосады. Сондай-ақ Турге
невте Жапардың құтқаратын адамы сыйқыр- 
іны бір шал болса, Абайда ол — Қыдыр. Ягни 
бұл жерде де қазақ ақыны Шығыста кең тара- 
ран образды енгізген. Бірақ сөйте тұра Абай, 
неге екені белгісіз, тарихта Арун Рашидтың 
уәзірі болған Жапардың есімін Масғұт деп 
өзгертеді. Mine, бұл — кейілкерлерге қатысты 
өзгешеліктер.

Сонымен бірге Абайдың шығармасында
сюжеттік, мазмұндық өзгерістер де бар. Мы-

1 Тургенев И. С. Восточная легенда. Полное собр. 
соч. и писем. В 30-ти томах. М., «Наука», 1982, т. 10, 
с. 138— 139.
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салы, мына бір детальдарға көңіл бөлейік. 
Тургенев әңгімесінде ұрылардан құтылғаннан 
соң шал былай дейді.

— Храбрый юноша, твое великодушие не 
останется без награды. На вид я — убогий ни
щий: но только на вид. Я человек не простой. 
Приходи завтра ранним утром на базар; я бу
ду ждать тебя у фонтана — и ты убедишься в 
справедливости моих слов.

Абайда:

— Ей, жігіт, не қылсаң да, ер екенсің, 
Көргейсің ерлігіңнің берекесін.
Себеп боп мені ажалдан сен айырдың, 
Маған қылған қарызыңды алла өтесін. 
Мен — бір шал дүниеде жиһан кезген, 
Ертең түсте кетемін шаһаріңізден. 
Ертерек пәлен жерде тосып тұрып,
Алып қал бір базарлық, жаным, бізден.

Бұл мысалдан көретініміз —• Абай сыйқыршы 
шалдың күтетін жерін қазақ түсінігіне сәйкес 
өзгертжен. Қеңістік пен уақыт туралы бұрын- 
ғы халық түсінігінде нақты дәлдік болмағаны 
мәлім. Айталық, «пәлен жерде», «қозы көш 
жер», «әудем жер», «ат шаптырым жер», не- 
месе «сүт қайнатым уақыт», «ет пісірім уа- 
қьгт», «күн арқан бойы көтерілгенде» сияқты 
кеңістік пен уақыт өлшемін білдіретін тіркес- 
тер қолданылған.

Осы негіздес өзгеріс тағы бір эпизодта кө-



рінеді. Ол — шал меп жігіттің кездесетін сәті. 
Тургенев шығармасында шал жігітті базарда, 
мәрмәр фонтанға сүйеніп тұрып қарсы алады, 
содаи кейін оны жан-жағы биік қорғанмен 
қоршалған баққа ертіп келеді. Бақтың ішінде, 
көгалды аланкайда кере-мет ағаш өсіп тұрады. 
Ағаштың бұтағында үш түсті алма.

Абайда бүл жағдай басқаша: жіпт таңер- 
тең шал айтқан жерге барды, шал оны колы- 
пан ұстап алып, далада бір бұзылған тамға 
апарады. Тамның ішшде солқылдаған бір гүл 
өсіп тұрады, оныц басында үш түсті былқыл- 
даған жеміс бар.

Абайдың қазақ түсінігіне сәйкес тағы бір 
өзгерткен иәрсесі — жемістің түстері. Ол Тур- 
геневтегі кәрі әйелдің символы болып көріне- 
тін сары түсті қызылға ауыстырады. Өйтені, 
халық символында қызыл түс қыздарға тән 
болатын.

Әйел туралы түсінікті Абай Тургеневтен 
мүлде басқаша ұстанып, өзінің пікірін халық 
ұғымымсп ұштастырыа айтады. Мзселен, Тур- 
геневтің «Восточная легендасында» Жапар не 
себепті сары түсті алманы, яғни кәрі әйелдің 
махаббатын, такдап алғанын былай түсінді- 
реді: «Сделаешься слишком умным — пожа
луй, жить не захочется, сделаешься богаче 
всех людей — будут все тебе завидовать, луч
ше же я сорву и съем третье, сморщенное яб
локо».

Бүрісіп қалған сары алманы жеген сон.
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Жапар сыйқыршы шалдан халифтің кәрі ана- 
сы қайда тұратынын сұрайды. Шал баратын 
жолды көрсетеді.

Демек, Тургенев шығармасында Жапар сэ
ры алманы таңдау арқылы халифтің уәзірі 
болды деген ой айтылады. Жапардың сары ал
маны таңдау себебі— халифтін кәрі анасына 
ұнау еді делінеді. Рас, мүмкін, И. С. Тургенев 
пайдаланған алғашқы сюжетте бұлай болма- 
ған да шығар, бірақ Тургенев осылай аякта- 
ған. Оның өзіндік себе.бі де бар сияқтьг. Ұлы 
орыс жазупіысының шығармашылығын зерт- 
теушілердің айтуынша, Тургенев өзіпің бұл 
әңпмесш орыс патшасының сарай өміріндегі 
нақты бір фактіні әшкерелеп, мазақ ету үшін 
жазған болу керек. Соидықтан да ол Жапар- 
F a  кәрі әйелдіц символы — сары алмағіы таң- 
датады және оның бұл таңдауыи сыйқыршы 
шалға: «Неткен ақылды жігітсін?... Сенің бұл 
байлығыңа ешкім де кызықпайтын болады»— 
деғівш, құптатып қояды1.

