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КІРІСПЕ

М. Әуезовтің элемге әйгілі эпопеясын талдап, 
сараптап, бағалауцан бұрын көптеген зерттеу еңбектерге, 
ғылыми мақалаларға көңіл ауцардық. Роман-эпопеяның 
жазылуы туралы эйгілі классиктің қызы Л. Әуезованың 
«М.О. Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының 
проблемалары» деген үлкен еңбегін қарап шықтық. Осьшау 
еңбектен «Абай жолының жазылу тарихы туралы каншама 
құнды мэлімет, дерек алдық. Лэйла Мұхтарқызы «Абай 
жолы» эпопеясьш осы уақытқа дейін көптеген эдебиет 
зерттеушілері жан-жақты алып қарастырса да, олардың 
еңбектерінде халықтың жарты ғасырлық тарихының түрлі 
салалары бұл эпикалык полотнода қаншалықты толық та 
шьшайы бейнеленгендігі туралы арнайы сөз болған емес» 
деп эдебиетші қауымға ой тастапты [1].

Ф.Ғ.Д., профессор Т. Жұртбайдың эпопеяның жазы
лу тарихын, кейіпкерлер сомдаудағы т.б. қырлары туралы 
тьщ зерттеулерін де карастырдық. «Абай жолын» эркім өз 
таным-түсінігімен бағалауда. Эпопеяның көркемдік ке- 
ңістігін ой-танымымызбен кайта саралап, сараптап шығу 
-  қажеттілігі уақыт талабы. Кемеңгер классиктің көркем- 
дік бойлау үшін де, М. Әуезов зерттеу еңбектеріне жэне 
«Абай жолының» жазылу тарихьша мүқият, жан-жакты 
зер салу кажеттілігі туды. «Абай жолына» катысты әр кез- 
дегі пайымдауларды қайта ой көзінен өткіздік, талдау тұ- 
жырымдар айырықша. Ең негізгісі М. Әуезовтің «Абай 
жолының» стилистикалык қүрылымдарын, мәтіндерін, 
сөйлемдерін, сөз тіркестерін, сөз саптауларын, герменев-



Кемеңгерлік кереметіндеп керкемдік

тикалык талдау міндеті тұрды. Қайта оқып, талдап, саралап, тұ- 
жырымдау барысында ғаламат сөз өрнегінің түрлі үлгілерін, биік 
мәдениетін, алуан сөз саптау тәсілдерін, бояулы, бедерлі бейне- 
леу сипаттау шеберлігін, тереңге тұнған тұңғиык ойлардың көр- 
кемділігін, кереметтілігін сездік, түйсіндік, сүйсіндік. Окырман 
«Абай жолын» окумен бірге, ұлы таланттың калам құдіретіне көз 
жеткізсін, тіршілікке кажетті тағылымын алсын деген тэтті бір 
тілек те туындаған.

Ғұлама Әуезов алдымен Абай шығармашылығын ғылыми із- 
деніспен жан-жақты зерттеп, акынның үстанымын, дүниетаны- 
мын айкындап білді. Ақын өмірі жайлы деректерге сүйеніп, үлы 
түлғасын, заманының алуан кайшылықтарымен, тартыстарымен, 
қоғамдык кұрылыстың өзгерістерімен көркемдік-тарихи негізде 
шебер бейнеледі. Абай бейнесін драма мен операда да халыққа 
таныту максатын көздеді.

¥лы таланттың ұланғайыр ізденісіне, жанқиярлык керемет 
еңбегіне тэнті бола отырып, оны жаңа уақыт көзімен сараптап, 
сараладық. Кезінде советтік идеологияның партиялық, таптық 
кереғар көзкарастағы, қайшылыкты қағидаттарын, кейбір теріс 
ой-пікірлерді де ескердік. Роман-эпопеяның өмір мен өлімнің 
тартысында жазылғанын еске алсақ, ерен еңбекпен келген ерек- 
ше туындыны эдебиеттегі өшпес ерлік деп бағалар едік.

Г. Бельгер «Әуезов туралы жүздеген казактар томпиған 
кітаптар жазды, үйеме диссертациялар қорғады, мыңдаған 
мақалаларды нөсерлетті. Ал Әуезов туралы кітапты «Тамаша 
адамдар өмірі» сериясымен американ эдебиетін зертгеуші Ни
колай Анастасьев жазды. Абай туралы казактар жүздеген кітап 
кұрастырды, тау-тау диссертациялар корғады, небір макалаларды 
төпеледі, каншама мемлекеттік сыйлыктарды кармады. Ал 
«ТАӨ» сериясына арналған Абай туралы кітапты тағы да сол 
Анастасьев жазды. Сонда казақтар кайда? Намыс кайда, ойбай?! 
Бірдеңе, жетпей тұр, айналайыншыларым менің» деп жаны күйе 
жазғанындай, ғүлама суреткердін өмірі мен шығармашылығын 
толык камту бірнеше кітапка жететін ыждаһатты да ыкыласты 
жұмыс. «Намыс кайда, ойбай?», «айналайынчики» деп белгілі 
аудармашы, жазушы, эдебиеттанушы осылай ғалымдарымызға 
дабыл кағады. [2]



Кіріспе

Расында да М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясын әдебиетші, 
акын-жазушылар, аудармашылар, одан калса қоғам қайраткерле- 
рі, түрлі саланың ғалымдары, тіл мамандары эркім өз түсінігімен, 
ойымен талдап, саралап, бағалауда. Қазак эдебиетінде мұхтартану 
саласы абайтанудың асыл арнасымен жалғастық тапты. Алайда 
Абайды да, М. Әуезовті де жаңа заман, уақыт тынысында қайта 
қарастырып, жаңа талант қырынан, ұлылық ұлағатынан, даналық 
даралығынан пайымдау кажеттілігі де аса маңызды. М. Әуезов- 
тің «Абай жолын» қайта оқу барысьшда алдымен Абайды, сонан 
кейін Мұхтар Омарханұлының даналық даралығында ғажайып 
эпопеяньщ қайталанбас құндылығын сезініп, танып, тағылым- 
дық-тэрбиелік асыл қырларына қанықтық. Сол таңданыс сезімі 
ғаламат кітаптың көркемдік ерекшеліктерін жаркырата ашуға 
құлшындырды.



«АБАЙ ЖОЛЫНЫҢ» АЗАПТЫ ЖОЛЫ

К. Алтайский «Мұхтар Әуезов жайлы жазу өте қиын. 
Кезінде замандастарына Лев Толстой, Рабиндранат Тагор, 
Анатоль Франс туралы жазу да онайға соқпаған болса ке- 
рек. Мухтар тек казак эдебиетінін ғана классигі емес, бар 
элемнің окырман кауымына мэшһүр жазушы» [3. 39. ] -  
деп багалапты. Әйгілі суреткердің«Абай жолы» эпопеясьга 
окығаннан алаулаған жалынды кұштарлык акыры осьшау 
зерттеуді жазуға экелді. М. Әуезовтін «Абай жолы» туралы 
зерттеу еңбегімізді жазу туралы ой Абай мураларын кайта 
окып шыкканнан кейін келді. Элем эдебиетінің көркем 
аудармасы туралы дэрістер жүргізу барысында каншама 
классикалык шьн'армаларды окып, каншама зерттеулерге 
зер салдык. Биік бағаланған туындылармен танысу арқылы 
М. Әуезовтің талант мыктыльи-ы, куаттылыгы еріксіз өзі- 
не тарта берді. Халыкаралык мэртебедегі сыйлығын алған 
элем эдебиетінің кейбір танымал суреткерлерінің атак, 
айбынына журтшылык жаппай жүгінген кезде:«Апырау, 
біздін Муктар Әуезов солардьщ кай-кайсысынан да ілгері 
туратьш улы классик кой» деген түбірлі тужырымға тірелдік.

Н. Погодин М. Әуезовті«Шығыстың Шолоховы» деген 
«Абай жолына» катысты пайымдауында. Біздін көптеген 
ғалымдарымыз, жазушыларымыз осьн-ан жиі бас урады. 
М. Шолоховтын атакты «Тынык Донынын» аясында 
калдырғысы келеді. Совет үкіметі кезінде кай салада 
болмасын, орыс халкын, оньщ таланттарын кандай да бір 
тізімнін басында атау, алдынғы катардан, жоғары орыннан 
көрсету идеологияның басты бағыты еді. Абайды А.С.



1-тарау. «Абай жолының» азапты жолы

Пушкиннің, М.Ю. Лермонтовтың көлеңкесінде қалдыру неме- 
се кез-келген ұлттық акынның алдына орыс аісынын ұстаз-тэ- 
лімгер етіп көрсету, барлық одақтас республикалар эдебиетін 
бір ғана орыс әдебиетінің қанатының астынан шығару комму- 
нистік жүйенің айла-амалдары болды. Алайда «Абай жолы» 
арқылы М. Әуезов талантын таныған элемнің эйгілі қаламгер- 
лері, айтулы ғалымдары жүрекжарды лебіз-тілектерін, бағалау- 
пайымдауларын ықыластана білдірді. Жазушынның аса талантты 
шәкірттерінің бірі Ш. Айтматов «¥стаз туралы сөзінде» атақты 
туындыньщ адамзаттық абыройын асқактатты. «Өз халқына тэн 
парасаттың, ғұрып пен рухтың кескін-кейпі ретінде Абай, сөз 
жок, дүниежүзілік дэрежедегі ұлттық жетістік!» [3. 34]. Ірі, іргелі 
суреткер екендігін сүйсіне жеткізді. Академик Қ. Сэтбаев «Әуе- 
зовтің «Абай» романы аса көрнекті көркем шығарма ғана емес, 
ол сондай-ақ үлкен бағалы ғылыми еңбек» деп биік деңгейін 
даралап көрсетті [3. 38 .]. Байыптап байкаған адамға ұлы туынды 
бірнеше ғылымның, сан-салалы білімнің жиынтығы, мэдениеттің 
мол миуалы жемісі, асыл айшығы. Мүнда ғылымның сан алуан 
саласы тоғыскан. Тіл өнері, шешендік өнер, поэзия, аударма, көр- 
кем әдебиет, философия, этика, лексикология, тілтану, этногра
фия, мэдениеттану, эн, күй, музыка, би, саятшылык, кол өнері, 
статистика, медицина, элеуметтану,астрономия, биология, логика 
-  бәрі бар. Эпопея -  эр гылымнын арнасын тогыстырган алып 
өмір оқулығы.

«Эпопея -  {грекше -  эпос -  туындату, шыгару сөзінен шыққан) 
эпикальщ сипаттау көлемі бойынша үлкен көркем шығарма» де- 
лінген терминологиялық сөздікте. М. Әуезов -  жанрльщ жағынан 
аса ауқымды, көлемді де күрделі дүниеге батыл барған бірден- 
бір казак каламгері. Әлем эдебиеттінде романның түрі көп десек 
те, эпопеяга калам тартқан суреткер сирек, санаулы. М. Әуезов 
сол санаулылардың арасындағы саңлағы. Сөз өнерінің асқан 
айтулы шебері. «Абай жолы» -  суреткерлік таланттың үздік үлгі- 
сі. Адамзаттык асыл мүра.

Көркемдікті көретін көреген көз, кемеліне келтіре айтатын 
сөз де керек. Көрнекті мемлекет кайраткері I. Омаров орталык 
газеттердін бірінде М.Әуезовтің «Абай жолы» жайлы жансүйсін- 
терлік макала жазған. Орысша жазьшған макаладағы пікірді тэр- 
жімелесеқ: «Қымбатты МұктарІТарихтын қырағы карашығынын
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тартуында ыкыласка кенелетін, өмір сахнасында маңызды рөл 
ойнай алатын казақтар бізде онша көп те емес» деп халқымыздьщ 
небір оқымысты, зиялыларының сталиндік жазалау құрбанды- 
ғына ұшырағанын егіліп еске алып, ендігі үміт-сенімі өзіне жүк- 
телгенін ойына салған. «Сіздің Абайыңыз» адамзат мэдениетінің 
тереңдігімен өлшенететіндігі сондай, адамзат ақыл-ойының ұлы 
туындылары тэрізді тарих қазынасының қатарына қосылады» 
деп көреген көңіл кесімін түйіндейді [4]. ¥лы ой ұлағатымен кұн- 
ды да қуатты. «Абай жолы» -  расында да элемдік мэдениеттің 
жасампаз жауһарларының жұлдызды шоғырында жарык сэулесін 
молынан шашып айырықша жарқырап тұр.

Жазушы 1949 жылы «Пионер» журналының 5 санындағы 
сүхбатында Абай жөнінде кітап жазу үшін студент кезінен көпте- 
ген тарихи материалдар жинм'анын, жазушы ретінде акынньщ өмі- 
рі мен еңбекгерін тексергенін, басқа шығармаларьшан гөрі көбірек 
ізденгенін, жиналған материалдардан Абайды жақынырақ көрсе- 
тетін, таңдаульшарын ғана іріктегенін айтады. Ол «Абай» романын 
1937 жылы А.С Пушкиннін 100 жылдық мерекесіе сэйкестіре 
бастшған. Алдымен романньщ «Татьянаньщ сахарадм'ы әні» соң- 
ғы тарауын жазған. Мақсаты «Абайды, Абай дэ)арін толык корсе
ту болтан». «Бірінші кітаптан екіншісі тез жазылды. Оған көмекші 
болтан акын Абайдың еңбектері» деп романның жазылу тарихы 
жайлы баяндш'ан. Екінші кітапта М. Әуезов Абай өмірінің сонты 
11 жылын камтытан «Акындар ш-асы» деген шартты атпен жана 
кітап жазып жүртенін, онда ойшыл, ақьшдык мектебінің жетекшісі 
эрі орыс мэдениетінін өз сахарасындаты өкілі, адамгершіл, алысу- 
шы қайраткер» Абайды көрсетпек ойын білдірген [3. 78 .].

Сталиндік жазалаудан ұлтымыздын ұлы тұлталарын, небір 
білімді талантты-окымысты азаматтарын жаппай кырып-жойтан 
эрі Абайдын ақындык элеміне катысты коммунистік саясаттың 
түрлі таптык жіктеулері, кератар көзкарастары кезінде тари
хи туындыта калам тарту -  керемет батылдық. Байқауымша, 
романның ен манызды, ең сүбелі, ятни кертартпа кесірлі топ- 
ты кайта-қайта сынап мінеген түстарын кейіннен жазтан. Сұм 
саясаттың көркем эдебиетке катаң, ымырасыз идеологиялык 
майданы суреткер ойын жаркырата көрсетуге мүмкіндік берме- 
ген. Романды соңынан бастап, алташкы екі кітабын жазтаннан 
кейін, калтан екі кітапта Абайдың ақындык, кайраткерлік болмы-
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СЫН дэуір шынайылығында көрсетуге құлшынғанымен, кей тұста 
амалдауға тура келген. Қалам еркіндігі мен ой дербестігіне қатаң 
тыйым салынған сол бір сұрқай заманда осындай ғаламат туын- 
дыны жазу да қандай қиын еді.

«Абай жолын» жазу балалык шактағы Абайдың акындык 
талантына, адамгершілік болмысына деген зор махаббаттан 
басталған. Жазушының өмірбаянына үңілсек Абай дүниеден 
өтерден бір жыл бұрын Мұхтардың 6 жасында атасының қоңыр 
қозысы екен ғой деп бата беріпті. ¥лы ақынды бала шағында көзі 
көрген батасын алған М. Әуезов жас кезінен-ақ экесінің айтуын- 
дағы халык жырларына, өлеңдеріне канығумен бірге, Абайдың 
өлеңдері мен дастандарын эжесінен тыңдап, құлағына құйып өс- 
кен. 1920 жылдардан Абай туралы материалдар жинай бастаған. 
1934 жылы эпопеяны жазуға кіріскен. 1937 жылы романның 
алғашқы қолжазбасы «Татьянаның қырдағы эні» үзіндісі«Қазақ 
әдебиеті» газетінде жарияланады. Жазушының эрі сақтығы, әрі 
үнемі ентелеп төнген қауіптен сескенгені болар, Абай туралы 
не жазылды екен деп аңдысын аңдығандарға эдейі осы үзіндіні 
ұсынған тэрізді. Жазушының 1936-1937 жылы Абайдың бірінші 
толық жинағын баспаға дайындауы да зерттеушілік талантының 
айқын айғ^ы  еді. 1940 жылы Л. Соболевпен бірігіп төрт актілі 
«Абай» пьесасын жазуы, оның сахнада койылуы да -  эпопеяның 
алдындағы эзірлік іспетті. 1940 жылы роман үзіндісінің «Абай» 
атауымен жариялануы да шығармашылық ізденістің бір қуатты 
ұшкыны. 1940 жьшы Абай өлеңдерінің орысшасын Мэскеуден 
шьн-арғанымен, Шэкэрімнің еніп кетуіне байланысты өрескел 
саяси қате жібергені үшін айыпталды. 1941 жылы роман трило- 
гияның 2-і кітабы «Жігіт Абай» да дайын болған. Алайда «Абай» 
романының баспадан шығуы оңай болмады. Қаншама қиындық 
көріп, азапты ауыр арпалыстармен жазылған туындының жүрт 
қолына тиюі тағы бір батылдықты күтгі.

М.Әуезовке Абай туралы зерттеу де, шығарма жазу да қандай 
киындык туғызды. Өйткені, Абайдьщ жеке басьша, өлеңдері- 
не катысты советтік идеологияның айыптаулары да аз болмады. 
Өткен тарихты, әйғілі тарихи тұлғаларды қаралап, фольклорлык 
мұраларды таптық жікке бөліп, сұрыптаудан өткізген шақта, 
казақ эдебиетінін классигі А.Құнанбаевтың шығармашьшығына 
да кара бұлт үйірілді.
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Кезінде республиканың идеологиясын баскарған, мемлекет 
қайраткері I. Қабыловтың «Философия казахского поэта Абая 
и ее критика» дейтін «Советская степь» газетінің 1928 жыл- 
ҒЫ 2 шілдедегі нөміріндегі макаласы Абайды каралаудың басы 
болтан. Макала Абайдьщ азаматтык жэне адал кызметін ұлттык 
буржуазия жаршысы сипатында көрсетіп, түрлі айыптауларға 
барған. Макала соңындағы «одна из первочередных задач партий
ной организации Казахстана на идеологическом фронте состоит 
в том, чтобы покончить с абаизмом как с обычным буржуазным 
хламом» деп Абай ілімінің сол кездегі жактастарына карсы кү- 
реске шакырады [5].

Буржуазиялык саркыншак ретінде абайшылдыкты құртып 
жою республика партия ұйымының бірінші кезектегі мінде- 
ті саналды. Онын ізі суымай-ақ, тағы да бір дүрбелең піықты. 
Бул да сол жылдардағы республикадағы басшылық қызметтегі 
азаматтар аузынан айтылды. Өз ағайындарымыз Абайдьвд эдеби 
мұраларының кітап болып шығуын да көре алмады.

1935 жылы белгілі эдебиетші, сыншы, журналист Ғ. Тоғжанов- 
тын Алматы мен Қазанда басылған «Абай» кітабында акын- 
ның казак эдебиетіне енгізген жаңалығын атап көрсеткенімен, 
«Абайдын өленіндегі кайшылыктар», «Абайдың ултшылдьн-ы», 
«Абайдың реализмі», Абайдың кедейге, бұкараға көзкарасы» бө- 
лімдерінде улы акынды жөнсіз каралауы ұлы акын шығармаппіі- 
лығы жайлы көсіліп дұрыс пікір айтуға бөгет жасады. Бул жөнін- 
де көрнекті ғалым Ж.Ысмағұлов «Абайдың асыл кұндьшыктарын 
корлап, киянаттаған ағайын келешекке «күл шашканын» 
кітабында жан-жакты көрсетті [5].

Советтік коммунистік жүйе үлтты бір орталыкка бағын- 
дыруда оның жазуын, дінін, эдебиетін, эдет-ғүрпын өзгертіп, 
бұрмалап өткенін жок етуге өршелене кірісті. Мүндай жағдайда 
Абай жайлы көркем шьк'арма жазу басты өлімге тігумен тен еке- 
ні мэлім. М.Әуезов саясаттан да сескенбей батыл байлам жяря лм 
Абайдың жеке басын арашалауға, акындык, азаматтык, ел 
жанашыры бітіміндегі түлғасын эдебиетте бейнелеуге нартэуе- 
келге барды.

«Тарихи романның атасы» саналған В.Скоттың «Айбын- 
ды батыр Айвенго» романына жазған алғысөзінде Темпльтон 
мынадай шарттарды ескеруді өтінеді: «Жазушы өз кейіпкерле-
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ршщ сезімі мен құштарлықтарын анағұрлым нақты суреттетуге 
мүмкіндік жасауы мүмкін.Ол дэуірдің эдет-ғұрпына сэйкес кел- 
мейтін ештеңе де енгізуге тиіс емес, бірақ дэуірдің сипаты бұл- 
жымастай қалуы тиіс...Тіл тұтастай көнерген жэне ретсіз болуы 
қажет емес, бірақ та, мүмкіндігінше, жаңадан енген орамдардан 
аулақ болғаны жөн» [6. 4]. М.Әуезов тарихи туындылардың 
осындай талап-шарттарын қатаң устанды. Тарихи романның 
элемдік эдебиеттегі үлгісін, жетістігін, жазылу мэнерін, ерекше- 
лігін жете зерттеп, біліп, теориялык әрі тэжірибелік терең ізденіс- 
тен соң жазуға кірісті.

Мұның алғашқы бастамасы «Қилы заман» туындысы еді. 
Жазушьшың тарихи тақырыпқа жасалған батыл бетбұрысы бір- 
ден қолдау тапкан жоқ. Шығарма жарық көрмесе де, кайсар 
қаламгер алған бетінен қайтқан жоқ. Абайды көркем прозада 
сомдауға ұмтылды. Өйткені «Абай жолындағы» заман шынды- 
ғын айнытпай бейнелеуі өз алдына, қаншама кейіпкердің сөйлеу 
тілін сол дәуірдің тынысына, оқиғалар мен жағдайларына сәйкес- 
тіру, заман рухына эрі кейіпкердің жасына, біліміне, ой-өресін- 
де беру үлкен шеберлік. М.Әуезовтің кейіпкерлер сомдау жүйесі 
мен тілдік ерекшілігі аталған шарттардың биігінде тұр. Оған эпо- 
пеядан келтірер дәлелдер де жеткілікті.

1930 жылдары «Абай феодал заманының ақыны, совет өкі- 
метіне жэрдемдеспейді, қайта идеолоғиямызды бұзады» деғен 
мақалалардьщ жазылуы да үлы классик шығармашылығы туралы 
көзқарастьщ ала-құлалығына экелді.[5]. Мүндай жағдайда 
Абайдың түлғасын дәріптеп, көркем туынды жазу аса киын 
еді. Бірак ұлттың әдебиеті, мэдениеті, ең бастысы ар-намысы, 
болашағы үшін қалай да шығарма жазылуы қажет еді. Еғер роман 
жазылмай қалғанда, онсыз да арыстарымыздың небір күнды 
мүралары советтік идеолоғияның тас камалында б^ауланғанда 
біздің эдебиетіміздін бүғінғі кемелденғен күйіне жетуінің қандай 
қиын боларын елестете беріңіз. «Абай жолы» қазақтың үлттық 
эдебиетінің жаңа да сара жолы, берік бағдары болып қалды. 
Ол әдебиеттін біраз кідірген көш керуенін ілғері бастаған ке- 
руенбасы міндетін аткарды. Абайды ардактап, алкалап, алты 
алашка танытқан ғажайып туынды. Ең бастысы қазақ халкын, 
мэдениетін, салт-дэстүрін, табиғатын алты кұрлыққа жарқырата 
жайды.
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«... Қазақ әдебиетінің ішіне қазақ өмірін түгел суретімен 
алып кіру -  эдебиеттің ендігі міндеті» -  деп М. Әуезов сонау 
1930 жылдарда эдебиетті ұлттык өмірге бетбұруға шакырған.[7]. 
¥лт өмірінің алуан қырына қалам тартып, көркем шығармаларда 
халықтың өткен дэстүрін, заманның заңғар тұлғаларын бейне- 
леп дэріптеп, ұрпақ санасына сіңіруді көздеген. Бұл ой жалпы 
казак эдебиетінде айтылғанымен, майталман сөз шебері килы да 
киын уакытта өзі бастап кетті. «Абай жолы» эпопеясы аркьшы 
казак өмірін түгел суретімен алып кіру идеясын енгізді. Бір дэуір- 
дің тарихи коғамдык тынысын сездіртті. Егерде Ж. Аймауытов, 
М. Дулатов, М. Жұмабаев, Қ. Кемеңгерұлы шығармашылығьшда 
көз көрген заманның сұмдыктары мен шындықтары суреттел- 
се, М. Әуезов өзінен бір ғасыр бұрынғы казак халкының тарихи 
жағдайына, элеуметтік өміріне тереңдей енді. Қазак өмірін кең 
аукымды, керкемдік кеңістікте кеңінен көрсету аса ауыр мін- 
дет еді. Қаншама материал жинау, жиналған материалды көр- 
кемдік сұрыптаудан өткізіп, саралап, мукият пайдалана білу де 
-  шеберлік. Әрі өмірлік шындыктың калтарыс, көлеңкелеріне 
киял элемімен бойлау да оңай болмаса керек. Көркемдік киял 
мен шығармашылык елестетумен келген кейбір жанама эпи- 
зодтардағы «өмір шындығы, тарих шындығы терең сенімділікпен 
берілгені» жиналған материалдардың молдығын жэне олардың 
байыпты көркемдік сурыптаудан өткізілгенін айкындайды.

Алайда «Абай жолын» жазу барысьгада тарихи шығармаларға 
тэн кағидаларды толык колдану мүмкін болмады. Басты кедер- 
гі -  көркем эдебиеттің социалистік реализм эдісінің таптаурын 
талаптарынан шыкпауы. А. Иұркатовтың тужырымдауынша, 
«Тарихи роман өткен замандарға казіргі күннің тұрғысынан, со- 
циалистік революция көтерген биіктің дәрежесінен карауға тиіс» 
болды [7.229.]. Мұндай жағдайда тарихи шындьщты толык камту 
да, оны өз дэуірімен саралап, бағалау да киын еді. Бул эсіресе 
отарлык жүйедегі ұлттык эдебиетке катты зиянын тигізді.

Т. Жұртбай: «1939 жылы батыл колға алынған «Абай» 
романы 1940 жьшы толыктай енгізіліп, күзге карай Семейге тағы 
да барып, көркем шығармадағы окиғаларды Әрхам Кэкітайұлы 
Ыскаковтын елегінен өткізіп, кажетті мұрағат кұжаттарын Қайым 
Мұхамедхановтың септігімен кайтадан екшеп, жыл аяғында 
тамамдап, оның араб карпіндегі нұскасын кырык бірінші жыл-
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дың басында баспаға ұсынды» -  деп жазады [8]. Мұндағы «көр- 
кем шығармадағы оқиғаларды Әрхам Ысқақов елегінен өткізу» 
жэне «мұрағат құжаттарын Қ. Мұхамедханов септігінен қайтадан 
екшеу» нені білдіреді? Бұл М. Әуезовтің ұлы Абайға деген үл- 
кен махаббатын, ару^ына адалдығын, данышпан тұлғасына зор 
кұрметін көрсетеді. Күні ертең роман жазылып біткеннен кейін 
ағайын-туыс арасында элдебір түсінбеушілік болмас үшін мате- 
риалдық мұраны сүрыптап, саралап, айырықша ұкыптылықпен 
екшеп, сараптаған, оның маңыздылығына, тартымдылығына 
зер сашған. Артық деген дерек, қүжаттарды пайдаланбаған, үлы 
Абайдың халқы сүйіп, табынып, тамсанып оқитын тұлғасын 
көрсету мақсатында эр дерекке ар-үятымен, көңіл тазалығымен 
барған.

Жазушының «Абай жолын» жазып бітіруге деген жанталасы 
ойда, санада пісіп-жетілген ұлы акын емірі мен заманы туралы 
шындыкты еліне жеткізуге үлгеру еді. Алайда қайта-кайта жала 
жауьш, құртуға құмар зүлым ниеттілердің қасақана қатыгездік- 
тері жүйелі ойды толық жүзеге асыртпады. Көкейдегі көсіліп 
айтар небір шындьщты жеткізуге кедергі келтірді. М.Әуезовтің 
шығармашылығын зерттеуші Т.Әкімнің ашына жазған пікірле- 
рі сол уақыттьщ бұлтартпас ақиқаты. «Ертеректегі жазған дү- 
ниелерінен бастап, соңғы романы да ұлтшылдык идеология тұр- 
ғысында жазьшған еңбектер санатына жатқызыла салды. Ендігі 
уақытының көбі сондағы сөйленген сөздер мен арыз-шағымдарға 
жауап қайтарумен, айтыс-тартысты жиындарда үзақ-ұзак пікір- 
таластармен өтті. Осьгадай күн, осындай жағдайларда жүріп 
жазылған романньщ алғашкы нүсқасынан кейінгі кітап болып 
шьпскандағы нұсқасына дейінгі аралықта үдайы өңдеп, жөн- 
деп, жетілдіріп отырды. Сонда журналдық басылымынан кейін- 
гі нұсқасына тұтас абзацтар мен сөз-сөйлемдер, ұзак-ұзақ қо- 
сымшалар косқан. Қосымшалардың бір ғана «Достықта» тарауы- 
ның өзінде жиырмадан асса, кысқартуларының бір алуаны кезін- 
дегі идеологияның эсерінен болған» [9].

Жазушыны колдап, корғау орнына киянат, қорлык көрсет- 
кен ағайындар қандай кесір келтіргенін сезінбеді де, білме- 
ді де. Қайран Мұхтар дана сан күйініп, сан қиналып, қаншама 
аласапыран шақтарды бастан өткерді. «Ақын аға» романын орыс 
тіліне әзірлегенде, небір қысқартылған үзінділерді қайта қосьш,
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басқа да тыңнан мазмұндаған мәтіндері тарихи туындыны бү- 
гінге бүтіндей жеткізудегі жанкешті эрекеті еді. Мь^ым талант 
коғам мен сол заманньвд солақай саясатымен, тар түсініктегі түй- 
сіксіздерімен үздіксіз арпалысты. «Абай жолы» халқымыздың 
қиын да күрделі, тар жол тайғақ кешулі тағдырындай, аса ауыр 
жағдайда, калам мен ой еркіндігі тежеліп, идеологиянын катан 
талап-шарттары шырмауында жазылды. Жанталаспен жарыкка 
да шыкты. Әуезов шебер көкейдегі ойды тегіс актаратын да еді, 
бірак кайшьшыкты коғам оған мүмкіндік бермеді.

1941 жылы «Абай» романының алғашкы кітабы баспаға бе- 
рілгенін ескерсек, бұл кезде М. Әуезов туындыны тэмамдап 
та калған. М. Әуезовтің пайғамбарлык жастан сэл аскан ғүмы- 
рынын біраз бөлігін окумен, ізденумен, жазушылык, ғылыми 
шығармашылыкпен, сонан соң болашак кітаптарға материал 
жинаумен кетті. Ол коммунистік коғамның сұм саясатының ка- 
уіп-катерінен, азабынан да күтыла алмады. 1920 жылдьщ со- 
ңында оны «феодализмнің жыршысы» деп кінэласа, 1928 жылы 
«Қаракөз» пьесасын әдебиеттен сызып тастау тапсырылды. 1930 
жылы Ташкенттегі үйінде түткынға алынды, 1932 жылға дейін 
«ұлтшыл, буржуазияшыл, теріс пиғылдағы жат адам» ретінде тур- 
меде де отырды. 1934 жылы «Хан Кене» пьесасының койылымы 
үшін тағы да айыпталды. 1937 жылғы «Алма бағында» пьесасы 
«шығаруға болмайтьш саяси зиянды кітап» саналды. 1949 жы
лы 6 кыркүйекте Қазак ССР Министрлер Советінің бұйрығымен 
«Енлік-Кебекті», Әуезовтің пьесасын барлык облыс, колхоз, сов
хоз театрлары репертуарынан алып тастау жүктелінді. Жазушыға 
осының бәрі оңай тимеді. Бүл да бір бастан өткен жай десек те, 
нағыз жай түсірген 1953 жылғы 30 каңтардағы П. Кузнецовтын, 
З.С. Кедринаның «Мұхтар Әуезов» атты кітабына катысты «¥лы- 
лыктың орнына сын» атты макаласындағы теріс пікірлері, «Бур- 
жуазиялык ұлтшылдык кателері» үшін ғалым республиканың Тіл 
жэне эдебиет институтынан кудаланып, университеттегі барлык 
атак-дэрежесінен айрылды [10].

1930 жылдардан соң Абайдың шығармалары түрлі айып- 
тауларға ұшырағанда, М.Әуезовтің талантты да кайсар шәкірті 
Қ. Мүхаметханов мэтіндік талдау эдісімен жоғалуға шак калған 
үлы акын мұраларын актап алып калған, редакциялардың теріс тү- 
сініктерін, кателіктерін түзеткен. Осыдан баска Абай пайдаланған
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кітаптар мен колжазбаларды, 500-ден астам экспонатты Семей- 
дегі Абай мұражайын ашу үшін тапсырған. Сөйтіп ұлы ұстазы 
М.Әуезовтің Абай мектебін ашу, түпнұсқалық туындыларын 
сақтау, алғашқы Абай мұражайын ашу аманаттарын алғыр шэ- 
кірт табысты орындаған. Тіпті Абай поэзиясы туралы қорғаған 
диссертациясы да басына пэле болып табылып, 1951 жылы 1 
қаңтарда 25 жылға сотталып, барлык мүлік-заттары тэркілен- 
ген. Қ. Мұхаметханов басына қасірет бұлтын үйірген зүлымдар 
М. Әуезовті де тұгқындап, түрмеге жабуды ойластырғанда, 
ұлы жазушы жасырын Мэскеуге кетіп аман қалған. Абай мек- 
тебінен бас тартуға күштеп, неше түрлі кысым көрсеткенде де 
каймықпаған қайсар Қайым ұстазын да сатпаған, қорлыққа да 
төзген[11]. Осының бәрін кайталау себебіміз де, М.Әуезовке 
«Абай жолын» жазудың қаншалықты қиын, қаншалықты қатерлі 
болғандығы. Табандьшығы мен үлы талантқа тэн тегеурінділігін 
танытты. Ең бастысы ұлы Абай поэзиясына, шығармаларына ке- 
ремет кұштарлығы мен ғаламат сүйіспеншілігін өмірінің соңына 
дейін сақтады. Қасиетгі қасиеттінің касиетіне жете білді. Бұл 
М. Әуезовтің зор ұлылығы, данышпандығы, айырықша асылды- 
ғы еді. Сонымен де ол қазақ эдебиетінде, қазақ тарихында талай 
дэуірлер бойы жэне болашақта аскак тұратын ғажайып ғұлама, 
дара талант.

Академик 3.Ахметов романның жазылу тарихы туралы ойын 
былай бөліседі «Мұхтар Әуезов о бастан Абай туралы романын 
үш кітап етіп жазып, «Телғара» деп атамақшы болды. Жас кезін- 
де ӨЗ анасы мен кіші шешесі екеуінің тәрбиесін көріп, тел өскен 
деп Абайды ссылай атаған екен. Жазушы «Телғара» деген сөз- 
ге Абай екі халықтың мәдениетінен сусьшдап, нәр алып өскен 
деген кең мағына бермекші болады. Алайда, 1942 жылы жарық 
көрген бірінші кітапты, 1947 жылы шыққан екінші кітапты да 
«Абай» деп атаған. Ал үшінші кітап 1950 жылы «Ақын ^ а »  деген 
атпен жарык көреді де, жазушы оны жұртшьшык пікірін ескеріп, 
жанадан түзеп, редакциялап, 1952 жылы қайтадан шығарғанда, 
«Абай жолы» деп атайды, кейін төртінші кітапқа да осы ат бері- 
ліп, эпопея түгелдей «Абай жолы» аталып кетеді» [12].

Осьщан кітап атауының қойылу себептері айқындалумен, 
бірге шығарманьщ жазылу уакытына, сол кездегі қайшылықты 
жағдайларға байланысты түрлі өзгеру сипатын көреміз. Әрине
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үшінші кітаптың «Ақын аға» аталуы да автордың өз байламы 
болса керек. Абайдың акындық талантының кеңінен танылып, 
халқының қамқор тұлғасы немесе жастардың акылшысы, ұстазы 
ғана емес, ел ағасына айналғанын айғактайды. Дегенмен, элемдік 
эдебиетті дүрілдеткен Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы- 
ның атауы орынды койылғанын уақыттың өзі көрсетіп отыр.

Романньщ екінші кітабы 1947 жылы шыққанымен, алдынғы- 
сындай қаскүнемдік пен кызғаныштың кара бұлты т^ ы  да, төнді.

Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясьшың вице-пре
зидент! С. Бэйішевтің 1947 жылғы 14 наурызында «Социалис- 
тік Қазақстанда» «Профессор М. Әуезов өткендегі қателерінің 
шырмауында» мақаласы журт мойындаған романға жасалған 
көреалмаушылықтың сойқан соққысы еді. Роман мазмұнын 
талдаудан феодалдық коғамды аңсау, сағыну, оны насихаттау де
ген желеулер тарихи туындының талап-шарттарын түсініп, біл- 
меудін кесірі еді [13].

«М. Әуезов жолдастын ғылыми еңбектерінде де, эдеби 
шығармаларында да үстемдік еткен таптардың адамдары мен ісі, 
салты мен мінез-құлқы баяндалады, сөйтіп нағыз тарих жасаған 
адамдардың, еңбекшілердің өкілдері мен ісі мүлде ауызға 
алынбайды» деп айыптауы да еш ақтауға келмейді. Дегенімен, 
таптык жіктеу туынды тағдырын таразылайтын кеңестік идео- 
логтарға тэн таптырмас тұжырым еді. Ол аздай, «қайдағы бір 
кертартпа адамдарды, халыққа жат нэрселерді тыққыштайды» 
деуі «көрмес, түйені де көрместің» кері еді. Эпопеяны жазу су- 
реткерге сұрапыл майданға кірумен бірдей болды.