Ал Абайда кәрі ойел емес, жалпы әйелдің 
символы болып қызыл түс (жеміс) көрсетіле- 
ді. Масғұт өзінің қызыл жемісті, яғнн әйел 
затының сүйісненшілігін қалап алуыныц себе- 
бін Тургеневтің Жапарынан мүлде ө.згеше тү- 
сіндіреді.

1 Тургенев И. С. Восточная легенда. Полное собр. 
соч. и писем. В 30-ти томах. M.F «Наука», 1982, т. 10, 
с 485—486.
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Қызылды жесем, меиі әйел сүйер, 
Арамдыққа жүрмесем, не жан күйер? 
Ұрғашы да жан ғой, досым болса,
Деп едім бір пайдасы маған тиер. 
Еркектің — еркек адам болса қасы, 
Қатын, шеше, қызы жоқ кімнің басы?
Хан қаһар, кара кісі қастық қылса,
Сонда ұрғашы болмай ма арашашы?

Тегінде адам басы cay бола ма?
Бойында тексерілмес дау бола ма?
Ері ашу айтса, әйелі басу айтып,
Отырса, бұрынғыдай жау бола ма?

Масғұттың бұл оөзінен гуманист Абайдын 
эйелге деген көзқарасы сезілетіні күмәнсіз. 
Мұнда әдеттегі әйелге қызығушылық, немесе 
әйелді тұрмыс ауқымында ғана көрушілік 
жок. Керісінше, әйелді кең, әлеуметтік мәнде 
түсінушілік бар: сүйе білсен, адал болсаң — 
досың, жанашырың, әйел тек ұрғашы емес, 
ол — анаң, жарың, перзентің; әйелдің сүйіс- 
пеншілігіне ие болсаң, онда бүкіл адамзаттың 
ыкыласына бөленесің, өйткені әйел қаһарлы 
ханды да, караны да, кастаңгерді де иіте ала- 
ды, арашаға түседі, әйел өзінің сүйіктісінің 
акылшысы, оны ашудан, зұлымдыктан сактан- 
дырады. Ал бұл қасиеттің бәрі әйелдің жү- 
регінде, көңілі мен сезімінде. Демек, әйел 
сүйсе, өміріңнің бағы жанады. Mine, Масғұт- 
тын сөзі аркылы ұлы акын сол кездегі ете
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макызды проблемалардың бірі — әйел мәсе- 
лесіне өз қатысын білдірген, ол туралы.өз ой- 
ларын айтқан.

«Масғұт» поэмасының екінші бөлігі Тур- 
геневтің «Восточная легендасында» жоқ. Шын- 
дығында, «Масғұттың» бұл бөлігі — жеке сю
жет. Ол Шығыс халықтарының ертегісінде 
бар. Мәселен, бирма халқының «Жаңбыр су- 
ын елдің бәрі ішсе, әмірші де ішеді» деген 
ертегісінің сюжеті мынадай:

Ертеде бір елде, корольдің сарайында әуе- 
дегі жұлдыз бойынша алдағыны болжайтын 
бір данышпан болыпты. Бір күні аспандағы 
жұлдыздарға қарап, ол жеті күннен кейін бір 
сұмдық жауын болатынын біледі де„ король- 
ге келіп, «жеті күн бойы жаңбыр жауады, 
оның суын ішкен адм ақылынан адасады», — 
дейді. Король сарайындағы ыдыстарға таза 
суды толтыртады. Жеті күн өткен соң жаңбыр 
басталады. Жеті күн жауады. Жаңбыр тоқта- 
ған соң, король мен данышпан қалаға шықса, 
елдің бәрі тыр жалаңаш көшеде қыдырып 
жүр. Олар киімі бар бұл екеуін жынданған 
деп, қуады. Король мен данышпан қашып са- 
райға келеді -де, ақылдасып алып, жауынның 
суын ішеді. Сөйтіп екеуі де жынды болады1.

Бұл сюжетті Абай Масғұттың қызыл же- 
місті жегеннен кейінгі өмірін көрсету үшін 
пайдаланған, сондықтан да екі сюжетті ол

1 Сказки народов Бирмы. М., с. 263—264.
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жай ғана баяндай салмаған. Екі сюжет — 
Масғұттың өміріндегі екі оқиғаны әңгімелейді, 
бірақ екі окиға— өмірдің екі кезеңі, бірі— 
Масгұттың жастық шағы, екіншісі — Масғүт- 
тың Арун Рашидке уәзір болып, «Шәмсі-жи- 
һан», яғни «бұл дүниеніц күні» атанған кезі. 
'Іүптеп келгенде, поэмада бір адамның ьмір 
жолы көрсетіледі, ал мұндай ғұмырнамалық 
(биографиялық) цивилизация фольклорға, 
эсіресе, халык, эпосына тән екені белгілі. Олай 
болса, Абай өз тұсындағы эпикалық дәстүрдің 
халыққа түсінікті екенін ескеріп, екі ертегілік 
сюжетті бір кейіпкердің жас кезі мен егде 
тартқан шағын, басқаша айтқанда, Масғұттың 
өмірін қыска және көркем түрде суреттеуге 
тырысқан. Соның нэтижесінде екі сюжет бір- 
біріне кіргіп кеткен, бір-бірінің логикалық 
жалғасына айналған. Сол себепті ежелгі ер- 
тегілік сюжетке өзгеріс енгізілген. Біріншіден, 
Абайдың шығармасында • кейіпкерлер — шы- 
ғыс фольклорында кең тараған Арун Рашид 
пен оның уәзірі, екіншіден, Масғұтқа сұмдык. 
жацбыр туралы Қыдыр аян береді. Масғүт ер- 
тектегідей данышпан емес, ол алдағыны бол- 
жай алмайды, ылғи Қыдырдың көмегіне сүй- 
енеді.