М. Әуезовтің «Абай» романының жолын ашып, калган 
кітаптарының кым-куыт, катерлі уакытта жанталаспен жазы- 
лып бітуіне де Б. Кенжебаевтың батыл эрекеті, табандылыгы мен 
тектілігі, тегеурінділігі мен терен түсінігі өз нэтижесін берген. 
Жарк етіп жасындай жзд)т колына тиген роман романга ұласты, 
рауанды жолдар, сан күйлі сараланган сөйлемдер, can күмістей 
дараланган ұлы да ұлагатты ойдың, телегей теңізіндей терең бі- 
лімінің, галамдык деңгейдегі әлемнің сан алуан жемісіне тұнды 
да кетті.

Роман шыкканнан кейінгі т^ ы  бір жасалган ерлік -  сүйінші 
макаланьщ жазылуы. Профессор Қ.Ергөбекке берген сұхбатында 
Қ. Шаңгытбаев: «Сүйінші данасы» келмей тұрып, «Қазак өмірі-
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нің энциклопедиясы» деп атап жазған макаламыз «Социалистік 
Қазақстанда» «Абай» деген атпен жарк ете қалды, макала жарық 
көргенге дейін «Абай» романының жарыққа шыкканын пенде 
баласы білген жоқ» депті [14]. Содан кейін не болды дейсіз ғой? 
Біз халык куанып, сүйіншілеп оқыған шығар деп ойлаймыз. Сөйт- 
сек, жақсылыкқа қуанатын, қалың қазаққа басына конатын бақты 
бұйыртпауға бекінгендер бар екен. Баспа директоры А. Өтеев 
Бейсенбайдай батыл баспагерді «жүндей түткен» Арыз жазып, 
«Абай» романы үшін кызметтен босаған. М. Әуезовті қуантып, 
толкыткан Б. Кенжебаевтың катаң советтік идеология кысы- 
мында эдебиетке жарьщ жол ашканын білді ме екен?! «Абай» 
романы осыдан кешігіп мезгілінде шыкпм-анда нендей күй кешер 
еді? Түбі бір шығар еді-ау. Бірак одан жазушы да, окырмандар да, 
казак елі де ұтылар еді! Орны толмас мэңгі өкінішке калар еді. 
Ол батылдықты қазактың біртуар түлғасы, көрнекті эдебиетші 
ғалым Б. Кенжебаев жасады.

Ғалым ерлікке парапар іс жасаса да өз естелігінде карапайым 
ғана баяндапты. «1941 жылы май айында Алматыға ауысып келіп 
Қазактың Мемлекеттік біріккен баспасының бас редакторы бо- 
лып тағайындалдым:... 22 июнь күні ¥лы Отан соғысы басталды 
да, кейбір жабдыктар мен қызметкерлердің жетіспеу салдарынан, 
оның бүрынғы жоспары өзгертіліп, біраз шығармаларды токтата 
түруға мәжбүр болдык. Бірак біз, баспа кызметкерлері, эрі 
ойласып, бері ойласып «Абай» романын ертерек шығару керек 
деп таптык. Көп кідіртпей машинаға жаңа эріппен кайта баскызып 
(кітап алғашында ескі латын эрпімен терілген еді), баспаханаға 
жібердік» [15].

Б. Кенжебаевтың естелігіндеғі «баспа қызметкерлерінің эрі 
ойласып бері ойласуы» эркімнің колдай бермейтіндігін байкатады. 
Сөйтіп соңғы сөзді бас редактордың өзі айткан. Баспа директоры 
А. Өтеевтің Қазакстан компартиясы Орталык Комитетінің сек
ретарь! Н. Скварцовка «М. Әуезовтің «Абай» романы шыкпайтын 
болды. Құрттық!» деп рапорт беруі де 37-інші жылдардың ұлттың 
озык ойлы окымыстыларын сталиндік жазалауға кұлшынған ес- 
кі сана калдығы еді. Топас, санасыз тобырлар М. Әуезовтің жеке 
басына кандай катер төрдірді, кауіпті, киын уақытта жанүшыра 
жазылған үлкен туындысына да дүшпандык пиғылын жасады. 
«Абай» романы жыртылмады да, құртылмады да! Алдымен бір
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Алла, сонан соң Б. Кенжебаевтай басын қатерге тіккен өжет-өткір 
ұлтжандылардың арқасында, жарық көрді-ау, акыры. Қудаланса 
да құтты, куатгы іс тындырды. Жаткан жерің жаннатта болғыр!.

М. Әуезов «Бейсенбай м-а! Кітаптың дүниеге шығуына еткен 
еңбегің мен достык, інілік көңіліңці айрыкша сүйсініп бағалм-ан 
жүрекпен сыйлаймын» деп 31.08.1942 жылы датасын көрсетіп 
ықыласты шынайы ризашылыкпен қолтаңбасын койып беруіде 
көкірегін кернеген ризашылығының, сэулелі сыйластығьшын 
белгісі. Баспада бір жарым жылдай жатқан кітапты «кырағы көз- 
дерден» таза ұстап, араб қарпінен жаңа латын жазуына ұкьштап 
тусіріп, баспаханадан шығарып жіберуі де нағыз нартэуекелдің 
жаркын үлгісі, азаматтык ерліктің аскан үлгісі. Олар «Абайды» 
ғана жарыкка шығарған жоқ, казақ поэзиясьшың шұгылалы күнін 
аспанға шығарды. Сонау элімсақтан келе жаткан ғажайьш, бай 
көркем сөзінің қыруар казынасы бар халыктьщ эдебиет элемін- 
дегі жолын ашты.

«Абай жолы» -  тарихи шындықты таразылап, талғап, көр- 
кемдік таныммен зерделеп, зерттеп, екшеп пайдаланған ғажайып 
туынды. Осыдан-ак эйгілі жазушыньщ шығармаға аскан сүйіспен- 
шілікпен кіріскенін сезінеміз. «Абай жолы» -  тарихи шыңдыкты 
көркем шындыкка үтымды үштастырған ұлағатты туынды.

«Абайдың шығармашылығын туғызған түрлі себеп пен 
жағдайдың, кайшьшыктар мен тартыстардың табиғатын тереңдеп 
тану аркылы ақынның өмір жолын, дэуір шындығына сәйкес бей- 
неледі», деп академик Р.Бердібай атап көрсеткендей, эпопея өн 
бойы тарихи шындықтың, дерекгердің түтастығын күрайды[16]. 
Сондай-ақ «Абай» жолының ерекше табысты болуының тү- 
бірлі себебі, эдеби шығарманың тм-дырын шешетін сюжет пен 
характер бірлігін жазушының шебер үйлестіре білуінде» деп эпо- 
пеяның бір дэуірлік композициялық-архитектоникалык күрылы- 
мын даралайды.

Зерттеушілер өз заманынан бүрьшғы кейбір оқиғаларды 
жанама сюжет ретінде енгізуі Абай түлғасын неғүрлым ұнамды 
жағынан сомдау максатына көздеуімен ұғындырады. М. Әуезов 
мол материал жинаған. Әлем эдебиетіндегі тарихи туындылардың 
атасы В. Скотт ең алғаш шотланд халкының жыр, балладаларын 
кұрастырса, М. Әуезов те 1926-27 жылдары Абайдың екі том- 
дык шығармалар жинағын құрастырады. Ол 1922-23 жылдары I.
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Жансүгіров қолдауымен шыккан Абайдың ұрпактары Тұрлығұл- 
дьщ, Кәкітайдьщ жазбалары бар, баска да ел ішін аралап ақын 
өмірі туралы көрген-білгенін көне көз қарттардан жазып алды, 
басқа да Абайға катысты шыккан макалалар, пікірлерді, архивтік 
мұрағаттарды т.т. соншама мол дерек, құжаттарды жинаған.

Ф.Ғ.Д., профессор Т. Жұртбай «М. Әуезовтің «Абай жолы» 
роман эпопеясында бірде бір жалған көркемдік піындык жок, 
барлығы да өмірлік тарихи пп>індыкка негізделген көркем шын- 
дык. Яғни өмірлік тарихи шындыкты көркем шьшдыкка айналды- 
руда бізде Әуезовке жеткен тұлға жок» -  деп ғұлама суреткердің 
қыруар материалдардьщ киюьш келтіріп, ұкьштылыкпен кэдеге 
асыруын айқындайды. [11]

Тарихшы тарихи еңбекті мазмұндауда деректердің, кұжат- 
тардьщ дэлдігін сакгай білсе, тарихи піығарма авторы сол тарихи 
жағдайды, қубылысты тарихи деректер дәлдігіне негіздей оты- 
рьпі, көркемдік шындьщта айнытпай береді. Мұны біз «Абай жо- 
лындағы» сол кезеңдегі элеуметтік, саяси окиғалардың бейнелен- 
уінен аңғарамыз. Бұл -  тарихи романның шарты. Жазушы тари
хи романньщ жанрлык ерекшелігін, теорияльпс негізде талдап, 
сараптап, элемдік классикальпс үздік туындылардың жетістігінен 
үйрене келе, оны өз ізденісімен дамытып байыта түскен.

«Абай жолы» эпопеясы арқылы тарихи туьгадының элем- 
дік биіктегі үлгісін жасады. 1970 жылдардан бастап тарихи 
түлғаларды бейнелеу, халыктың өткен тарихьш көркемдік негізде 
жинақтап жазу эдебиетімізде зор кұлшыныс туғызды. Бүл құлшы- 
ныс коммунистік саясаттың казак тарихьша, тарихи түлғаларға 
идеологияльщ киянат-кысымына карамастан, тарріхи проза мен 
поэмаларда, драмаларда бейнелеуге үмтылыстан байкалды. Егер 
«Абай жольо> жазылмаса бүгінгі күнге дейін окырмандардың 
тарихи санасьш ояткан, үлттык тарихка кұштарльн-ын арттырған 
баска туындылардьщ дүниеге келуі оңайға сокпас еді. Шынын 
айтсак, ол -  казак тарихи роман жанрының Темірказык жұлдызы. 
Ш.Айтматовтьщ «Орыс эдебиеті үіпін Лев Толстой кандай болса, 
Мүхтар Әуезов біздер үшін сондай болады». -  деуі де акикат. 
Орыс эдебиетінде тарихи романның классикалык үлгісін жасаған 
ғүлама суреткер әдебиет элеміндегі айырьщпіа жаркьш қүбы- 
лыс больш калса, Әуезов калам карымы жағьшан Толстоймен 
бэсекелеседі: «Заман талабы канша шектесе де, М.Әуезов эде-
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биеттің эр жанрында, ғылымда эрі коғамдағы кайраткерлік кыз- 
меті бар, бір басынан элденеше есе асатын арпалысты тірлікті 
аркалады. Толстой болса жайбарақат Ясная Полянада тынығып 
жүріп жаза берді» [17].

Ш.Айтматов бұл пайымдауын Л.Н. Толстойдың «Соғыс жэ- 
не бейбітшілік» роман-эпопеясына карата айтты. Олай дейтіні- 
міз, аталған шығарма орыс тарихындағы аса маңызды кезеңдегі 
халык тағдырын, тарихи оқиғалардағы тарихи тұлғалар мен түр- 
лі кейіпкерлердің мінез-қылықтарын, іс-эрекеттерін бейбітшілік 
пен соғыс жағдайындағы адамдар іс-эрекеттерін кеңінен суретте- 
ді. XIX ғасырдың алғашқы щирегіне дейін «Соғыс пен бейбітші- 
лік» шығармасы тарихи жанрдағы бірден-бір үлгі болды. М.Әуе- 
зов Л.Толстойдың тарихи құжаттармен жұмыс істеу тэжірибесін 
саралады, бір ғасырдағы коғамдык өмірді, саяси-элеуметтік өзге- 
рістерді, казак халкының тарихи тм'дырын талдап, жүйелеп ұлы 
ойшыл-ақын Абай бейнесін шынайы сомдады. Араб әдебиетін- 
дегі тарихи роман шебері Зейдан осыған катысты: «М.Әуезовтің 
эйгілі «Абай» және «Абай жолы» романдары накты тарихи дерек- 
тілігінен ғөрі -  суреткердің сұлулык киялына мейілінше кең ерік 
беріліп, коғамдык, элеуметтік қүбылысты бейнелі корыткан, өмір 
шындығын еркін, көркем түйіндеген кескіндімелік піығарма» де
ген тұжырым түйіндеді [18].

Жазушы тарихи деректер негізінде, коғамдык-элеуметтік кұ- 
былысты накты баяндады. Тарихи шындыкты еркін де шебер 
суреттеуімен ерекшеленді. Суреткердің сұлупык киялы да, кең 
карымды көркемдік елестетуі де, таным тереңдігі мен сезімталды- 
ғы эпопеяның бүкіл табиғатынан айкын танылады. Тарихи шьга- 
дығының нактылығы роман композициясымен шымыр кабыскан.

Тарихи туынды тарихи кұжаттарға негізделгенімен, мол мате- 
риалдың бэрі кейде пайдаға аса бермейді. Жазушы оны санамен 
сараптап, талғам таразысынан өткізді. Көз көрмеген дәуірдің 
піынайылығын катаң сактаумен бірге, кейде көркемдік киялдан 
жанама окиға көріністер косады. Бұл тарихи шындыкпен біте 
кабысады. Ал оны тұтастыру нағыз мьщты талантка тэн касиет. 
Скотт, Толстой, Купер -  осындай шеберлер. Осыған М. Әуезов 
те косылады. Әр кұжатты кисынын тауып, соншама көлемді эпо- 
пеянын композициялык күрылымына сабактастыра білген. Бүл 
жағынан келгенде сонау В. Скоттан бастап, элемдегі тарихты
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жазушылардың бай тэжірибесінен алған тағылымы көрінеді. Дэл 
осы В. Скотт -  тарихи деректер мен құжаттарды, материалдарды 
жинау, меңгеру, туындыда пайдалануды үйреткен ұлы ұстаз. Осы 
жағынан келгенде Л. Толстой да, А.К. Толстой да, Ф. Купер де, 
Стендаль да, В. Шишков та т.б. тамаша тағылым алған. М. Эуезов 
оған ӨЗІНДІК көзқараспен барды. Бір халықтың бір дэуірден екін- 
ші дэуірге алмасардағы аласапыран тарихи жағдайын, ел өмірінің 
алуан күрделі мэселелерін, тұрмыс-тіршілігін, мәдениетін, өне- 
рін, патшалық биліктің халыкка жүргізген сұрқия саясаттарын, 
кыскасы бодандык б^ауының түрлі түйткілдерін көрсету оңай 
емес еді. М. Әуезов калам алған уакыт О. Бальзак, В. Скотт, 
Ф. Купер, Л. Толстой, Э. Хемингуэй қоғамындай барынша еркін, 
ойды кеңінен толғап, көсіле жазатын, шешіле эңгімелейтін кез 
емес еді. Таптьщ жікке бөлген қоғам қаншама катер, кауіпті төн- 
дірсе де, әйгілі суреткердің Абайға деген улы махаббатын сөндіре 
алған жок. Тш'дыр таукыметін тарта жүріп, алдыңғы асьш ойлы 
ардақты ағаларьшың сталиндік жауыздык жазалаудың, катыгез- 
діктің кұрбаны болғанын бір сэт естен шығармаған кайсар тұлға 
көкірегіндегі көкейтесті ойларын асау арынды ағыстай армансыз 
актара алмады. Түрлі тоскауьш, кедергіге карамастан, алған бағы- 
тынан кайтпады. Халыкка Абайдай ұлы акын тұлғасын сомдаған 
кесек туындыны тағдыр тартысында экелді.

«Абай» эпопеясы -  бұл біздің көркемдік жэне элеуметтік эн- 
циклопедиямыз, бұл біздің жалпы мандатымыз» дей келе... өзін- 
дік көркемдік жэне адамгершілік элемімізді, өзіндік көшпенді 
мэдениетімізді, өзіндік ұлы жырымызды калыптастырып, көте- 
ріле білген биіктеріміз үшін беретін жалпы есебіміз Әуезов бізді 
элемдік деңгейдегі жалпы көркемдігі тарихи ойлау жүйесіне кө- 
терді» деген Ш. Айтматов түжырымы да акикат. [3].

Ж. Аймауытов, М. Дулатов романдары -  кытымыр коғамның 
киянатьшда калған кезде М. Әуезовтің эпопеясы тарихи тағлымды 
тереңдетіп, өткеннің өнегелі жолына зер салуды міндеттеді. Сұм- 
дык-катерлі заманда ұлттык тарихи жадыны кайта жаңғыртты. 
Ұлттык эдебиет жок, бәрін орыс әдебиеті жасап, калыптастырды 
деген сыңаржак көзкараста М. Әуезовтің «Абай жолы» барлык өр- 
кениет атаулыдан шеткері ығыстырып тастаған, шекеден караған 
казак өткеніне, халыктың ғасырлардан сабактаскан мэуелі мәде- 
ниетінің, бай да сұлу тілінің ешкімнен калыспайтын эдебиетінің
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барын батыл дэлелдеді. Қазақ эдебиеті үшін бұл күтпеген олжа 
болды. Айтматовша айтсак, «көркемдік жэне элеуметтік энцик
лопедия».

Кітапты орыс тіліне кейінгі жылдары тэржімалаған белгілі 
жазушы, аудармашы А. Ким де: «элеуметтік салмағы ауыр тари- 
хи шығарманьи) кеңестік эдебиеттанушылардьщ «таптық күреске 
арналған» деген біржақты топшылауына қарсы «... шын мэнінде 
бүл элемдегі көшпенділер өркениетіне арналған алғашкы роман. 
Мың жылдықтар бойы қалыптасқан көшпенділер өркениеті, 
қазақтың жаратылыс болмысы осы романда жан-жақты көрініс 
тапқан» деп бағалаған [17]. Тек көшпенді мэдениет кана емес, 
егіншілікке бет бұрып, отырыкшылыкка бейімделе бастаған 
халықтың қоғамдык кұрылыстың алмасу алдындағы күрделі де 
киын ахуалын, алуан қайшылыкты жағдайын күмэнсіз дэлелдеп 
шыккан шындьи'ы шымыр шығарма.

Патшалық Ресейдін бұратана халықтарды шокындыру 
саясатын М. Әуезов 1951 жылы “Ақын аға” романьшда Абайдьщ 
генерал-ғубернатормен жүздесуінде батыл айтқаны кезінде 
сынға ұшырады. Оны жазушы “Абай жолында” орыс достары- 
ның аузынан баяндайды. Бұл жазушының дэуір шындығын бей- 
нелеудеғі ұлы максат жолындағы амалдары еді [19].

Ю. Мейер «Талантты адам бізге киын болып көрінетін тэріз- 
ді, бүл нысанаға дөп тигізетін мерген, кемеңғер, тіпті бізге көріне 
бермейтін нысанаға дэл тигізе алады. Сонылық-данышпандардьщ 
жаратылысына тэн» деп кемеңгер түлғаның ерекшелігін атап 
көрсетеді [20]. Бүл үлы таланттарға тэн ерекшелік. М. Әуезов -  
классик суреткер ғана емес, кеменгер түлға. Ол казак өмір тұрмы- 
сының, эдет-ғүрпының, тарихы мен этнографиясының керемет 
білгірі, «Абай жолында» не суреттесе де, дэл де айқын, дэлелді 
де дэйектілігін көрсете білді.

Әр кейіпкердін сөйлеу тілінен бастап, жас, кэсіп, мінез 
ерекшеліғін капысыз, пп.інайы, накты бейнелейді. Артықтау, 
шындыктан алшактау дейтіндей деталь, эпизод, көрініс таба 
алмайсыз. Рас тарихи туындыға тэн көркемдік қиял не болмаса 
бұрынғы оқиғаларды бергі уакытқа көшіріп пайдалану, рет
роспектива жасау кездеседі. Бірақ оның өзі де эпопеяның көр- 
кемдік тарихи шындығымен астасып кетеді. Сонан соң Мейер 
меңзеген,бізге көріне бермейтін нысанаға дәл тигізетін кабілет.



1-тарау. «Абай жолының» азапты жолы 23

шеберлігі талант даралығы -  ұлы Әуезовке тән касиет ол қиын 
уакытта үлкен эпопеяда өзінен бүрынғы бір дэуірді соншалықты 
шьшайы нақтылы бейнелеумен бірге, алдм'ы уақыттьщ да тыны- 
сын болжамдап байқап отырады. Көрегендік кереметтері кемең- 
гер таланттарда кездеседі. Қоғам қайраткері Мурат Әуезов «... 
Жазушының бүкіл шығармалары күреске үндеді. Себебі Әуезов- 
тің өзі күрескер болған... Әуезов қатал заман тұсында өмір сүр- 
гендіктен, тағдыр оны күрескер тактик, стратег етіп тэрбиеледі», 
-  дейді сұхбатында [21].

Мухтар Омарханулы шын мағынасында кажымас, кайсар кү- 
рескер еді. Ол кертартпа қоғамда қиянатпен қаламымен де күрес- 
ті, азаматтық айқын үнін де білдірді, елдің елдігін, ертенін ойлап, 
ауыр ойлардың азабымен арпалысты. Оны жалғыз «Абай жолы» 
немесе «Қилы заманнан» ғана емес, күллі шығармашылығынан, 
мақала, очерк, жол жазбаларынан, ғылыми зерттеулерінен айқын 
байқай аламыз. Ұлттьщ, болашақ урпақтың тағдыры, тілі мен ді- 
ні, ділі -  бэрі де толағай талантты талай толғандырды.

Тағдыр кандай қатыгез. М. Әуезов қолына қалам алып, 
эдебиет элеміне араласқаннан бастап, қысым мен кудалау, 
киянат пен айыпталудан арьшмады. Түрме азабын көрді. Кө- 
реалмас, кызғаншак топас тобырдың да сойқаньша да төзіп 
бақты. Әр жазған шығармасын куана куптап, колдап жарыкка 
шығарудың орнына, кайдағы бір саяси астар іздеп, ойын тежеп, 
қаламын кағып, қағажу көрсетті. Қадірін түсінбеген, мэдениет- 
ті милаулардың мүйіздегеніне қосылып, біржолата үнін өшіруге 
тырыскан өзге улттың урдажықтары да аз болмады.

Мурат Әуезов экесінің килы да қиын тағдыры туралы айта 
келіп: «1956 жылдан бастап куғын, сүргін қурбандары ақтала 
бастады. Әкемнің жаймашуак өмірі де сол кезден басталды. 
Әкем өмірінің тек бес жылын ғана, алансыз шығармашылықка 
арнады», -  дейді [22]. Бел шешіп, білегін сыбана кіріскен сол бес 
жылда қаншама дүние жазылды. Қоғам қайраткері ретінде ше- 
телдік сапарларын, ел, жер аралап, халықпен кездееулерін, басқа 
да шараларын ескерсек, кыска уақыта ерен еңбек еткен. Қалай де
секте, М. Әуезов шығармашыльи-ында ултының муң-муктажын, 
тіршілігін ойлап, қайтсек іргелес мемлекеттермен терезесі тең 
ел боламыз деп армандап, аңсағаны аңғарылады. Соның бір 
улағатты ушқындары «Абай жолында» да жарқырап тур.
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К. Паустовский «Елестету -  зердеге негізделген, ал зерде -  
шындықтың құбылыстарына негізделген», деп пайымдағандай, 
М. Әуезовтің зерек зердесі, сергек сезімталдығы, айқын елес- 
тетудің көркемдік ойлау элемімен тығыз ұштасып шығарманың 
шынайылығын аныктай түседі.

М.Әуезовтің роман-эпопеясынан аңғаратынымыз -  көркемдік 
елестетудің күштілігі. Бұл шығармадағы бірімен-бірі сабактаса 
өрбіп отыратын сюжет, эпизодтардағы, пейзаж бен интерьер, 
авторлық баяндаудағы неғұрлым бай, алуан ^ымдар мен зат, 
бұйымның атауы, түр-түсінен де байқалып отырады. Әрбір кұбы- 
лыстың, жм'дайдьщ, окиғаның шынайы себебін ашу максатында 
автор сол замандағы барлық кэсіп, тіршілік, зат бұйымдарын, 
құрал-саймандарын молынан енгізген. Кез-келген заттың сипаты, 
іс-эрекет бэрі де туындының өнбойында ұшырасып отырады. 
Олар кейіпкерлер эрекетіне, дэуір шындығына сэйкестікте беріл- 
ген. Л.Н. Толстой елестетуді жазушыға айрықша қасиет деп бі- 
леді. М. Әуезовтін торг кітаптык эпопеясында каншама кейіпкер 
бар. Олардың эркайсысыныи білім, таным, түсінігіне, жас ерек- 
шелігіне сай сөздері, іс-эрекеттері, еңбектің түрлі саласындағы 
курал-жабдықтары, тұрмыс-тіршіліктегі заттар, бұйымдар, кару, 
саймандар бэрі шынайы сипатталған. Әр зат-бұйымының аталуы, 
түр-сипатынан бөлек, еңбек үдерісіндегі колданылуы да ғұлама 
суреткердің таным тереңдігін, көркемдік елестетудің кеңдігін, 
асқан білімдарлығын көрсетеді.

М. Әуезов эңгімелерін орыс тіліне аударған А. Пантиелев: 
«Ол үнемі, бүкіл өмір бойы уақытпен санаспай, қажымай талмай 
жұмыс істеді. Әуезовтің жүмыс істемеген кезін байқап көрмеп- 
пін. Қонақтарды қабылдап жүріп-ақ, ол жұмыс істейтін. Ол өте 
көп оқыды жэне де мұның бэрі эркез жұмыстағы оқу болатын. 
Әуезов нағыз көп станок болатьш» деп керемет білімділігін, 
кажымас еңбекқорлығын ерекшелейді. [15] Расында да, М. Әуе- 
зовтін алып мүхиттай алуан зор білімі ұлы түлғасын, өнегесін де 
өзгешелесе, эр шығармасында да білімнің саркылмас байлығы 
айқын көзге ұрып түрады.

М. Әуезов 5-7 түркі тілін еркін білген, тарих, эдебиет, 
фольклор, педагогика, психология, әлеуметтану, мэдениеттану, 
философия т.б. пәндерді жетік меңгерген. Табиғат тілін, жараты- 
лыстың сан алуан сырын, жеті қат аспанның, жұлдыздар элемінің
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кұпия сырына қанық ата-бабаларының табиғи білімінен де нэрле- 
ніп, оны да жаратылыстануцың жаңа заңдылықтағы ілімдерінен 
толықтырып отырған. Мұны эпопеядағы түнгі, кешкі әр мезгіл- 
дегі табиғат суреттемелерінен сеземіз. Исаның жапан түзде аязы 
қатты, суық кыста ызғарлы борандағы малмен бірге ығып кеткен 
жанкешті арпалысы да өз басынан өткен оқиғадай бейнеленеді. 
Дэл жанында жүргендей аянышты күй кешеміз. Әр оқиға құбы- 
лыс, деталь, эпизод, көрініс, суреттеме, сюжет нық сендіреді. 
Өйткені, онда шынайылық бар. Шынайылық үлкен білім мен зор 
талант тұтастығында айқындалады.

Әдебиетші, журналист Ә. Рахымжанов бір сөзінде «Мұхтар 
Әуезов «Абай жолы» романын Абайдың қасында Абай боп оты- 
рып жазды» деген екен. [23] Абайдың ақындық талантының 
ұлылығына, адамгершілігіне, болмысьшың ерен біліктілігіне 
көзі жеткен М. Әуезов жасынан оқып, түйсінген қазақ поэзия 
патшасын суреттеуге аса құштарлық танытқан. Абайды жан 
тэнімен сүйгені сондай, шығармасының алуан кұпиясына те- 
реңдей еніп, оны айқын ашуға қүлшына кірісті. Мол материал 
жиналғанымен, социалистік реализм шеңберінде бар піындықты 
еркін жайып салу соншалыкты ауыр да азапты еді. Оның үсті- 
не коғамдық қүрылыстың қиянат-қыспағы да, саясат сойқаны да 
арындап, ағындап тұрған піабытты тежеп тастады. Абай болып 
ойланып, толғанып, соның арман-аңсарына бойлау, мұң-піеріне 
шырмалу, елінің елдігі мен ертеңі үшін жан азабына түсу де оңай 
емес. Абайдың заманын алуан кайшылыкты тартыстарымен, шы- 
мыр піындықтарымен бүкпесіз жеткізу де коммунистік идеоло- 
гияның үлт эдебиетіне қойған катал шектеуінен, түрлі тосқауы- 
лынан тоқтамай өтіп, өз дегеніне, көздегеніне үмтылғанын да се- 
земіз. Ол Абайды адамзаттың ақындық, данышпандық әлемінің 
ірі түлғасы етіп көрсетуці діттеді, соған жетті де!

Көрнекті эдебиеттанушы, академик С. Қирабаев «.... Әуезов- 
тің шығармасына да біркатар сындар айтылды «Абай» романы- 
ның бірінші, екінпіі кітабы шыкканда, мактаулар да, сын, ескер- 
тулер де айтылып жатты. Ғабит Мүсірепов, Темірғали Нүртазин- 
дер макала жазды. Мұхтар соның бэрін ескерді [24] депті.

Жазушынын өмірінін сонында естеліктер кітабына редактор 
болған акын, аудармашы Н. Скальковская да автормен жүмыс іс- 
теудің жеңілдігін, «түзетулеріміз тек кана мэтінді жаксартты» деп
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кұптап колдауы да Әуезовтің жазу өнеріне, мэдениетіне аскан 
ұкыптылығын білдіреді.[25]

Сынды мойындау, айтылған ой, пікірді сараптап, саралап 
талғам мен таным таразысына салып, шығармасын қайта карал, 
түзетіп, жөндеу нағыз улы талантқа тэн еңбеккорлық. Әлем эде- 
биетіндегі небір классиктер шығармаларының жeтicтiктq)iмeн бір- 
ге айтылған сындарды да ой талқысына салған. Тарлан талант бә- 
ріне байыппен, акылмен қараған. Ең бастысы өз туындысына тура 
бидей катал, әділ сыншы болған. Көркем сөздің өрнек-оюын, түс 
бояуын, сэн-сымбатын үйлестіруде тынбай ізденіп, тапжьшмай ең- 
бек еткен. ^ м іс і  -  күллі элем ісұштарлыкпен ыкьшастанған казак 
көркем өнерінің асыл кұндылығы -  «Абай жолы» эпопеясы.

Шығарманың халыктык ұғымы оның шынайьшык деңге- 
йін аныктайды. Бұл өлшемге «Абай жолы» дэл келеді. Өйтке- 
ні, роман-эпопеяның басты жетістіктерінің бірі -  тарихилығы, 
яғни, Абай өмір сүрген заманнын окиға, жағдайларымен шынайы 
бейнеленуі. Дэуірдің тарихи шындығы көркемдік піындыкпен 
сабактасып, байланысады. Ә.Кекілбаев сөзімен топшыласак: 
«Өнерді өмірлі ететін шындык, шьшдыкка адал кызмет ететін 
таланттан ғана кемел суреткер шьщпак. Осы бір даусыз кағиданы 
жузеге асыру үлкен таланттьщ өзіне де оңайға түспейді. Сурет- 
керлік дарьшмен коса азаматтык флікті де кажет етеді» [26]. Осы 
бір жүрек тереңінен тзтан түжырым М. Әуезов талантьша дэл 
бағытталғандай. Баскасын айтпағанда, М. Әуезов өмір сүрген заман 
кандай еді? Алдынғы толкьш алыптардьщ бэрі кудаланьш, атылып, 
елге ес боларлык дарынды, жалынды түлғалар катары сиреген кезде 
осьшдай ауыр да азапгы такырыпка басьш катерге тікгі.

¥лы классик дел аскактаткан Абайдың өз болмысынан да кір 
іздеғендер аз болған жок. «Акындар ағасы» аталған шығарманың 
алғашкы нұскасынан шикілік іздел ліүйілгендер каншама. Айту- 
ға тыйым салған Абылай, Кенесары заманы дэрілтелді, хан, 
ср[тандар бейнеленді т.б. дел жалалар жауыл жатты. М. Әуе- 
зов бүған мойыған жок. Партияның эдебиетке койған катаң 
талабьшан айналыл өте алмады. Баскаша мүмкін емес еді. Әбден 
ойда лісіл жетілген идеяларды да инеден өткізғен жілтей асыл 
туындының алтын аркауына сабактады. Бір дәуірді, бүкіл тарихи, 
саяси әлеуметтік, коғамдык ахуалымен кең тыныста көрсетудің 
алуан жолын іздеді. Ізденіс игілігін берді.
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М.Әуезов кезекті бір дэрісінде «Менің бақытым феодалдык 
коғамды көргенім» депті. Жазушы мүны бекерден-бекерге айт- 
ып отырған жоқ. Балалык шағынан өткен уақыттың тынысын 
сезіп, біліп-байқап көкейе түйе келе, Қазан төңкерісінен кейін 
бұрыңғының бэрін түкке жарағысыз етіп, таптық кайшылықты 
устанған, небір саясат сойкандарының залым пиғылдарына қарсы 
жүректен шыққан шындығы еді. Ол заман шындығы көлеңкесін- 
де калып қоймай, оның қатпарлы кырларына, тарихына тереңдеп 
еніп, кұжаттық материалдармен жэне тынбай ізденіп жинаған де- 
ректерімен дэуірдің кең тынысын жеткізді.

А.С. Пушкин «Өткір акыл-ой мен талғам тек қана ең жақсы 
коғамда тэрбиеленеді, демек шынайы талант кез-келген жерде, 
кез-келген бағытта, кез-келген ыкпалмен жаркырайды», -  деп 
таланттын тірегі мықты, білімді, өрелі орта екенін айқындайды. 
[27] Бұл -  ақикат. Пушкиннің данқы дүрілдеп шығуына, сол кез- 
дегі эдеби орта айырыкша ықпал тигізді. М. Әуезовке де өзінің 
алдындағы эдебиетіміз бен мэдениетіміздің, майталмандары, 
алып арыстарымыз Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, А. Байтұр- 
сынов, Ә. Бөкейханов, Қ. Кемеңгерұлы, М. Дулатов т.б. айтулы 
тұлғаларымыздың ғажайып шығармаларының эсері тиді. Одан 
бөлек элем эдебиетінің классиктерінен, шығыс пен батыстың 
бай фольклорынан, казақ ауыз эдебиетінің асыл казыналарьшан 
каншама дүние үйренді. Сөз өнерінің інжу-маржандарын терді. 
Өрнекті сөздін мол үлгісін көркем туындыда жарқырата жайып 
салды.

Әлем эдебиетіндегі небір таңдаулы таланттар тағдырына зер 
салыңызшы, көпшілігі бірыңғай жазушылыкпен айналыскан. 
Ал ғұлама М. Әуезов араласпаған сала кемде-кем шығар. Әде- 
биеттің барлык жанры, газет жанрлары, алуан коғамдык іс- 
тер, жол сапарлар, ел аралау материал жинау, халыкпен жүзде- 
су т.б. Қоғамның, халықтьщ қат-қабат мэселелері. Одан қалса 
адамзаттык мэселелер. Осының бэріне уақыт тауып үлгеріп (50 
томды құрап отырған кыруар дүние калдыру) -  І^ а й д ы ң  берген 
куаты десек те, үлы таланттың ұланғайыр еңбегі, ерлік өнегесі, 
еңбеккорлық қасиеті. Жайланып демалып, кажет кезде шетелді 
еркін шарлап, шаттанып, шалкып жүріп, калауынша қалам тер- 
беп көсіліп сөйлеп, ойын еркін ашық айткан М.Твен, Дж.Лон- 
дон, В.Скотт, Р. Стивенсон, күні кешегі Г.Г. Маркес, т.б. тш'дырын
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бастан кешкен жоқ. Қатал тағдыр, қиын өмір, күрделі де қайшы- 
лықты қоғам, саясаттың сан өзгеріп, сан толқып, тірі пенде тұрмак 
тіршіліктің тұрлауын кетірген, зиялы, окымыстыларын жойып, 
қолдан жасаған аштықтан халықты қырып, одан қалса сұм соғыс- 
тың аранына апарып тығып, «уһ енді тыныс алдык-ау» деген де 
тың деген желеумен түрлі ұлттарды тоғыту, оның соңынан жаппай 
карулану, дүниежүзінде куатты империя болу бағытын алға ко- 
йып, Семей өңірінде, атом, сутегі бомбаларын жару, жерастында, 
үстінде ядролық сынақтарын жасау, байтақ казақ даласының по
лигонга айналуы елім деп елжіреген ер түлғаның етжүрегін ез- 
беді дейсіз бе? Тіпті талайдан талмай жиып зерттеген қазақтьщ 
Абайдай үлы ақынын әлемге танытуіа карманып, колға батыл 
қалам алғанда, бірде бал^ына, бірде қаламына жармасьш, жазған 
туындысын саясат шырмауында жоқ еткісі келген, басьша кауіп 
төндіріп, өмірін қорлаған керенау коғамньщ кесір-кесапатты, 
топас, тоғышар тобыры каншама кесе көлденең түрды. Сондай 
шақта, бас сауғалап жүріп Абайдай аскақ тұлғаны аласартушы 
азғьгадардың алдында жауаптаса жүріп, жолынан кайтпады. Абай 
жүрген жол да қандай ауыр болғаны заманына аян.

М.Әуезов 1930 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекет- 
тік университетінің аспирантурасында оқып жүрген эрі Орман 
шаруашылығы техникумында казак эдебиетін сабак беріп жүрген 
кезінде 16 кыркүйекте НКВД кызметкерлері түткындаған. Сол 
жылы күзде Алматыдағы Тастак абактысында «мемлекетке карсы 
жэне контрреволюциялык кызметі, басмашылыкпен байланысы» 
деген 58-баппен айыпталып, екі жыл тергеуде жүрген. Осынау 
бап эпербакан саясаттын халык жауларын эшкерелеу саясаты- 
нын кандай зүлымдыкпен жүргізілгендігін байкатады. Құбылған 
саясат ұлы түлғалардың асыл арманына, жаркын ой-мүратына 
каншама кедергі жасады. Халкы үшін, ұлт болашағы үшін кө- 
кейдегі ізгілікті істерін уакытында бастауға да мүрша бермеді. 
Қайсар кұрыш түлға, табанды талант заманнын каншама сұр- 
киясына төтеп берді. Қаншама кауіпті киын күндерде каламын 
тастаған жок. Елінің ертеңі үшін ұлы күрес жолындш'ы үлы 
мұраттарынан айныған жок.