Осы орайда айтатын нәрсе — Абай Мас- 
ғүтқа риза емес. Ол қолында бар зор мүмкін- 
дікті дұрыс пайдалана білмейді, ешнәрсенің 
паркына бармайды, ақылға салмай, өмірдің 
ағымымен жүре береді. Тіпті өз бетімен еште-
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ңе істемейді: біресе Қыдырдың айтуымен жү- 
реді, біресе халифтің айтқанын істейді, біресе 
көптің ырқына көнеді. Абай мұндайға қарсы. 
Сол үшін де ол поэмасын «Ғапіл боп, көп 
нәрседен құр қаласың, аңдамай көп сөзімен 
жүріп кетсең» деген оймен аяқтайды. Ұлы 
ақынның бұл сөзі қоғамдағы, өмірдегі жеке 
адам, әсіресе елді басқарушылардың рөлі қан- 
дай болу керек деген мәселемен байланысып 
жатыр. «Көп шуылдақ не табар, билемесе бір 
кемел» деген пікір осы идеяға саяды. Сондық- 
тан да ұлы Абай Шығыс ертегісіндегі «Елдің 
бәрі жауын суын ішсе, оны әміршіге де ішуге 
тура келеді» деген тұжырымды қабылдамай- 
ды. Ол осылай істеген Арун Рашид халифті, 
оның уәзірі Масғұтты шенейтін сөздер айта- 
ды. Себебі Абайдың концепциясы бойынша: 
«Үш-ак нәрсе адамның қасиеті — ыстық қай- 
рат, нұрлы ақыл, жылы жүрек». Алайда, бұл 
қасиеттер халиф пен оның уәзірінде жоқ.

Абай Құнаибаев өзінің үшінші поэмасын 
да шығыс фольклорының негізінде жазған:

Бір сөзім «Мың бір түннен» окып көрген, 
Өлең қып сол сөзімді айтқым келген. 
Болыпты ағайынды екі жігіт,
Бағдатта Мұстапа мен Сапа деген, —

деп басталатын «Әзімнің әңгімесінің» сюжеті 
расында да арабтың «Мың бір түн» жинағын- 
дағы «Хасен зергер туралы әңгіменің» бірінші

45



жартысында баяндалады. Қазақ ортасында 
ауызша көп айтылып жүретін «Мың бір түн- 
нің» бір тарауы — «Әлидің—Әзім» деген үзақ 
ертегі болатын,— деп жазады М. Әуезов,— 
Сол ертегінің ішінен жас бала Әзімнің жетім- 
дік шағы, жігіттік кездегі басынан кешетін 
бейнет-соры, кейін барып өзінің туралығы, 
жазықсыздығы арқылы арманына жететін 
оқиғалары Абайдың поэмасына желі, арқау 
болған тәрізді»1 Мү.хтар ағаның бұл сөзіне 
қарағанда, бұрын ел арасында «Мың бір түн- 
нің» шығыстық варианттарының бірі тараған 
болу керек. Абай поэмасының Европаға белгі- 
лі «Мың бір түндегі» ертегіден басқаша, яғни 
«Әзім әңгімесі» болып аталуы және кейіпкер- 
лердің өзгеше есімді болуы ұлы ақынның қо- 
лында басқа вариант болғандығының айғағы 
деп қарау қажет.

«Мың бір түнде», Мұхтар Әуезов айтқан- 
дай, бұл ертегі өте көлемді, ғажайып сипатты 
бірнеше сюжеттен құрылған. Оның мазмұны 
шытырман оқиғаға толы, небір қиялдан туған 
жайттардан тұрады, сондықтан бұл ертегі 
киял-ғажайы>п қана емөс, хикаялық та сипатқа 
ие. Ал Абайдың поэмасына келеек, оның аяк- 
талмай қалғаны белгілі. Сондықтан оның сю
жет! — «Мың бір түндегі» ертегінің алғашқы 
бөлшегі ғана.

1 Эуезов М. Эр жылдар ойлары. Алматы, 1959, 
151-6.
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«Әзім әңгімесін» Абай ертегіден сәл басқа- 
ша құрған. Ол кіріспені кеңейтіп, бас кейіп- 
кердің жас кезінен молырақ мәлімет береді. 
Басқаша айтқанда, ұлы ақын халық эпосын- 
дағы батырдын, туып, өсуі жайында айтатын 
дәСтүрді еакерген, бірақ, рас, ол бастаімасын 
батырлар жырындағы прологтай ұзын-сонар 
баяндамайды және діни сарында әңгімеле- 
мейді.

«Мың бір түнде» қысқаша ғана Басра қа- 
ласында ерте кезде бір саудагер жасағаны, 
оның екі баласы болғаны жайлы хабарлап, 
саудагер әкесі өлген соң, балалары дүниені бө- 
ліп алып, бірі зергер, бірі мыскер болғаны 
жайында айтады. Зергердің аты — Хасан. Күн- 
дердің бір күнінде оның дүкеніне бір адам 
келеді де, әрі қарай оқиғаның өзі беріледі.