1932 жылдын 20 сэуірінде «үш жыл концлагерге камауға» 
бұйрык берілген, ол үш жылдьщ, 1943 жьшы ғана алынғанын 
ойласак, сол кездегі кауіпсіздік комитет! де, ішкі істер баскармасы



1-тарау. «Абай жолынын» азапты жолы 29

да қайта-кайта мазалап, жанына тыныштык бермепті, «Абай жо
лы» роман-эпопеясын жазып бітіп, оны аудартып, Мэскеуден 
бастырып шығарып, бірінші дэрежелі Сталиндік сыйлықты алып, 
каншама қудалау, қорлау, киянаттан енді ғана кұтылып, жайланып 
ойдағы жаңа дүниелерін жазуға кірісерде тағы бір қауіпті бастан 
өткерген. 1953 жылы мемлекеттік қауіпсіздік комитет! Қазақстан 
КП Орталық Комитетіне жазушьшы тұтқында)та сұрау салғанда, 
жанашыр ағалар қолдауымен Мэскеуге жедел аттанып кеткен. 
Сонда МГУ-де 1953-54 жылдары КСРО халықтары эдебиеті- 
нен дэріс оқығаны да М.Әуезовтің өміріндегі қиын да құйын ке- 
зеңцердің бірінен саналады. Әрине А.Фадеев сиякты талантты 
тұлғалардың қамқорлығымен М.Әуезов тағы бір үлкен қатерден 
дер кезінде бас сауғалап, аман қалды.

М. Әуезовтің «Абай жолы» -  азапты жолмен, арпалыспен, 
айқаспен жазылған кұнды, қымбат қазына. Қазақ деген халықта 
мэдениет те, эдебиет те жоқ деген кемсітуге қарсы түрды, ком- 
мунистік идеологияның озбыр саясатында халқының ар-намысы- 
ның туы бола білді. Қорлык-зорлығы мол, қиянат қудалауы зор, 
қырық құбылған коғам саясатында каламгер қарақан басын күйт- 
теп, бас шұлғып өткендерге ұқсаған жоқ. М. Әуезов «батыр бо- 
лып өтті». Ерлік істер жасады. Баска үлкенді-кішілі көркем туын- 
дыларын былай койғанда, бір ғана «Абай жолының» жазылуы 
-шығармашьыық ерлік. Ой еркіндігі, қалам дербестігі тежелген 
кезде, ұлтшыл космополит, феодалдық ескі заманды көксезшіі, 
«алашордашы» т.б. айыптаулар мен қайраткерлерімізді қаралап, 
саясат сойканы оқымыстыларын жаппай жазалауға ұшыратқан 
киын замандағы санаулы кайсар, батылдың бірі М.Әуезов 
болғанын үрпақ білсе игі.

«Туған жерге туыңды тік» дегендей, «Абай жолына» сэт 
сапар тілеп, алғашкы жоралғы ақ тілекті ағынан ақтарған эде- 
биетіміздің алыптарының бірі Ғабит Мүсірепов еді. 1943 жылы 
жиналыста сөйлеген сөзінде «Абай» романы ерекшелігі туралы 
элденеше рет тоқталған «Абай» -  эрі шын мағынасында қазақ 
халкының асыл өмірінің шын бейнесін көрсете алған ұлттық 
роман әрі мэдениеті елдердің жақсы деген кай романымен болса 
да салыстыруға болатын роман» [3.13]деп аса биік бағалады. 
Бұл парасатты пайымдау нағыз талант ірілігіне тэн еді. Әрі мэ- 
дениетті елдердің жақсы деген кай романымен де салыстырса.
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аспаса, кемімес еді. Эпопеяның элемдік деңгейін айкындады. 
Бұл -  парасатты пайымдау «...бүгінге дейін дүниежүзілік эде- 
биеттің жақсы үлгілерімен жазған... Бірақ ешбір үлгіні көшіріп 
те алған жоқ, еліктеген де жок» -  деп эдетте бір елдің озык дү- 
ниесіне еліктеп, өз туындысын жазған американ, ағылшын, орыс 
т.б. елдер каламгерлерінен даралап алды. Енді бір түжырымда 
«жазушының өз өзегін өртеп, өз жүрегін тербетіп шығарған өз 
еңбегі» деп сүйсінді.

Романның жарыкка шығуынан кейінгі тағдыры да киын бол- 
ды. 1947 жылы 14 наурызда С. Бәйішевтің «Профессор М. Әуезов 
өткендегі қателердің шырмауьгада» мақаласында казак халкы- 
ның өткен дэуіріндегі рухани мэдениетіне күмэн келтіріп «казак 
жазба эдебиеті мен эдеби тілі бұдан ғасырлар бойы, 80 жыл, 150 
жыл бүрын Абай заманында болмады» деген кереғарлыкка барды 
[11.115]. Сонау сүрапыл соғыста ерлік істерімен ел күрметіне 
бөленген танымал ғалымның аузынан мүндай сөздердің шығуы 
да жанға жай түсіргені айкын. Сталиндік жазалаудың зардабын 
эбден тартып, түла бойын коркыныш кыскан зиялы кауьш өз 
халкының эдебиетін, тілін жокка шығарғанда, өзгелер не демесін. 
Осыған байланысты Ғылым Академиясында арнайы талкьшау да 
өтіпті. Оны жоғарыда кыскаша атап кеттік. Қазактың кайраткер 
азаматтары. М. Әуезовті жөнсіз каралап, шығарманьщ тарихи 
шындығын теріске шығарғанда өзгелердің өзімшіл көре алмас 
пиғылдылары шет калсын ба?! Энциклопедиялык ерекшеліктегі 
эпопеяны одактас республикалар,көптеғен шетелдердің әдебиет- 
шілері, каламгерлері, ғалымдары, бм-алап, байыпты, байлам біл- 
дірді. А. Марченко 1971 жылы «Вопросы литературы» журналы- 
ның № 9 санында «Еркін романының «мүмкіндігі» макаласында 
«Абай жолын» шын мэніндегі роман емес, аңыз-эңгімелер 
жиынтығы жэне «житие» деп кекесін білдірғен [28]. М.
Әуезов романымен Ә. Нүрпейісовтың «Қан мен терін» салысты- 
рып, карама-карсы коюы да -  үлы кұндылыкка кисапсыз киянат. 
Мемлекеттік жэне Лениндік сыйлык алған роман-эпопеяны тіпті 
роман деп мойындамауы соракыльщ еді.

Әйтсе де «Мұхтар Әуезов немесе ұлылык үлгісі» атты 1970 
жылғы макаласында Ә.Нүрпейісов: «Әуезов казак эдебиетінің 
абыройы ғана емес, айбары да еді ғой. Жасыратыны жок, Әуе- 
зов барда әуескойлардың бәрі өзін эдебиетші санай коймайтын»
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-  деп ұлы суреткердің өзіндік дара тұлғасын, айырықша талант- 
тылығын айғақтайды [3. 10]

Мақалада Мұхтар Әуезовтің қазақ эдебиетіне енгізген үл- 
кен жаңалығын, зор еңбегін атап көрсетеді.«Әуезов Абайдан 
кейінгі қазак эдебиетінің қалыптасу дэуірінде алғаш рет ли- 
рикалық психологиялық биік өрелі прозаны жазуды үйретті» деп 
классик жазушының әдебиетімізге алып келген жаңа бір бағытын 
б^алайды.[10. 12]Осылайша ұлы таланттың қазақ эдебиетінің 
қалыптасып, дамуындағы көшбасшылық келбетін даралап, мэ- 
дени өміріміздегі ерекше рөлін айкындап береді. Ә.Нұрпейісов 
ұлы талант М.Әуезовке, шығармашылығына деген құрмет сезі- 
мін макалаларында, сөйлеген сөздерінде, сұхбаттарында үнемі 
білдірді.

«Менің халқым туралы» мақаласында «ғасырлар бойы түтін- 
ді киіз үйде көшпенділердің қиын өмірі мен ұзақ тарихы өткен 
болса, міне енді Мұхтар Әуезовтің эйгілі эпопеясы арқылы ме- 
нің халқым үлкен дүбірлі дүниеге терезе аша алды» деп жазды. 
[29]Сөйтіп «Абай жолының» қазақ эдебиетінің элемдік кеңіс- 
тікке кұлаш сермеуіне жарқын жол ашканын айқындап көрсе- 
теді. А.Байтүрсынов, М .Л ^абаев, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, 
Ш.Қүдайбердиев, Қ.Кемеңгерұлының ғажайьш туындылары ке- 
ңестік кертартпа идеологияның құрсауында жарык көрмеген кез- 
де әрі қаламгер қауымды қудалап, жазалап, каламын қолынан 
қаққан заманда М.Әуезов жанталасып, арпалысып жүріп, осьшау 
кітапты дүниеге экелмегенде, қазақ әдебиетінің бүгінгі дэрежесін 
елестету де киын ау.

Марченконың жазу мэдениеттілігін қайдам, тарихи шығар- 
маның талап-шарттарынан хабары жоқтығы да білінеді. Әйтпесе, 
аузына келген мынадай сандырағын «Но как бы ни был соверше
нен тот или иной фольклорный «мотив» ритмический, словесный 
образный, перенести его и современный роман невозможно...» 
деген пікірсымагы еш ақтауга келмейді.[10.42.]

Апырау, басқасьш былай қойғанда, шыгармага шүрегей- 
дей шүйлігіп «Еңбекші адамдардың өкілдері мен id  ауызга 
алынбайды» деу тарихи туындының мазмұнын, кейіпкерлер- 
дін сомдалу сипатын жете түсінбеуін білдіреді. Әйтпесе Дэр- 
кембай, Базаралы т.б. малшы, жұмысшы каншама еңбеккер 
жандар сомдалганын аңгармаган ба? He керек «қазак халқында
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тіл тұгастығы, жер тугастығы, экономикалык тұрмыс тұгасты- 
ғы болмапты, казақ халқы Октябрь революциясына дейін тұгас 
бір ұлт болып біріге алмапты». Осындай советтік идеологияның 
ұлт тамырына балта шауып, өткеннің бэрін теріске шығарып, 
тек Октябрь революциясынан кейінгі кезенді санатка алған ке- 
рітартпа идеология зардабы зиялылар санасын шырмады. «Олай 
болса, казак жазба әдебиеті мен эдеби тілі бұдан ғасырлар бойы, 
80 жыл, 150 жыл бұрын, Абай заманьгада болды деп кім кесіп 
айта алады?» дегені кай сандырак? Әрине, коммунистік партия- 
ның елдің өткен тарихы мен мәдениетінің бэрін феодалдық ескі- 
лік ұғымына телуі «бізде ештеңе жок, бэрі ¥лы Октябрь револю- 
циясы аркасында совет өкіметі экелді» немесе «партиянын экелік 
камқорлығы» деп санаға эбден сіңірген сыңаржак пікірінен асьш 
кайда барсын? Қазақ жазба эдебиеті мен эдеби тілі ғасырлар бойы 
болмады, енді ғана жасалды деген коммунистік саясат жасанды- 
лығының салдары жай сауаты жоқ адам тұрмақ, оқыған ғалымньщ 
түйсік-танымын тұмшалағанда, баскалар не айтсын? Осьшың бэ- 
рін тере келіп, М. Әуезовтің «ұлтшылдық кателігіне» саяды.

«Абай» романын каралаушылар тарихи шығарманың көркем 
прозадан өзгеше екеніне жетесі жетпеген. Туындьшың тарихи 
құжат, деректерден бөлек, бейнеленген замандағы халық ауыз 
эдебиетіне сүйенетіндігін білмеу жэне Абай өмір сүрген кезең- 
нің сөйлеу ерекшелігін, мэнерін, кейіпкерлер тілінің сакталуын 
сезінбеу үлкен кателік. В. Скотт, А.С. Пушкин, А. Толстой, 
В. Шишков т.б. тарихи шығарма жазу шеберлерінің халык фоль- 
клорын калай ұкьшты пайдалануын пайымдап алмай, парыксыз 
сын айтуга калай дэті барды екен?! Ал осындай шалагай, шикі 
дүниеге суырьша шығып әдебиетші ғалымдарымыздың қарсы 
уәж айта алмауы кандай дэрменсіздік?! «А. Марченко «Абай» 
романын даттаған. Соған бір пенде жауап берген жоқ, ақтау кере- 
гі жок Әдебиет институтынан сыншылар үн қатпады» Ғ. Мүсіре- 
пов кезінде осьшай өз өкінішін, ренішін жеткізген екен. Жалғыз 
Әдебиет институтына жүктеп койғаннан гөрі, барша казак 
каламгерлері, қайраткерлері қанаттаса, жұмылып «Абай жолын» 
корғауға міндетті еді. Бүл жөнінде Р. Бердібай «Алтынды тот 
баспайды»макаласында толығырак токталған [16. 141-168.]

“...Ал шындығында келгенде кемеңгерді кемеңгер таныған 
шакта, олар бір-біріне эсер-ыкпал жасаған тұста екеуі ғана
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жарқырап қоймай, елдің мэртебесі өсіп, шығар төбесі биік- 
тейді екен” -  деп көрнекті эдебиеттанушы ғалым Т.Кэкішұлы 
пайымдағандай [30, 162], М.Әуезовтың тарихи романы кемең- 
герлік пен кемелденудің айрықша үлгісін танытты. Бүл шығарма 
каншама кедергілер мен тосқауылдардың тегеурініне төтеп берді. 
Түрлі қиындыктар мен негізсіз айыптауларды батылдықпен жеңіп 
шықты. Уақыт өте келе Абайдың атын айдай элемге асқактатып, 
қазақ халкының абыройын асырды.

Ғ. Мұстафиннің «Қазақ эдебиетіне» берген сұқбатында: «Мен 
тарихи тақырыпқа, Мұхтар Әуезовті айтпай, басқа ешкімнен кем 
жазбас едім... Мұхтар Әуезовті айтпайын дейтінім -  Мұқаңның 
жөні де, жосығы да бөлек еді ғой. Мұкаң өткен өмірді өте терең 
жэне жан-жақты білді, ол энциклопедиялық мағлұматты ғүлама- 
ғалым болатын» -  деп бағалауы да соншама мол материал жинап, 
игеріп, бір халықтың дэуірлік тынысын, рухын, мэдениетін, 
коғамдык жағдайларын айнытпай бейнелеуі талант теғеурінділі- 
гі еді [31]. Тарихи туынды жазуда В. Скотпен иықтасып түратын 
бір талант болса, ол -  Мұхтар Әуезов, Толстойлармен тендесер 
тұлға болса тағы да ол. Бірак Әуезовтен асып түсу үшін «Абай 
жолындай» үлы дүние экелу керек қой!

Қазак КСР Ғылым Академиясының Тіл жэне эдебиет инс
титуты мен Жазушылар одағының 1951 жылғы 14 маусымда 
Абайтану мэселелеріне байланысты біріғіп өткізғен ғылыми пі- 
кірталасының кешкі стенограммасымен танысқанда М. Әуезовтің 
«Абай жолы» эпопеясын жарық көргеннен кейін де қаншама те- 
періш, тосқауыл көргені айқындалады. Жиынға қатысушы жазу
шылар мен ғалымдардың көпшілігі «Көкпайдың орысқа қарсы 
Абьшай мен Кенесары жайындағы ұлтшыл дастанын енгізді» деп 
бір айыптаса, «Абай шэкірттерінің қатарына 1934 -  1940 жылдар 
халық жауы Шәкэрім мен ақынның ұлы Тұрағұлды қосты» деп 
суреткерге саясат кара бұлтын төндірген. Мұхтар Омарханүлы 
саяси қысым мен қудалау қаупінде кейде амалсыз «өрескел саяси 
қатем болған» деп ақталған немесе «Маған жұртшылығымыз 
өз талкылауымен жэне Кенесары жөніндегі кателіғіміздің бетін 
ашуға көмектесті» деген сөздері де романды калай да аяқтаудын 
айлалы амалы еді. [27] Егерде жазушыны түрлі айыптаулармен 
ұстап кетсе, эбден көкейінде пісіп-жетілген шьшарманы бі- 
тіруі ұзакка созылар еді. Ол -  ол ма, каламдас эріптестерінің
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қызғаныштан қайта-қайта шьіғармасынан ши іздеуі де эбден зы- 
ғырданын қайнатты.

Сонда қайсар қаламгер «Әзір кітапты аяктағанша менің 
қаламыма жармаспандар» деп жанұшыра жанайкайын жеткізді. 
Сонан соң «Абай» романының алғашкы нұскасының 1950 жьшы 
бір ғана орыс тілінде жарты милионға жуык данамен басылуын 
алға ұстанып, «Менің эділ эрі бұра тартуы жок, большевиктік 
арына адал сыншыларымның қайсысы бұл кітап кесепат сеуіп, 
кеңес жұртшылығын, еліміздің жастарының санасын улап жүр 
деп айтар екен?!» деп тайсалмай өткір жауап кайтарған [13]. Бір 
каламгердің М. Әуезовті унатпм'ан сөзіне Ә. Кекілбаев «...талант- 
тылардың таланттарға тарылғаны тақсырет» деп күйіне айткан 
екен. Өзге елдің дарындары бірін-бірі колдап, корғап, жаксы лебі- 
зін жолдап, керек кезінде, сын-ескертпесін білдіріп бэйек больш 
жүрсе, біздің аға буын өкілдерін бейшаралық береке таптырмай 
қойды-ау. «Абай жолын» жазуда Мүхтар Омарханұльша осындай 
оспадар «айтыстар» қандай қиындық туғызды.

Коммунистік идеологияның улт тарихын бұрмалап, ежел- 
гі эдеби мұраларын таптық жікке бөліп, тарихи тұлғаларды 
каралап, халықтың санасынан өшірге бастаған кезде Абай 
заманынан қайшылық іздегендер болды. Солардың ішінде әде- 
биеттің де, ғылымның да беделді өкілдері жүрді. Окымысты, 
ойшыл, талантты, білімді ұстамды тұлғаларды 1921 жылдан 
басталған қудалау 1937 жылғы жаппай құртып-жою саясатына 
ұласты М. Әуезов Абай өмір сүрген ғасырдың элеуметтік-саяси 
жағдайын, тұрмыс-тіршіліғін, мэдениетін кеңінен бейнелеудің 
қаншалықты қатерлі екендігін біле тұра, табандылыкпен батыл 
бет бұрды. Кейде түрлі әдеби амал-айлаға барды. М. Әуезов 
Абайдың ақындық ұлылығын күрескерлік тұлғасын азаматтык 
парасат, үлттық мэдениет кеңістігінде ғана емес, адамзаттық 
асыл тұлға ұғымында бейнелеуді көздеді. Заманның қиын 
кыспағында, қоғамның ой, қалам еркіндіғін тежеген кезеңінде 
қаншама карсылыкка карамастан, алған мақсатынан қайт- 
пады. Абайдың данышпандық даралығын эпопеяның жұмыр 
да шымыр композициялық арқауындағы әр сюжет, эпизодтан 
айкындап көрсетті. Абайдың ақындык даралығынан, ойшылдық 
даналығынан гөрі, азаматтык саралығын, қайраткерлік қары- 
мын көрсетуге батыл бет бүрды.
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Оза шапқан өз таланттарыңды «ұртоқпақпен» төпелеп 
жатканда, баскалар бас шұлғып отыра ма? Өзін-өзі аямаған соң, 
советтік идеологияның біріне-бірін түртпектетіп, өр істі теріске 
шығарып, түрмеге жапқызып, қуцалатып, қуғындатып, қорлық 
пен киянаттың қысымында қалдырған қараңғы, капас заманда не 
болмады десеңізші!

Сол кездегі орыс басьшымдары да мұны іліп алып, арандату 
шоғын үрлесін кеп. «Казахстанская правдаға» шықкан мақалада 
М. Әуезовтін ұзак уақыт, бойы халық жауларының идея- 
сын үгіттеуге ұмтылғаны, ол үшін ешкандай жауапкершілікке 
тартылмағаны да ашықтан ашық айтылған. Мүндай арандату 
айыптаулары сталиндік жазалаушылардың қаперіне ілінген ме- 
зетте, құр қойсын ба? Жазушының жүйкесіне тиді, жан ұшы- 
рып басын аман сауғалау амалын іздеттірді. Ол аздай қазақ эде- 
биеттануында сын мен өзіндік сынның элсіздігі «бетке басылды». 
Қорытындысы да қатал да қоркынышты болды! «Националисти
ческие взгляды в казахском литературоведении еще не разоблаче
ны до конца и являются большим тормозом в деле его успешно
го развития». [25] Осындай сұмдык кінэлаулардан кейін, онсыз 
да ауызга алар алаш ардақтыларының алды ажал құшкан шақта, 
калган санаулы саңлактарының да басы дауга түсті. Адалдыкты 
арамдьщ аяқ асты еткен дулей дэурен-ай.

Ақыр аягында осының бәріне шыдай алмаган Мухтар 
Омарханулы Сталинге хат жазуга мәжбүр болды. Онда 30 жыл- 
дык жазушыльщ эрі гылыми зерттеушілік жэне 15 жьшдық 
педагогтык кызметін жоқка шығарып, ауыр айыптаған Бәйішев- 
ке, оны қолдаған сол «адамдарды ісіне карай багалай алмаған». 
Қазақстан Орталық Комитетінін хатшысы Шаяхметовтін және 
Әбдіхалықовтың бүкіл қызметін қатал сынға алуына байланыс- 
ты жаны шырқырап хат жазды. Хат соңын «...Я и прошу Вашего 
внимания и моему столь затруднительному, обезоруживающему 
меня в труде безвыходному состоянию» деген өтінішпен аяқтады. 
[25] Ел баскарган отырган кайраткерлер өзі ултының абырой- 
намысын аркалап, калам устаган жазушысьша осындай қиянат 
көрсеткенде, басқаларга не жорык десенші?!

Жараткан ием жар болып, онсыз да сан кудаланып, киянат 
курсауына тап келген талайлы таланттын тагдырын тэңір 
қолдады, эділетті іс ақыры женді. Ақикат айгак болды. Жалган
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жала бықсыған шалаға айналды, жауыздыктың жазықсыз жазу- 
шыны жэбірлеуге желпінген жымысқы эрекеті желге ұшты. 
Мұхтар Омарханұлы қайта қолға калам алды.

1948 жылы «Қазақ халқының XIX ғасыр ортасындағы өмірін 
бейнелеген қазақ совет әдебиетінің таңдаулы шығармасы» ретінде 
қазақ эдебиетінің негізін қалаушы, м'артушы-ақын Абай Құнанбаев 
бейнесін айкын эрі шынайы сомдаған «Абай» романы Сталин- 
дік (кейіннен Мемлекеттік) сыйлыққа ұсынылды. Әрине, мұнда 
А. Фадеев т.б. көрнекгі орыс каламгерлерінің, эдебиетшілерінің 
еңбегі елеулі еді. Акиқат адал да алғыр перзентінің осылай бағьш 
жандырды. М. Әуезовтің «Абай» романы орыс тіліне, одан одактас 
респз^ликалар тіліне, шет тілдерге аударылып, атағы алысқа, алты 
қурлыкка тарала бастады. Қазақ деген жер бетінде хальпс барын, 
онда адамзат ардак тұгкан Абайдай алып барын білді. Осыншальщ 
ғаламат кітап жазған М. Әуезовтей ғажайып талантьш таныды. 
Қазақты таныды. Елді, жерді көруге құлшынды, құштар болды.

1953 жылы Ғылым Академиясының хабаршысының №4 
санында С. Нурышевтің сандырағы басылды. М. Әуезов жалған 
айыптауларды теріске шығарып, «Литературная газетм'а» ашық 
хат жариялады, Мэскеудегі Жазушылар Одағынын баскармасы 
Секретариаты мәжілісінің стенограммасында (торм'асы атакты 
орыс акыны К. Симонов) осынау жауыздык каралауларды дұрыс 
деп тауып, М. Әуезовтің Абай шығармасы туралы дурыс іскер- 
лік сын жазуды аталған газет редакциясына тапсырған. Осынау 
кызғаншактык, жауыздык М. Әуезовтің жан-жүрегін жаралап, 
шьн-армашылык шабытты шактарьшан ара-тура айырғаны да 
белгілі. Шар болаттай шыңдалған кайсар тұлға каншама киянат- 
корлык көрсе де, соракы сынсымактардан сағын сындырмады. 
Табанды карсылык көрсетті. Аяусыз айыптап, кінэлап күс- 
тэналаса да, арының таза, ісінің акикат, жанының кіршіксіздігін 
дэлелдеді. Адалға Алла жак. Небір катерлі шактарда Жараткан 
ием колдап, корғады. Жанашыр жаркын тұлғалар да колдау көр- 
сетті. Олардың алдыңғы катарында КСРО мэдениет министр! 
П. Пономаренко Мэскеуге шакырып, А. Фадеевті сағалаткан. 
1951 жылы тұткындамак болғанында оны дереу сезе койған. 
Қазакстан ОК-інің идеология хатшысы I. Омаров т.б. азаматтар 
кұткарып калды. Осындай кудалау, киянаттар каншама кымбат 
уакытты алды. Қанша асыл ойды б^аулады.
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Шығарманың тарихи шындығына, деректік-ісұжаттық мате- 
риалдарды пайдаланып, меңгеруіне байыптап бармай, оны 
біржақты бағалауға, кемшіліктерін көрсетуге де болмайды. Про
фессор М. Сильченко «Роман о классике казахской литературы» 
атты 1948 жылғы мақаласында романның жақсы кырларына 
тоқталғанымен, кейіпкерлердің сомдалу шеберлігіне күмән кел- 
тірді, жас ақындардың бейнелеу деңгейіне катысты «Акын аға» 
романындағы қатені концепциясынан іздеу керек» деген пі- 
кірге барды. [10] Ол -  ол ма «Абайдың баласы Әбдірахманның 
(Әбіштің) образы шынайы емес жэне прототиптен соншалыкты 
шалғай. Әбдірахман өзінің ішкі дүниесінің ізгілігімен тартым- 
ды» -  ДСП бағалаумен бірге, «Бірақ Әбдірахманды Ресейде- 
гі азаттык козғалысының күрделі мэселелерін айкын түсінетін 
етіп көрсетіп, тарихи шындықтан, көрінеу ауыткып кеткен» де
ген сын айтты. Кейіпкер өмірінің тарихи негізін зерттеп, білмей, 
кітапты оқып шыккандм'ы көзқарасымен ғана пікір айту қашан 
да ұшкарылыкқа апарады. Осыған Л.М. Әуезова эпопеяның 
тарихи-материалдардык негізін ашатын зерттеуінде нақты дэ- 
лел келтірген: «Әбдірахманның дербес іс қағазынан белгілі 
болғанындай, Петербург студенттерінін арасында оның достары 
болды, ол әкесінің демократтық көзкарасын білді жэне Семей- 
дегі саяси көзқарасы үшін жер аударылып келгендермен эке- 
сі арқылы байланыста болды. Сондықтан да ол XIX ғасырдың 
80 жылдарында елдің коғамдық өмірінде маңызды орын алған 
«Народная воля» ұйымының қозғалысьгаа көңіл бөлмеуі мүмкін 
емес» дейді [1.208]. М. Әуезов те «мен романда Әбіштің Морозов 
стачкасы, Россиядағы шаруалар қозғалысы жөнінде білетіндігін 
жазамын» деп ол уакыттағы жэне алдыңғы катардм'ы жас жігіт- 
тің бул окиғаларға белгілі бір көзкарасы болмауы жэне ауылға 
қайтып келгенде ол туралы әкесіне айтпа)ч.і мүмкін еместігін 
атап көрсетеді.

Оньщ үстіне Абайдың да Семей өңіріне жер айдальш келген 
Е.П. Михаэлис, С. Гросс, Н.Е. Коншин, Н.И. Долгополовтармен ты- 
ғыз араласуы, достық қарым-катьшастары Рессейдегі эрбір саяси 
оқиғалар мен революциялык көзқарас жайлы жеткілікті хабардарлы- 
ғын көрсетеді. Демек, әке мен бала эңгімесі ел ішінің жағдайымен 
шектелмеген, Ресей жэне баска мемлекетгерге қатысты мэселе 
козғалған, көркемдік шьшдыққа авторлык қиял да косылған.
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Профессор М. Сильченко 1952 жылғы акпандағы «Каз 
правда-дағы» макаласында: «Әлеуметгік кайраткері -  Абай жет- 
кілікті дэрежеде терең көрінгенімен, жаңашыл ақынның бейнесі 
романда толық ашылмм-ан» деп Абайдың акындык талантының 
даму, өсу, өрлеу сипаты «өз образынан да, оның айналасындағы 
жас ақындардың образдарынан да таба алмайды» деп жазушы 
Ю. Лебединскийдің 1951 жылғы 13 желтоқсандағы «Ли
тературная газетадағы» «¥лы ағартушының жолы» атты мака- 
ласындағы «Абайдын төңірегіндегі жас ақындар жадау бейне- 
ленген» деген пікірін жалғастырады. [10] Алайда «Абай жолы» 
романының біркатар жаксы қырларын да бағалап өткен. Атақты 
орыс жазушысы А. Фадеев те «Абай» романының кейбір жерлері 
шұбалаңқы» деп сынаған. Әрине, суреткер мұндай ескертпелерді 
романның кейінгі тарауларында ескерсе керек.

Л. Озеровтің бір айтқаны бар: «Талант ешкімнен жатыркамауы 
да, оқшауланбауы да тиіс. Ол эрине, кез келген жағдайда десекте, 
тек бір ғана негізде, өзі көзі тірісінде көріне алады. Бірақ, дос- 
тык түсіністік, ыстык пейіл мен колдау атмосферасында талант 
өзінің күш-жігерін арттырады, кемеңгерлікке, дейін көтеріледі. 
Соның үлгілері -  кайта өрлеу суретшілері, Пушкиндік кезеңнін 
ақындары» [32.211]. Егер де американ, ағылшын, орыс, жапон, 
француз т.б елдер эдебиетінің қалыптасу, даму жағдайьша зе- 
йін аударсақ,жазушылары бір-бірін қолдап, қуаттап, кажет кез- 
де бағалап, кемшіліктерін көзге көрсетіп отырған. Әдебиетке 
мүлде жолатпауға тырыскан караниеттілік болмапты. Бірін-бірі 
жақтаған, бірін-бірі мактаған. Қыскасы жазу өнеріне баптаған. 
Біздегідей окып, түсінбей, талдап сараптамай, ілік іздемеген.

Алайда адалдыкка ақ жүрегін ұсынған ұлағатты ағаларымыз да 
болды.Ұлттың ұлы құндылығын қашанда зиялылары, кайраткер- 
лері бағалайды, байқайды. «Абай жолы» жазылып, жарык көрген 
алғашкы жылдардан-ак эдебиетші ғалымдар, тіл мамандары ғана 
емес, казак ғылымынын сол кездегі көшбасшылары өздерінің игі 
тілегін ак жүрегімен жолдады. Қазақ халкының өмірінде бұрын 
болмаған бітімі бөлек көркем туындының келуіне шын көңілмен 
куанды. М. Әуезовтін жолына кесе көлденең тұрып, түрлі кедергі- 
лер жасағанда мүндай бағалаулар талантқа айырықша кұрмет еді. 
Жаксыны көре білу де касиеттілік. Сан кырлы ғалым, кайраткер, 
академик Қ. Сәтбаев эпопеяның ерекшелігін дүниетанымымен
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пайымдаған. «Әуезовтің «Абай» романын тек қана аса эдемі 
көркем шығарма деп ұғынуға болмайды, сонымен бірге ол аса 
бағалы ғылыми еңбек болып табылады. «Абай» романы ғылым- 
ның эртүрлі салаларындағы ғылыми кызметкерлердің назарын 
аудармақ. Бұл кітапты Қазакстанның өткенін зерттеуші тарих- 
шылардың бірде-бірі оқымай өтпес: ғалым-филолог мұнан ауыз 
әдебиеті жөнінде, қазақ эдебиет тілінің калыптаскан кезеңі жө- 
нінде көптеген дерекгер табар. Ғалым-этнограф бұл кітаптан 
элдеқашан өтіп кеткен мезгілдердегі эдет-ғұрып туралы қызғы- 
лықты мэліметтер алар. Ғалым-экономист XIX ғасырдағы халық- 
тың мал шаруашылығы құрамы, ол кездегі таптық күрестің ерек- 
шелігі жөнінде эрі айқын, эрі шынайы көріністерді сезінер. Заң 
ғалымдары сол кезде өріс алған шариғат пен би билігі сиякты 
дала заңы жөнінде бағалы деректер табар».[3].

Нақтылай түйіндесек, «Абай жолы» роман-эпопеясы -  энцик- 
лопедиялық үлгідегі ерекше шығарма. Әдебиетшілер Рабленің 
«Пантагрюэль мен Гаргантюасын» энциклопедиялық роман деп 
бағалаған. Біз айтар едік, М. Әуезовтің бүл туындысы бір дэуір- 
дің тынысын кенінен жеткізген, бір халыктың тұрмыс-тіршілігі, 
мэдениеті мен өнерінің, элеуметтік жағдайы мен рухани өмірінің 
шындык шежіресі, бір ғасырлык тарихы, коғамдьщ құрьшысы су- 
реттелген кең тьшысты көркем полотносы.

Қ. Сэтбаев салмақтап, саралағандай, бұл -  сан ғылымды бо- 
йына сіңірген, ұлттың тұрмыс-тіршілігі, тарихы, дэстүр-салты, 
діни танымы, мэдениеті, эдеп-үлгілері, эстетикасы, өмірлік 
дағдылары барынша шынайы, нақты сипатталған, тарихи дерек- 
терді молынан қамтыған аса сүбелі тарихи туынды. Зерделей біл- 
сек, М. Әуезовтің «Абай жолы» -  элем мәдениетіндегі ірі ізгі- 
лік үлгісі, ұлы суреткердін энциклопедиялық білім-білігінің зор 
биігі.

Ағылшын классик жазушысы С. Моэм «Сөз өнері» кітабында: 
«Әрбір мэдениетті адам оқып шығуға тиісі шығарма бар, олар 
-  біздің жалпы мүрамыз, эр мэдениеттің бір бөлігі іспетті, де- 
мек онда ол білім берудің кажетті элемент! саналумен бірге, 
адамзаттық білім беру болып табылады. Мұндай шьи-армалар си- 
рек» деп жазыпты. [20. 59. ] Ондай адамзаттьщ білімге эрі рухани 
өмірдің байлығы мен эралуандығына толы туындылар элем әде- 
биетінде санаулы да сирек. Егерде «Абай жолы» тілдік байлы-
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ғы, бейнелеу үлгісінің эмбебаптығы, кейіпкерлердің сомдалу 
сипатымен бір ерекшеленсе, шетсіз-шексіз буырқанған толкы- 
ны тыншымаған алып мұхиттай ұшан-теңіз білімді тоғысты- 
руымен тағы да ерекшеленеді. Әлемнің эр елін, жерін шарлаған 
саяхатшыдай М.Әуезов эпопеясының кереметтілігі өткен заман 
сипатының ақикат, айғағымен айқын бейнеленуінде, мазмұндық, 
сюжеттік сабақтастығының тартыстылығында, кейіпкер дүниесі- 
нің молдығы мен жүйелі сомдалуында.

«Маған, кемеңгер адам дегеніміз бұл табиғи дарын мен элем- 
ді мүлде өзінше көре білудің суреткерліктегі айырыкша кабіле- 
тінің үйлесуі...Оның жеке элемі -  бұл кэдімгі адамдардьщ эле- 
мі болғанымен, тек кана одан ауқымды эрі бай» [20. 359.] деп 
С. Моэм айнала қоршаған органы, кеңістікті, ғаламның ерек- 
шелігін өзінше сезініп, танып, оны калам құдыретімен көркем 
де шынайы бейнелеудегі талант кереметтілігін атап көрсетеді. 
Мұндай кемеңгерлік касиет санаулы таланттарға тән. М. Әуезов 
ғаламат шығармаларында даналык даралығымен көрінеді. ¥лы 
талант, классик суреткер М. Әуезовтің эдеби элемі піын мәнін- 
де қандай кең, кандай шалқар, ғажайып та эдемі. Біз Иран бағын 
көрген жокпыз. Бізге оның көркем туындылары сөз өнерінің Иран 
бағын елестетіп тұрады.

Ғ. Мүстафин: «¥лы қасиет үлкен тау тэрізді; ішіне кірсең, көп 
шокы, сыртына шыққанда ғана зорлығын, айбынын айісын көрсе- 
теді. «Абай» романы маған дэл осы секілді көз алдында ғана биік 
емес, тарихи көші ұзаған сайын көркейе, зорая беретін секілді 
байқалады» деп, сонау 1949 жылы «Абай» романы эдебиетіміздің 
мақтаны» мақаласында көрегендікпен ыстық лебіз білдіріпті. [3]

Л. Әуезова пайымдауы: «Абай жолы» эпопеясынын тағы бір 
айрыкша ерекшелігі суреткердің сол суреттеп отырған дәуірді 
өзінше зерттей тани білуінде» [1.258.]. Абай өмір сүрген дэуірдің 
жарты ғасырлык тарихын, халықтың элеуметтік саяси жағдайын 
эбден зерттеп, талдап, романға нені енгізу, нені енгізбеуді таным 
талкысынан өткізген.

М.Әуезов «Абай жолына» ұлы ақын өміріне катысты 
окиғалардың бәрін енгізбеген. Әкесі Құнанбайдын жылкыны 
аралап жүріп, Абай сатып алған құнанды айткызбай танып, өзі 
үйірден таңдап үстаткызған құнанмен жарыстырып, кұнанының 
құлап калу қаупін сезіп, жүз койлық жүйрігі калын карда етпеті-
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нен түскенін көріп, «Халық мені ақылды, экесінен артық дейді. 
АВД.ІЛДЫЛЫҒЫМ қайда?... Бала қандай ақылды болса да, экесінен 
бір басқыш төмен болады екен деген түйінге келдім» деп экесінің 
акылдығын мойындэтан оқиғаны Б.Момышұлы айтып бергенінде;

-  Пэлі, Бауыржан... «Абай жолы» романына енбей қалған 
оқиға бір бұл ғана емес, толып жатыр. Мен мақсатыма кызмет 
етпейтін деректерге көңіл аудармаймын. Суреткерлік талғам де- 
геніміз, бэлкім осы шығар -депті [33].

Классик жазушының Құнанбай қажыға қатысты мол дерекге- 
рі болғанымен, кытымыр коммунистік идеологияның фодалдық 
коғамды айыптап, тап тартысын, халықтың тұрмыс-салтьш, мэ- 
дениетін ескінің калдықтары деп сынап, дінге қарсы атеистік 
ағымда ұстанған кезде оны дәріптеуі партиялық эдебиет талабына 
сай келмес еді. Мұндай жағдайда, романның шығуы былай тур- 
сын, жазушының өз басына катер төнетіні айқын еді. Сөйтіп эке 
мен ұлдьщ арасындағы тартысты амалсыз екі заманның, ескі мен 
жаңаның күресі етіп алды.

Ағылпіын эдебиет зерттеушісі А.Беккет «Роман қалай 
жазылады» мақаласында жазушыға міндетті екі басты касиетті 
атайды: «Біріншісі -  сұлулық сезімі, онсыз суреткер туындылары 
тіршілік ете алмайды. Романшы үшін қажетті жэне де барлық 
сурткерге тэн екінші қасиет бұл көре білу кұштарлығымен 
ықыластану...Оқырман бастан өткеретін сезімнің реңкін әрбір 
суреткер анағурлым аукымды, қарқынды ең алдымен өзі бастан 
кешіруі кажет» дей келе, сұлулық сезімі мен көрудің құштарлык 
ықыласына қосылатып тағы бір маңызды касиет рух нэзіктігі беп 
біледі [20. 245]. Ғалым сараптап шыккан ерекшеліктер «Абай 
жолында» молынан кездеседі. Сұлулык сезімі табиғат көрініс- 
терін суреттеуде ғана емес, жастар махаббаты да, сыйластық, 
достық карым-катынастарда, адамгершілік касиетгерді дэріп- 
теуде де көркемдік қуралдармен ұтымды қабысқан. Ал көре білу, 
байқампаздык пен сезімталдық өз заманынан бурынғы уакытты 
суреттеуде романның композициясынан айкын аңғарылады. Бул 
жекелеген көркем детальдардан бастап, оқиғаларды, жағдайды, 
құбылыс, көріністі суреттеуден сезіледі.

«Романның рухы да улы болуы тиіс. Ол кайырымды, кіші- 
пейіл, батыл, адал, жайдары, эзілқой, нэзік эділетті, мейірімді бо
луы тиіс.
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Қысқаша айтқанда, оның рухына ізгілік енуі тиіс. Онсыз 
нағыз ұшар биігіне ешкашан жете алмайды»- дейді ғалым.[20. 
246.] «Абай жолында» ұлы суреткердің данышпан Абайға әрі 
халқына іңкэр құштарлығы, сүйіспеншілігі, мейірімі мен пейілі 
айқын білінеді.

Орыстың талантты жазушысы К. Федин де жас кезінде 
Қазақстан даласында болған, қазақтардың көшпелі тұрмыс-тір- 
шілігін көрген, осыны айта келіп: «Әйтсе де, Мұхтар Әуезов кана 
өзінің Абайы арқылы менін казақ халқы туралы білімімді толтыр- 
ды. Маған далада еркін соққан салкын самалы мен таза ауасьшың 
жақындығы сондай, бір түрлі мен қазак болып кеткендеймін» деп 
ағынан ақтарылды. Ал А. Фадеев болса, «қазак даласыньщ хош 
иісіне суарылған туынды» деп таниды.[3]

Бенжамен Матип «Мен тіпті қазір де өзімді солармен бірге 
жүргендей, сіздердің далаңыздың кәусар ауасымен дем алғандай 
сезінемін. Шынында, бүл қазақтар неткен ғажайып халық! Осы 
керемет «Абай» романында кандай тамаша суреттелген!» деген 
таңданысын білдірді. [3. 132.]

Эпопеяның ең басты ерекшелігі Абайдың ақындык, 
азаматтық, күрескерлік болмысынан бөлек, қазақ халқының түр- 
мысын, мэдениетін, өнерін, табиғатын әсерлі, шьшайы жеткізе 
білуінде. Бүл казак халкын жан-жакты көрсететін шынайы, күн- 
ды шығарма. Қазакты элемге таныткан, жаркын жол апікан күн- 
дей нұрлы мұра.

М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясына берілген бм'алауларда, 
халык жүрегінен жалындаған жылы лебіздерде тамаша туындыға 
деген зор ризашылык рауандайды. Әйгілі классик суреткерлер, 
талантты акын-жазушылар, ғұлама ғалымдар, танымал кайраткер- 
лер білдірген ой-тұжырымдар, -  шынайы көңіл ыкыласы. Көрнек- 
ті акын, аудармашы Н. Тихонов: «Бұл тамаша эпопея бізге тұгас 
бір элемді сыйға тартты, табиғаттың, сипаттауымен тэнтті етті. 
Әуезов каламымен тарих кайта тірілді», -  деп биік бш^алады. [3]

Шьшдығында да төрт кітаптан тұратын ғаламат көркемдік 
әлемінде бір халыктын тарихы, түрмыс-тіршілігі, әлеуметтік, 
коғамдык жағдайлары, өмір өзгерістері, адамдар арманы-аңсары 
мен үміт-тілектері, жауыздык пен арамдык бэрі-бэрі орын алған. 
Көрнекті драматург Н. Погодиннің: «Батыр боп өтті деу -  Мүхтар 
үшін, жана болмаса да, кажет теңеу. Өйткені оның өз халкы үшін
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жасағаны батырдың аңызға айналған ерлігі деп атау қажет» де
ген пікірі де М. Әуезовтің болмыс-бітімін, эсіресе, каламгер- 
лік куат-қарымын, талант ірілігін мойындау. [3] Қалай десек те, 
эйгілі суреткердің «Абай жолы» -  қатаң идеология қысымында 
түрлі кедергілер мен қат-қабат қиындықтармен келген, бітімі бе
лек, кесек көркем туынды. Анызға айналған ерлік десе дегендей. 
Қайсар, қажырлы, табанды тұлға социалистік қатал коғамның 
ұрдажық идеологиясымен қаншама арпалыса жүріп жазғанын 
айтсанызшы. Қаламға жармастырған, талантпен арбастырған 
қайран заман-ай! Қандай қиын, қандай құйын еді!

Сараптай қарасақ, М. Әуезовтің «Абай жолына» қатысты 
пайымдаулар, лебіздер қаншалықты мол болса, ой-тұжырымдар 
да алуан, бір-біріне уқсамайды, эр жазушы, әдебиетші, қайраткер, 
ғалым өз таным табиғатымен таразылаған. Көрнекті француз 
жазушысы Андре Стиль «Мухтар Әуезовтің романы, ен алдымен 
поэзия сазына толы, сиқырлы, супу алые жағалауға жетелейді. 
Ол алыс жағалау — біз үшін-кеңістік пен уақыт койнауындай...» 
депті. [3] Эпопеяның поэтикалық сөз өрнегі мен эуездік-ырғақты 
курылымын айқындай келе, поэзия сазына толы сиқырлы, супу 
жағалауға, кеңістік пен уақыт қойнауына жетелейтін кереметтілі- 
гін ерекпіелейді. Өмірпіең, өнегелі, өркенді өнер туындысы-мэң- 
гілік қартаймайтын, уақыт ағынында жаңа қырынан апіьшатын 
қундылық. Бүгінгі жаңа ғасыр биігінде де уақыт пен кеністік 
қойнауында өзінің ғажайып қасиетімен ерекшелене береді.

«Абай жолының» XXI ғасырдағы жаңа аудармасын жасаған 
А. Ким улы өркениет жайлы Л. Толстойдың «Соғыс пен бейбіт- 
шілік», Сервантестін «Дон Кихоты» секілді тутас бір дэуірді су- 
реттеген романдармен салыстыра саралап, М. Әуезовтін «идеоло- 
гиялық жүйе мен мейірімсіз репрессияның қауіпті тусында» 
дүниеғе экелген -  эпопеяны оқығандағы эсерін: «Менің жаным 
буған дейін мүлде белгісіз болған адамзат турмысының қунды- 
лықтары туралы біліммен байыды. Ең бастысы, қиынпіьшығы жэ- 
не көркемдігі жағынан аса ауқымды еңбектің арқасында халық- 
тың жаны деп аталатын қупиялы әрі бм'асыз дүниеге жакындай 
түстім деп ойлаймын» деп пайымдады [17].

Л. Соболев «Мухтар Әуезовтің «Абайы» -  бул нағыз роман, 
басқаша айтканда, өмірдің тутас кыртыстарын копарған, турмыс- 
тың, адамдар арасындағы қупітарлыктың, махаббат пен өшпен-
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діліктің айқын бояулы картиналарын жас^ан жэне ең бастысы, 
есте қаларлық жарқын образдар арқылы халык тарихының өмір- 
лік процестерін жинақтаған, құлашы кең кітап» деп эпопеяның 
кұнды ерекшеліктерін көрсетеді.[3]. Бір дэуірдегі ел өмірінің 
алуан көріністері арман-аңсарлары, махаббат, достык, сыйластык 
қатынастары, жауыздық, аярлық, арамдық пен қатыгездік, 
қиянаттары -  бэрі-бэрі де сол заманның айнымас шындығы бо- 
лып қат-қабат өріліп отырады

Есте қаларлық жарқын образдар да мол. «Мен осылай 
болсам» деп еліктейтін тағылымды тамаша кейіпкерлер де же- 
терлік. Жамандығы жирентіп, жеріндіретін жеккөрініштілер де 
аз емес. Ғибрат аларлық өнеге өрістері шығарманың өнбойьшда 
өркен жайған. «Абай жолын» аударуға атсалысумен бірге «Абай» 
операсын жазуға катынаскан эдебиетіміздің нағыз жанаіпыры 
Л. Соболев биік пайымдаған. Ал түркімен эдебиетінің классигі 
Б. Кербабаев бағалауы ғаламат еңбекке шьшайы сүйіспеншілік- 
ті, сыйластыкты білдіреді: «Менің досым, қаламдас інім Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов адамзат өмірі мэдени тарихының төрінен 
аса үздік қайраткерлерімен бірге құрметті орын алды. Оның 
майталман каламынан туған өмір суреттері кербез сүлудың алма 
мойынын асыл тастың жарқылындай нұр-сәуле шашады. Шешен 
де өміршең өрелі сөз, терең ой, суреткерлік арлылык пен адалдык 
оны дүниенің бар түкпіріндегі оқушьшарының ыстық ықыласына 
бөледі... Ол өз халқы мен ел-жүртының ғұлама білгірі, сөз зергері 
болды».[3] М. Әуезовті элемдегі аса үздік, мэдениет қайраткерле- 
рінің бірі санайды.

«Абай жолы» -  эдеп пен эдемілік әлемін өрнекті де көркем 
тілмен ғажайып мазмұндаған. Торг томдық тамаша туындыньщ 
композициясының шебер құрылуы, сюжеттердің бір-бірімен ши- 
рыға өріліп, мазмүнымен шымыр сабақтасуы жазушының үлкен 
таланттылығын айқындайды.

Академик Е. Букетов «Қазак халқының ұлы жазушысы 
Мұхтар Омарханұлы Әуезов тумысынан тек қана сұлу сезімнің 
адамы, сондыктан өмірдің болмыстың, табиғаттың кез-келген 
құбылысын ол сезімсіз түйсінбеген, тек кана сүлу ой мен образ 
арқылы ғана кабылдайтын адам болған. Бүл шынында да керемет 
касиет» деп суреткер ерекшелігін жіті байқай білген. [3]

Шын мэнінде, М. Әуезов тарихи туындыда Абай туған Шың-
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ғыстау өңірінің табиғатын қандай көркем, келісті сипаттаса, 
адамдар портретін эсіресе, арулар дидар келбетін кескіндеуі су- 
реткерлік сезімталдығымен, сыршылдығымен, сұлулықты се- 
зіну, түйсіну қабілетімен дараланады. Кез келген құбылысты, 
жағдайды бейнелеуде тың тіркестер, тосын теңеулер, образды 
орамдар, көркемдеу, айшықтаудың тілдік алуан үлгілері, сың- 
ғырлай келісім тапқан небір эдемі, эсерлі сөйлемдер алуан шо- 
ғыр. Прозалық тіл кейде философиялык ойларға үласады, 
канатты қағвдаға айналады. Түйдек-түйдек төгілген тамаша тіл- 
дің сонылығы сондай бір эуезді, эуен элеміне ендіріп жібереді. 
Б. Кербабаевтың «Оның үні ынта қойып тыңдайтын бүлбұл- 
дың эсем даусындай эуезді еді» деп сөйлеу мэнерін, мэдениетін 
даралап көрсеткендей, сол эуенді, эдемі дауыс, эсерден эсерге 
ұласар сүлу сөйлемдерден сезіліп түрады. Бір ерекшелігі, көр- 
кем тілдің, бояу-бедерінен, реңінен поэзияның салқын да жы- 
лы көңіл тербер, жүрек кернер керемет лебі еседі. Шығарманың 
соншалықты қызықты, ыкыластана оқылуының бір себебі де 
осында. Техника ғылымының маманы, қайраткер ғалым Е. Буке
тов роман эпопеяның тағы бір ерекшелігіне тоқталған: «Тегі, бүл 
эпопея үшін ұлы акыннын ғажайып пп>іғармалары негізгі аркау, 
«ең басты документ» болған, ал, эпопея болса, Абай творчество- 
сының күллі акындық қасиетін, ойшылдық тереңін жан-жақты 
аша білген сыр сандык дәрежесіне жеткен».[3]

Б. Момышүлының; «Мұқаң халқымызға бұдан да көп мүра 
қалдырар еді, бірак дарынсыздар кол-аяғын матап, кесір кел- 
тірді. Салыстырар болсак, Мұқаң -  күн, дарынсыздар -  колен
ке...» деп біржағы ашына айтуы, бір жағы айырыкша бағалауы 
да ұлы классиктің еліне сіңірген ерен еңбегіне күрмет лебізі. 
[33]. Бір ғана «Абай жолының» шығуына дейінгі кедергі аздай, 
шыққаннан кейінгі кейбір кара ниеттілердің шығарманың халык 
өміріне жэне эдебиетіне, ертеңгі үрпағына тигізер айырықша 
ықпалын сезінбей, киянат келтірді. Тағдыр қаншама тосқауыл 
қойса да, табанды түлға тайсалмады.

«Мен Мұкана катты риза болатыным, басына қандай күн туса 
да, шындыкты, тек шындыкты жазды. Бүл -  үлкен ерлік!» деп 
халық батыры Б.Момьппүлы ықыласпен атап өткендей, М.Әуезов 
өмірлік шындыкты эдеби шығармада дэл бейнеледі, түрлі кедер- 
гілер жасаса да, алған бағытынан кайтпады.[3] «Абай жолында»
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молынан жиналған тарихи құжаттарды шашауын шығармай, эпо- 
пеяның композициясына ұқыпты пайдалана білді. Акиқатты айту 
саясатқа қайшы кезде де, жөнін тауып астарлап жеткізді. Шығарма 
шындыктың қайнар көзімен нәрленген кезде ғана куатты.

Мұхтар Омарханұлы куғын-сүргін, қріянат-қорлык, қудалауды 
азап, сорды аямай-ақ тартты-ау. Қалам ұстамақ түгілі, бас кайғы- 
сы қинаған кездерді еске алсақ, ғұлама жазушы ұлы мұраттары 
жолында уақытының эр мезетін мүлт жібермей, оқу мен жазуға 
жүмсады.

Расында, Абайдай бір халыктың ұлы акьшы, ойшыл, күрескер 
тұлғасының биік болмысын ұлағатты істерімен, өнегелі касиет- 
терімен сомдау да ақын жанын түсіне білетін, өмірінің қыр-сы- 
рын бүге-шігесіне дейін зерттеген, шығармашылык қызметін бес 
саусағындай білетін, көркемдік, философиялык, эстетикалык, 
этикалық әлемін жан-жақты меңгеріп, сол дэуірге тереңдей енген 
нағыз суреткер колынан ғана келеді. Ол -  ғулама ғалым, үлкен 
ойшыл, сырлы суреткер, аркалы ақын Мұхтар Омарханұлы еді. 
«Абай жолын» француз тіліне тәржімалау арқьшы осынау ғажа- 
йып туындының кұндылыктарына көзі жеткен атақты жазушы 
Луй Арагон «...Мұхтар Әуезов -  біздін заманымыздын ең ұлы 
ақындарының тілі» деген тұжырым жасаған. Бүған белгілі ғалым, 
жазушы И. Андрониковтін «Мұхтар Омарханұлы біздін өміріміз- 
ге тең тамаша жазушы ретінде ғана кіріп қана қойған жок. Оның 
өзі бір құбылыс еді, ол -  біздін өміріміздің ұлы символы болатын, 
ол -  жаңа заманның ақылгөй данасы, шын мәнінде ақын, әрі 
адам, қандай мэселені болса да түсіне білетін сезімтал, аңызға 
айналған жарқын да жайдарлы жан еді» деген ыстық ыкьшасты 
пайымдауын қосайық.[3] Осындағы «біздін өміріміздің ұлы сим
волы болатын... жаңа заманның ақылгөй данасы» -  талант бо- 
йындағы ұлылыкты даралауы. М. Әуезов Абай тұлғасын, акын- 
дык талантын бір дэуірдің үлы символы, жана заманнын көре- 
ген данышпаны, ғұлама ойшылы, мэңгілік ардакталар кемеңгер 
түлғасы деп таныды, солай сомдауға үмтылды.

Шьш мэніндегі ақын деп ұлағаттауы да акиқат. «Абай жо- 
лындағы» сөйлемдерге зер салыңыз, ұйқасы жок демесеңіз, 
ырғақ, әуені үйлескен, сараланған сөздермен, терең-түжырымды 
ойлармен, бояуы қүлпырып ажарланған, ашыла түсетін бейне- 
леулермен күлпырып түр. Өлең үлгісінің бір түрі. К. Паустовс-
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кийдің «Ең бастысы проза қашан кемеліне келгенде ғана нағыз 
поэзия болып қалады» деген тэжірибелік түйіні «Абай жолына» 
арнап айтылғандай [34]. Жазу өнерінің бар құпия-сырын меңге- 
ріп, сөз қазынасының кат-қабат қатаарларын ақтарып, көркемдік 
көкжиегіне еркін самғаған М. Әуезов «Абай жолына» ұзақ мате- 
риалдық, моральдык, рухани дайындықпен келді. Муқағали тілі- 
мен туралағанда «акынды -  ақын оятты». Сэл өзгертсек, ақынды 
акын ашты, ардақтады.

В.Г. Белинский бір мақаласында: «Әйтсе де,жаңарухпен, жаңа 
өмірмен желпінген қарапайым да эдемі туындыны элемге таны- 
туға кемеңгер керек, ұлы талант керек» деп жазғанындай[35], 
А.С. Пушкиннің даңқы бірден дүбірлемеді. И.Гете де төрткүл дү- 
ниеге бірден танылып кеткен жоқ. А.Пушкиннің элемге эйгілен- 
уіне бірге жүрген эдебиетші, ақын, ғалым достарыньщ ықпалы 
зор болды. Абайды да заманында бүкіл казак даласы тани қойған 
жок. Тек елде жазу-сызу дамып, жаппай сауаттанып, кітап оқуға 
ыкылас арткан кезде ғана халық ұлы ақынымен қауышты. Әйт- 
се де Абайдың дүние жүзіне танылуына өз поэзиясынан бұрын, 
М.Әуезовтің ғажайып роман-эпопеясы жол ашты. Бұл Абайдың 
алты құрлыққа аттанар ақ жолы еді.

Алып эпопеяның дүние жүзіне танылуы да оңай болмады. 
Ақ жол сайрап жатпады. ¥лы Абайдай «соктыкпалы, соқпакты» 
жермен жүрді, тарлан талант тағдыры «тар жол, тайғак кешуден» 
өтті. Романның жазылуы да, жарық көруі де, орысша ауцарьшып, 
басқа халыктарға таралуы да тауқыметті тірлік болды. М. Әуе- 
зовтің соңғы 50 томдық жинағындағы эсіресе архивтік қүжаттар 
мен хаттарды оқу барысында «Абай жолыньщ» қандай қиындық- 
пен, дүниеге келгенін ұғынамыз.Құбылған қоғамда зиялы, жазу- 
шы жолына қаншама тосқауыл койылды, қиянат жасалды.

М. Әуезов -  ұлы талант, қажымас күрескер. Саясаттың сан 
түрлі шырмауында Абай атын ардақтау аркылы казак халқы- 
ның бір дэуірлік тарихы мен тіршілік-түрмысын, мэдениеті 
мен дэстүрін мол мұралар мен құжаттармен тарихи туындыда 
бейнелеу ғұлама суреткердің колынан ғана келді. Халкымыз- 
дың маңцайалды майталмандары, үлтымыздың небір талантты 
тұлғалары сталиндік зұлымдык жазалаудан жапа шекті, атылды, 
қудаланды.Небір керемет шығармалары, еңбектері тэркіленіп, со- 
циалистік коғамның құрсауында қатпарланды. ¥лан-байтак жер-
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ді мекендеген казақтың еліндей дарқан эдебиеті барын әлемге дә- 
лелдеп берген қажымас, қайсар, рухты суреткер, ғаламат ғұлама 
М.О.Әуезовке мэңгі тағызым етеміз.

Құдайға шүкір, социализм заманында казак мэдениеті, эде- 
биеті дэрежесін, куаты мен мүмкіндігін айкын көрсетті. Бұ- 
рынғы КСРО халыктарын, шет мемлекеттердің окырмандарын 
кызыктырған туындылар да аз жазылмады. Бірак М.Әуезовтің 
«Абай жолынан» асары да, озары да жок еді. Ол Аспантаудың 
көкке шаншылған мұзарт шыңдарының бір аскағы Хан Тэңірі- 
дей дара бітіммен мэңгілік өзгешеленіп тұрады. Бір өкінішті- 
сі, дэл суреткер каламынан жазылған, керемет кітаптьщ элем 
тілдеріне казакшасындай кұндылығымен, казына, ьсут-байлы- 
ғымен аударылса деп армандайсыз. Сонда «Абай мен Әуезов 
үздік жүздікке неге енгізілмеген» деген макалада заңгер Н. Сэ- 
дуакасов казак классиктеріне шет елдердің, соның ішінде Ресей 
баспаларының кандай көзкарас үстанатынын жеткізеді. Мэс- 
кеудегі «Вече» баспасынан «Әдебиеттегі 100 үлы есім», «100 
ұлы жазушы», «100 ұлы акын», «100 ұлы кітап» «100 үлы роман» 
шыккан кітаптар атауларын атай келіп, бірде-біреуінде Абайдын, 
М.Әуезовтің есімдері енбегенін, шығармалары мүлде кірмегенін 
кынжыла айтады. Ол «кітапты шығарып отырған баспалар мен 
ойы жүйрік деген Ресей галымдары ғаламат әдеби туындыларды 
жазып, адамзат рухани корына калдырған үлы Абай мен үлы 
Әуезовті көздеріне ілмей, тізімдеріне енгізбегені кандай крите- 
рийді басшылыкка алып, кандай себептерге сүйенген?» деген 
баршамызды толғандыратын мэселені көлденең тартады.[36]

Автор айткандай, бар кінэні аудармаға бүрамыз-ау. Әйтсе 
де М.Әуезовтің «Абай жолы» кеңестік кезеңдегі аудармасымен- 
ак талай елге таралғанын ескерсек, мұны өзінен басқа ешкімді 
көзге ілгісі келмейтін империялык эрі шовинистік пиғыл деп тү- 
сінеміз. Әйтпесе элем эдебиетінің ең үздік 100 кітабына «Абай 
жолы» енгізілгенін көрмеуі, білмеуі «көрмес, түйені де көрмес- 
тің» кері.Бүдан үлы жазушының атак-абыройы, аскак таланты 
кеміп калмайды. М.Әуезовтін «Абай жолы» роман-эпопеясын 
жэне баскада эңгімелерін, повестерін, романдарын көркемдік 
кұндылығымен, бейнелеу үлгілерімен тілдік, байлығымен әде- 
мі аударсак, элі-ак элем окырмандары ғүлама суреткердің асыл 
казынасына кұлшына деп кояды.
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Эпопеяның көркем де келісті, керемет тілі туралы «ақын 
туралы ақын жанының нэзік құлпырған ғажап кұбылыстары 
туралы тек ақын ғана ссылай жазуы мүмкін!» деген таңданысын 
Б. Матип те сүйсініспен жеткізеді. [18. 135.]«Абай жолының» то- 
лык мазмұндық көркемдігінен, халықтың бейнелі де бояулы тілі- 
нің байлығы жарқырап тұр. Расьшда да,авторлық баяндауда ғана 
емес, монологтарда, диалогтарда өрнегі өзгеше, бояуы, бейнелі 
де мәнерлі, эдемі тіл төгіліп кетеді. Кей сәтте түйдектеліп, тиянақ 
таппайтын арыны зор, сарыны сырлы поэзия тілінің айшығы 
жалт-жұлт жайнап шығады.

Ой пікірлердің ортақ арнасы -  осынау ғаламдык ғаламат 
кітапты поэзия тілінде жазылды деп бағалауы. Бір қызығы мұ- 
ны эдебиетші де, ғалым да, жазушы да, ақын да айтқан, эркайсы- 
сы М. Әуезовтің эпопеясының көркемдік элемінен алған эсерін 
ссылай түйіндеген.

Башқұрт эдебиетінің классигі М. Кэрім Мұхтар Әуезовке 
жолдаған хатында «Мен Сіздің «Абайыңызды» сүйемін, оған 
қайран қаламын. Ол казақ халқын асқан акындық шабытпен ашып 
берді» деп эпопеяның ерекшелігін айкындап көрсеткен. Мұндай 
кітаптар арқылы халық өз бойында соны касиеттерді тэрбиелейді. 
Абайдың маған кымбат болатыны, ол мені туған халкым туралы 
элемге кеңірек, тереңірек, батылырак сыр шертуге шақырады» 
деп эсерін ілтипатпен білдірген.[3] Башкұрт эдебиетінің ірі өкі- 
лі ссылай толғанады. М. Әуезовтің «Абай жольш» окыған әрбір 
басқа ұлт жазушысы (әсіресе, шығыстыкі) нағыз ұлттық туынды- 
ның болмыс-бітімін байқап қайран қалады. Советтік партиялык 
ұстанымдардағы эдебиетте ой еркіндігі, қалам еркіндігі тежелген 
кезде табандылыкпен жазылған керемет классикалық туындыдан 
тың ой түйді, жаңа ерекпіелік айқындады.

«Абай жолын» французша аударған Луй Арагон да романға 
таңданысының арта түскендігін де жасырмайды. «Арманның 
өзгеруі» мақаласында М. Әуезовті советтік тарихи романның 
шеберлері А. Толстой, Ю. Тынянов, Айнимен қатар атайды. 
Арагоннын бағалауын француз журналистері де жалғастыр- 
ды. Клод Фрио роман «класиканың маныздылығын меңгерген» 
дейді. М. Әуезовтін оқырмандарға танылуына Ж. Марр мен 
П. Гошер аударып, суретімен коса жариялаған «Өмірбаяны» да 
үлкен рөл аткарды. Француздар Әуезовті ғалым, тарихшы, линг-
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вист, прозаик, драматуг сияқты сан қырлы суреткер эрі советтік 
ең ұлы жазушылардың бірі деп таныды. Ал Арагон М. Әуезов 
шығармашылығын элемдік эдебиеттің алғашқы қатарына койып, 
романды XX ғасырдағы элемдік маңызд^ы кітаптар санатьша 
косты. Кітап шыққаннан кейін де Луй: «Мұхтар Әуезов... біздің 
уақыттың ұлы акындарының бірі» деген лебізін білдірді.

Расында да француздар поэзияны прозамен аударатындықтан 
да, туындының өнбойында өрілген өлеңдік үлгілерді де жете се- 
зінген. Абай өлеңдерімен, эндерімен таныскан, Қазакстанда бо- 
лып кайтқан Арман Г атти де «Абай өмірбаяны орасан зор көркем 
полотноға» айналғанын, кітаптан алған эсерін «... өткен бірне- 
ше жүздеген жылдарды кейін қалдырып, кейіпкерлермен бірге 
шалқар даланы кезіп жүрген көшпенді қазақтай сезінесің, бірде 
жанталасқа енсен, бірде болашақтан элде бір үміт сэулесін із- 
деуге ұмтыласың» деп тебірене толғады.

Әдеби сыншы Режи Бержерон да «Мухтар Әуезов -  жаны- 
мен ақын. Ол суретші тэрізді өз даласын, өз тауларын және өз 
елінің адамдарын қайта сомдайды. Әуезов үлкен эпик ақьгадай 
біздін алдымызда бір-біріне қарсы шыққан дау-жанжалдардың 
картинасын ашып береді. Әуезовтің үніндей сондай үльшык пен 
махаббат үнімен жырланып отырса, бақытты халық болғаны да» 
деп бағалайды.

Жан Спанчаро «Қытайдан Каспий теңізі жағалауына дейін ке- 
ріліп жаткан осынау киыр дала туралы, Франциядан бірнеше рет 
аукымды Қазакстан туралы бізге не белгілі?.. Міне енді біз біұл 
халық туралы кітаптан, алайда не тарих, не география бойынша 
кітап болып табылмайтын, алайда өзін роман аркылы көрсететін 
кітаптан біліп отырмыз» -  деп биік пайымдады. «Өткен күндерді 
-  ащы да баурап алатын жұпарына толтырған Мұхтар Әуезовтің 
тарихи романы түтасымен болашақка ұмтылған» деп тағы бір кы- 
рын даралайды.[37] Әлем эдебиетінде шоқтығы биік француздық 
эдебиеттанушылар мен каламгерлердің пікірі бір-бірінен өзгеше- 
леніп түрады.

А. Стиль «ең бастысы бүл адам бостандығы мен ұлылығын 
жэне өткенді шеберлікпен жеткізетін романның бір кыры Гомер- 
ді еске түсіретін айқын стиль мен сөз орамдары» -  деп бұл ойын 
білсе, «Кітапта басты рөлді жырлар айтпайды. Біз акындар елін- 
деміз. Бұл роман поэтикалық сайыстар мен ғажайып макалдар
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өлкесі туралы роман... адамның жасаи алатын ең асқақ та сұлу 
дүниесі жыр болса, роман осы сипатымен ерекшеленетінін көр- 
сетеді» деп таңцанады[37]. Бұл -  М. Әуезовтің сан құбылып, тө- 
гіліп тұрған керемет поэтикалық мэнерлі тіліне деген сүйсініс.

Ита Гассель кітаптағы махаббат, адамгершілік тарихы мен ке
ремет пейзаждың жэне өмірдің Абайды ұлы ақын жасағандығын 
атай келе, «осыны оқырмандарға нэзік атмосферасымен жеткіз- 
ген» ауцармашыларға да алғысын жолдайды [37].

Әттең, француздар казак тілінен ауцарғанда әйгілі эпопеяның 
құдіреттілігіне кұпггарлығы арта түсер еді. Өйткені, талант- 
ты аудармашы Ғ. Мұқанов аударған «Қилы заман» француз 
оқырмандарын ықыласка бөледі. Толық құндылықта, шынайы 
тэржімаланса, М. Әуезовтің «Абай жолы» жаңа ғасырда өзінің 
тағы да өміршен құндылығын, казақ әдебиетінің қуатын элем- 
ғе тағы бір наш етер еді. Набоков, Фолькнер, Хемингуэй тэріз- 
ді американ эдебиетінің классиктерінің шығармаларын зерттеп 
талдаған мэскеулік танымал эдебиетші ғалым А. Анастасьев 
«Абай жолы» романы элем эдебиетінде өзінің лайықты орнын 
алып, еркін сезіне алады» деп бағалай келе, орыс тіліндегі тәр- 
жіма сапасының төмендігіне қынжылыс білдіреді. [38].

Расында да, біздің бм'ымыз -  «Абай жолының» жазылуы, со- 
рымыз -  осындай элем эдебиетінің эйгілі туындысын ел болып, 
көркемдік-эстетикалық мазмұнымен, тілдік байлығымен бейне- 
леу сұлулығымен түпнұскалық құндылыкта аудара алмауымыз. 
А. Кимнің аудармасы бірқатар кемістіктері болса да, бұрынғы 
ұжымдық аудармаға карағанда табысты шыққан. Бірақ бұған 
мастануға бола коймас, өйткені ағылшын, неміс, араб, испан, т.б. 
тілдеріне тікелей аудару керек.

Әдебиеттін барлық талап-шарттарьша сай жазылып, барша 
халықтың мэдени өмірінін жаркын құбылысына айналып, 
адамзаттын ортақ қазынасьгаа косылган классикалық туынды көр- 
кемдік ашылым ретінде әр уақыт сайын өзінің жаца кырынан мо- 
йындата береді. М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы түпнұсқадай 
көркемдік мазмұндық, мм-ыналык-стилдік сэйкестігімен, тілдік 
бейнелілігімен, байлығымен, баламалы аударылуымен өзінің өл- 
шеусіз қымбат құндьшығын тм’ы да касиеттей түсері анық.

Көрнекті жазушы 3. Шашкин «Мұхтармен кездесулерім» 
атты очеркінде «Мұхтар Әуезов, казак прозасында бұрын ешкім
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баспаған тақты игерді» -  деп әдебиет элемінің жаңалығы ретін- 
де сезінді. Ол досы «Абай» колхозының төрағасы А. Ивановпен 
эңгімелескенде: «Окимын датамашалап, таңданам. Ғажайып. Ал 
осы кітап ана тілінде қалай оқылатынын айтшы?» деп романньщ 
көркем мазмұны мен тамаша тілінен алған эсеріндегі таңданысын 
жасырмады [3]. Шындығында, «Абай жолының» аудармасын түп- 
нұсқасымен қайта салыстыра бір оқып көріңізші. Сюжеттердің 
тартымдылығы да, суреттемелердің сонылығы да, бейнелеулердің 
кайталанбас бояулары да, тілдің байлығы мен сұлулығы да, ой- 
дың тереңділігі де ана тіліндегідей сезілмейді. Ғұлама ғалымдар, 
атақты қаламгерлер ғажайып эпопеяның ғаламат көркемдігіне 
таңданып эрі сүйсініп, қаншама парасатты пайымдауларын біл- 
дірді. Аудармада туындының талай тамаша ісұндылықтары кеміп 
кеткені де белгілі. «Абай жолын» түпнұскада тұшыньш, түсініп, 
түйсініп оқып, кабылдағандай аудармасы сол биіктен табьшса 
игі. Барға канағат етсек те, эрі қазір кітап құндылығы мен касиеті 
түскен кезде, «Абай жолын» М. Әуезов қаламының кереметін- 
дей, түпнұсқамен сэйкестікте бірқатар шет тілінде сөйлетсек, 
адамзаттық эпопея казак халкын таныстырудың заманауи жаңа 
куатты кұралы болар еді.

Ш. Айтматов эрбір кездесуде сөйлеген сөзінде, эр мақаласында, 
сұхбатында ұлы ұстазы, талантты тэлімгері Мұхтар Әуезовтің 
есімін айырыкпіа атайды. Тіпті «Кдлы заман» повесі кеңестік 
идеологияның керітартпа саясатыньщ кесірінен жабык күйінде 
калған» деп алғаш «Новое время» журналында жарык көргенде де 
куанышын алғысөзде білдірді. Ол «Абай жолы» туралы әр уакытга 
да сүйсіністі лебіздерін айтты. Соньвд бір куэсі мына бір түжы- 
рымдауы: «Абай» эпопеясы біздің көркемдік жэне элеуметтік эн- 
циклопедиямыз. Бұл -  біздің ортак мандатымыз, біздің ұлан-байт- 
ак Евразия кеңістігіндегі бүкіл бастан кешкен заманымыз үшін, 
біздің кайғы-касіретке толы тарихымызда бастан кешіруге тура 
келген бүкіл таукыметіміз үшін, өз казынамыздың жүйесін, өзі- 
міздің көркемдік және адамгершілік дүниемізді, өзіміздің үлы поэ- 
тикалык сезімін жасап қол жеткізе алған бүкіл игілікгеріміз үшін 
берілген есеп. Әуезов біздің осы м^ынада алғанда жалпы жұрт 
үшін маңызды көркемдік тарихи ой-пікірдің дүниежүзілік деңге- 
йіне көтерді. Дүниені көз алдыңа келтіру үшін, баскалардың көзі- 
не түсу үшін, адам рухынын кадір-касиетін аскактата көтеріп, жар
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салу үшін өз биігің -  Мұхтар Әуезов сияқты асқар шьщың болу ке- 
рек. Біз еліміз жайьшда Мұхтар Әуезов көтерілген биікте т^рьш ой 
түйеміз жэне басқа халықтармен сол биік аркылы араласамыз».[3].