Абайдыд бастамасы: Бағдатта Мұстапа 
және Сапа деген екі жігіт тұрады. Олар әкесі 
өлген жетім, бірақ өте еңбекқор. Өздерінің 
талабы ардасында ағасы Мұстапа суретші, 
інісі Сапа тігінші әрі кестеші болады. Өсе ке- 
ле Сапа Шынмашынға, Мұстапа Балсұраға 
кетеді. Мұстапа адал еңбек етіп, тұ.рмыс кұ- 
рады, үйлі-баранды болады. Сөйтіп, Әзім атты 
үлы туады. Ол медреседе оқиды. Ұлы ержете 
бастағанда Мұстапа дүние салады да, Әзім өз 
өнері мен еңбегінің арқасында бұрынғыдан да 
байи түседі. Бір күні оның «лапкесіне» тор- 
ҒЫН тон, алтын кемер бір шал келеді.
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Міне, Абай халық эпосындағыдай өз кей- 
іпкерінің дүниеге келу тарихын кец бастама 
ретінде берген. Алайда, ол батырлар жырын- 
дағы шежірелік (генеалогиялық) цивилиза- 
цияның мазмұнын түгел өзгертіп жіберген. 
«Әзім әңгімесінде» бас қейіпкер туралы про
лог реалистік сипатта баяндалған. Мұнда кей- 
іпкердің ата-анасы «төрт түлігі сай, бір пер- 
зентке» зар адамдар емес, жастайынап жетім 
калып, бейнет шегіп, өзінің еңбекқорлығымен, 
талапкерлігімен тігіншілік, кесте тігу өнерін 
меңгерген жан, сол арқылы тұрмысын түзеген 
кісі. Ол баласын «әулие-әнбиелерден сұрап» 
алмайды, сол себепті оның ұлының өмірі ал- 
дын ала белгіленіп қойылмаған. Әзім де әкесі 
сияқты жетім қалады. Соған қарамастап ол 
ата өнерін жалғастырып, адал еңбек етіп, 
жоқшылық зардабын шекнейді.

Осы бастаманың өзі-ақ Әзімді толық мі- 
нездеп тұр. Ол — еңбекқор, адал, өнерпаз 
адам. Аярлық, алдау, арбау дегенді білмейді, 
аңқау әрі сенгіш. Әзімнің бұл қасиеттері 
Абайдың еңбекке, адалдыққа, өнер-білімге 
шақырған өлеңдерін еске түсіреді. Демек, 
Әзімнің бойына ұлы ақын өзінің гуманистік 
ойларынан туған нағыз адам, қоғамның қатар- 
дағы жақсы мүшесі кандай болу керек, олар- 
ға қандай қасиет қажет деген пікірін, өзінің 
адамгершілікке қатысты түсінігі мен шартта- 
рын сіңірген.
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— Жасымнан жетім едім көңілі сынық,
Өнерім артық емес ондай ұлық.
Еңбекпенен көз сүзбей күн көремін.
Харакетім — суретші, бояушылық, —

дейді Әзім лапкесіне келген аяр шалға. Әзім- 
нің өзі түралы осы сөзінде ұлы ойшыл-гума- 
нистің «Еқбек етсен, ерінбей, тояды карның 
тіленбей», «Өнерпаз болсаң, арқалан», «Тәу- 
екелсіз, талапсыз мал табылмас», «Еңбек 
қылмас еріншек адам болмас», «Еңбекті сат, 
ар сатып неге керек», «Өзіңе сен, өзіңді алып 
шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап» деген 
ойлары көрініс тауып тұр. Әзім Абай ақынның 
осы нақылдарын жүзеге асырған болып көрі- 
неді. Алайда, Әзім аңқаулықтан зардап шеге- 
ді. Ол зұлым малдың торына түскеннен кейін 
де сенгіштігінен қорлық көреді. Кім біледі, 
мүмкін, Абай Әзімді небір қиын өткелдерден 
өткізіп, ширатьш, үлкен қайраткер дәрежесі- 
не көтергісі келді ме? Оның ертегі сюжетін 
сақтай отырып, кейіпкердің аяр шалдың зұ- 
лымдығынан болған қиын тағдырын реалис
ток тұрғыда суреттеуі осындай ой туғызады. 
Сонымен бірге Әзімнің алдамшы шалға сеніп, 
қиыншылық кешуін Абай, екінші жағынан, 
Әзімнің кемшілігі санап, өзі айтатын «өзіңді 
сенгіштікпен әуре етпе» деген сөзін құптап, 
оқырманға Әзімнің бұл сенгіштігі үлгі емес 
деген идеяны ұсынатын тәрізді. Поэма, егер 
әрі қарай жалғасқан болса, бәлкім, автор
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Әзімнің басынан кешікендері мен іс-әрекеті 
аркылы өзінің «Қаруыңның барында қайрат 
қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел» 
деген сөзін дәлелдеп шығар ма еді? Әйтеуір, 
калай болғанда да бір анык нәрсе сол — Абай 
басқа да фольклорлық шығармалар сияқты, 
«Мың бір түн» ертегісін де өзінің гуманистік 
және демократтық дүниетанымын, өмірлік по- 
зициясын білдіру үшін пайдаланып, оның 
сюжетін реалистік түрде баяндаған, сөйтіп, 
ежелгі мұраны өз идеясына, өз мақсатына 
кызмет еткізген, әрі көркем әдебиетке айнал- 
дырған.