Қырғыз классигі атақты шығарманы түркі тілдес халықтарға 
ортак құндылык санайды. Расьшда да «Абай жолы» әлем әдебиет- 
шілерін, окырмандарын мойындатқан кезде, өзбек, тәжік, түркі- 
мен ақын-жазушылары да оның жетістігіне өз ниеттерін жеткізді. 
Өз уақытында жэне кейіннен айтылған мэнді пайымдаулар, жү- 
рекжарды тілектер де жетерлік. Соның бірінде академик М. Шу- 
куров тәжікгер мен тэжік эдебиеті үшін М. Әуезовгің «Абай жолы» 
эпопеясыньщ үлкен маңызы барьш, ондағы бейнелеиген оқиғалар 
мен мінез-қүлықгардьщ тэжік халкьша да жақындығьш айтады. 
Зерттеушілер туындьшьщ биік көркемдік кұндылығы тэжік халкьш 
тэрбиелеуге белсенді рол атқаратынын, ондағы адамгершілігін 
мэселелерінін айрыкша ықпалын бағалайды [3. 64.].

Осынау жаркын лебізде эйгілі эпопеяның ел жүрегін елжірет- 
кен елеулі еңбек екендігі ерекшеленіп тұр. Бұдан Шыңғыс Төре- 
күлүлы да туыстық тілегін тебірене тоғыстырады. Ол «Әуезовтің 
күдіретті талантынан туған тамаша шығармалар даланың ақ арай 
таңындай жайнап, қазақ халкымен қатар қырғыз халкын да шү- 
лен шұғыласына бөледі» деп классикалық романға ризалық ние- 
тін білдірді. [3]. М. Әуезовтің сан салалы шығармашылық кызме- 
тіне шат сезімімен шынайы ықыласын жолдады.

Өзбектің көрнекті жазушысы Л. Каюмов, «Әуезовтің тамаша 
таланты ауьш мен дала өмірін бұдан бүрын ешкім суреттеп көрме- 
гендей эдебиетіміздің көптеген картиналармен байытты. Ол оны 
Абай өміріне соншалыкты сүйіспеншілікпен жеткізгені сондай, 
адамзат есінде мэңгілік жатталып калды. Жазушының эпопеясы 
бұл туған халқына жэне оның дана перзенті Абайға арналған ең 
жақсы ескерткіші» -  деп романның дара бітімін бағалайды. [3].

М. Әуезовтің бейнелеу, бедерлеу бітімі бөлек. Ой жүйрікті- 
гі, қиял шалкарлығы, сезім сұлулығы, елестету кеңдігі, таным 
тереңдігі бәрі де эпопеяның көркемдік элемінде айкындалып 
тұрады. Сыршыл да сұлу суреттер бояуы қандай қанық, ажары 
қандай ашық. Ол кітаптағы Абай өміріне сүйіспеншілікпен ен- 
гізілуінде ғана емес, елге, жерге талантқа деген зор құрметінің 
айырықша белгісі. Қазақ халқыньщ өмірі эпопеяда көркемдік 
сипатта шынайы көрінген.
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«Абай жолы» казак эдебиеті тарихында тұнғыш рет өз 
заманында халыкты толғандырған коғамдык жэне саяси өмір 
проблемаларын күн тэртібіне койды. Ол казак коғамьшың 
кайшылыкты жактарын, замандастарының алауыз берекесізді- 
гін, патшаның отаршылдык саясаты коздырып отырған рулык 
тартыстарды, елдің бірлігіне келтірген зиянын катты сынай оты- 
рып, еңбекші елге іш тартты, халыкты караңғылыктан жарыкка 
сүйреді» деп академик С. Қирабаев ұлы акынның ел өміріндегі 
алуан асыл істерін айкындап көрсетеді [39]. «Абай жолында» осы 
айтылған тұжырымдарды түгел таба аламыз. «Абай жольшдағы» 
көтерілген ең елеулі мэселелердің бірі -халыктың әлеуметтік 
ж^дайы, патшалык отарлык үстемдіктің халыкка көрсеткен түр- 
лі киянат корлыктары, елді катан билікті үстаудағы алуан айла- 
амалдары, зорлык-зомбылыктары сол коғамдык кұрьшыстағы 
басты сипаттар ретінде көрінеді. Аткамінерлер мен болыстардың 
сайлауға түскендегі партия болып жік-жікке бөлінген алауызды- 
ғы, жауыздыктары да сол кезге тэн көрініс. Қарапайым халык 
басына төнген ауыр азаптары, кедейшілік, күн көрістің киын- 
дьщтары заман шынайылығында сипатталған. Эпопеяның кө- 
терген жүгі зор. Баска да елдік мәселелердің түйінін табуға ты- 
рыскан тартыстар каншама.

Қазакстанның халык жазушысы Ә. Кекілбаев роман эпо- 
пеяның көркемдік кұндылыктарын кесімді багалгн'ан: «Тек түркі 
тілдес әдебиеттерде ғана емес, күллі Шығыс эдебиетінде бүгінгі 
элемдік кітапхана да ұлттык болмысты ғана емес, көшпелі өр- 
кениет пен шығыстык психологияны, оның философиялык төр- 
кіндері мен элеуметтік астарларын «Абай жолындай» кең карым- 
ды жеткізген баска шығарманы элі күнге таба алмайсыз. Ол тек 
эстетикалык сындарлығымен ғана емес, элеуметтік өрнегімен де 
батыс классикасының ең үздік туындыларымен үзеңгілес түра 
алады» [ 26].

Шын мэнінде жоғарыда есімдері аталған элем әдебиетіне 
әйгілі классиктердің кай-кайсысының да шығармалары көркем- 
дік элемімен, тарихилык табиғатымен ерекшеленгенімен, канша 
бай материал пайдаланса да, «Абай жолынан» озып кете алмайды. 
Әуезовтің көркемдік элемі кейде соларды он орап кетеді.

«Абай жолы» казакты әлемге танытып кана койған жок. Ен 
бастысы, казак халкы «Абай жолы» аркылы өзін теренірек түсінді,
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жақсырақ таныды. Өзінің адамзат қауымындағы өзгеше болмы- 
сын қадір-қасиетгерін пайымдады» деген Ә. Кекілбаев байламы 
да эпопеяның маңызды көркемдік ерекшелігін айқындайды. [26]. 
«Абай жолынан» кейінгі казак әдебиетіне келген каншама талант- 
ты туындылар бар. Сөз жок, ғаламат эпопеяның ұланғайыр эсері 
ұлт эдебиетінің толассыз дамуына әкелді. Әуезовтің көркемдік 
элемінің көкжиегін барған сайын кеңи берді. Ол элемдік әдебиет- 
тің көкжиегіне тұтасып кетті.

1942 жылы «Абай» романының бірінші кітабының шығуьша 
байланысты көрнекті эдебиетші ғалым А. Нұркатов: «өзінің те- 
рең патриотизмімен, халыктығымен тарихи дамудың өршіл тен- 
денциясын тап басып, дэл көрсеткендігімен жэне ғажайып көр- 
кемдік куатымен бүкіл эдеби козғалыска ерекше зор ыкпал етті», 
-  деп зерттеуінде айрықша атап өтті. [7].

Расында да ол ұлттык эдеби козғалыска ғана емес, орысша 
аударылуымен советтік одактас республикалардың жас әдебиеті- 
не де берік бағыт берді. Жазу өнерінің жаңа үлгісін көрсетті. 
Әлемдік эдебиеттщ классикалык үлгілерімен теңдесетін мүндай бі- 
тімі бөлек, кең карымды шығарма сол кезде сирек те, санаулы еді.

М. Әуезовтің «Абай жолы» казак эдебиетінің элемдік дең- 
гейге көтерілу мүмкіндігін көрсетті. ¥лттык прозаның, эсіресе, 
тарихи роман жанрының жаркын да жаңа үлгісі ретінде каламгер- 
лерімізге шығармашылык серпіліс берді. Қазак тілінің сұлулы- 
ғы мен байлығы тұнып түрған туындының тэрбиелік тағлымы 
да, ғылыми танымы да зор еді. Мұны байкаған жазушылар да, 
ғалымдар да пайымды пікір білдірді. Академик жазушы Ғ. Мүсі- 
репов: «Абай» романдары казак кеңес прозасының калыптасуына 
көмектесуімен бірге, шығарма алдына койылар талап дэрежесін 
жаңа бір биікке көтерді. Жазушылык өнерден үміті бар жасымыз 
да, жасамысымыз да «Абайдан» үйрене де, сүйсіне де отырамыз» 
«Әдебиет жэне искусство» журналында [1954 ж. №11] үлттык 
проза туралы макаласында акикатын айтты.

«Абай жолының» үшінші кітабы 1952 жылы жарык Кор
ее, төртіншісі 1956 жылы жазьшып бітті. 1959 жылы екі кітап 
үшін автор Лениндік сыйлыктың лауреаты атанды. Совет эде- 
биетінің ең биік атағына ол кезде санаулылардың санаулысы, 
саңлактарының салмактысы үсынылғанымен, көркем шығарма 
талай талкыдан, небір електен өтіп барып, мэртебе түғырына кө-
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теріледі. М. Әуезовтің «Абай жолы» қазақтың ұлы акынын, ой- 
шыл данасын тағылымды туындысын кеңбайтак даламыздан 
жер жиһанға даңғыл жол салды. Әдебиетіміздің бағы көтерілді. 
Түгіміз жоқ деп түлейленіп тұратын түйсіксіздерге танымдык 
түрткі болды. XX ғасырдың 2-жартысынан бастап казак эде- 
биеті жоғалғанын жаңа тапкандай, соны леппен, жаркын бағыт- 
пен, каркынды дамуымен өрлей бастады. Ғажап туынды аркылы 
М. Әуезов десе Абайды ауызға алатын болды, Абай десе казакты 
кұрметгеп атайтын болды. Абайы бар казактың абырой-айбы- 
ны да барын, Мухтары бар халыктың сөз өнерінің мыктылығын, 
мэдениет, тарихының тереңге тамыр тартканын сезіне бастады. 
Егерде бүгін казак эдебиеті элемдік мэдениетте талай мемлекетгі 
мойындатса, бұл сөз жок М. Әуезовтей ұлы таланттың, ғулама 
ғалымның, кемеңгер суреткердің ұлағатты, ұланғайыр еңбегінін 
нэтижесі. Әлем эдебиетінде Әуезов эуелей береді, эуелеп келеді 
элі. Өйткені, ол -  көркемдік кеңістігіндегі, көкжиегіндегі жары- 
ғы зор, жаркын да жасампаз жулдыз. Сөз өнерінін мэңгі өлмес 
өміршең өнегесі. Әлемнің эйгілі Әуезові, ултымыздың мерейлі, 
мәртебелі мактанышы, мэңгілік Мухтары.
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ТАРИХИ ТУЫНДЫНЫҢ 
ТӘЛІМДІК ҚЫРЛАРЫ

2.1. Сыйластық пен эдеп әлемі

О. Уайлд «Әркім тарихты жасауы мүмкін. Тек ұлы 
адамдар ғана оны жазуға қабілетті» деп тұжырымдағандай, 
Абайдың заманын, бүкіл бір қоғамның тарихын, элеу- 
меттік жағдайы мен тұрмыс-кэсібін, мэдениеті мен өмір 
дағдыларын, тэлім-тэрбиесін, таптык күрестер мен би- 
лік арасындағы тартыстар, халық тағдырын аякка басуы, 
патшалық өкіметтің отаршылдық, озбырлықтарын, бай- 
болыстардың зұлымдығы, елдікке, бостандыққа деген 
ұмтылыс нышандары М. Әуезовтің төрт томдық тамаша 
туьшдысында қат-қабат өріліп отырады. «Абай жолы- 
ның» талдап, таразылар, бағалар бір ерекшелігі -  ұлттық 
тәрбиенің туындьща халықтың ежелден қалыптасқан із- 
гілік мектебі, өнегелік қағидалары, адамгершілік мэсе- 
лелерінің үнемі көтерілуі. Үлкен туынды атауы -  «Абай 
жолы». Бұл ұлы жол -  оның азаматтық болмыс-бітімінің 
калыптасуы, айналасындағы адамдардың ықпалымен, әр 
ортаның тэлім-тэрбиесімен сана-сезімі, ой-өресі өсуі сан 
салалы сокпақтармен тармақталып жатыр. Абай жолы -  
оның ақындык дарын-талантының үздіксіз шыңдалу жолы 
немесе күрескерлік, қайраткерлік тұлғасының ширығып, 
шыңдалу жолы ғана емес, бұл адамгершілік-имандылық 
келбетінің кемелденіп, кемеңгерлікпен үштасуына дейінгі 
ұзақ та үлағатты, киын да қилы жол.
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«Абай жолының» тағылымдык тамаша бір кыры -  адамгерші- 
лік кұндылыктар мен имандьшық қасиеттері дәріптеледі. Адам бо- 
йындағы жат қылықтарға, жағымсыз эдеттерге карсы қойылады, 
шынайы бейнеленеді. Бұл өмір заңдьшығы десек те, окырман, ең 
алдымен, қоғамдық түрлі жағдайларды көріп, біліп өскен, рухани 
жетілген жас Абайдың алуан жаркын ұмтылыстарын сезеді. Ең 
бастысы ақьшның кісілік келбетін таниды.

Абайдың Семейден оқудан ауылға оралғандағы эпизодтта тэ- 
лім -  тәрбиесі, ізгілік өнегелері көрініс тапкан.

Бала көп ішінен, ең алдымен өзінің шешесін көріп, соған 
карай жүре беріп еді, шешесі анадай жерде тұрып.

-  Әй, шырағым балам, эуелі ар жағында экең тұр... Сэлем бер! 
-  деді.

Абай жалт қарап барып жаңа көрді. Анадай жерде, конак үй- 
дің сыртында, қасында екі-үш үлкен кісі бар -  экесі Қүнанбай 
түр екен. Ыңғайсыздыкпен қысылып қалған бала, шешесінің 
сондайлық салкын сабырлылық мэнін ұқты да, экесіне қарай тез 
бүрылды [40. 9].

Балаға қашанда ана жақын. Алайда әке -  басты түлға. Абай 
алдымен анасы Ұлжанға қарай беттегенде ниетін сезінген 
анасының экесіне сэлем бергізуі де ежелден келе жатқан дәс- 
түр. Ананың «шырағым балам» деген жылылык мейірімінің өзі 
де тектілігін, аталы, ардақты жердің қызы екендігін көрсетеді. 
Авторлык баяндау арқылы жазушы Абайдың салкын сабырлы- 
лық мэнін ұғып, экесі Құнанбайға амандасу эрекетін жеткізеді. 
Қанша айтканымен елден жырақтап, жатжерде, калада оқып кел- 
ген баланьщ тосырқап қалатыны да анык. Абайдың шешесіне 
қарай жакындауының тағы бір сыры -  жасынан эже тэрбиесін 
көріп өскендігі, шежіре көңілден ертегілер мен аңыз-эңгімелерге, 
өлеңдерге, тарихи жырларға каныккандығы.

«Әжесі эуелде көп-көп ертектер айткан. «Еділ-Жайық», 
«Жұпар корығы», «Қүла мерген» -  бэрі де айтылды. Оның эң- 
гімелерін түсте де, кешке де, тіпті, көш бойы да Абай айтқыза 
беретін болды».

Бұл сөйлемдерден Абайдың эжесінің ертегісіне қызығуы, 
құштарлығы байқалса, сонымен бірге білуге түйсінуге деген 
айрықша ынта-ыкыласын да байқатады. Ақьш сөзімен айтқанда 
«білмекке құмарлык» -  Абай болмысындағы ерекшеліктердің бірі
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«Бертін келе, тэуір болып алған соң, эжесінен тағы бір эңгіме- 
лер тапты. Ол осы ел ішінде Зеренің жасынан 6q)ri көргені, есті- 
гені жайында әңгімелер. Ел мен елдің шабысы, таласы жайында 
бірталай күндер айтты...» [40. 41.].

Өсе келе Абайдың эжесінің көрген, естігені туралы эңгімелер 
тыңдауы мен ел, жер тарихына, халқының өткеніне қызығушы- 
лык сезімін қалыптастыруын сезінеміз. Халык басынан кешкен 
тартыс, шабыстарды естіп, білу аркылы Абайдың өз ортасына, 
айналасына белгілі бір көзқарас орнықтыруы аңғарьшады. Яғни, 
Абайдың ақындық қабілет, дарынының түлеуіне, эжесі Зеренің 
зеректігі мен зерделілігі айырықша ыкпалын тигізген. Абайдың 
ақындық дарьшының шыңдалуына эжесі Зере мен анасы 
¥лжанның ұдайы ел тарихынан, ел ішіндегі түрлі оқиғалардан, 
өткеннің өнегесінен хабардар етуі әрі ел ішіндегі білімдар көне 
көздермен эңгімелесуі зор ыкпалын тигізген.

«Тағы бір күндер Мамыр, Еңліктей қыздардың кайғыларын 
да айтып берді. Абай қажымай, жалықпай ылғи ғана ынтыға 
тыңдайтын. Кейде эжесі шаршап, айтпай қойса, өз шешесіне 
жабысатын. ¥лжан да көп эңгіме білуші еді. Жэне ол көбінесе 
өлеңді сөзді жиі айтады. Оқымаған шешесінің элі күнге ұмытпай, 
білдірмей сақгап жүрген зейініне таңқалады.

Нелер ескі заман жырларын, айтыс, өсиет, эзілдерін де көп 
айтьш береді» [40. 41].

Әжесі ескінің естен кетпес эңгімелерімен баурап алса, анасы- 
ның өлең-жырмен, айтыспен, өсиет, эзілдермен ауыз эдебиетінің 
жанрларымен ой-санасын жетілдіруі де, яғни дэстүр-салты бай 
елдің эдебиетінің байлығынан, асьш казыналарының алуан түрі- 
нен нәр алғандығын сезіндіреді. Бір жағынанАбайдың эдебиетке 
құштарлығын оятқан рухани мектеп іспетті.

«Осы түнде ас піскенге шейін Барлас «Қобыланды батыр» 
жырын жырлады. Абайдың казақ аузынан да, кітап ішінен де өмі- 
рі естіп білген ең бір сұлу, ең бір эсерлі күшті жыры осы еді». [40. 
42]. Бұдан зерек ұғымтал баланың эпостық мұраларға ден коюы, 
батырлық жырлармен рухтануы Абайдың жыр оқиғасына деген 
кызығушылығы, кім шығарғанын білгісі келуі, жыр тарихымен 
танысу ниеті көрінеді. Абай анасынан, эжесінен жэне ел аралаған 
акын-жыршылардан ауыз әдебиетінің небір құндылықтарына 
бала кезден кұмартумен бірге, акындық талантын шыңдаған.
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Осылайша ақындык мектептегі алғашқы қадамдарын бастаған. 
Ол эжесі Зеренің ақылын тыңдап, небір аңыз-эңгімелерін көкейге 
түйіп өсті. Есейген ержеткен шақта да үнемі эжесін есіне алуы да 
Зеренің парасатты болмысына деген сүйіспеншілікті сездіртеді.

Ата-ананың балаларын тэрбиелеуі -  эпопеядағы ұлттык 
педагогиканың басты ерекшелігі болып табьшады. Ана мен ұл 
қарым-катынасы, баласының эже, ана сөзіне күлак асуы, акы- 
лын тыңдап, қате-кемшіліктерін айтса, түзеуге ұмтылу эрекет- 
тері нанымды, танымды, тағылымды қырларымен бейнелене- 
ді. Абайдың анасына деген махаббаты тұла бойына адамгерші- 
лік ізгілік касиеттерді тоғыстыруынан айкындалады. Зере мен 
Ұлжанның аузынан небір өткеннің асыл мұраларын тыңдап өс- 
кен перзенттің тағы бір тағылымды қыры -  ер азаматка тэн емес, 
жамандыкты бойына жолатпау. Соның бірі элде бір айтылған 
артык сөздерді өз ішінде калдыру. Арадағы татулыкқа еш кір кел- 
тірмеу.

«Абай бүл шешесімен дауласпайды. Айтканын үндемей 
салкын ғана тыңдайды да, сол арада ұмытуға тырысады. Өйт- 
кені, шешесі Күнке айтқанды, оның баласы Құдайбергенді айт- 
пайды. Ол әрқашан Абай келгенде қуанып карсы алып, аса қатты 
бауыр тартады. Күнкенің сөздерін Абай өз шешесіне жеткізген 
емес...» [40. 165.] деп оны Ұлжанға айтпай іште сактап, оңашада 
эжесімен ақылдасады, эжесі ешкімге білдірмейді. «Күндестік де
ген сұм мінездің ызғары ғой!» деген Зере сөзі -  зердеге түйетін- 
дей ой кесімі. Осыдан ақ аналардың бала тэрбиесіне ерекше мэн 
бергені жэне кез-келген сөзді бірден -  бірге айтып, сол аркылы 
бір-бірін араздастыру сияқты жат пиғылдан бойын аулақ үстауы 
байкалады. Акынның бала шағынан мінез ірілігіне, ізгілік өнеге- 
сіне тэрбиеленгендігін сездіртеді.

Абайдын білмекке құмарлығы, эр нэрсені зерделеп көңілге 
тоқуы атшабар Қарабаспен кездесуде көрінеді. Жазушы мұны 
«Бұл жөнде Қарабас атшабарда Абай сезбей жүрген көп білім 
бар екен. Сэуір -  бүл айдың арабша аты. Қазақша мамыр. Одан 
соң маусым... Абай казақша ай атының бэрін сүрап, кайта-кайта 
қайырып жаттап алды» деп баяндайды.[40.106]

Абайдың арабша ай аттарын білуге ынта-ықыласын, сол 
арқылы ана тілінің ерекшелігін сездіртеді. Көкірек көзі білмекке 
құштарланған таланты жастын сауалы мүнымен тынбайды.
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«Осы отамалы» немене? He деген сөз өзі? -  деп, сұрауымен 
бірге, автордың сөзімен баяндасақ:

«Осыдан соң: Айдың тоғаны» деген не? «Өліараның не мэні 
бар? «Қыркүйек неден қойылған? Абай осыларды да сұрастырып, 
көп қызык эңгімелер есітті» [40. 106.].

Осынын бэрі де Абайдын зейін, кабілетін шындап, өлен жазу 
үшін көп білу қажеттігін ойға түйгендігін байкатады. Ай аттары- 
ның зердесіне токуы арқылы жазушы жас талапкердің білімнің 
бір көзі халықтың өзінде екендігін дэлелдейді. Абайдың акындык 
дарынының калыптаса бастауының нышаны ретінде Байкөкше- 
мен батыл жыр қақтығысына түсуімен көрсетеді.Жэне Абайдын 
сирек кездесетін қауындап сөзін қолдануымен ойын, сөздік ко- 
рын байыта түскендігін де байқатады.

Абайдын катгы дауыстап:

Ойпаң жерге казл>індап шөп бітеді,
Кей жігітке мал мен бас көп бітеді -

деп өлеңдетуіне Байкөкше жауабы:

Кей жігітті пысык деп болыс қойсақ,
Қашан түсіп калганша жеп бітеді... [40].

Байкөкшемен осылайша каймықпай өткір жыр жолдары- 
мен кақтығысуы Абайдың тула бойындағы ақындық кабіле- 
тінің ұштала бастауы. Екі жол өлеңде елдің жағдайын, билік 
басындағыларын тілге тиек етсе, Байкөкше оньщ ойын уғынып, 
мағынасын ашып, айқындап жеткізген.

Байкөкшенің болыстарды сынаған өлеңіне Тэкежандар кеңе- 
сін білдіргенде «ел көргенді бірге көріп, ел айтканды бұрын айта- 
тын сыншы болар!» деп костауы да ниеттестігін аңғартады.

«Абайға ағашты таулар казірде ак шидемін айналдырып ки- 
ген, кыс кэрінің өзіндей көрінді. Шытқыл аяз бар. Терісінен ескен 
болымсыз ғана жел лебі білінеді. Абай түлкі тымағыньщ бауын 
байлап бастап, эжесін есіне алды. Жүрерде, тұмағыңның бауын 
байлап жүр. Құлақтан тиген шанпіу жаман болады. Көресіні 
көріп отырмыз ғой, міні» деп, өзінің мүгедектігін мысал еткен. 
С>т.іктан сактана жүруді көп айткан» [40. 97.].
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Қыстың қыскаша суреттелуіде ақынның «Кэрі кұдан кыс 
келіп элек салды» деген жыр жолдарымен мазмұндас. Таудың 
табиғатын сипаттау мен Абайдың түлкі тымағының бауын 
байлауды сабактастыруы эжесінің суықтан сактандырған ескерт- 
песін есіне түсіреді. Айтушы эжесінің қамкор ниетін Абай ойьша 
салады. Мүнда эжесінің немересіне деген мейірімі, камкорлығы 
сезіледі. Балалык шағымызда талай көзіміз көрген ак кимешекті 
эжелеріміз алдыдан шығып амандасқаннан кейін, тұлға-тұрпаты- 
мызға көз салып, элдебір ескертулерін жасайтын, акылын айт- 
атын,мінеп те алатын. Әрі Зере эжесінің өзінің мүгедектігін 
мысал етуі -  денсаулыққа жасынан көңіл бөлгізуі. Осьшау эпи- 
зодтан эже мен немеренің арасындағы жарасымды катьгаас та өр- 
біғен. Бір жағы бұл көшпенді халықтың туған табиғаттың сырына 
ежелден канықтығын эрі өз денсаулығын күтудің кам-харекетін 
жасап келғенін де аңғартады.

Абайдың балалык шағын суреттеуде автор адамгершілік 
кырларына тоқталады. Кейбір балалык мінез-кылыктары да 
болашақ ақынның өсу, есею кезеңдеріне тән ерекшелік ұғымьшда 
берілғен. Жиреншенің Абайға қойған аты -  Текебай тентек. 
Осынау эзілдік сипаттағы есім Абайдың балалық мінез бітімінде- 
гі ерекшелікті тап басып танытады.Кез келғен балаға тән еркелік, 
тентектікті тізбелеп көрсетуден гөрі, оның есею, ержетуге ұмты- 
лыстарын қасиетгерін, дағдыларын көрсетуді көздесе керек. Мұ- 
ның өзі Абайдың жас шағынан өзгелерден болмыс, табиғатьгаьщ 
даралана түсуін айкындайды. Балалыкка тэн кейбір қылыктар 
көркем қиялдан туындаса да, өмірлік шындыкпен үйлесім тауып 
отырады.

«Жасы Абайдан кішірек болса да, Есентай Абайға сен деп 
сөйлейтін. Атын эсте «Абай» демей, «БІбырай» деп атайтын осы 
Есентайдан шыккан мінез-ді. Бұның үлғісімен соңғы кездерде 
Абайды Оразбайлар да, барлық араз топтарымен «Ыбырай» деп, 
«Құнанбайдың Ыбырайы» деп атайтын [41. 356.].

Мұнда бір авторлық амал жасалған Абайдың шын аты -  
Ибраһим. Пайғамбар есімі Ыбырай деп бекерге атамағанын көр- 
сетеді.

Сармолланың аузынан Абай атына айтылған сөзде оның есі- 
мінің Ибраһим екендігін ілтипатпен, құрметпен ауызға алуы да 
халык ішіндеғі абыройының, қадірінің арта түскенін білдіре-
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ді. Хазіреттің Абай туралы білгісі келгенде ол: «Мырза, сіз ме- 
нен Абай жайын сұрадыңыз. Мен ол кісіні білмейді деп ойлаған 
шығарсыз сізге мағлұм болсын мен Ибраһим мырзаның қазақ 
халкына ұстаздық, өсиет етіп жазған сөздерін де білемін. Жэ- 
не аса зор құрметеймін. Ол заманымыздың асылзада адамдары- 
ның бірі деп білемін» деп жауап береді [41.315.]. Бұл -  Абайдың 
ағартушылык ұстаздық, азаматтық келбетіне қызметіне берілген 
бағалау.

Абайдың жасынан эжелерінен, ата-анасынан бойына сіңір- 
ген өмірлік өнегелерін, эдептілігін, адамгершілік қасиеттерін 
жазушы эр қырынан айқындайды. Абайдың айрықша бір ізгі- 
лік ерекшелігі -  үлкендерге сэлем беру эдеті. Бұл Есқожа ауы- 
лына барғандағы сэлемдесуінен көрінеді. «Өз ауылындай, Абай 
ауылының бар үйін жағалай аралап, үлкендеріне сэлем беріп, 
бірталайдан соң қайта оралып келді» [ 41.437].

Абайдың үлкендерге сэлемдесіп біраз уакыттан кейін қайта 
оралуьшда мэн бар. Әрқайсысының денсаулығын, отбасылық 
жағдайын сұрап қана қоймай, уакыт бөліп аз да болса эңгіме- 
лесіп қайтуы -  мықты тэрбие негізі. Ескожа ауылындағы Үмі- 
тейдің ұзатылуьгаа бару кажеттігін козғаған да Абай. Өйткені 
тойға Әмірдің бастауымен салдардың келетіндігінен хабардар. 
Абайдың бұл ауылға келуінің ерекшелігі баяндалмайды. Автор 
ауылға келгенде Абай алдымен не істеді деген мэселеге тоқталды.

«Абайлар эуелі той кылып жатқан ауылдың үлкен үйіне кіріп 
Есқожаға сэлем беріп, «қайырлы болсын» айтгы. Асты да осы үй- 
ден ішкен» [41.437].

Ауьшдың үлкен үйі, той иесі Есқожаға сэлем беруден 
бастап, одан кейін тойға келген қауыммен жүздеседі. Асты да 
сол үйден ішуі -  үлкенге қүрмет белгісі. Осы бір сөйлемдерде 
Абайдың жасынан эже-анасыньвд айтқан акыл-кеңестерін зе- 
йінімен тыңдап, көкірегіне зерделеп өскенін, жақсы тэлім-тэр- 
бие алғандығын айғактайды. Абайдың сэлем берудегі ізгілігі 
өз алдына, эркімнің хал-жм-дайын, денсаулығын сұрап ілтипат 
танытуы, жөн-жобаны жақсы білетіндігі. Автор Абайдың саналы, 
эдепті, ақылды, парасатты азамат больт өскенін өнегелейді.

Тэкежан мен Каражанның ұлы Әзімбай Семейден келе жатқан 
жолында алдынан шығып, анасының «Базарлығын қимай өткен 
несі!» деп кейіп, реніш, назын білдіргенде, эрі шешесінің зілімен
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Абайларды мұқатқандай кекесін жүзін білдіріп, атының басын 
іріккенде, ақынның ілтипатын, көргенділігін, кісілігін автор эде- 
мі баяндайды.

«Қатарласып келген Әзімбайға ол ағалык жылы жүзбен сөз 
қатты.

-  Қарағым, қалқам базарлық болса, осы арбадағы тэттінің бә- 
рі сенікі болсын. Өзің бізбен ере жүріп, біздің ауылға қон да, таң 
ертең бәрін алып қайт. Әкең мен шешеңе бүгін амандаспай бара 
жатқаным -  күн кешкіріп кетті. Алдымызда бәріміздің де үлкені- 
міз -  үлкен шеше мен эке бар. Ауыл жатпай түрып, ең алдымен 
соларға сәлем бермекке асығып келем. Ол бір бөлек сөз! -  деп, 
Баймм'амбетке атты біраз ақырын жүргізді. Арбаның салдыры 
бәсеңдеген кезде, балаға тағы біраз сөз айтты» [40. 324.].

Абайдың үлкендердің өнегелі тэлім-тэрбиесін алғанын 
осынау сөздері айғақтайды. Алдымен үлкеннен бастап, бүрьш- 
ғының дэстүрін сақтап, эркімнің жолына карай сэлем беруге 
ниеттенгенін көреміз. Базарлық дэметкен Әзімбайдың да көңілін 
тапқандығы -  Абайдың ақылдылығы, парасаттылығы.

«Әбдірахман жол жүрер алдында, Абайдың үстіне кі- 
ріп, қасынан қымыз ішіп, жеңіл шапан, қазақша тымақ ки- 
ғен қалпында енді жүруғе бейімделіп отыр» -  деғен жазушы 
сипаттамасында Әбіштің экенің ұлағатты тәрбиесін алғаны бі- 
лінеді. Абайдың касынан қымыз ішуі экесіне деген ықыласы 
болса, казакша тымақ киюі де, канша оқыды десе де, үлттык 
келбетін сақтағанын аңғартады. «Баласының жүзіне анық ата 
мейіріммен караған Абай көз алмай, қадалып калған еді. Ішінде 
осы баласы үшін мақтан еткен қуаныш және шүкірлік бар. Бір 
кездегі өз сөзі есіне түседі.

«Баламды медресеге «біл» деп бердім, Қызмет қылсын шен 
алсын деп бермедім, -  деген жолдар текке кетпегендей. Бүгін- 
гі Әбіш сол ата мұратын актап келе жаткан жас боп көрінеді. 
Атаның ғана үлы емес «Өзімді ғана сүйсіндірмес, тірі болып, сау 
болса, халқын да сүйсіндірер қараңғы сахарасына жарық сэуле 
экелер, алғашқы адал буын сен болармысың! -  деп Әбіштің нүр- 
лы, сүлу жүзіне бата бергендей қарайды». [40]

Автор Абай мен Әбдірахманның жол жүрер алдындағы жүз- 
десуін, үшінші жақтан кыскаша баяндайды. Абайдыи мақтан ете- 
тіні -  Әбіштің текті, тэлімді үл болып өсуі, алдм^ы арманын жүзеге
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асыратьш халық қамқоры болатындығына шүкірлік етеді. Баласын 
медресеге кызмет, шен алып, билікке ьсұмартьш бермегенін, оқьш 
білім алып, білген, түйгенін, ел келешегіне жұмсауына ынтық эке 
ықыласы бар. Осында ата сөзінің үш рет қайталануы, ата мейірімі 
Әбдірахманньщ кісілік келбетіне сүйсінуі, ризалық, ата мұратына 
берікгігіне сенім арту бар.

Абай Әбіштің ғылым мен тэрбиені ұштастырған зиялылық 
бейнесіне, жарқын, таза жүзіне деген экелік махаббат сезімін 
алаулатады. Оған өзін ғана емес, халкын сүйсіндірер, караңғы 
сахарасына жарык сэуле экелер келешек ұрпактың өкілі ретінде 
үміт артады.

Заманның сұмпайылығы мен зымияндылығынан, зорлығы 
мен корлығынан, қиянаты мен қаталдығынан қалған көңіл ен- 
ді артынан ерген көзі ашық перзентінің адал болуын қалайды. 
Атаның баласы болма, адамньщ баласы бол деген халықтық 
даналыққа қосылады. Абайдың Әбдірахманның нұрлы сұлу жүзі- 
не бата бергендей қарауы да экелік сүйіспеншіліктің сипаты. Эпи- 
зодта эке мен баланың рухани тілдесуінде дэстүр сабақтастығын- 
ның жаңаша бір заңдылығы байкалады. Заманына қарай адамын 
танып, олардың білім-ілімге ұмтылысына қызыға қарауымен бір- 
ге, ел ертеңіне деген сенім де сезіледі.

Романда әдебиетте, тілде қолданылатын рөлдік қатынастардың 
берілуі де үлттық салт-дэстүрге, тэлім-тэрбиеге негізделген. 
Үлкен мен кішінің, эке мен баланың арасындағы сыйластық, 
эдеп, өнеге ата-бабалардың ғасырлар бойы сақталған ұлттык 
ғұрыптарының, жоралғыларының заңды жалғастығы болып се- 
зіледі. Бул Абай мен балаларының, Әйгерім мен қайындары- 
ның қарым-катынастарына берік бағытталған өзара татулық, 
сыйластық, құрмет сипатынан аісғарылады.

Абай мен Әйгерім арасындағы диалогты саралап, талдап кө- 
релік.

«Абайды ендігі Рахила шамалас немерелерінің бэрі «аға», 
«ата» демей, «эке» деп атайтын болған.

-  Әке деймін, көп-көп урылар келді? Сойылдары бар. Олар 
кіммен төбелеседі.

Абай элі де сескенген жүзімен Әйгерімге бұрылды.
-  Олар кім, сен білдің бе? Әйгерім онша сескенбеген тәрізді.
-  Араларында Шырақ бар! -  деді.
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Абай оның кай қайнысын «Шырақ» дейтінін есіне түсіре 
алмады.

-  Қай Шырақ?
-  Мына кіші Қасқабұлақтағы Әйнекемнің баласы! -  деп 

Абайды тыныштандыра, жымия карады,
Қоныс атын атаған соң ғана Абай Әйгерімнің Әйнекесі Тэ- 

кежан екенін, «Шырағы» оның баласы Әзімбайдың аты екенін 
есіне алды» [41. 446.].

Абайдың Рахима қатарлас немерелерінің «аға, ата» деуден re- 
pi «эке» деуі -  балаларға деген зор мейірімі, ыкьшасы. Балалар 
Тэкежан, Әзімбай бастаған қарулы тобырды ұрьшар деп уғынады. 
Сойылдарына қарап кімді ұрғалы жүргендеріне алаңдайды. Кө- 
ңілге күдік алады. Абай анық-қанығына жету үшін олардың кім- 
дер екенін сүрайды.

Әйгерімнің сескенбей айтуы ешқандай жамандыкка жо- 
рымайтын таза, ақ ниеттілігін танытады. Қайнысының атын 
атамауы да баяғыдан орныққан берік сыйластық салты. Әзімбайға 
койған жанама аты -  Шырақ. Абайдың мұны есіне түсіре алмауы 
да мынау оқыс жағдайдан сескеніп қалуын байқатады.

Әйгерімнің екінші қайтара «Қасқабұлактағы Әйнекемнің 
баласы» деп жауап беруінде қайнысына ғана емес, аталарына да 
үлкен сыйластығын, ізеттілігін көрсетеді. Әрі кімнін кай жерде 
қоныстанғанын білуі де, Тэкежан ауылына кұрмет сезімі. Бұл 
сөзді ерекше ілтипатпен атауы эрі Абайды тыныштандыра, жы
мия қарауы ағайын арасындағы татулыктын қаймағы бүзьшма- 
уына деген шынайы пейілін көрсетеді. Қоныс атынан соң Әйне- 
кенің Тэкежан, Әзімбайдың Шырақ екенін Абай есіне алады. 
Осында тағы бір көңіл аударлық жай -  Тэкежанның конысы 
Қасқабұлақтың аталуы. Бұл аркылы автор жерді кімнің иеленіп 
отырғанын емес, Әйгерім арқылы жерге құрмет, елге құрмет үғы- 
мын да сездіреді.

Ырғызбайлар тобының екі шалы сэлем бергенде, түс жылы- 
тып амандаспаған эпизодка назар аударалық. «Жиын ішінде бү- 
гін көрмеген үлкендері болса да, Абай сэлем берген жоқ. Аузында 
папиросы. Екі колын жеңіл сүр шапанының сыртынан аркасына 
қайырып ұстапты» [40. 542.].

Жазушы папирос деген сөзді де 3-4 рет қайталаған. Мұндағы 
ойы казак халкына жат эдеттің орыстармен араласудан енгенін
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айғақтайды. Бұл -  бір. Екіншіден, осындай жағымсыз нәрсеге 
эуестенген қарттардың бұл қылығын Абай жек көреді. Екі ко- 
лын шапанының сыртынан қайыра ұстап эдепсіздігін көрсете- 
ді. Осылайша үлкендік касиеттен жүрдай қарттардың жағымсыз 
әрекеті бейнелеген. Абайдың оларға кішілік танытып, сэлемдес- 
пеуі де, авторлық ұстанымда айқындалады. Яғни, карттық қасие- 
тін сақтай білмегендігі, сонымен бірге аузына папирос салып, 
ел ішіне жағымсыз нэрселерді экелуі. Әдетте, жас та, жасамыс 
та қартына карайды. Соның акылына жүгінеді. Жақсы касиеті- 
нен өнеге алады. Өнегелі тәлім-тэрбиесіне еліктейді. Автор- 
лык устаным Абайдың карт ретінде кадірлеп амандаспауы да 
аксакалдык касиеті жок мүндай адамдарға жоламаған жөн деген- 
ді білдіреді. Жаттың жұртшьшыкка жағымсыз жаман нэрселерін 
әкеліп жүрген жандардың мынадай түр-келбетінен жирену уғы- 
мын да байкаймыз.

2.2. Өнер өнегесі -  өмір өнегесі

«Абай жолында» каламгер ұлы акынның композиторлык 
дарындылығын суреттеумен бірге, казак халкының эншілік, жыр- 
шьшык, күйшілік өнерін эсерлі де эдемі бейнелеген. Роман-эпо- 
пеяның композициялык бітімінде Абайдың жасынан өлен-жыр, 
ертегі, энгіме, эпостарға канык болуымен бірге, ел ішіндегі не- 
бір жезтаңдай, күміскөмей энпіілердін энімен де сусындап өскені 
баяндалады. Жай баяндалып кана коймайды, ұлы өнерге деген 
халык махаббаты, кұштарлығы айкын танылады. Ән тыңдау не- 
месе эн салу адамнын жандүниесін сезім, көңіл-күйімен нэзік 
сабактасып жатады.

«Аз уакытта, жылдағы уакыты бойынша жүрт жайлауға көш- 
ті. Абай әжесінің кыркына шейін, тыска шьщса да, ертелі-кеш 
анасьш жоктап, зар өлеңдер айтады. Тау басына шығып, даланы 
кезіп жүрсе де, анасына бағышталған мүңды ойлардың касірет 
жырлары орала береді» [40. 237.]. Осы бір баяндаудан Абайдың 
эн аркылы әжесіне сағынышы, аңсары ашылады.

Әжесі Зереге күрметін, перзенттік ыстык махаббатын бірде 
эруағына бағыштап қүран окумен білдірсе, енді бірде анасын 
жоктап зар өлеңдер айтады, тау басына шығып, даланы шарлап 
жүріп те эуезді энмен жандүниесін мазалаған ойлардан арьшмак



68 Кемеңгерлік кереметіндегі кәркемдік

ниетін байқатады. Ән -  шығармада бала Абайдың жандүниесінің 
сыры ғана емес, көңілінің де мұңы. Өйткені, өмірдегі ең кимас, 
қадірлі жаннан, асыл эжесі, аяулы анасынан айырылып отыр. Ол 
осылайша өзін-өзі жұбатады, өзінің ішкі кайғы-мұнын көз жасы- 
мен емес, жүрегін жылатар энмен ғана жеңілдетеді. Әнді эн үшін 
емес, қымбатты тріғанын қадірін сезіну үшін айтады.

Абайдың акындық дарынының калыптасуына эже, анасының 
эңгіме, ертектері, жырлары бір эсер етсе, ауылына Байкөкше мен 
Барластың келуі өлең өнеріне деген құштарлығын арттырады. Ал 
композиторлык қабілетінің дамуына ел ішіндегі өнерпаздардың, 
әнші, домбырашылардың, қобызшылардың игі эсері тигені анық.

Біржан салдың Шыңғыстауға келуі елдің ішін өнер думаны- 
мен дүбірлетіп, той, мерекеге айналдырған керемет бір күндер 
ретінде романда ерекше бейнеленген.

«Баласы Қожағұлдың Біржан салмын»... деп әуелете, аскакта 
салған атақты энді Абайдың тыңдауы -  сондай эсерлі суреттеме.

«Әншінің «Біржан сал» атты осы бір эні өзінің майда қоңыр, 
сырлы сазымен бастала жөнелгенде, өзге көп жұрт ішінде демін 
тартып, қатып тыңдаған кісінің бірі Абай.

Қадірлі ақын, құрметті қонағына Абай қадалып қарап қапты. 
Ақ-қарасы элі де айқын, таза, ұзынша көздері өзгеше боп телміре 
түсіп, шарасынан асып үлкейіп қарайды. Бірак казіргі сәтте, кір- 
пік қақпай карағанмен, бұл көз -  энші жүзін көріп отырған көз 
емес. Ән мен өлең сөзді, өнерлінің өзін түгел қосып, бір бітім, бір 
тұтас тұлғадай киял суретімен елестетіп, көріп отырған көз.

Ерекше эсері бар күй менен аса ұнаған эн тындаған уақытта 
Абай сол сарын сөзбен катар өзге бір дүниені жарыса ойлап кете- 
тін. Өмір қиял суреттерін, уақиға тасқындарын, жаратылыс, кұ- 
былыс толқындарын көріп, соған шомып кетеді». [40,324]

Авторлык сипаттаудан Абайдың эн тыңдау мэдениетімен 
танысамыз. Жақсы энге көңілі ұйып, жан сезімімен тывдаған 
Абайдың кірпік какпай қарауы, яғни бет-жүзі, қимыл-қозғалы- 
сынан энші, акын, композиторға сүйсінісі ғана емес, әннің сыр
лы, сұлу эуеніне, энге деген сезім құштарлығы, ынта-ықыласы 
сезіледі. Әнді жай адам әуені мен сөзін көкейге, санаға сіңіре 
білсе, акын үшін эн тыңдау мэнері бөлек, қиял, елестету, түйсі- 
ну сезіміне ұласады. Шабытына алау шарпиды. Абайдың «Ән- 
нің де естісі бар, есері бар, тыңдағанда көңілдің өсері бар» деген
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эн өнерінің қасиет, кұндылығын бағалаған жыры оқырман ойына 
ұялайды. Осынау ән құдіретін сезіндірер сөйлемдер еріксіз Абай 
өлеңін тіл ұшына оралтады. Ән кұдіреті аркылы атақты компози- 
торды тұлғалау да жазушының эстетикалық танымының кеңдігі- 
не көз жеткізеді.

«Қазірде міне, белгілі өр киялы бар эн, ірі туысты эншіні 
мынау ортадан бөліп, жырып, аулаққа әкетті. Шырқау алыс қияға 
экетті. Тұлғасы ерен, кең кеуделі асқақ үнді энші, сахараның 
ғажайып бір алыбы боп апты.

Сол алып, өнер алыбы, Сарыарканың ең заңғар биігі Көкше- 
нің басына шығып тұрып, бар ұлан ұзақ Сарыарқаға, сахараның 
салқын бел, самал көліне конған елі-жұртына көз тастайды. 
Жуансып күштісі, артықсып асқағы, күңіреніп көбі жүрген жон- 
жотаға көз тастап қоймай, үн қатады. Ән тіл қатады. Ескек, асқақ 
атойдай қып, зор кеуденің алып күйін азынатып төгеді [41. 325.].

Бұл -  Абайдың ой-танымымен бад-алау. Әнге деген махаббат, 
эншіге құрмет сезімі Абайдьщ көзімен, ақьшдық сезіммен ссылай 
мадакталады. «Асқақ үнді энші, сахараның ғажайып бір алыбы, 
өнер алыбы, Сарыарқаның ең заңғар биігі» деп бейнелі сипаттайды. 
Біржан салдың эншілік дарындылығы өнерді түсінген, өнерді 
қадірлеген, соны жаньша серік еткен парасатты тулғаның танымы- 
мен дәріптеледі. Бір сәт осьшау ішкі жан дүние тебіренісінен ерш- 
ген ойлар Біржан эндерінің мұратына, ұстанымына ұласады.

«Мен келемін! Өнер экелемін! Танымай көрші, ақдамай 
бақшы! Сай-сүйегің босамай, алпыс екі тамырың иімей көрші!..» 
деп, бас идіре эн төккенде, эн емес нұр төккендей. Әлемнің жү- 
зінен жауыздық зұлымдығын қуып экетіп, қиялда болса да дү- 
ние бетін, Арқа жүзін сан сұмдыктан тазартып бара жатқандай... 
Ол эн, аскак есіп сокканда, Көкшенің калың сыпсың карағайы 
-  мынау энші басындағы оқалы такияның жібек шоғындай бо- 
лып, теңселіп барып, төгіле жапырылып, жол береді, бас иеді... 
Арқаның қара түні де мынау ақьш үстіндегі қара мақпалдың бе- 
тіндей майда, мейір түні болады... Сонда ел жүзі де осы ақын жү- 
зіндегі жьштырап көрінген нұрға толғандай болады. Ел жүзінде, 
казіргі ақын түсіндегі, эн үстінде езу тартқан жарастьщ күлкідей 
боп, шат куаныш күлкі көрінеді Абай көзіне» [ 41.325].

«Ән емес, нұр төккендей» -  бүл эсерлеу емес, эннің халык 
көңілінен, ойынан табылған ғаламат әсері. Айтушының баянда-
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уында осынау көркемдік, эстетикалык деталь поэтикалык бейне- 
леу үлгісіне де үйлеседі. Сонан соң Біржан энінің, жалпы қазақ 
эн өнерінің ерекшелігі мадақталады. Егерде Ф. Достоевский «Сұ- 
лулық элемді құтқарады» деп пайымдаса, М. Әуезов пайымда- 
уында алдымен эн «элемнің жүзінен жауыздык зүлымдығын 
қуып экететін» адамзаттык кұндылык ретінде қасиеттеледі. 
Оның кереметтілігі -  «киялда болса да дүние бетін, Арқа жүзін 
сан сүмдықтан тазартып бара жатуы». Ән -  ақын үғымында кө- 
ңіл-күйдің мерекесі, сезім шарпыған алау ғана емес, эн -элем- 
ді, адамзатты жамандық, жауыздық атаулыдан арылтатын асьш 
өнер. Романда эннің касиеті де айрыкша айқьшдалады. «Ол эн, 
аскак есіп соққанда, Көкшенің қалың сыпсың карағайы мьшау 
энші басындағы оқалы такияның жібек шоғындай больш, тенсе- 
ліп барып, төгіле жапырылып, жол береді, бас иеді...».[41.325] 

Мұнда әннің керемет эуені, эуені ғана емес, сол энді әудем 
жерден эуелете шыркаған Біржан салдың дарын даралығы да 
аңғарьшады. Көкшенің қалың сыпсың қарағайы мен оқалы такия- 
ның жібек шоғы, қалың үкісімен салыстырылуы да сезім суреті- 
нің таным суретіне ұласуы. Ән көңілге, ойға, сезімге нүр төкті; 
Ел жүзіндегі жарастық күлкісі, шат қуаныш күлкі -  эн эсерінің 
барша жүртты баурап алған кереметтілігі. Жазушы эн кұдіретін 
сара сарапшы Абай көзімен айкын бағалайды. Ендігі сәтге эн- 
ді ұйып тындап отырған Әйгерім эсерімен де бм'аланады. Әнге 
Абай нықты ой көзімен емес, нағыз тыңдаушы көңілімен эсерле- 
неді. Өйткені ол энді тыңдай да, айта біледі.

«Бұның өзін жақсы бағып, жақсы ұғып отырғаны үшін се- 
зімтал Әйгерімге сүйсіне карап қалды да, енді Біржанға бүрылды: 

-  Өзге-өзгеңді не кылайын, Біржан аға, -  деп бастап, қон^ьша 
жаңа бір қуаныш жүзімен қарады. -  Ел ақтаған бір ақын болушы 
еді. Тілін безеп, жанын жалдап, тіленшілікпен байды сауып, сөз 
қадірін сол кетіруші еді. Үн түзеген бір энші болушы еді. Кім кө- 
рінгеннің косшысы. Әр кез, әр мырзаның қосалкысы. Ән кадірін 
түсіріп, бір атым насыбайдай арзан етіп еді. Сен энді босағадан, 
өрлетіп торге шығардың, соныңа ғана қуанам. Шынында, қазағым, 
елім дегенде осы елдің асыл ақын сөзінен, әсем эні сазынан артық 
кай қазынасы бар еді? Соларын асқак үнмен аспанға көтеріп 
барып: ол мен міні, мен келемін дегізіп еліңді өнеріңе бас игіздің. 
Осыньщ-ақ қадір-қасиетіңці тануға жетіп түр!.. -  деді.
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Біржан құп тыңцап, өзі де сүйсіне көтеріліп:
-  Шіркін, айтушы мен болғанда, үнемі үқтырушым сен 

болсайшы, Абай! -  деді. Әйгерім де, өзге жиын да екеуін дэл 
^ынғандай, түгел қостап күлісті.» [41. 326.].

Салдардың келуі романда ел ішіндегі бір ерекше оқиға, тосын 
бір жаңалық болып сезіледі. Алдымен Есқожа ауылында ертең той 
болатыны, күйеу келетін той екендігі, көркі де эсемдігімен даңқы 
шыккан Үмітей бүрыннан қайындап жүрген күйеуі Алатайдьщ 
баласы Дүтбайға үзатылатыны, оған Ербол, Баймм'амбетт! алып 
Абайдың келгені хабарланады. Салдардың Есқожа ауылына келуі 
де есте қаларлық сэт. Сырттан жеткен дабырдың өзі елдің есін 
шығарғандай соншальщты қызықты.

Автор осы сэтті ерекше уақиға деп даралап, оған эркім- 
нің қалай көңіл қойғанын қысқаша баяндаған. Бұрын салдарды 
көрмеген елдің таңданысы, қызығушылығы, құмартушылығы 
диалогта эсерлі берілген

«Тыста ерекше уақиға болғандай. Есік алдынан жүгірісіп өтіп 
жатқан жастар білінеді. Балалар шулайды. Кейбір ересек, кексе 
эйелдер, еркектер де сол уақиғаға кызыға көніл бөліпті. Дауры- 
ғып сөйлеп, асығып, алқынысып айтып түрған хабарлары естілді.

-  Уа! Салдар келеді!
-  Мынау не деген сэн?
-  Жаным-ау, өздері қалай киінген?
-  Ана біреу, сал ағасы. Бэрінің колында үкілі домбыра.
Мынау бір елден ерек жүріс екен.
-  Жүрсең осьшай жүр. Сал сері деген топ осы да!
Арада балалар да кызығып, тамаша ғып, күле айқайлайды:
-  Бөріктері сэукеледей!
-  Шалбарын қара, шалбарын!
-  Балш'ы қатынның көйлегіндей шүбатылып жүр.
-  Бузаулш'ан сиырдьщ шуындай шүбатылады және біреусінікі.
-  Иттерді косар ма еді өздеріне. Қандай дал-дал кылар еді, 

шалбарынан алып! -  деп күліседі» [41. 437-438].
Автор б^ған балалардың да көзқарасын білдірген. Балалардың 

пікірлерін даурыға ортаға салуы да олардың өң-жүздеріне емес, 
бүл ауылға тэн емес, көз үйренбеген киімінде. Балалар сөздеріне 
юморлық рең бере отырып, іштей кекесіндерін де жазушы үтым- 
ды жеткізген.
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Бұдан кейін үлкендердің салдардың келу салтанатына эбіге- 
рін, мұны әлдекімдердің жақтырмай қарағанын да Ызғұттының 
ой-пиғылымен сездіреді.

«Даладағы жұрттың бэрі: «Салдар, серілер келді» десіп, тү- 
гел эбігерге түсті. Есқожа үйінде отырған үлкендер арасында Ыз- 
ғұтты бар-ды. Ол: «ауылды басынып келіп жүрген бейбастактар 
кім?» дегендей, «сал» деген атгы үнатпай:

-  О кімдер өзі? Қайдан жүрген немелер? -  деп еді. Ескожа 
бүлардың келер хабарын естіген сияқты.

-  Бөтен емес, бэрін бастап жүрген өзіміздің Әмір көрінеді! -  
деді» [41. 438.].

БІзғұтты олардың келгенін жактырмайды, оған сал үғымы -  
«бейбастак немелер». Мұнда салдарды менсінбеушілік эрі кейіп- 
кер бітімінің тэкэппарлығы да көрінеді. Өнерге де теріс пиғылы 
да бар. Ескожаның осыларды бастап келген Әмір екенін естігенде 
оны жактырмайды. Сактану кажеттігін де ойға алады.

Автор Әмірдің де өнерлі, дарынды азамат екендігін, бір топ 
жастармен ел арасында жиын-тойда сауық кұрып жүргендерін, 
бірақ дэл Біржан, Ақайдар сиякты «сал, сері» атағын иеленбеге- 
нін мэлім етеді.

Абай мен Ерболдың Әмірдің бүгінғі кылығын көзбен көрмек 
ниеті де Үмітейдің ұзатылуына қатысты ғана емес, салдардың 
алдында қандай өнер көрсетпек ниеті де бэсекелестікке бэс тігу 
есебі тәрізденеді. Салдардың ауылға таяп келуі Абай, Ербол көзі- 
мен сипатталады.

«Әмір бастап, үлкен сауыққа салынып жүрген бір топ жігіт- 
тердің хабары Абай мен Ерболға бүрын да мэлім болатын. Бірак 
«сал», «сері» деген атақтары шыкпаған-ды. Енді Әмірдің бүгінгі 
кылығын көзбен көрмек болды. Үйден шығыскан еді.

Дала да бүлар көзіне түскен көрініс екеуін де таңғалдырды.
Салдар күйеуге тігілғен үш отауға қарай такап қалыпты. 

Ол отаулардың ортадағысы -  сегіз канат. Сырты кызыл-жасыл 
манатпен оюланыпты. Дөдегелерге калың кызыл жиек басты- 
рылған. Есік алдында кэмшат бөрікті, үкілі, үлкен шолпьшы, 
өңшең әсем, сэнді бойжеткендер түр. Кейде катарланып, кейде 
топтанып, өзгеше конактарын тосады. Осы кыздар ортасында үл- 
ғісімен, киім сэні ерекше бөлінғен, кара кэмшат бөркін шекесіне 
таман киген бір кыз бар. Ол топ жүлдыз ортасында шолпанындай,
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ТОЙ иесі -  калындық Үмітей болатын. Қонактарын қарсы алуға 
эдейі шыккан. Салдар отау үйге тура тартып, жақындап қалғанда, 
Үмітей қасындағы қыздарын бастады. Қанат жайған сэнді, сыл- 
дырлы, эзіл сьвдкылды майысқан қатар салдарға қарсы басты.

Жаяу салдардың қастарында өңшең ірікті сұлу келіншектер 
келеді екен. Баймағамбет Абай мен Ерболға жалтақтап, дегбірсіз- 
деніп, таңдана сөйледі.

-  Еркек салдар емес, арасында қатын салдар да бар ғой! 
Бұлары кімдер? -  деп еді.

Ербол олардың кім екенін аңғарған екен.
-  Сал қатындар болса, бірі-өзіміздің «Әйгерім сал» боп шық- 

ты ғой. Келіншектер әдейі алдынан шығып, тосып алған күтуші- 
лер емес пе? -  деп күліп түр» [41. 438.].

Мұнда салдарға тігілген сегіз қанат отаудың сыртқы түр- 
сымбаты, сэнімен бірге кыздардьщ киім кию үлгісі қоса сурет- 
телген. Автор «кэмшат бөрікті, үкілі, үлкен шолпылы өңшең 
эсем, сэнді бойжеткендер» арасынан Үмітейді даралайды. Оны 
даралап көрсеткенде де үлгісімен, киім сэнінің ерекшелігін бір 
дараласа, кара кэмшат бөрігін шекесіне таман киюінде мэн бар, 
өзгелерден бөлек келбет-көркін бейнелейді. Содан соң «топ жұл- 
дыз ортасындщ-ы -  шолпандай» деп поэтикалык образды көр- 
кем сипаттама жасаған. Салдардың алдынан Үмітей бастаған 
кыздардың катарласа шығуы канат жайған күстарға баланады. 
«Сэнді, сылдырлы, эзіл-сыңкылды майыскан катар» -  кандай 
көркем, айшьщты деталь! Сэнділігі -  әсем көйлек, камзол, кэмшат 
бөріктері, сылдырлығы -  ұзын, кос бүрымды шаштарындағы 
шолпы, сырғалары, эзіл-сыңкылы -  бірге өскен күрбылардың кө- 
ңілді отырысы, майысканы -  жастығы, кьшыктылығы. Алайда 
окырман назарын ауцаратын бір жай бар. Ол салдардың касында 
сайланьш шыккан, ірікті сүлу келіншекгердің жолдан ілесе келуі, 
Баймағамбеттің жалтактап, дегбірсізденіп, тындауы «Еркек 
салдар емес, арасында катын салдарда бар ғой» деген әзілімен 
де жетеді. Ербол мұны элдебір кекесін деп кабылдамайды. Әзіл 
астарынан шындык іздейді. Өз ^ымында сал катындар арасьшда 
Әйгерім барын, эдейі алдынан шығып, күтіп алған келіншектер 
екенін күліп айтуы да, «Әйгерім сал» деп даралауы да Абайдың 
кытығына тию емес, Әйгерімнің эншілік, өнерпаздығын көрсету 
мағынасында. Әйгерімнің эншілік кабілетін бағалаудан бөлек, мі-
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нез-қылығының эдемілігін, жан сұлулығын, көркінің эсемлілігін 
эрі киімнің ле сэвді ле сымбатгылығын ерекшелеген ықьшасты ой.

Құнанбай кажының ауылына Біржан сал бастаған өнерлі 
жігіттерлің келуі, халыктың айырықша құрметтеуі атакты эн- 
ші композиторлың талантына ғана құрмет емес, эн-музыкаға 
аса сүйіспеншілікті айғақтайлы. Екінші жағынан, атақты эн- 
шінің аллынла өнер көрсету кім-кімге ле айрықша сын. Біржан 
саллың ауылға келуі эркімнің бойынлағы өнерге кұштарлык се- 
зімін алаулатып, ларын-кабілетін үкілетіп бір өнер мектебінің 
келуінлей лэріптелелі.

«Біржанның энін жүрттың бэрінің құмарта тывдауьшың сы
ры бар. Өйткені ол жастық жалынын сүйіспеншілік сезімін ғана 
емес, халыктың азаттык аңсаған арманьш ла жырлайлы. Автор 
Біржан энінің осы касиетін ле аша кетелі» лейді белгілі эле- 
биеттанушы А. Нұрқатов [7. 105.].

Біржанның Абай ауылына. Семей жеріне келуі романда халық- 
тын үлан-асыр қуанышьша айналған мереке тэрізленелі. Өйт- 
кені, эйгілі энші-композиторлың эніне, сэніне сүйсінген жүрт, 
оның алльшла өнер көрсетулі айрықша бір бақыт санайлы. Әсіре- 
се жастарлың жан-жүрегі жарасым тауып, асыға бас қосуы ла -  
эсерлі, элемі эн тындаулан бөлек, елдік елеулі мэселелерлің ойға 
қозғау салуы. Сал-серілерлің атын естіп, өзің көрмеген көпшілік- 
тің таңланыс сезімін туғызып қана қоймай, өнерлің өркен жайған 
өнегесін бойға ларытуға леген қүлпіынысқа ла қызу леп берелі.

Музыка зерттеуші Ж. Орлалиева «Абай жолы» романлағы му
зыка элемі зерттеуінле «Тема музыки в романе многоликое -  она 
широко прелставлена в образном плане, где воплощены многие 
виды и жанры музыкального искусства. Эти развернутые эт
нографические картины наиболее полно характеризуют казахс
кую традиционную музыкальную культуру» деп эпопеядагы 
халық музыка өнерінің алуан қырларымен суреттелгенін, көп- 
теген түрлері, жанрлары қамтылғанын орынды атап өтеді.[42.] 
Кітапта каймағы бүзылмаған халық өнерімен бірге, скрипка сияқ- 
ты батыс музыка аспабының ел мэдениетіне косыла бастщаны да 
тартымды сипатталады.

«Абай жүрегі де сыр мен жырға толы. Жеңіл тымақтың бір 
құлағын жымырайта киіп, сары жорға аттың жайлы бір жүрісіне 
салып, Ботақанға карай беттеп келе жатып ән бастады».[40]
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Абайдың эн шыркауы да Тоғжанмен табысып, тілдесіп, жүз- 
десіп, сырласып көңілі жайланғандығы. Ауылдан бірталай ұзап 
кеткен соң, Абайдың барлық ашык сұлу даусымен аса бір сезімді 
ырғаққа салып, көп жырлауы да мазасыздық машақатынан, құты- 
лып, көңілі орнына түсіп, махаббат сезімдерінің мэңгілік мұрат 
тапқанын айғак етеді.

Абай Ботақан ошағында ауыл көрінгенде ғана энін тоқтататын 
эпизодта эннің көңіл-күйдің сәулелі сэтімен сэйкесуімен сүйіс- 
пеншілік, ғашықтык сезімнің сырын жаятын касиетін танытады.

Тоғжанға Абайдың сағынышты көңілін жазушы «Топайкөк» 
энімен жалғастырады. Ербол мен Абайдың ауьшға тақау қалған 
шағындағы энге елтіген көңілдің эсері тартымды сипатталған. 
«Осы өлкенің бойында барлық ұйкылы ауылдардың үстінен 
қалқып, эн келеді. Жігіттер ілгері басқан сайын, эн айқындап, 
шақырып түр. Өлкенің дәл ортасын қақ жарып өтетін кішкене 
өзен бар. Соның екі жағасы селдір біткен аласа тоғай Абайлар сол 
тоғайды құлилдап төмен тартты. Ербол енді аңғарды, эн Сүйіндік 
ауылының тұсынан шығып жатыр екен. Сол ауылдың ар ж^ында 
Ерболдың аулы. Бұлар эн айтқан ауылдың үстінен өтетін бол- 
ды. Жүрістері бэсеңцесе де, элі де ақжал аттың сумаңдаған жол 
жорғасымен келе жатқан. Жалғызаяқ жолмен кеп, өткелден өтіп, 
тоғайдың ар жағына шығысты. Кеңірек алаң бар екен. Сүйіндік 
аулы көрінді. Ән енді тіпті жақын естілді. Шырқап естіліп жатқан 
«Топайкөк» эні. Абай мен Ербол Бошаннан үйреніп келген жаңа 
эн бүл өлкеге жайьшып калған екен. Нэзік сүлу дауысты эйелдер 
«Топайкөктің» кейбір ырғағын теріс айтады.» (40. 241).

Айтушы үғымында -  ұйқылы ауылдардьщ үстінен калқып ке
ле жатқан эннің ілгері баскан сайын жігіттерді айқындап, шақы- 
рып түрғаны. Қайдан шығып жатқан эн? Кім шырқаған? Автор 
баяндауынан Сүйіндік ауылының тұсынан естілген энге елтіген 
екі ДОС эн айтқан ауылдың үстімен өтуге мэжбүр. Жақыннан ес- 
тілген эн -  «Топайкөк»- Абайдың сүйікті әні. Тоғжанньщ да сағы- 
нышты әуені. Бошаннан Абай мен Ербол үйреніп елге таратқан. 
Тіпті сұлу дауысты эйелдердің теріс айтуы сағынышты көңілге 
бөгет емес.

Романда эн -  ғашықтық сезімнің, ықыласты, сүйіспеншілік 
сезімнің, өрісін тапқан махаббаттың, қосылған қос құштар кө- 
нілдің алауы, арқауы, арнасы. Енді бір сәтте сағынышты, ансау
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мен арманға толы, жабырқаған көңіл мен қаяулы жүректің мұң- 
шері ұғымында беріледі. Сюжеттік желісін ширатып, ширык- 
тырған эн элемі оқырманды да ісызықтырып, кұлшындырып эке- 
теді. Автор эннің қазақ өмір салтындағы мэн-маңызын сүйініспен 
сипаттайды.

Біржан салдың Абай аулына келуі суреттелген сюжетте 
Әйгерімнің эн шырқауы эдемі бейнеленеді. Біржан төңірегіне 
жиналған көпшілікте Әйгерімнің аса нұрлы жүзінің баурап алуы- 
мен басталған динамикалық портрет дидар көркінің аса сұлулы- 
ғын айқындайды. Сипаттауда «кішілеу кара көзі» дараланады. 
«Аса сыпайы қарайтын, ойлы, нұрлы көзінен бөлек бір шүғьша» 
айқын танылады. «Аса сыпайы қарау» -  Әйгерімнің инабатты, 
ибалы, имандылығын аңғартса, ойлы, нүрлы көзіндегі шүғыла 
өнерге, білуге құштарлық сезімі.

Біржан, Базаралыларда, Балбала, Үмітейлер де Әйгерімнін 
аса нүрлы жүзінен көз алмай қарап қапты. Бүның жас, сэулелі 
жүзінде кішілеу қара көзі эсіресе естен кетпестей. Аса сыпайы 
қарайтын ойлы, нүрлы көзінде бөлек бір іпүғыла бар. Жаңа жет- 
кен жастық, тазалық шағында ак жүзді, ақ сұр жүзді кара кез эйел- 
дерде окта-текте кезедсетін осы тпүғыла кейде коңыркай көлеңке 
реңденіп, көзінің астына ұялап түрады. Кірсіз, мінсіз тазалыктың, 
нэзік жастьщтың шак кана бір дәурені сакталып түрып, кейін 
ұпіып кеткендей -  өпііп кететін бір нышаны еді ол. Қара көз сұлу 
көп болса да, бүл бітім, касиет анда-санда біреуде ғана болатын. 
Абай Әйгерім жүзіндегі осы бір, өзгенің бэрінен бөлек нысанаға 
эркезде көп кадалып, кызығып карайтын. «¥ялы кара көз», «Нәр- 
кес көз» деп осыны айтса керек деп» деп, ішінен ойлаушы еді. 
Сондайлык нүрлы, піүғылалы көзі төрдегі Балбалаға карап, Әйге- 
рім ән шыркады. Мүның айтуында, ең алғашкы үзак «ахаудың» 
өзі де накысты ырғактай. [40 ]

Осынау піұғыланың «ак жүзін, ак сүр жүзді кара көз эйел- 
дерде окта-текте кездесетіні», ал Әйгерім жүзінде «коңыркай ко
ленке реңденіп, көзінің астына үялап түруы да» -  өзгеше көрік- 
тілігін байкатады. Ол «кірсіз, мінсіз тазалыктың, нэзік жастык- 
тың» бір жарасымындай ерекшеленеді. Әйгерімнің баска кара 
коз сұлулардан даралығы да осында. Мүны Абай Әйгерім жүзі- 
не караған сайын байкайды. «¥ялы кара коз», «Нэркес коз» де
ген бағалау да Әйгерімнін сұлулығына сүйсіну. Балбалаға карап.
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«Сондайлық нұрлы, шұғылалы көздің төрдегі эн шырқауы да» 
Әйгерім келбетіндегі ізеттілікті, эдептілікті, тектілікті танытады. 
Ал ұзақ «ахауцың» накысты ырғақтай болуы -  энді баяу, баппен, 
байсалды шыркау ерекшелігі. М. Әуезов Әйгерімнің эн шырқау 
мэнерін дидарындағы эдемі ерекшеліктерімен сэтті ұштастырады. 
Әйгерімнің энді эсерлі, мэнерлі шырқауы бағаланады.

Татъянаньщ энін жатгап альш, эуеніне салған Әйгерімді сипатта- 
уында сыршылдык бар. «Бұньщ әні шыққанда, Татьяна сазьш осы 
күнге шейін айтып жүрген жігіт эншінің бэрі «шьш Татьяна осы! 
Алгул жанған ақ жүзді, өзгеше нурлы Әйгерім» деп, «дәл өзі» деп 
таньщы. Таныды да қыбыр етпей, сілтідей тынды» [41. 584.].

Жаңа эннің көпшілікке кеңінен таралуы баяндалса, автор эн- 
ші жігіттердің шырқауынан бөлек, Әйгерімнің Татьянаның энін 
аса бір құштарлықпен салуын айқындап көрсетеді. Әйгерім эніне 
жігіттер сүйсінісі де оның сулулығына жарқын лебіздерімен бір- 
ге берілген «Алгүл жанған, ақ жүзді Әйгерім өзгеше нұрлы» деп 
айрықша сипатталған.

Әнді жиналғандардың ықыласпен тыңдауы да, «кыбыр етпей, 
сілтідейтынды» етістігімен айшықталған «Алгүл жану» -  ақ жүз- 
ді айқындап ажарлап тұрған эдемі деталь. Тың теңеу. Суреткердің 
тіл шеберлігінін өзгешелігі.

Ән романда халыктың кұдіреті, қуатты өнері, өмір-тұрмы- 
сының шаттығы мен ыіуағы, көніл көкжиегінің таңы мен күні 
болумен бірге, көп эпизодтарда жастардың бір-біріне деген ыс- 
тық сүйіспеншілігін, ынтык көнілін жеткізудің қасиетті рухани 
құралы р'ымында айқындалады.

Қыдырбай үйіндегі кеште Қуандықпен жүздескен Абайдың 
ғашықтық сезімдерін энмен, эзілмен сабақтастыра келе, жазушы 
екі жастың ынтық көнілін, сезімдік эрекетімен сабақтастырады. 
«Абай Куандықтың он саусактарын қатты қысып отырып, екі бір- 
дей жүректің жан тамырлары бір сокканын сезді» деп жеткізе- 
ді [41. 319 .]. Мұнда екі жастың жүрек лебізін жеткізуге ықпал 
еткен эдемі эн мен эзілдің жастар жанын жарастыруда жаңаша 
бір арна тапқанын аңғартады. Психологиялық суреттемеде екі 
ғашықтын бір-біріне кұштарлығы, ықылас сезімі, махаббатты 
бейнеленеді. Мұнда кейіпкерлердін жандүниесі, сезімі сырлары, 
ішкі толғаныс-тебіреністері, сүйсіністері мен эсерлері эдемі су- 
реттелген.
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М. Әуезов -  адам сезімінің қалтарыстарына тереңдеп бойлап, 
ішкі сезім элемін эсерлі жеткізе біледі. Кейіпкер психологиясы 
мен эмоциясын сипаттауда, бейнелеуде суреткер тілі де айшык- 
ты, ажарлы. Ең бастысы, эрбір сөзді талғаммен, кестеге төгілген 
ою-өрнектей бедерлейді. Кейіпкерлердің әнді қалай қабылдап, 
тыңдап, эсерленуін сол эн эсерімен тоғысқан тілектерін, сезім- 
сырларын соншалыкты нэзік иірімдеріне дейін бейнеленген.

Ән -романда адам жанының жұбанышы, мұң-уайымнан 
арылтып, жабыққанда жанына демеу, зарыкканда көңіліне ме- 
деу. Абайдың эжесінің қайғысынан қамығып іштей қайғы-шерін 
тарқатудың құралы болса, енді бірде жалындаған жас жүректің 
сезім кызуын, лапылдм-ан сүйіспеншілік алауын жеткізудің дара 
дәнекері сипатында баяндалады. Оралбай мен Керімбаланьщ үн- 
сіз, тілсіз ғашыктығының сырын ашқан да -  «түстей таза, тұнык 
кеште ырғатьшған эн». «Жарастың нұрында балқытып косқан» 
кос ғашыктың бір-бірімен тілдесіп, құшақтасып, сүйісуі де іңкәр 
сезімнің әнмен алаулауынан.

«Керімбала мен Оралбай көп эн салды. См'ынысып, зарығып 
калған жүректер сөзбен айтыса алмас шер, сырларын энмен үзбей 
айтады. Біресе кезектеп бірін-бірі тыңдап алып, біресе айыры- 
лыса алмай, кызық шакка кана алмай қысылып айтады. Сол эн- 
дер екеуін елтітіп, ақыл мен еркін де алды... Барлығы алдағы өмір 
байлауын да жасатты» [41. 97.].

Керімбала мен Оралбайдьщ алғашқы ғашыкгык сезіміне үшкын 
болған эн -  екеуінің жас жүрегін мэңгі табыстырған сыйластык, сүйіс- 
пеншілік дэнекері. Екі жастьщ алғашкы да тілдесіп, қүшактасып, 
сүйісіп, бір-біріне ынтықтығьш жеткізуге себеп болтан эн енді сөз- 
бен айта алмас шер, сырларын тарқаіуымен жана куатьш танытады. 
Ән -  махаббатгың мэңгілік маздар алауындай больш, қос ғашыкгың 
жүрегін шарпыды. Ән -  екі жастын ой санасын билеп, жүректегі 
жеткізе алмас сүйіспеніігілік сезімдерінің жарасымды сыйластьпс 
карым-катъшасына үласуымен қасиет, құндылығьш артгыра түседі. 
Ән жастык ақыл мен ерікті билеп, елітіп, екеуінің мэңгілік өмірлік 
серік болуьша, серт беруіне соқпак салады.