Абайдың кейбір мақал-мәтелдер 
туралы пікірлері

Абай Құнанбаев өзінің поэзиясында фоль- 
клорды көркем өнердің шебері, эстетика өкі- 
лі, ойшыл ақын ретіиде пайдаланады да, кара 
сөзінде фольклорды зерттеуші есебінде қарас- 
тырады. Яғни өлеңінде Абай фольклорға 
ақындық қатынас білдірсе, қара сөзінде зерт- 
теушілік көзқарас көрсетеді. Оның қара сө- 
зінде ертегі де (17-сөз), антикалық мисал да 
(27-сөз), діни хикаят та (35-сөз) және отыз- 
дан астам мақал-мэтел де кездеседі. Соның 
бәрін ол қоғамдық мәні жоғары үлкен мәсе- 
лелерге байланысты айтқан ойларына қатыс- 
ты талдайды. Бұл жағынан алғанда, Абайды 
фольклор зерттеушісі деуге болады. Оның 
фольклор шығармаларын талдауына қараған-
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да, Абай, біріншіден, фольклорды белгілі бір 
тарихи-әлеуметтік орта мен дәуірдің жемісі 
деп білген; екіншіден, фольклор халық тари- 
хымен, тұрмыс-тіршілігімен тікелей байланыс- 
ты деп есептеген, сондықтан да тарихқа қатыс- 
ты өз пікірлерін дәлелдеу үшін мақал-мәтел- 
дерге жүгінген; үшіншіден, фольклор халық 
ойын, дүниетанымын, түсінік-пайымын таны- 
тады, оның дүниеге қатынасын, өмір сүру 
шарттарын көрсетеді деп санаған; төртіншіден, 
фольклорды — тәрбие құралы, сол арқылы 
слді, үрпақты өмір сүруге үйретуге болады 
деп ойлаған. Сол себепті ол кейбір мақал- 
мәтелді, ертегіні моральдық мәселеге байла- 
нысты қарастырады.

Аібайдың кара сөздерінде—39, ал «Біраз 
сччз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» 
атты мақаласында 10 мақал талданған. Ең 
алдымен айтатын нәрсе — Абай мақалдарды 
халықтың өмірімен және тарихымен тығыз 
байламыста алып қараған, оларды қоғамдық 
мәні тұрғысынан бағалап, өзінің қазақ та- 
рьхына, этикасына, дініне, дүниетанымына де
ген көзқарасына сәйкес талдаған. Егер топтап 
айтар болсак, макал мен мәтелдерді талдау 
барысында Абайдың көтерген мәселелері — 
адамгершілік, ынтымактастык, татулық; әділ- 
дік, еңбекшілдік, адалдық, талапкерлік, талап- 
танушылық, ел тарихы. Бұл мәселелерді ол 
жеке, жалаң түрде алмай, мақалдарды талдау 
барысында зұлымдык, сұрқиялык, екіжүзді-
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лік, барымташылық тәрізді мінез-кұлықтарға 
карсы коя отырып қарастырады.

Абайдың мақал-мәтелдерді талдау тәсіл- 
дері әр түрлі. Бірде ол макалды өз тұсында- 
ғы қоғам мен адам үшін маңызды жайттарды 
айту үшін келтіріп, оны өзі айтып отырған 
нәрсеге.байланысты бағалайды. Айталық, 
«Үшінші сөзде» сол кездегі сайлау мен сот- 
билік тәртіптерін сынау үшін Абай ертеден 
келе жатқан «Қасым ханның қасқа жолы, 
Есім ханның ескі жолы», «Құл төбенің ба- 
сында күнде кеңес», «Би екеу болса, дау төр- 
теу болады» тәрізді мақалдарды келтіреді де, 
Тәуке ханның тұсында айтылған бұл сөздер- 
дің ескіргендері болса ескеру қажеттігін сөз 
қылады және қазақ арасындағы билік жүргі- 
зудің әділ емес екенін әшкерелейді. Сонымен 
қатар Абай дәуірінде пайда болған «Ісі біл- 
мес, кісі білер» деген мақалдың мәнісін: «Ісің- 
нің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, 
айлалығынан жетерсің» деп түсіндіріп, пат- 
шалық Ресейдің Қазақстандағы болыс сайлау 
жүйесінің объективті болмайтынын, кім мал- 
ды, кім пысық болса, сол сайланатынын айта- 
ды.

Енді бірде Абай өзінің философиялық ой- 
ларын айту мақсатында мақал-мәтелдерді дә- 
лел ретінде немесе діни тұжырымдар мен 
уағыздардың шын мәнін ашу ниетімен құран, 
хадистердің сөздеріне казақ мақалдарын па
раллель түрінде алып, талдау жасайды. Мы-
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салы, «Он үшінші», «Отыз алтыншы» сөзде- 
рінде иман деген не, имандылықты қалай тү- 
сіну керек екендігін діни уағыздармен бірге 
қазақтың «құдай тағаланың кешпес күнәсі 
жоқ», «ұят кімде болса, иман сонда» деген ма- 
қалдарын келтіріп,. олардың мазмұны мен оны 
елдің түсінуі бірдей еместігін жазады. Кей 
тұста қазақ-мақалдары философиялық және 
діни түсініктерге комментарий сияқты болып 
көрінеді.