Ән өнерінің кереметтілігі, кұдіреттілігі эпопеяда эр кырынан, 
адамның жандүниесі мен сезімінің сиқырлар куатты күші ғана 
емес, адамгершілік асыл касиеттерін таныстырушы ерекшелік 
ретінде бейнеленеді.
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«Абай бір уакыт Салтанат тілегімен Мэкіш айтып берген: 
«Жарқ етпес қара көңілімді» еске алып өтті. Қыз бұл тұста басын 
жиі шұлғып, көздерін сэл жұма түсіп, энді есіне алып қалғандай 
болды. Құлм'ындағы ұсақ шілтерлі алтын сырғасының эрбір нэ- 
зік әшекейі «Біз білеміз, куэміз, естігеміз» дегендей. Қыздың бас 
июімен бірге бой изесіп, көп ырғалып көп құптады, Абай әлі де 
эңгімесін айта түсті» [41. 200.].

Абай мен Салтанаттың жан жарасымын тапқан эңгімесіне, 
ішкі жүрек сырларына да эн куэ. Екеуінің ғашыктық сезімінің 
ынтық көңілінің алтын кілті де осы ән тэрізденеді.

Әйгерімнің эншілік қабілеті романда эн өнеріне деген 
кұштарлык қана емес, Абаймен махаббатының, сыйластығының 
сипатына айналуымен де шынайы.

Біржанның аттанар алдында Абаймен қоштасар кеште оның 
колқа салуымен Әйгерімнің эн шырқауы да қонақкэде уғымында 
болғанымен, әйгілі энші-композитордың алдында өзінің жеткен 
биігін көрсету ғана емес, энмен Абаймен арадағы сүйіспенші- 
лік сезімді сэулелендіреді. Абайға үлкен үйде айтылған наразы- 
лыктан Айғыз бен Ділдэнің оның ссылай еркін жүріп, эн салуына 
іштей кызғанышы да аңғарылады. Байшорадай, кедейдің кызы 
екенін бетіне басып, «кеудеңді керме, аяғынды аңдап бас... көзің- 
ді ашып қара» деген зілді сөздер өктемсу, өрекпудін Әйгерім бо- 
йындағы дарынды ғана емес, Абайға деген сүйіспеншілік жалын- 
ды сөндіруді білдіреді. Әйгерімнің адамгершілігі -  күндестері 
қанша жат мінез, тэкэппарлық танытып, жала жапса да, сағын 
сындырмайды. Жазушы осы сәтті қыскаша баяндайды.

«Әйгерім көзіне жас келіп, жүдеп, аппак бон, жанып сөнген- 
дей, отқа түсіп шыккандай болтан. Бойындағы эдеп пенен тәрбие, 
Абай достьн-ына арналған адал жар жүрегі жэне өзінің энді сондай 
сүйетіндігі -  бүған ешбір ақталу сөз айтуға рүқсат бермегендей еді. 
Әйгерім бір ауыз тіл катпаған. Ән жазықсыз. Әсіресе, бұньщ Абай 
бұйрығымен айтқан эні кіршіксіз де жазыксыз» [41.440.].

Әйгерімнің Біржан салды алдынан күтіп алуға шығуы, қасына 
еріп, өнерлі топпен бірге жүріп, отаудағы өнер думанында эн 
шырқауын жазушы екі-ақ детальға сиғызған. Бірі -  Абай досты- 
ғына арналған адал жар жүрегі. Екіншісі -  энді керемет сүйетін- 
дігі. Ол абысын-ажынның элдебір қанқу сөздеріне, келемеж күл- 
кісіне еш мэн бермейді. Маған керегі осы эн ғой дегендей ши-
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рыға, шамырқана эн салады. Мұны Абай да түсінеді. Кіршіксіз 
ақ жүрегіне қалай сенсе, Әйгерім эніне де адал көңілімен ыкылас 
білдіреді.

Автор энді нақышына келтіре әсерлі шыркаудың үлкен өнер 
-  ән тыңдаудың да адам бойынд^ы өзгеше касиет, бір ерекше се- 
зімді құбылыс екенін де айқындайды.

«Әйгерім әнді соншалық ыкыласты, ынталы тыңдауцан баска, 
өзі айтуды да жаксы көретін. Құлак қойып тыңдайтын, ұғарлык 
саналы жиын арасында әдейі қанаттанып, сүйсіне құмартып 
жырлайтын. Соңғы айлар ішінде, касында Абай тьщдап отырса, 
эн салуы сол Абайдан алған жарастық, рақат, шаттык жалыны 
сияқты болатын.

Біржан мен Абай коса тыңдаған уакыттарда екеуіне ғана 
арнап, эр накысына бар ынтасын, бар күрмет, кызметін бағыстап 
айткандай болады. Таң сэріде өз бүтағын тауып конған, өзі туьш- 
өскен ұясының жанында өскен гүлдерге арнап отырып, шімірке- 
не жырлаған эн кұмары -  кұмар бұлбұлдай болатын-ды» [41.85].

Алдымен Әйгерімнің эн салу мэнері сипатталады. «Әдейі 
канаттанып, сүйсіне кұмартып жырлауы да» -  әнге ынтык, 
кұштар көнілдің, энді сүйетін жанның өзгешеліктері. Әнді 
Абайдың тыңдауы да сүйген жүректің бір-біріне деген іңкэрлік 
сезімінің сэулелене түскенін білдіреді. Абайдан алған «жарастык 
рахат, шаттык жалыны» екеуінің арасындш-ы берік махаббаттың, 
сыйластыктың, татулыктың бір-біріне деген күрмет белгісін- 
дей көрінеді. Оның үстіне Біржан алдында эн шыркау -  аса бір 
жауапты сын, айрьщша кұрмет. Өйткені, эн айтканда көптін 
коштап, көніл лебізін сүйсіне актарғаны бөлек те, атакты салдың 
жэне акынның алдында ән салу абыройлы да ауыр іс. Сондыктан 
ол эн накысына бар ынтасын, бар күрметін, кызметін, яғни бар 
өнерін, жайып салады. Әйгерімнің әншілік дарынын жаззшіы эн 
кұмары -  күмар бұлбұлға сэтті балаган. М. Әуезов халык өнерін 
жастан сүйіп, кадірлеп өсті. Ол өнердің эр саласын жаксы білді, 
эр өнердің табиғатын тереңнен танып, әлем музыкасынан жет- 
кілікті хабардар болған. Халык өнерінің ғаламат бір түрі эннің 
касиет, кереметтілігін, эншілік дарын кабілетін романда эсте- 
тикалык танымдылығымен аша білді.

Ал осындай сезім сырын ашатын эн Әмір мен Үмітейдің жан 
сезімін махаббат лебімен шарпыса да, екеуінін Оралбай мен Ке-



2-тарау. Тарихи туындының тәлімдік кырлары 81

рімбаладай ынтық көңілі ғашык жүрегін баян ете алмауының 
сыры бар. Екеуінің тағдыры да осынау сезімді сабақтар нәзік те 
нақышты энге телінгендей. Суреткер шеберлігі осы тұста үлкен 
психологтық танымынан айқын көрінеді.

«Сол кеште... жарық айлы сыркұмар кеште Мырзағул мен өз- 
ге жолдастарын ілгері жіберіп, Әмір мен Үмітей ат үстінде жү- 
ре алмай ілбіп қалды. Аталас жакын бұл екеуіне бұйырылмаған 
жалын жанады. Тыйым салған тағдыр салмағының астында қатар 
келе жатқан екеуі біріне-бірі ашыла алмай, іштерін толық тани 
алмай үздігеді... Екеуінде де күрсінумен соққан ыстық толқын, 
жан толқыны бар. Жігіт қуатын алған, тынысын буған, бар сүл- 
дерін экеткен осы құдірет салмағы эннен ғана көмегін алғандай. 
Екеуі де өздерінен бүрын өткен құмар, құштар жандардың эн- 
дерін соншалык жібек талдай жіңішке сырға жеткізіп, ерекше 
накыстап айтады» [41. 87.].

Автордьщ талант даралығы Үмітей мен Әмірдің ғашыктық се- 
зімін, көңіл, ниетін энге телуі. Екеуінің ат үстінде жүре алмай, та
бу!, бір-біріне ашьша алмауы, ішкі сырларьш толық ақгарьш, ағынан 
жарылып, сезімдерін бөлісе алмауы жастардың жандүниесінің 
жарастық таба алмай мазаланғаньш байқатады. Жазушы эдемі өң- 
жүздің бір нэзік ерекшелігі ретінде жан толқьшындмы сөзін бұл жо- 
лы ыстық жан толқьшымен алмастырады. Бүл ыстьщ толкын сүйіс- 
пеншілікгің, ынтықгыісгьщ ықыласты толқыны ғана емес, көкірекгі 
қарс айырған өкініштің, күрсіністің толісыны. Екеуінін күрсінісінде, 
мүң-шерін де басатьш эн. Бұл бүрышы заманда бір-біріне ғашық, 
арманшыл жастардьщ жүрек жальшымен жеткен ғашық эн.

«Жібек талдай, жіңішке сырға» жеткізуі де -  талай заман 
қалыптастырған дэстүр-салттың бұлжымас қағидасы. Ата салттан 
аттап кетудің кандай корлық екенін екеуі де біледі. Әдептен озбай, 
әдеттен азбай, іштей қамығады, әнді нақыстап айтудан басқа 
амалы қалмаған. Ән көңілдегі мұңды, шерді тарқататын дуа іс- 
петті. Жазушы жастардың арасындағы нәзік сезімдік қатынасты, 
сүйіспеншіліктің сырлы сипатын бір ғана тірек сөзбен бастайды. 
«Сол кеште» тіркесін қайталауымен бір емес, бірнеше үміт-тілек- 
тің алаулағанын айғактаса, Әмір мен Үмітей аракатынасындағы 
кедергіні көрсету мақсатында осы тіркеске көп нүкте қойған. Ав
тор бұл арқылы кос мүнлыктың тшғдырынан хабар береді.Кейінгі 
сөйлемдер осыны аныктап тұр.
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«Сол кеште Әнетке қарай беттеген Базаралы ат үстінде ән 
салып келе жатқан Балбаланың сымбатты сұнғак бойына, кыпша 
беліне тамашалай қарайды» [41.339]. Сол кеште Керімбала мен 
Оралбай қосылып эн салады.

Әмір мен Үмітейдің, Оралбай мен Керімбаламен катар келе 
жатып, оқшауланған сэті де -  жарасымды жастықтың ғашыктық 
ғаламатының бір эсерлі көрінісі.

«Кешке лебіздері косылумен катар ат үстінде иыктары тиісіп 
келеді. Маңайға келген, элі толып жетпеген жаңа айдың жары- 
ғынан екеуінің ак сүр, ак Кызыл сүлу жүздері жаркырайды. 
Жанасып келе жаткан үзеңгілері, таралғылары күміс үнмен 
кактығысып шың-шың етіп, кейде сол күміс таралғылары катары- 
мен ай жүзіне шағылысады» [41.339.].

Жазушы «кешкі лебіз» деп екеуінің сырласу сэтінің мезгілін 
атаумен бірге, элі толып жетпеген жаңа айдьщ жарығын бернелеп 
алған. «Маңайға келген, элі тольш жетпеген жаңа ай» -  екеуінің 
казіргі ғашыктык жайын, соңы белгісіз сүйіспеншілік тағдырын 
сездіргендей.

М. Әуезов түсті портреттік суреттемеге ғана емес, сезімнін, 
жан дүниенің күбыльш, өзгеруіне де сәтті шендестіреді. Ак сұр 
жүз Әмір болса, ак кызьш сүлу жүз -  Үмітейдікі. Екеуінін күміс 
үнімен үзеңгі, таралғыларыньщ кактығысьт, шьщ-шьщ етіп шығуы 
да, кейде сол күміс таралғыньщ катар ай жүзіне шагылысуы да екі 
жастьщ сезім-сырларын ынтыға актаруьш айғактайды. Қош ғапіык 
махаббатьш куэ ететін эдемі поэтикалык детальдар. Ак сүр, ак кьпыл 
сұлу жүздің жана ай жарығьша жаркырауы, күміс таралғьшардьщ ай 
жүзіне шағылысуы -  бір жағьшан пэк те шьшайы сүйіспеншіліктің 
көркем көріністері. Алайда ынтык көніл, пэк сезімді су сепкендей 
басатын бір кедергі бар. Жазушы осы сэтті эмоциялык, психоло- 
гияльщ түрде сипаттайды. Сол кештегі жастык жарасымдылығыньщ 
бір көрінісі -  Базаралыньщ Балбалаға ғашык болуы. Бұл ғашыкгык- 
тьщ дэнекері -  Балбаланьщ эні. Ат үстінде эн салып келе жаткан 
Балбаланьщ әсем даусьша бір ынтыкса, көнілің, көзін кьтша белі, 
сымбатты сүщак бойы ынтызар етеді. Жаңа ғана кауыз жарған гүл- 
дей екі жастьщ біріне-біріне ғашыктығы жарасымды көңіл-күйінің 
сыры да бір сөйлемде айкьшдальт түр. Әннін ғашыктык сезім сырьш 
жария ететін эрі өнерді сүю аркылы өмірді, адамды сүйетін кере- 
мет ерекшелігін, энінің рөлін биіктетеді.
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2.3. Дәстүр-салт, ^ т т ы қ  ерекшеліктер

Шығармадағы заман тынысы дэуір жылнамашысының, ше- 
шен шежірешінің бүкпесіз эңгімелеуіндей сезіледі. Коммунистік 
идеологияның әдебиеттегі таптық тартысты басты нысана етіп, 
социалистік реализм эдісіне қатаң сүйену талап етілсе де, сұң- 
ғыла суреткер сол қысымға да көнбей қаламын көсілте, еркін 
сілтегісі келеді. Алайда ой, ұстаным еркіндігі тежеліп, шектел- 
ген тоталитарлық кеңестік жүйеде кеңінен толғаньш айту киын- 
дығын ескерген ерен сезімтал талант кей түста амальш тауып, 
астарлап жеткізеді. Қаншама кең қарымды ұлттык ұстанымдағы 
ойлардьщ кысаңнан шыққан тау өзеніндей кыстығып, қысылып, 
жеткізілгенін туьшды өнбойынан аңғарасыз.

Көркем шығармада әрбір зат, бұйымның суреттелу мэні бар. 
Ол шығарманың ішкі сюжеттік жэне драмалық қуатын арттырады 
«Суреткер пейзаж бен дүниені (зат, бұйым) кейіпкер мінез-құлы- 
ғына, туындының түпкі ойьша мэжбүрлейді» [43]. М. Әуезов сол 
дэуірдің болмысын көрсетуде қолданған кэсіптік, түрмыстық, 
шаруашылық зат- бұйымдарын қүрал-жабдықтарын нақты көр- 
сеткен. Әсіресе бұл халықтың тұрмысын, салт-дэстүрін, өнер 
түрлерін, ерекшеліктерін көрсетуден байқалады. Бұған мол мате- 
риалдық құжаттар мен суреткерлік байқампаздық, білімділік, із- 
деніс те өз септігін тигізген.

Романның тағы бір көркемдік-поэтикалық қүндылығы -  үлт- 
тық колориттердің молдығы. Бүл сол заманның рухы мен ты- 
ныс-тіршілігін тұрмыстық, шаруашылық-кэсіптік, элеуметік эрі 
экономикалык, саяси сипатта кеңінен камтуымен де байланысты. 
Қазақ өмірі, дэстүр-салты мен мэдениетінің бай суреттері көңіл- 
ді баурап алады. Өйткені, роман уақыт шындығын бойына терең 
сіңірген.

Өнердегі үлттық колорит ұғымы -  зерттеушілер тұжыры- 
мында өз уақытының эдет-ғұрпы мен эдеп-салтын шынайы бей- 
нелеп беру. Әдебиеттің осынау қуатты күші саналатын ерекшелік 
-  М. Әуезов эпопеясының өзегі. ¥лттык коллорит дегенде жергі- 
лікті коллорит, яғни, онда белгілі бір өңірдің, жердің түрмыс-тір- 
шілігінің, адамдарының қарым-катынасының өзгешелігі көрініп 
отырады. «Абай жолындағы» окиғалар мен жағдайлар сол кез- 
дегі бір ғана Семей, Шыңғыстау өңіріне ғана емес жалпы қазақ
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даласына тэн тарихи әлеуметтік көрініс болатын. М. Әуезов те
рец талантымен, суреткерлік сезімталдыкпен бір дэуірлік халык 
өмірін эпопеяда көркем тілмен шебер бейнеледі. Кезінде Гораций 
«Гомер замацьшыц басты окиғаларьш көрсетіп каца коймай, сол 
кездегі халыктыц тірлігін, ахуалын, салт-дәстүрін де оқырманға 
жеткізеді» деп бағалаған. «Абай жольгадағы ұлттык колорит 
белгілі бір кэсіпке, тұрмысқа, өнерге, мәдениетке, адамгершілік 
қарым-қатынастарға байланысты ұлттық ^ымдағы айрықша кә- 
делі, қадірлі сөздермен айшықталынады.

Тарихи роман сол заманныц тұрмыс-тіршілігін шынайы 
бейнелеуімен окырмандарды иландыра алады. Әрбір бұйым- 
зат, тұрмыс жиһаздары, үйдіц интерьері мен экстерьер!, бэ- 
рі де сол уакыттыц белгісін білдіруі тиіс. Бүл жағынан кел- 
генде М. Әуезов бейнелеген эрбір деталыныц нактылы- 
ғына, шынайылығына ерекше мэн берген. Мысалы, Семей 
қаласындағы Мұсабай үйініц қонак күту рэсімі қалай эдемі әрі 
шынайы көрсетілген.

«Қонақтар кірген үлкен үй есігінен төріне дейін қызьш-коцыр 
кілемдермен, кұндызды тұскиіздермен безелген, файы шымыл- 
дықтармен шымқалған. Іші үлкен, дөцгелек залдай. Әрі биік, эрі 
жайлы салкын екен. Жм-алай қалыц жібек көрпелер жайылған. 
Қала кестесімен безелген үлкен ақ жастықтар үй іргелерінде 
мол-мол орын алыскан. Қонактар торге жайгасты. Ауыл иелері, 
орта жасты қара сақалдылар мен селдір сұйық мүртты жігітгер, 
конақтардыц төменгі жақтарын ала екі шеттен, екі сүйек төсектіц 
алдарынан отырысты.

Қонактардыц ішінде Ақылбай, Магаш, Кәкітай құндыз бөрік- 
тер киген. Қала тігіншілері тіккен бешпет-шапандары бар, сәнді 
болатын:

Ауыл иелері де киім үлгілеріне қараганда, шеттерінен кербез 
киініпті» [41. 138.].

Қонақтар кірген үйдіц бар жиһазы сипатталган кұндызды 
түскиіз. Түскиіздіц бірді-екілі түрін көргенімізбен, мүндай тү- 
рін онша білмейміз. Әдетте шымылдык шэйі жібек атлас, мақпал 
т.б. пүлдардан жасалады. Біздіц лексиконымызда тұскиізді ілу, 
шымылдықты ілу ұғымы бар. М. Әуезовтіц сөздік қорыныц 
байлығы бірден көрінеді «түскиіз безенген, шымылдыктармен 
шымкалған».
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Мұхтар Әуезов -  тілді ұстартуцың шын мэніндегі тамаша тә- 
лімгері. Ақ жастықтардың кала кестесімен безелуі -  өзіндік ерек- 
шелік. Демек сол дәуірде ауыл мен каланьщ кесте тігу өнерінде үл- 
кен айырмашылык болғаны айқьш. Одан кейін екі шеттегі екі сүйек 
төсек үйдің сэндік жиһазы ретінде дарапанады. Ауыл конақтары- 
ньщ жас ерекшелігі кара сакалдары мен селдір сұйык мұрты аркы- 
лы көрсетілген Акьыбай, Мағаш, Кэкітайлардың кұндыз бөріктері 
мен кала тігіншілері тіккен сэнді бешбет-шекпендерінің сэнділігі 
сипатталады. Абай заманына тэн тм-ы бір өзгешелік -  кез-келген 
той-мерекенің, бас коскан жиынның өнермен өзекгесуі.

«Мұсабай өзі өнерпаз болмаса да неше алуан эзілкой, күл- 
діргі, эңгімеші, сауықшыл адамдарды аса жаксы көретін. Қы- 
сы-жазы айналасынан, ауылынан сондай сауыкшылар топтарын 
Өтегелді сияқты кызык, думай адамдарын жібермей жолдас етіп 
жүретін» [41. 139.]. Автор Мүсабай үйінің сэн-жиһазын айтумен 
бірге, өнерді жанындай сүйетіндігін, неше түрлі сарынды сауык- 
шыл адамдарды жанына жинап, көніл көтеру дэстүрін атап өтеді.

Мүсабай үйіндегі эн-күй өнерінің бұл жолғы ерекшелігі -  
ауылда ең алғаш сызылып, созыла іпықкан скрипка үні.

«Ымырт жабылып, ел орынға отырып кешкі шай үзак іші- 
ліп болған соң, Мұсабайдың үйінде эн-күй өнері басталды. 
Айғай-шуы басылған, тыным алған ауылға ең алғаш сызьшып, 
созыла шыккан скрипка үні естілді. Қызыкты өнердің сағаты 
басталғанын сездірді. Көршілес үйлерге тыста жүрген күтуші жі- 
гіттер мен келіншектер эн-күй басталғанын мэлім етісіп жатты. 
Үй иесі эйел өзінің жас абысындарына, кайын сіңлілеріне тегіс 
хабаршылар жіберді. «Келсін!» деп, «Кенже-ағаң шакырды» дегі- 
зіп, Мұсабайдың атынан Мағрипаға арнап та сэлем айтты.

Бүл уакыттарда скрипкада орыстың эсем сырлы, сұлу сезім- 
ді «Лесная сказка», «Над волнами» сиякты вальстері сызылған. 
Кейде ойнакшып кыздырған марштар кетеді. Қызыктыра құ- 
былған мазуркалардай би-күйлері де кезектесе түсіп, тамылжи 
төгіліп жаткан-ды.

Әзір скрипканы жалғыз тарткан Әбіш. Ол мынандай бөтен, 
сый ауылда түрегеліп түрып тартуды ыңғайсыз көріп, төрден тү- 
рып келіп оң жактағы биік төсекке сүйеніп тартады» [41.139].

Скрипкада орыстың әсем сырлы, сұлу сезімді «Лесная 
сказка», «Над волнами» вальстері орындалады. Тағы да Әуе-
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зовтің тіл байлығы таңдандырады. Біз скрипканы тартгы, 
ойнады дейміз, жазушы сызылған етістігімен эсерлі жеткізген. 
Ойнақшып, кан қыздырған марштардың, қызыктыра кұбылған 
маззфкалардай би күйлерінің тамылжи төгілуі де скрипканы 
сызылтып отырған өнерпаздың осы аспапты жете меңгергенін 
аңғартады. Скрипкашының Әбіш екенін даралаумен бірге, ск
рипка тартудағы мэдениеті мен әдептілігін де сабактастьіра көр- 
сетеді. Әбіштің сыйлы қонақ ретінде үйде скрипканы түрегеліп 
түрып тартуцы ыңғайсыз көруі парасаттылығьш, үлкен мәдениет- 
тілігін танытады. Түрегеліп, бойын көтеріп түруы бұрын мұны 
тыңдап көрмеген адамдар үшін ьвдғайсыз екенін жанымен сез- 
ген Әбіш төрден тұрып келіп, оң жақтағы биік төсекке сүйеніп 
тартады. Осының өзі білімділігін, үлкен мэдениетті бойына сі- 
ңіргенін сезіндіреді. Осылайша қаламгер кез келген өнерпаздьщ 
бойындағы қабілет-дарынымен бірге, елді тартьт, елітіп алатын 
ішкі мэдениет қалыптасуын өнеге етеді. Жат елдің өнерін ск- 
рипкада ойнм'ан Әбіштің баршаны баурап алған сызылған сүлу 
саздары ғана емес, жанының тазалығы мен сұлулығы.

Абай казак өнерінің үлкен жанашыры, камқоры болған. Абай 
жүрген жер ойын-сауык, эн-жыр, күй кешіне айналған. Мұны 
Әрхам Ысқақүлы «Абай өнерпаздарға көмекші. Сыбызіышы, 
домбырашы, күмалақшы, дойбышылдарды қатгы сүйген, ұсталық- 
ты, іскерлікті қатты костаған» деп ұлы акьшньщ үлт мэдениетіне 
айырыкша ьщыласын көрсетеді.[44.] Мүның бір жарқын дэлелі -  
атақты музыкант, скрипкашы Мұхаметқали Әділханов өнері жайлы 
деректерді Мүка бейнесін сомдауға пайдалануы. Абайдың атаме- 
кенінен шыққан ауыл таланты скрипкада ойнауцьщ шебері болтан, 
орыс жэне Батыс Европа классиктерінің эуендерін орындаумен 
бірге, Абайдың «Татьянаның хаты» жэне баска эн эуендерін бабы- 
мен келісті тартып берген Мүхаметқали Абайдын қамқорлығының 
арқасында ауылдатұрған, бірнеше жыл акьшньвд жанында жүрген, 
дарынды жастарға акыл-кеңес айткан, өнерге баульнан. [45]

Абайдын мүқтаждарға, малшы, шаруа адамдарына қамқор- 
льны, кайырымдыльны, ағайын-туыс, халқына тигізген мейі- 
рім-шарапаты ел мерейін өсірген, ризашылыққа бөлеген. Ол 
акын-жыршыларды, энші-күйшілерді, өнерпаздарды сыйлап, 
мадактап, мүмкіндігінше тарту-таралғымен кошеметгеп отырған. 
Осының бэрі де оны өрісті өнерді өркендетудегі мэдениеттің
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нағыз қолдаушысы, ақылшы ұстаз іспетінде көрсетеді. Уақытты 
пайдалы нэрсемен өткізгенін көрсетеді. Тұрағұл: «Мэжілісі қы- 
зыкты, сауықшыл, дастарканы аса мол еді. Бір іспен қызықтамай, 
жай сылбырап, шаруасын істеп отырмаушы еді. Маған десе 
малай, малшы, қызметкер катыннан да болса бір тэуір мінезін, 
қылығын тауып жақсы көріп, ойлап, калжыңдап отырар еді...» 
деп еске алады.[45]

Абай адамдарды бөліп-жармай, тең тұтып, бауырына тартып, 
сыйлап, қадірлей білген көпшіл кеңпейілді жан болған. Осы 
қасиеттер де романда Абайдың ағайын арасының береке-бір- 
лігін сақтап, татулығының ұйытқысы сипатында дараланады. 
Кітапта Абай мен Әйгерім отауынан қонақ үзілмеуін олардың бе- 
реке-бірліктерін ғана емес, Абайды жұрты ел ағасы санап, білі- 
гіне жүгініп, ақылына ден қоятындығын аңғартады. Әйгерімнің 
меймандостық мейірімі, ілтипат-ықыласы да соншалықты сүйіс- 
пеншілікпен суреттеледі. Мүны Ақшокыдағы Абай ауылының 
қысқы тірлігі жайлы сюжеттен байқаймыз.

«Биылғы кыстың басы адамға да, малға да эзір аса жайлы боп 
түр. Декабрьдің ортасына тақалса да, элі қар қалыңдаған жок, күн 
аяздап суытқан да жоқ. Шағырмақ, бұлтсыз ашық күндер көп. 
Қыс белгісі жакында түскен күпсек қардан жэне кей күндерде 
болатын сэл шыткыл аяздан ғана білінеді.

Қыс кешең басталғандықтан Акшоқыдағы Абай аулы биыл 
соғымды жай соя бастаған. Кілет, шошала, зэуезнэй атаулыға 
Әйгерім кыс азығын ертеңді-кеш жиғызып жүр. Бір әредікте күле 
түсіп, Зьшиқа мен Баймағамбетке күдік айтгы.

-  Тек осы эбігер күндерде ғана конақ саябыр бола түрса екен! 
Азық қоятын жерлер, ас пісіретін үйлер аузынан шығып жатқанға 
Абай ағаң қарай ма? Қонактың қыркы келсе де жібермейді ғой, -  
деген.

Бірак Әйгерімнің тілеғі болған жоқ. Уәделескендей, дэл осы 
бүғінгі күн, ойдан, таудан, түс-түстан конақтар кеп жатты.

Бір топ жолдасымен Байғабылдан Ақылбай келген. Абайдың 
сэлемімен осы соңғы жылдарда «ақын» деғен атқа шыққан: Ке- 
рей-Уэйіс, Топайдан Бейсембай деғен ақындар да келіпті. Түс- 
тен бері осы қонақтар Абайдың үстіне келіп, сэлем берісіп түстік 
астан, күндізгі шайдан ішісті. Отаулар, қонақ үйлер, көрші үйлер- 
дің бэрінде эзірғі жататын орындарын аныктасты.
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Кеш «қонақ келмесе екен!» деген Әйгерім, бүгін осы 
қонақтарды өзінің дағдылы, сыпайы жүзімен карсы алды. Күй- 
лі көркем күлкісі үзілмей қабылдады. Зылиқаға шынын айтады: 
«Қонақ келмесе екен деп нем бар еді!. Айтканыма қарама-қарсы 
болғанын көрмеймісің. Тек сыр бермей банты ғып мол-мол ассын. 
Атап тапсыр!» деген.

Бүгін келіп жатқан қонақтармен бірге кызык сауык, көңілді 
өнер коса келетінін Әйгерім жақсы біледі.

Шын бүгін Ақшоқыға өздерінің соңғы өнер, табыстарын асы- 
ғып экелген өнерпаздар аз емес» [41. 285.].

Автор биылғы кыстың адамға да, малға да жайлылығын, 
дегенімен желтоқсандағы қыстың белгісі, күпсек кар мен шыт- 
кыл аяздан байқалатынын сипаттайды. Күпсек кар, шатқыл аяз, 
шағырмак күн-қысқы мезгіл көрнісі. Әрі жазушының тіл байлы- 
ғының ерекшелігі.

Абай ауылының соғымды кеш союды да қыстың жайлылы- 
ғымен түсіндіріледі Әйгерімнің қыс азығын ертенді кеш жиғы- 
зып қорлана бастауы шаруакорлығын, үқыптыльи-ьш, пысыкты- 
ғын білдіреді. Тіпті қонактың осы күндерде аз келуін тілеуі эрі 
Абайдың қонақтың «қырқы келсе де жібермей күткізеітіндігін» 
айтуы да көңіл кевдігі, ықьшас-пейілі. Азык коятьш кілет, шошала, 
зэуезнэйдың, ас пісіретін үйлердің аузы-мүрньшан шығып жатуы 
да тату тірліктің, молшылыктың, береке-бірліктің белгісі.

Автор Байғабылдан Ақылбай, Керейдей Уэйіс, Топатайдан 
Бейсембай ақындардың келуін, Әйгерімнің эзіл тілеуін ойдан, 
таудан, тұс-тұстан қонақ м-ылуымен астастыра келіп, қонактарды 
сыпайы, дағдылы жүзімен қарсы алуьш сипаттайды. Бүл Әйгерім- 
нің өзіндік қасиеті, ерекшелігі ретінде айшықталады. Күйлі көркем 
күлкісі үзілмей кабылдауы -мэдениетгілік, сьшайылық сипаты. 
Сондай-ақ Зыликаға «қабақ шытпай кабылдауды» айтумен бір- 
ге, ас пісіретін келіндерге «жас малдардың жылы-жүмс^ын, тәт- 
ті-дэмдісін мол ғып асуды» тапсыруы да келген конактардың аса 
қадірлі екендігін, акьшдар екендігін айғактайды. Оның үстіне огы- 
рыстьщ кызық сауық, эн, өнер думанға айналатынын да сезеді.

Әйгерім мен Зылиханың татулығы, ынтым^ы шай жасау 
кезінде де анғарылады. Оның үстіне акындар келғенін естіген 
ағайын жүрттын тайлы-таяғы калмай өлең-жыр, ән тыңдауға 
ағылатынын білген Абайдың да ықыласы кең. Мүны автор
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қыскаша ғана сипаттайды. «Жаңа көк дастарқан жайылды. Үл- 
кен қамыс тегенеден, сылдырмақты күміс ожаумен құйылған көп 
сары тостағандағы кымыз Абайдың өзінен бастап, үй ішіндегі 
конақтың бәрін жағалады. Күздің ақшыл тартқан қою қымызы 
бүгін ерекше жақсы ашылған екен» [41.19].

Мұнда кезекті қымыз ішу сэті бейнеленген. Көк түсті 
дастархан, оған қойылған үлкен қамыс тегене, сылдырмақты кү- 
міс ожау, сары тостаған -  үлттық ыдыс-аяк түрлері. Ожауцың 
күміс екені, оған сылдырмак тағылуы да сэндік үлгісін ерекше- 
лейді. Сылдырмактың нәзік үні қымызға деген тэбетті ашады. 
Ақшыл тартқан қою қымыздың ерекше жақсы ашылуы да эбден 
пісіліп, бабына келгенін байқатады.

«Отауға барған соң, қонактар қасына көп кыз-келіншек пен 
жас жігіттер жиылды. Ойын-сауык аса кызу боп басталып, таң 
аппак атқанша солғьшдаған жоқ. Бұл түнде р а қ  эсем эн де 
шырқалды. «Орамал тастау», «Хан жақсы ма?», «Мыршым», 
«Белбеусоқ», «Лэппай тутэлэ» сияқты күлдіргі ойындар да тегіс 
ойналды» [41. 246.].

Жазушы жастар арасындағы үлттық ойын түрлерін атау 
арқылы олардың энмен ғана көңіл көтеріп қоймай, үлттық ойын- 
дарды ойнауымен сауық кештің сэнін келтіргенін еске салады. 
Жай ойындар ғана емес, күлдіргі ойындарды ойнауы отырыстың 
жаркын, жарасымдылығын көрсетеді.

«Абай жолының» тм-ы бір алтьш қыры -  қазақ түрмыс-тір- 
шілігін көшпенділер өміріне тэн дэстүр-салтты жан-жақты бей- 
нелеумен бірге, үйлену тойлары, қыз ұзату, келін түсіру, шіл- 
дехана, балаға ат кою, т.б. халқымыздың әдет-салттары, дэстүрі 
шынайылығымен көрінеді.

Роман-эпопеяда Абай өмір сүрген Семей, Шыңғыстау өңірі- 
нің эсем табиғаты ғана емес дала, қала халқыньщ түрмыс жайы, 
кэсіп өнері, бэрі де айшыкты да айкьш көрініс тапқан. Ел көшінің 
суреттелу мэнері де тартымды.

Әйгерім мен Мэкеннің неше түрлі ою ойып, өрнек жасап, те- 
кемет тоқитыны, баска да қолөнер түрлерімен шүғылданатьшы, 
іскерлігі эпопеяның тағылымдық кырларының бірі жэне Абайдың 
халык өнеріне деген сүйіспеншілік пен күрметін білдіреді.

Әйгерім мен Мәкеннің конақ күтудегі жэне басқа да үй 
шаруаларындағы абысын-ажындык ынтымағы жарасымды сый-



90 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

ластыктың, эпкелі-сіңлідей татулықтың терен тамыр жаиғанды- 
ғын айғақтайды.

Романда Әйгерім Абайдьщ аяупы жары, акылшы cqjiri, қамқор 
тілеупесі ғана емес, оньщ шығармашылық көмекшісі, жанашыры 
сипатында дараланады. Абайдьщ кезекті өлең жазғаньшан кейін оны 
Мэкеннің оқьш беруі акьшның өзіндік дағдысы екенін аіуаргады.

«Ол соңғы күндерде Абайдың өлең жазып, Мэкеннің соны 
бұған оқып беруін өздері үшін айтылмм'ан, бірақ ерекше бір қы- 
зық, қымбат, ыстық шақтай біледі.

Күн ұзын үзақ сарылатын еңбектерінің бас кезін, не орта 
шағын Абай өлендерімен, жаңа жазулары мен бөліп отыру, бұл 
есті эйелдің екеуіне де енді бір саналы қуаныш, рақат болып 
алған» [41. 411.].

Абайдың өлеңдерін Мэкеннің оқып беруі айтупіы бағала- 
уында өздері үшін айтылмаған, аталмаған, бірак ерекше бір қы- 
зык, қымбат, ыстық шақ болып ерекшеленеді. Екеуінің күн үзақ 
сарылатын енбегі -  ою-өрнек пен текемет тоқу, басқа да қол өне- 
рінен босаған шағында Абайдың жаңа өлеңдерін оқьш, оған ой 
бөліп, әсерін бөлісу екеуіне «саналы қуаныш, рахат». Мұнда 
шығармашылык еңбектің киындығын, қуанышын бөлісу ұғы- 
мы бар. Бір жағынан адам жандүниесі рухани тазарьш, екінші 
жағынан тынығып, бір өнер шабытынан екінші өнер құпггарлы- 
ғына ауысу үдерісі анғарылады. М. Әуезовтің кереметтілігі дене 
еңбегі мен ой еңбегінің өзара сабақтастығы арқылы адам уакы- 
тын пайдалы іспен өткізу қажеттігін өнегелейді.

«Жаңа Әйгерім Абай отырған бөлмеге барып, алып келген 
екі табақ кағазға жазылған сөздер Мэкенге тиісімен, ол эдемі қо- 
ңыр үнімен оқи бастады. Әйгерім өзінің д^дылы орны Мэкен- 
нің жоғарғы жағынан орналасқан. Мэкен бірде оған жүзін тура 
қаратып, біресе сэл қырындай түсіп оқып отыр.

«Әсемпаз болма эрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалаң 
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар, калан!» -

деген өленді демін үзбей, түгел бір окып шыккан Мэкенге Әйге- 
рім кайтадан, басынан түсіріп тағы да окытты» [41.411.].
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Автор алдымен Әйгерімнің Абай отырған бөлмеге барып, 
алып келген екі табақ қағазға жазылған сөздерін Мэкенге апарып 
беріп, оның эдемі қоңыр үнмен оқи бастағанын баяндайды. 
Осыдан кейінгі сөйлемде Әйгерімнін дағдьшы орны Мэкеннің 
жоғарғы жағында екені көрсетілген. Бұл да калыптасқан мэде- 
ниеттілік, эдептілік, сыйластық өнегесін білдіреді.