Ал, енді Абайдың фольклорға деген ғы- 
лыми көзқарасы, әсіресе, «Бесінші», «Жиыр- 
ма тоғызыншы», «Отыз тоғызыншы» сөздері- 
нен және қазақ халқының этногенезі туралы 
жазған мақаласынан айқын байқалады. Ал- 
ғашқы үшеуінде Абай мақалдарды арнайы 
талдайды. «Бесінші сөзде» ол 12 мақал қа- 
растырады. Өз дәуірінің, 'сол кездегі қоғамның 
жағымсыз жақтарын, адамдардың ұнамсыз 
қылықтары мен мінездерін сынап, ащы сати- 
раға алып, сыншылдық бағытта қалыптасқан 
Абай мұнда да біраз мақалдардың өмірге сай 
емес екендігін ацғарып, оларға және соларға 
арқа сүйейтін адамдарға сын көзбен қарай- 
ды. Сыншылдық, гуманистік және ағартушы- 
лық көзқарастағы Абай қазақ мақалдарының 
бәрі асыл емес екендігіне көзі жетеді, олар- 
дың кейбірі бұқара халықты еңбекке баулу- 
дың орнына енжарлыққа, бойкүйездікке ша- 
қыратынын көреді де сынға алады. Мәселен, 
«Өзіңде жоқ болса, әкең де жат», «Малдының
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беті — жарық, малсыздың беті — шарық», «Ер 
азығы мен бөрі азығы жолда», «Ердің малы 
елде, еріккенде қолда», «Берген перде бүзар», 
«Мал тапқан ердің жазығы жоқ», «Байдан 
үмітсіз — құдайдан үмітсіз» деген мақалдар- 
ды ұлы ақын бұқара халық тұрғысынан ба- 
ғалайды, қоғам мүддесінен қарайды.

«Бүл мақалдардан не шықты? — деп жаза- 
ды кемеңгер Абай. — Мағлұм болды: қазақ 
тыныштык, үшін, ғылым үшін, білім үшін, әді- 
лет үшін қам жемейді екен, бірақ мал үшін 
қам жейді екен, ол малды қалайша табуды 
білмейіді ёкен, бар білгені малдыларды алдал, 
мақтап алмақ екен, бермесе, онымен жаулас- 
пақ екен, егер малды болса, әкесін жаулауды 
да ұят көрмейді екен. Әйтеуір, ұрлық-қулық, 
сүмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың 
қайсысын болса да қылып, мал тапса, жазалы 
демесек керек екен...».

«Жиырма тоғызыншы сөзде» Абай жеті 
мақалды қарастырады. Оларды талдамас бу
рый, ол «қазақ мақалдарының көбінің іске та- 
тырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не кұ- 
дайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтыны 
да бар», — деп, мақал-мәтелдердің міндеті 
адамға жәрдем етіп, өмірдің бір кәдесіне жа- 
рау екендігін ескертді. Сөйтіп, автор казақ 
мақалдарын функциясына қарай пайдалы жә- 
не пайдасыз деп жіктейді. Бұл жерде де Абай 
гуманистік және демократтық позициядан ке- 
ліп отыр. Адамға, қоғамға, өмірге практика-
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лык, тұрғыдан пайдасы бар, кісілерді адам- 
шылықка, ширақтыққа, турашылдыққа тағы 
да баска ізгі қасиеттерге баулып, көпшілікті 
тәрбиелейтін мақалдарды жоғары қойып, ал 
оған қарсы, өмірге сәйкестігі жоқ, іс жүзіыде 
шындыққа жанаспайтын мақалдарды сынға 
алады. Осындай мақалдардың әрқайсысын 
талдап, олардың әлеуметтік және адамгерші- 
лік тұрғыдан алғанда тиімсіз екендігін дәлел- 
дейді. Мысалы, Абай былай деп жазады:

«Әуелі жарлы болсаң, арлы болма» дейді. 
Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені куры- 
сын. Егер онысы жалға жүргенінде жаныңды 
кинап еңбекпен мал тап деген сөз болса, ол ар 
кететұғын іс емес. Тьгныш жатып, көзін сатыл, 
біреуден тілен&ей, жанын қарманып, адал ең- 
бекпен мал іздемек — ол арлы адамның ісі».

Міне, бір мақалды талдау арқылы Абай 
казақ кауымы үшін әлі күнге маңызын жой- 
маған әлеуметік мәселені көтеріп отыр. Ал 
арлы болу деген не? Абайша, арлы болу — 
адал енбек ету, еңбектің еш түрінен қашпау, 
тіленбей, өз еңбегіңмен күнелту. Абайдан тағы 
бір мысал:

«Қалауын тапса, кар жанады», «Сұрауын 
тапса, адам баласының бермесі жоқ» деген ен 
барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын 
табамын, калауын табамын деп корлықпенен 
өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, 
не аққан терден сұрау керек қой».

Қөріп отырғанымыз: сырт қарағанда, өмір



жайттарына еәйкес көрінетін осы мақалдар- 
ды ұлы Абай әдеттегіден басқаша, өзінің әлеу- 
меттік-халықтық дүниетанымы тұрғысынан ба- 
ғалайды. Кемеңгер ойшыл мұнда да сол өзінің 
негізгі идеясы — «біреуден телміріп сұраған- 
ша, ол не береді, қашан береді деп отырғанша, 
соның көңілін табамын, ретін келтіремін де- 
генше, аянбай еңбек ету керек, жерді жыртып, 
сгіниіілік кәсіп жасау қажет» дегенді айтып 
отыр. Оның түсінуінше, жоғарыдағы мақал- 
дар адамның ынтасын азайтады, кісіні талап- 
тандырмайды, қайта жалкаулыққа, тіленші- 
лікке, еріншектікке шакырады. Сол себепті де 
ақын бұл мақалдарды «барып тұрған қүдай 
ұрған сөз» — дейді.

Осындай мақалдардың қатарына Абай 
«Атың шықпаса, жер өрте», «Жүз күн атан 
болғанша, бір күн бура бол», «Алтын көрсе, 
періште жолдан таяды», «Ата-анадан мал тәт- 
ті, алтын үйден жан тәтті» деген сөздерді жат- 
қызып, оларда ешқандай адамгершілік сипат 
жоқ екенін, мал мен дүние, атақ үшін ар-на- 
мысын да, ата-анасын да сатуға даяр алаяқ, 
ұяттан жұрдай дүниеқұмарлардың сұрқиялық 
істері мен зұлымдық әрекеттерін, көрсеқызар 
мінездерін жасыру немсе ақтау үшін айтаты- 
нын әшкерелейді.

Абай «Отыз тоғызыншы сөзде» де бір топ 
мақалды гуманистік мәселе тұрғысынан тал- 
дайды. Егер ілгерідегі қара сөздерінде ол елді 
еңбекке шақыру туралы айтса, мына сөзінде
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ел арасындағы ынтымақгық, татулық жай- 
ында айтады. Мәселен, «аз араздықты қуған 
көп пайдаісын кетірер», «ағайынның азары 
болса да, безері болмайды», «алтау ала бол- 
са, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбе- 
дегі келеді», «жол қуған қазынаға жолығар, 
дау қуған бәлеге жолығар» тәрізді мақалдао 
адамдарда татулықты, намысқорлықты, ауыз 
бірлікті тәрбиелейді деп білген Абай.

Абайдың бүкіл шығармашылығында оның 
фольклорға қатынасы туралы мәселеде орны 
ерекше дүние — «Біраз сөз қазақтын. түбі 
кайдан шыққаны туралы» мақаласы. Бұл ту- 
ынды жанр жағынан макалаға келетіні кү- 
мәнсіз. Сондықтан да біз оны зерттеу деп 
есептейміз. Бұл макала қазақтың этногенезі- 
не ғана арналған ецбек емес, сонымен бірге 
мұнда этнографиялық, фольклорлық, лингвис- 
тикалық мәселелер де қамтылған. Автор қа- 
зақтарды арабтан шыққан дейтін ел арасын- 
дағы қате шежірелерді ғылыми негізде жоққа 
шығарып, қазақтардың көне түркі-монғол тай- 
паларымен туыс екнін дәлелдеу үшін көптеген 
тарихи еңбектерді караумен қатар, қазақтың 
тілін, әдет-ғұрпын, тарихи аңыздары мен ма- 
қал-мәтелдерін пайдаланған. Демек, бұл жер- 
де Абай фольклорды тарихи деректердің бірі 
деп еспҮейді, одан тарихи оқиғалардың ізін 
іздейді, ескі заман тіршілігінің көріністерін 
көреді. Мәселен, 'ол Шыңғыс тауының бұлай 
аталу себебін түсіндіретін тарихи аңызды, үш
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жүздің пайда болуы мен Алаша хан туралы 
шежіре мен әпсаналарды келтіре отырып, Қа- 
зақстан жеріндегі Шыңғыс хан билеген дәуір- 
ді, одан кейінгі кезеңді баяндайды. Қазактың 
«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы — Майқы би» 
деген мақалын Темучиннің Шыңғыс хан аталу 
оқиғасымен байланыстырады.

Осы орайда айтатын тағы бір нәрсе — Абай 
кейбір қазақ мақалдарының генезисін аша- 
ды, ‘олардың шығу тарихын да сөз етеді. Ай- 
талық, «аруақ атаған оңбайды», «ер азығы 
мен бөрі азығы жолда», «аттанып барып жыл- 
қы алған, ат үстіне ұйқы алған» деген мақал- 
дарды ол Шыңғыс ханнан кейін, оның ұрпақ- 
тары тұсындағы алауыздық пен барымташы- 
лықтың үдеген шағында пайда болған деп тұ- 
жырымдайды. Сондай-ақ Абай қазақта макал 
болып қалған «жылан жылы жылыс болды, 
жылқы жылы ұрыс болды, қой жылы зецгер 
тоғыс болды» дегені, «Самарқанның cap жо- 
лы, Бұланайдың тар жолы» дегені — бәрі 
Шыцғыстың сапарын көрсеткен сөз» деп жо- 
рамалдайды. Демек, ол бұл мақалдардың да 
шығуын Шыңғыс дәуірімен, тарихпен байла
ныстырады. Абай әрі қарай «Бұланайдан үл- 
кен тау болмас, бұланнан үлкен аң болмас» 
деген мақалды Гималай, яки Үндукеш тауына 
катысты айтылған болуы мүмкін дегн қызык- 
ты болжам айтады.

Абайдың бұл мақалдарды талдауынан кө- 
рінетін тағы бір мәселе сол — ол фольклорды
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тек тарихтың ғана емес, өтіп жатқан өмірдің 
де айнасы деп білген, сондықтан да фольк- 
лорда әр дәуірдің шындығы көрініс тапқан 
деп ұққан. Ойымызға тағы.бір дәлел ретінде 
акынның «барып, жаудан қыз әкеліп, қатын 
кыларсың, я ағақды өлтіріп, жеңгеңді алар- 
сың» деген мақалды қазақтардың өмірді жау- 
гершілікпен өткізген мезгілін көрсетеді деген 
пікірін айтуға боладьг.

Атап айтатын жағдай: фольклордың та- 
рихилығы, фольклордың өмірге, шындыққа 
катынасы қандай деген мәселеде Абайдың ұс- 
танған позициясы Шоқанның концепциясымен 
үндес, ұқсас. Екеуі де гуманист, ағартушы- 
демократ болғандықтан, фольклордан халық- 
тың өткен тарихының әр уақыттағы өмірінің 
көріністерін іздейді, халықтың әр дәуірдегі 
мәдениетін, сана-сезімін көреді. Айталық, ка
зак халқының шығу тарихын сөз етіп отыра 
Абай бізге ислам дінінің қалай келгені, мұн- 
дағы ислам мен көне шамандықтың күрескені 
туралы Шокан айтқан ойларға жакын, мағы- 
налас пікір айтады. Абай былай дейді: «Сөйт- 
се де, бұрыннан — бақсы-балгерлерге иланып, 
отка, шыракка табынатын әдеттерімен ислам- 
га тез түсініп кете алмапты. Ол кезде шала- 
пула хат таныған кісі болса, оны «абыз» дейді 
екен. Ол «абыз» демек әуелде шаман дінінде- 
гілердің өз молдасына коятын аты екен. Дү- 
ниеде не нәрсенің себебіне көзі жетпесе, сол 
нәрсені құдай кылып тұр деп, дін тұтынатұ-
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ғын әдеттерінің сарқынын біз Де кей жерде 
көргеніміз бар: келіы түскенде үлкен үйдің 
отына май құйып, «От ана, май ана, жарыл- 
қа!»,— дегізіп, бас ұрғызған секілді, «елген 
аруаққа арнадық» деп шырақ жаққан секілді, 
жазғұтұрым әуел бұлт күркірегеиде, қатындар 
шөмішімен үйдіц сыртынан ұрып, «сүт кеп, 
көмір аз» деген секілді. Бұған ұқсаған ырым- 
дар көп еді, құдайға шүкір, бұл күнде жоға- 
лып бара жатқанға ұқсайды».

Қазақ арасындағы шамандықтың қалдық- 
тары туралы Шоқан Уәлихановтың еңбектері 
кең танымал. С.ондықтан біз бір ғана ырымға 
байланысты оның жазғаныи келтірсек те жет- 
кілікті болар деп санаймыз. «Жаңа түскен ке- 
лін, — деп жазады Шоқан, — әуелі өз отауы- 
иа кірмес бұрын, атасының үйіне кіріп, тағ- 
зым етуге тиіс, содан соң калыңдық атасының 
отына бір қасық май тамызуы керек. Бүл 
ырым — кәдені «отқа май құю» дейді»1.

Демек, Шоқан мен Абай гуманист-демок
рат, әрі ағартушы ретінде бір бағытта, бір 
жолда болған. Олар қазақ халқының тарихы 
мен өміріндегі ең зәру мэселелерге көңіл бел- 
ген, елдің өткен жолын тарихи тұрғыдан түсі- 
иуге тырысқан, өз кезіндегі құбылыстар мен 
оқиғаларды әлеуметтік, бұқаралық тұрғыдан 
карастырған.

1 Уәлиханов Ш. Таңдамалылары. Алматы, 1985,
154-бл
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Түйін

Қазақ әдебиеті тарихында Абайға дейін 
ешкім фольклорды мақсатты түрде пайдалан- 
ған емес. Бұрынғы поэзиямызда сюжетті шы- 
ғармалар тек қана эпоста болатын. Батырлар 
жыры мен ғашықтық дастандар, тарихи өлең- 
жырлар белгілі бір сюжет бойынша құрылып, 
шытырман окиғаны суреттейтін. Ал, жыраула- 
рымыз бен ақындарымыз толғау айтатын да, 
өз шығармаларында оқиғалы сюжетті жыр- 
ламайтын. Олар көбінесе хан сарайында, хан- 
ның қасында болып, әміршісіне кеңес беріп, 
мақтау айтып, кей тұстарда мемлекеттік ма- 
ңызы бар проблемаларды сөз ететін. Демек, 
ақын-жыраулар тұсында, яғни XV—XVIII ға- 
сырларда, әдебиет әміршіге, сол арқылы мем- 
лекетке кызмет етті, ол өз кезінің идеология- 
сы іспетті болды.

Ал, Абай үшін әдебиет — идеология емес, 
ресми саясаттан аулақ тұрған өнер. Ұлы ақын 
әдебиеттің басты міндеті адамды дәріптеу, 
адамды эстетикалық сезімге бөлеу, сөйтіп оны 
жан-жақты дамытып, толық адам дәрежесіне 
жеткізу деп санаған. Сондықтан да ол өз шы- 
ғармашылығында туған халқының рухани бай- 
лығын молынан пайдаланған және онымен 
шектелмей, бүкіл адамзаттың игілікті мура- 
сын да арқду етікен. Соның аріқасында Абай- 
дың поэзиясы мен кара сөздері жалпы адам- 
заттык мәнге ие.
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