«Әсемпаз болма эрнеге» өлеңінің Әйгерімге қалай ұнағанды- 
ғын жазушы «қайтадан, басынан түсіртіп окыды» деп түйіндейді. 
Абай жырларының эдемі эсерге бөлеуін ұғынамыз. Мэкеннің оқу 
мэнерімен акын өлеңдерінің сырының, табиғатының айқын ашы- 
лып, жүрекке жылы тиюі -  эдемі жырдың көңілге ұнамдылығы.

Қазақ кашанда жылқы малый кадірлеп өскен. «Абай жолыньщ» 
1 -ші кітабында Абай мен Ербол алыс сапарға шығып адасып қалған 
сэтінде киыншылыктан аттары қүтқарады. Авторлық баяндауда 
Абай мінген күреңтөбелдің алдымен екпінді жүрісі, содан соң елге 
жетуге асыққан ақынның сары желіске басуы суреттеледі.

«Омыраудан соққан салқын жел күреңнің белін көтеріп, же- 
лігін арттыра түсті. Шалдықканы білінер ме екені деген күдік 
кезде Күреңтөбел, тіпті, егесе түскендей. Ауыздығын шайнай бе- 
ріп, басты да піүлғып, пысқыра жер сүзіп те қояды. Абай басын 
қатты тартып тежеп отырмаса, өршелене түсіп, шаба жөнелгісі 
кеп, оттай жанып келеді» [ 40.302.].

Омыраудан соққан желдің күреңнің белін көтеріп, желігін арт
тыра түсуі де жасынан жылқы малымен етене өскен жазушының 
байқампаздык пен білімділігінің көрнісі. «Өршелене түсіп, шаба 
жөнелгісі кеп, оттай жанып келеді» етістіктерінің қолданылуы да 
Күреңтөбелдің жүрістілігін, бабының келістілігін көрсетеді. Му
ны ол Ерболға сүйсіне айтуымен тағы да нақтылай түседі.

«Абай да күреңді аса бір сенімді, берік дос танып, сүйсініп 
келе жатыр еді.

-  Тіпті, білмеймін, Ербол. Қайран боп келем. Белінің берікті- 
гі сонау Тінібек кақпасынан шыққандағы қаз-қалпы. Тегі, адам 
шьщаса, ат жүретін жерде түп жок екен-ау! -  деді» [40.302.].

Аталған авторлык баяндау мен диалогта Күреңтөбелдің жү- 
рістілігі, жүйріктігі эрі мініске төзімділігі дараланады. Алыс жер- 
ге барарда жақсы, жүрісті, міністі, атты таңдауы да Абай көңілінің 
кошын арттырып, жанын сүйсінтіп, сезім-қиялын шарыктатқан 
эсерлі сэт.
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Авторлық баяндауца межелі жерге асықкан жолаушылар 
алдьшан қатқыл жел соғып, күн күркіреп, калың жауьш 
жақьшдм'аны хабарланады. Абай осыны анғарып, «көз байланбай 
елге жетуді» жөн көріп, жүрісті қатайта, яғни үдете жылдамдата, 
ширата түседі. Жолаушыға межелі жерге тун ішінде жету өзі үшін 
де, барар үйіне де ыңғайсыз. Түн тыныштығын бұзған мұндай жү- 
рістен елдің мазасы кетеді. «Көз байланбай елге жету», яғни ел 
ұйқыға жатпай, баруды білдіреді. Жүрісті катайта түсуцің астары 
да мэтінде айқын ашылады. Ол -  күрең төбелдің сары желісі. 
«Омырауцан соққан салкын жел күреңнің белін көтеріп, желігін 
артгыра түсуі, шалдыкканы» , яки шаршай бастағаны білінер ме 
екен деген ісүдікті ойға алғанда да егесе түскендей, ауыздығьш 
шайнай беріп, басты да шүлғьш, пысқыра жер сүзуі» -  ұзақ жор- 
туылдьщ, әбден сенімді жүріске берік жылқы түқымы екенін сез- 
діртеді. Абайдың «басын катты тартып, тежеп отырмаса, өршелене 
түсіп, шаба жөнелгісі келіп, оттай жанып келуі де» -  жүрген сайьш 
бойы қызып, түяғын созыла сермеп, бауырьш жазып, бұлкьша іл- 
гері тартқан түлпар ерекшелігін танытады. Жасымыздан жылқы 
мініп алыс -  жакын жерлерге жиі жүргендіктен, кітап бетіндегі 
сипатталған көріністер өмір шындығындай көз алдьща түрады.

М. Әуезов жылқы малын бала шағынан жаксы көрген. Ат- 
қүмарлығы, сэйгүлік, тұлпар тұқымына аса кызығушылығы 
сапарды тартымды, танымды суреттеуден анык байқалады.

М. Әуезов жылқы малына ерекше кызыққан. Абай да бала 
кезінен төрт түлік малды бағып өскен халықтың тіршілік- ты- 
нысына қанығып өскен. Жылқыны жақсы көргендіктен «Атгың 
сыны» өлеңін жазды. Роман -  эпопеяда жылқы туралы суреттеме- 
лер көп. Сонын бірінде, Әбіштің қарт әжесі Ұлжаннын дүниеден 
өтуіне байланысты анасы Ділдэға көңіл айтуға атанасы сурет- 
теледі. «Кеше қонақтар келерде кермеде ерттеусіз түрған кара 
жал, кара кұйрык ак сары ат бүгін эсем ерттеліпті. Күміс жүген, 
кұйыскан, тартпа, таралғы, үзеңгіге дейін тегіс кавказдалған кара 
ала накыска толы. Жүка көкшіл шүғамен капталған токымнын те- 
бінгісі кызғылт сафьян. Сырлаған ердін үстінде көкшіл баркыт ат 
көрпе» [40].

Алдымен кермеде түрған ерттеусіз кара жал, кара кұйрык ак 
сары аттын түсі, сұлулығы сипатталады. Айтушы аттың эсем ерт- 
телуіне көңіл аудартады. Күміс жүген, кұйыскан, тартпа, таралғы
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үзеңгіге дейін тегіс кавказдалған қара ала нақысқа толуы, ат эб- 
зелдерінің ою -  өрнекпен эшекейленуі эрі қара ала түсі ат түсі- 
мен үйлесім тапкан. Одан эрі көкшіл шұғамен қапталған тоқым, 
кызғылт сафьян тебінгі, сырлаған ердің үстіндегі көкшіл баркыт 
ат көрпе жылқы сүлулығына сән косады. Ат пен эбзелінің өзара 
үйлесімділігі, жарасымдылығы көз тартады. «Осындай әбзелінің 
бэрі де, құлан атқа айқындай конып жақсы жарасып тұр. Ақ сары 
ат дом болып, ішін тартқан, сартап боп жақсы жараған».

«І^үлан атқа айқындай қонып жарасып тұруын» көзі қарақты, 
төрт түлікпен өскен жан бірден сезе қояды. «Ақ сары аттың дом 
болып, ішін тартуы, сартап боп жаксы жарауы» эбден бабына 
келгенін, үқыпты, жақсы күтілгенін айқындайды. Ат пен эбзе- 
лінің түстері эдемі үйлесімді: кара, ақ сары, қара ала, көкшіл, 
қызғьшт. Күміс жүген ер тоқым, бэрі аттың сэніне сэн қосьш, кө- 
ңілді желпінтеді. «Әй, мынау ат менде болса шіркін!» деп іштей 
тамсанасыз, сүйсінесіз. Бұл -  көркем шығарманың жан дүниеге, 
сезімге тигізер ерекше эсері. Суреткердің сезімталдыкпен, көр- 
кем елестетумен, дара таныммен суреттеген сырлы сөйлемдерін 
оқып отырғаныңда, соны көргендей күйге енесіз.

«Қазір Әбіш мініп алған жерде аз ойнақшып, бұлаң каққан 
қамыс кұлақ үзын сары ат, нағыз бозбаланың аты екенін 
аңғартады». Нағыз бозбаланың аты екені айтылмаса да, Әбішке 
деген жылқышы ағайындарьгаың ерекше кұрметі, ықыласы сезі- 
леді. Әбіш мінгенде сэйгүліктің «аз ойнакшып, камыс құлағын 
бұлаң қағуы» көптен бері тақым тимегенін, ешкім мінбегенін, эб
ден бапталып, күтілгенін көрсетеді. Жүрісті, жүйрік жылқы еке- 
нін эрі тебінбей-ақ сауырына тақым тисе серпіліп, бүлкілдеген 
қимылға баеуға эзірлігін андатады.

Абай туралы Көкбай естеліктерінде акынның аңшыльщ, саят- 
шылык өнерге құштарлығы, алғыр құе, жүйрік тазы, жүрдек 
жылкы және казактың тоғызқұмалақ, дойбы ойынын жақеы көр- 
гені әңгімеленеді.

Көкбай «аңшылық қылу, бэйгеге ат апарып қосу, палуан 
апарып күрестіру, қаршыға, лашын еалғызу, жүйрік ат пен мықты 
жігіт сақтап өнерді қызықтау сияқтының барлығын өзі де көрді, 
бала, інілеріне де толық көрсетті. Оеындай маңайының көп эдет- 
тері барлығына үлгі боп жайылды» -  дейді. Абай ұлттық өнері 
түрлерін жақеы көрген, күрметтеп өнегелеген.
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Аңшылық, саятшылық -  халқымыздың байырғы кэсібі. 
Алайда сол кэсіпке бейімделіп, төселіп, нағыз аңшы, саятшы болу 
эркімнің колынан келмейді. Біреу тумысынан соның жолына туе
се, тағы біреулер атакэсіп ретінде урпақтан ұрпакка жалғастырып 
отырады. Аңшылықтың барлық айла-амалдарын, эдіс-тэсілдерін 
меңгерген жандардың мергендігі мен айлакерлігін, самдағайлы- 
ғы мен шеберлігін қаламгер қызыкты суреттеген.

«Қазір міне, таң жаңа ғана қьшаңдап атқан еді. Қос ыстық 
істейтін камына енді ғана кірісер шақ болған. Әлі аттар да әке- 
лінбепті. Киізі косқабаттап жабылған кеңдеу, жылы қоста Абай 
қатты ұйқыда жатыр еді. Қатарында жатқан Ербол оны иығынан 
қозғап, түртіп оятты. Абай селт етіп, басын жастықтан көтере бе- 
ріп, жалт қарады. Ербол:

-  Абай, мына кызықты қара! Бул неғылғалы тұр? Аңғардьщ 
ба? -  деп, иегімен қостың ортасына қарай нұсқады. Абай ен- 
ді бурылып, солай қараса, мерген Бәшей аласа қостың азғантай 
ашылған түндігінен мылтығының ушын аспанға бетгетіп, бірде- 
ңені көздеп тур.

Қос ішінен аң атқан мергендікті әлі бұл аңшьшар көрген де, 
естіген де жок еді.

- О  не?
-  Не көрдің? -  десіп, екеуі де бастарын жастыкган жұльш- 

жулып алысты.
Сол кезде Бэшейдің ұзын қара шитісі курс етіп, қос ішіне бір 

будак көк тутін таратты. Бэшей мылтығының тутіні айықпастан:
-  Қулады! «Такыр қолтыктан!» -  дей сала, тыска карай атки берді.
Абай мен Ербол Бэшейді етегінен тартып калып;
-  Уа, жөніңді айтшы, кімді аттың?
-  Нені кулаттың? -  десіп тура берісті. Бэшей бұлардың барын 

енді ғана аңғарып, тағы да ұмтыла беріп:
-  Аркар! Үйдей кұлжа... Құлап келеді, жугіріңдер тысқа! -  де- 

ді де, өзі төрден есікке дейін бір-ак қарғып, лып етіп шығып кет- 
ті. Осы кезде жаңа оянып тыска енді шығып, от жаккалы журген 
Баймағамбет, бакыршы Масакбай тыста даурыға қоя берісті.

-  Кім атты?
-  Мылтык кайдан атылды, ойбай-ау!?
-  Домалап устімізге келеді. Қостың устіне кұлар ма екен? -  деп 

катты эбігерленіп, тарпылдап жугірісіп жур. Дэл осы кезде ауыр
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салмақты бір нэрсе қостың іргесіне, сырт жағынан кеп былк етіп, 
дүбірлей кұлады. Өлеусірей тыныс алып, пысылдап жанталасқан 
аң белгісі білінді. Ербол мен Абай кең етіктерін аяқтарына суға- 
с ^ а  салып, бастарына күпі тондарын көтеріп жамыла бере, тысқа 
атқып шығысқан еді. Бэшей арқарды бауыздап жатыр» [40. 454.].

Осы бір сюжетте, диалогта Бэшейдің мергендігі әрі аңшьшық 
тэжірибесі байқалады. Шиті мылтығымен көздеп атысымен-ақ, 
өзінің арқарды қріатканына сенімді. Аңшылардың эңгімеге өті- 
рікті қосып-қосып айтатын бөспелілігі, мактаншақтығы тағы бар. 
Біріншіден, «тақыр қолтыктан» тигізуі, екіншіден, арқар деп алып, 
одан кейін «үйдей қулжа» деп эспеттеуі -  осының дэлелі. Сонан 
соң аңшыға тэн самдағайлык, яғни «төрден есікке дейін бір-ақ 
карғып, лып етіп шығуы» ерекшеленеді. Қоска карай кулап келе 
жатқанын аңғарып, эбігерленіп, тарпылдауы да байқампаздығы 
мен сезімталдығын көрсетеді. Ербол мен Абайдың аңшылықпен 
жаксы таныс болса да, элі тэжірибесінің жоқтығы білінеді. Бірін- 
шіден, Бэшей көздеп жатқанда, екеуінің кос ішінде жаткан жері- 
нен бастарын көтеріп, не көргенін, екіншіден, атып болысымен 
нені атып кұлатканын сұрауы жэне буған косыла Баймағамбет 
пен Масакбайдың дүрлігіп, даурығуы да аркарды аткан Бэшейдің 
эрекетінің жылдамдығы мен ептілігін білдіреді.

Романдағы аңшылык, саятшылыкка, осы бір ел тірлігіне етене 
енген кэсіпке кызығушылығының артуын жэне оны көңіл көте- 
ру әдетіне айналдырғаны байкалады. Келе-келе бұл өнерге бой 
үйретуі, сөйтіп оны ермек етіп кана коймай, кыр-сырына терең 
бойлап, оны өз шығармашьшығына өзек етуі аңғарылады.

Аңшылык кэсіптің сыр-сипаты осы бір эпизодтан айкын 
танылады. Аңшыға тэн алғырльщ, байкампаздык, ептілік, ел- 
гезектік жэне де көрген-білгендігін көтеріңкіреп, асырьш айту 
дағдысы -  романда шынайы бейнеленген. Мұның бір түйіні 
М. Әуезовтің аңшылык кэсіпті жаксы көргенінде, бос уакытында, 
аңға шығып, сейілдеп, серуендеп кайтканында. Замандастары, 
араласкан каламдастары естелік-эңгімелерінде ұлы суреткердің 
аңшылык кәсіпке өте жакындығы, кызыкты окиғалары эсерлі эң- 
гімеленеді. Дэл осы аңшылык эпизод өмір шындығынан еш ауыт- 
кымаған, кэдімгі аңшылык өмірден хабар береді.

Абайды аңшылыкка біреулер шакырмаса бармайтыны, ел 
ішіндегі түрлі жағдайдың, бас катырар, түйінін шешер істердің
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көбейіп кетуінен мезі болғанда, эрі Әйгерім сөзі демеу болып Ер- 
болға «кұла түзге кетіп, бір сілкініп қайту» тілегінен туындайды.

Абай бастаған топтың салбуырынға шығуы, Шыңғыс тауының 
екі үлкен үңгірінің бірі -  «Әулиетас», кейде «Қоңырэулие», екін- 
шісінің шағындау екені -  «Кіші эулие» аталатыны, аңшылардың 
үш қосы Баканас тауына баруы эсерлі эңгімеленеді. Екі үңгір- 
дің сипатталуы арқылы автор осы ғьшыммен айналысатын спе
леолог мамандарының назарын аудартады. Бұдан эрі «Кіші эу
лие» табиғаты, ауа-райының жайы баяндалған.

«Мынау Қырғыз шатындағы үңгір кішілеу болғандыктан «Кі- 
ші эулие» деп аталатын. Қостар сол Кіші эулиенің дэл етегінде. 
Алдын өзен мен қалың қайың, мойыл, терек өскен сайга беріп- 
ті. Арты биік жартастың тамагының асты. Соган кіре қоныпты. 
Бүл күнде сыртта бірнеше рет қар жауган, түн асса сонар болады. 
Әлі калыңдап қар түскен жоқ, бірақ келте сонар боп таңға жакьш 
жауатын, не жүкалаң қырбақ қар, не кылау күн сайьш болады» [ 
40. 453.].

Осынау аң-құсы мол өңірдің бір ерекшелігі қалын қайың, 
мойыл, Терек өскен тоғайынан байқалса, екіншісі сонарға сэтті- 
лік тілегендей жұкалаң кырбақ кар мен қылаудың түсуі.

«Аншылар он күннен бері бүркітпен, тазымен көп түлкі алды. 
Бәшейдей, Шэкедей мергендер сирақты шитілерімен аркар атып, 
қос-қостың ішін аң терісіне, арқар етіне толтырып таст^ан.

Аңшьшардың бүл күндегі тұрмысы сол аң аулау ыңга- 
йына карай бейімделген. Бүлар ымырт жабыла ерте жатып, таң 
кыландай бере ерте түрып, өзгеше ынталы қаракет соңында.

Ширак, сергек тіршілік кешеді» [40. 454.].
Кіші эулиедегі аңның, түлкі мен арқардың көптігі де -  сол 

заманның бір ерекшелігі. Саятшылық, аншылық кэсіпті халық- 
тың калай меңгергендігі, сол уақыттагы қалыпты тіршілік эрекеті 
сипатталады.

«Биыл да көшу солай. Жолдағы белгілі коныстар! Талды- 
бұлак, Барлыбай, Қызылқайнар. Кей конысқа таңертең кеп кона 
сала, кешке тағы көшеді. Үдере көшу. Кей коныста бірді-екілі 
күн отырар-отырмастан кетеді, үлкен үйлер тігілмей «үраңкай, 
«абылайша», «жаппа», «итарқа» деген неше түрлі кішке- 
не, тар, аласа, күркелер тігіледі. Әркім өзі сүйген үйшігін түр- 
ғызады. Жалпак ел, бар ауылдар осы жайлауға көшу сапарында
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балалардың «ауыл-ауыл», «күрке-күрке» деген ойынын ойнап 
жүрген сияктанады».

«Абай жолының» бірінші кітабында елдің көшу дэстүрі 
ссылай сипатталған. Көштің кейде қоныста таңертен қонып, аз 
уақыт дамылдап алып, кешкі салқынмен ілгері жылжуы да таби- 
ғи заңдьшығы. Кей қоныста бірді-екілі күн отырмастан, қайта 
ілгерілеуі де жайла}та жетіп жайлануды көздеген малды ауыл- 
дың мақсатты қаракеті. Рас, қашан жайлауға жеткенше үлкен үй- 
лер тігілмейді. Арнайы өгізге не түйеге артылған көрпе-жастық, 
ыдыс-аяқ теңдері ғана шешіледі.

Романда көш эпизодтары, сюжеттері де сол заманның, шын- 
дығын көрсетеді. Алдымен көштің бағыт- бағдары баяндалып, 
сдан кейін мақсаты айкындалады. Әр көштің өзіндік ерекшелігі 
сипатталады.

«Көштер үздік-создық болмай топтанып иіріліп алып, қалың 
нөпір боп қозғалды. Әншейінде көш деген қаз, тырнадай тізбек- 
тізбек болушы еді. Қазір де, алғаш жөнелгенде мынау ел тобына 
лашын түйілген шүрегей үйректей ұйлығып, қарбаласып, ұйқы- 
тұйқы боп кетті. Қүнанбай таң атар -  атпастан асығыс бүйрық 
беріп:

-  Малтықпай тез көшсін! Шүбалмасын! Қатар қозғалсын! 
Қауырт жөнелсін! -  деп кысқа-қысқа эмірді ауыл басы сайын Ki

e l  шаптырып айтқызып жатқан. Дағдыдан тыс көштің, дағдьщан 
тыс көрінісі де осыдан еді» [41,48].

Бүдан бүрынғы көштің асықпай, сэн-салтанатымен аттаны- 
сы суреттелсе, мына көштің ерекшелігі-жеделдігінде, асығыс- 
тығында. Жазушы шеберлігіне сүйсінетініңіз, көшті құстардың 
келіп, қайтуына сабақтастырады, бүрынғы көштерден ерекшелігі 
-  «үздік создық болмай, топтанып, иіріліп алып, қалың көпір бо- 
лып қозғалуы» бағаланады. Қазақы көштің эдеті -  каз, тырнадай 
тізбек-тізбек болатындығы». Жайлап соқпаққа түсіп алып, бі- 
рінің соғынан бірі тізбектеле жүру немесе жол қатарласқанда 
кабаттаса жүру -  көпі дағдысы. Мына көштің өзгешелігі -  «ел 
тобына лашын түйілген піүрегей үйректей ұйлығып, қарбаласып, 
ұйқы-түйқы боп кетуі». Бұлай болу себебін автор Қүнанбай әмірі- 
мен астастырады. Әр ауыл басы сайын кісі шаптырып, бұйрығын 
жеткізген бұл көш айтушы түйіндеуінде «Дағдыдан тыс көштің, 
дағдыдан тыс көрінісі де осыдан». Ертерек жерге жетіп, жайы-
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лымды иелену. Арадағы жер дауынан туған қызғаныш көштің 
осындай қарбалас эрекетіне ұласкан.

Дағдыдан тыс көштің, дағдыдан тыс көрінісі авторлык 
баяндаумен берілген. «Әлі күн шыккан жоқ, елең-алаң еді. 
Жиырма ауыл жүктерін артып жатқанда жым-жырт, үнсіз ки- 
мылдаса, енді түйелерін түрғызып, жөнеліп бергенде жамыраған 
қозыдай неше алуан үнге боздайды. Біресе жүк батқан түйе 
бакырады. Енесінен адасқан бота боздайды. Эр ауылдың өш ит- 
тері бір-біріне арсылдасады. Айқай салып шапқылаған аттылар, 
жүкші жігіттер көрінеді. Бала жылайды, шешелер ұрысады. Қи- 
кулап айкай салып, мал қайырған малшылар, жас-кэрілер үндері 
элсін-элі келеді.(41.48).

Көш таң атысымен козғалады. Мына көш дэл жау шабардай 
елең-алаңда, күн шықпай аттанады. Бүл адамдар үшін ғана емес, 
малға да жайсыз көш, яғни, түйелерін түрғызып жүре бергенде, 
біресе жүк батқан түйе бақырып, енесінен адасқан бота боздап, 
әр ауылдың өш иттері бір-бірмен арсылдасып, жамыраған ко- 
зыдай неше алуан үнге басуы. Шапқылаған аттылар мен жүкші 
жігіттердің айқай салуы, жылаған балалар, ұрыскан шешелер, қи- 
қулап, айқай салып, мал қайырған малшылар, әлсін-элсін шыққан 
жас-кэрілер үндері -  көңілсіз көріністері. Осынау жүйкеге тие- 
тін, көңіл жабырқататын көріністер бір жағы қаталдық пен өк- 
темдіктің де нышаны. Осы арқылы І^нанбайдың қатал шешімі 
сарапталады. Автор көштің «мынау ел тобына лашын түйілген 
шүрегей үйректей ұйлығып, қарбаласып, үйкы-түйқы болуын» 
катал эмірмен сабактастырады, асығыс көшудің айналаға кандай 
жайсыз тигенін баяндайды.

М. Әуезов -  көшпелі казак өмірінің, этнографиясының үлкен 
білгірі. Жаппа, абылайша жайлы білгенімізбен, ұраңкай, итарка 
туралы естігенімізбен, көрмеген баспана түрі. Автор олардың бэ- 
рі кішкене, тар, аласа күркелер екенін үктырады. Бұл күркелер 
уакытша коныс жайлары, дереу тігіліп жиналуға эбден колайлы. 
Көшпелі тұрмыска колайлы уакытша баспаналар. Әркімнің кала- 
уындағы үйшіктерін түрғызуы -  дағдылы тіршілік заңдылығы. 
Балалардың ауьш-ауыл, күрке-күрке ойнауы өзара ынтымак-бір- 
ліктің, берекелі тірліктін тэрбиелік негізі. Көшпелі халыктың 
жоғарыда аталған баспана, күркелерінің кейбіреуі жаугерші- 
лік замандарда жорыктарда пайдаланылған. М. Әуезов романда
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халық тіршілігін, кәсібін, өнерін бейнелеуде ғұламалық дарын- 
мен дараланады. Қазақгардың көшіп-қону ерекшелігін М. Әуезов 
айшықты жеткізген. Кітапта этнография, халықтың салт-дэстүрі, 
тұрмыс-тіршілігі де кеңінен бейнеленген.

Жазушы казак ауылының көктеу, күздеу жайлау, кыстауцағы 
жай-күйін, үйіне, кора-жайына токталып кана коймай, үйдің ішкі 
жиһаз-жабдьщтарьш, интерьерін де камтыған. Мысалы, Семей- 
дегі Білеубай қажының үйі, оның ішкі жабдыкталуы авторлык 
баяндауда накты сипатталған.

«Сонымен төңіректеп көптеп көтерген сөздерін енді арнаған 
өрісіне қарай бүрады. Сөйтіп, калада бер жакта Білеубай кажы 
дейтін екі кабат темір шатырлы үлкен үйі бар, бай кажының үйіне 
Абайдың калада жүрген жакындарын конақка шакырады. Білеубай 
қажының конак жайға арналған төрт бөлмелі үстіңгі кең үйлері- 
не есіктен торге шейін дастаркан жайғызыпты. Мол дастарканды 
айнала ұзын корне, кұс жастьщтар салғызып, коп конақ күтеді. 
Әр үйде, бірнеше шелек кымыз бірак сиятын «тайжүзген» дейтін 
сары камыс тегенелер беті шүпілдеп, сары кымызға толып, коп 
жерге койылады. Қалың конакка тынымеыз құйылып, сапыры- 
лып жатады. Арнаулы сырлы тостағандар дамылсыз эрлі-берлі 
калкумен бір толып, бір солып ұдайы жағалайды.

Сарбүға салып аскан семіз койдың еттері табак-табак тар- 
тылады.

Мағаш пен Кэкітай бұл жиынның мэнін эуелде ұғьшбаған. 
Оларға тосын бір соз, сол ет жеп, кымыз ішіп болған соң кешең- 
деп келген палаудың, шие суының үстінде айтыла бастады» [41. 
518.].

Алдымен Білеубай кажының үйінің ерекшелігі айтылады. 
Жазушы үйдің еыртқы сэнін, сэулеттік бітімін тэтпіштеп кес- 
кіндемеген. Абайдың калада жүрген жакындарын шакыру 
мақсатындағы конак күту эзірлігін еоз етеді. Қонакка арналған 
дастархан, торт болмелі үстіңгі кең үйге есіктен торге дейін 
жайылған. Сонан кейін дастарханды айнала үзын корне, кұс 
жастыктар салынғанын яғни үйге коп конак келетінін, әзірленіп 
яіаткан дастархан мэзірін де хабардар етеді. «Тай жүзген» дейт- 
ін сары қамыс тегенелерге бетін шүпілдете кұйылған кымыз -  
келген қонактарды алғаш сусындатып, шолін кандыруға арнал- 
ған. Қымыздың сырлы тостағандармен конақтарға дамылсыз
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жөнелтіліп тынымсыз құйылып, сапырылып жатуы да эбден пісі- 
ліп, бабына келіп эзірленуін байқатады. Одан кейінгі ас түрлері: 
сарб^а салып асқан семіз қойдьщ еті, ет жеп, қымыз ішілген соң, 
біраз уақыт салып палау, шие суы берілетіні де мұндағы береке- 
лілікті, қонаісжайлылықты, кеңпейілдікті эрі мэзір эралуандығьш 
көрсетеді.

«Абай жолы» -  бір халықтың бір дэуірдегі тарихы, дэстүр- 
салты, өнері, мэдениеті, кэсіпшілігі, турмыс-тіршілігі, қоғамдык 
формациялардың ауысуы кезіндегі сана-сезімі, өмірге, заманға, 
ертеңге деген көзқарасы, адамгершілік-имандылық нормалары, 
эстетикасы, этикасы, элеуметтік жағдайы. Бар ғылымның, барлык 
білімнің басын косқан ерекше энциклопедия. Тұньт тұрған тіл- 
мен төгілген шежіре. Осында жаззшіы Абай заманындағы халық- 
тың саны жөнінде статистикалык мэлімет бере кетеді. Халық- 
тын өсіп-өну демографиялық деңгейін саралап шығады. Мұны 
айтушы баяндауында емес, Әзімқан төре Оразбай, Шубарлар 
жиналған болыстар мен жуандардың эңгімелесуінде беріледі.

«Әзімқан бар қазактың санын айтып бір кетті. «Пәлен мил
лион» деп, мөлшер емес, Оразбай ғана емес, тіпті көзі-қаракты 
дейтін Шұбарлар да естімеген деректі айтты. «Ресейге караған 
казак пэлен миллионнан астам» -  деп, оны бір кайырып тастады. 
Содан эрі, бұл отырған казак, кайдан білсін, 1895 жылы Пе- 
тербургта басылып шыккан «Энциклопедический словарьдің» 
15-томында, казак деген халыктың эр болыстағы санын айткан 
цифрларды үсті-үстіне төпей түсіп, Әзімкан айтып жатыр.

-  Астрахань губерниясында екі жүз он алты мың казак бар. 
Орал облысында -  торт жүз он екі мың казак! Торғай облысында 
-  үш жүз отыз сегіз мың. Акмола облысында -  үш жүз кырык бір 
мын. Мынау өздерің отырған бес ояз Семей облысында бес жүз 
кырык жеті мьщ. Жетісуда -  алты жүз мың. Анау Сыр бойында, 
Түркістан, Таппсент жағында жеті жүз отыз мьщ казак бар! Бұл шо- 
ғыр, түтас, кұйкалы калын отырған жерлері!» -  деп үй ішінде кы- 
мызға кызып алған аксакал, карасакалды, би-болыстар, аңкылдак, 
мактаншак үркөппе байларды «казак не деген көп еді», «кайдан 
білген», «шіркін, білсен осылай біл!», «казакка ие болтан, камкор 
болтан кісінің жиганы гой мынау!» -  дегізеді. [41.473]

«Бұндай білімді кімнен көрдік», «кай казактың ділмэрі мен 
білгірі осындай кып бар казактың басын түгелдеп беріп еді»,
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«мынау анық ак Оразекең айтқандай, ендігі казакка бас болғалы 
тұр екен», «өзі де тектіден шыққан ғой», «бұның ойы тегі қазақтың 
бэрін санап алып, содан іргелі ел құрайын деп жүр екен!» -  десіп, 
кең үйдің екі жақ деңгейінде созыла отырған Жанатай, Сэмен, 
Әзімбай, Шұбар, Жиреншелер кейде төреге естіртіп, кейде өзара 
қызып алып, қымыздың желігімен дэуірлей түсіп, мақтанға да 
басып гу-гу етісіп қалады.

Әңгімелерін мьшау отырған жұрт өзгеше таңыркап, тамашалап 
тыңдағандықтан Әзімқан төре «Энциклопедический словарьдан» 
жақсы жаттап алған қосымша деректерін тағы да айтып кетті.

-  Жаңағы қалың отырған қазақтан басқа анау Орал, Торғай 
облыстарьшьщ қырық мыңға жуық елі сонау Орал тауына кіре 
жайлайды. Верхне-Орал, Челябі, Тройцкий дейтін ояздарды ме- 
кен етіп те кетеді. Одан басқа талай мыңдаған казак Хива ханды- 
ғында өмір кешеді. Теке-Түрікпен мен аралас Амудария бойында 
кырык мың казак бар. Самаркан облысында жиырма мың казак. 
Каспий атырабында кырык мыңнан аса казак тағы бар. Одан кала 
берсе Қытай жерінде, сонау Қара-Ертістін басында, Алтайдьщ 
түстік жак сілемінде, Тарбағатай, Сауырдың іші-тысында, оң-те- 
рісінде тағы талай казак бар, -  дейді [41. 473 .].

1895 жылы Петербургтен шыккан «Энциклопедический 
словарьдың» 15 томына сүйеніп Ресейге караған казактың пэлен 
миллион екенін айтуы, казак өлкелерімен болыстарындағы ұлт 
санын накты деректермен жеткізуі -  байкап, түсінгенге керемет 
батьшдык! Әлдебір сьшшылар мұның кажеті канша еді деуі де 
мүмкін. Жазупіы мұны эдейі енгізіп отыр. Максатты түрде осьшау 
ғалымдар біле бермейтін, зерттеуге зейін-кулык танытпайтын, 
халык болашағы үпіін ұлт саныньщ мэліметтерін романда көр- 
сеткен. Әзімканның казак санын айтуын кымызға кызьш алған 
аксакалдары, би-болыстары, мактанпіак үркөппе байларының 
аузындағы «казак не деген көп еді», «кандай білген», «пііркін, біл- 
сең осылай біл», т. с. с. казакка камкор кісінің жиганы деп ұгыну 
да артыктау көрінері анык. Мұны тіпті Жанатай, Сэмен, Әзімбай, 
Шұбар, Жиренпіелердін колдап, коштауындагы: «Бұндай білім- 
ді кімнен көрдік» деп, немесе казактың басын косып, осындай 
кып түгелдеп берген ділмэрі мен білгірі есебінде тану, казакка 
бас болгалы тұрган игі жаксы деп сезіну, «өзі де тектіден шыккан 
гой» деп төре тукымынан екенін мойындау -  Әзімханга беріл-
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ген бағалау. Ол аз десеңіз, «бұның ойы тегі қазақтың бәрін санап 
алып, содан іргелі ел құрайын жүр екен!» деп мадақтауға ұласуы 
да бекер емес. Осынау дэуірлей түскен мақтанның шегі қойыл- 
уына мұқият зер салыңызшы. Әсіресе, соңғы сөйлемге назар 
аударалык. Цензура қалай байқамаған, қалай жіберіп алған. Егер 
сызып тұрып оқыған қырағы көздердің бірі; «Қазақтын басын 
қосып, түгендеп, іргелі ел құралуы несі. Мынауы сұмдык қой. 
Совет үкіметінен Қазақстанды бөліп алғысы келе ме?» деп бір- 
де алашордм'а, бірде р[тшылдық идеяға, түрлі «измдерге»таңып, 
жазушы басына эпербакан ойнатары анық еді.

М. Әуезов -  нағыз ұлтжанды, біртуар талант, жаратканньщ 
казақтың маңдайына берген мэңгілік бағы, бақыты, айырықша 
қадір-касиеті ғой. «Қазақтың бэрін санап, алып іргелі ел кұру» де
ген сөздің астында, астарында тэуелсіздік, егемендік барын ұғы- 
ну киын емес. Басын шабуға кылыш маңдайьша мылтық кезеніп 
турғанда, осыны ұлы Мұхтар айтып кетті. Бірде бір кенестік одақ 
жазушысы айтпақ тұрмақ, қаламы тайсақтап, ойы жетпеген көз- 
сіз батылдыққа барды. Сонан соң ултымыздың осыншама санын 
келтіруіндегі жатқан ой астарын сездіңіз бе? 1921-1932 жылғы 
ашаршылықты, 1937 жылғы сталиндік жазалау құрбандарьга, 
1939-1945 жылғы ¥лы Отан соғысындағы шейіттерді есептеген- 
де, қалған қазактьщ санын саралатып, бұрьш қандай мол едік, ен- 
ді кандай күйге жеттік деген сауал тұспалданады.

Мына кереметгі қараңыз! Әзімқан төренің бірде энцикло- 
педиялық сөздікті бетке устанып енді бірде косымша дерек деп 
Ресейдің Астраханын, Верхне Орал, Челябі, Тройцісий уезде- 
рін, Өзбекстанға еніп кеткен Ташкент, Хиуа, Самархан, Түркме- 
нияда Амудариядағы, Каспий атырабындағы казақтар тураты- 
нын атай келіп, Кытай жерінде Қара Ертіс басында, Алтайдың 
түстік жақ сілемінде, Тарбағатай, Сауырдың оңтүстік, солтүстік, 
шығыс-батысында қазақтар мекендейтінін айтып жеткізуі де бір 
Караганда болыс-билерге халықтын демографиялық жағдайынан 
мэлімет беру сияктанады.

Жазушының Әзімкан аузынан айтылған дүниелерді кымыз- 
дың желігіне телуі де тапқырлық. Әрине, болыс, атқамінер, би, 
байларға халыктың қоныстану жайының түкке керегі де жоқ. 
Олардың аузына осыны салып қазақ санын сөз етуі -  автордың 
ойлап тапқаны. Қазактың санының көптігін көрсету, осыншама
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аумакты алып жатқан алып ел ретінде көрсету ұстанымьшда ұлт- 
тың бірлігі мен жерінің тұтастығын көздегені анық. Жэне мұны 
жай елден естіген, білген әңгіме негізінде емес, Әзімқан төренің 
белгілі бір басылымдағы дерекке сүйене жеткізуі де ғалымдарға 
ой салары анық эрі оны болыс, билерге «қымыздың желігімен» 
гу-гулеткізіп қостатуы да логикалық айла. Мұны мэлімдеу жазу- 
шының көкейіндегі ізгі максаты болса керек. Осы аркылы сол кез- 
дегі билік иелеріне, саналы, ойлы, білімді ел азаматтарына кеше 
халкыңның саны осынша еді, мұншама жерді мекендеген, бүгінгі 
жайың мынау, зертте, тарихынды, этнографиянды, демографияң- 
ды, мэдениетіңді таным таразысымен таразыла деген тұспал се- 
зіледі. Әзімқан төренің сандарды төпелеп айтуы да оның түбінде 
ел тағдыры, тарихы барын түсінген түйсік түйсінер.

Мұндағы Әзімқан төре -  «қазақтың көрнекті кайраткері, эко
номист, публицист, аудармашы. Абайды көзі тірісінде орыстьщ 
оқырман кауымына тұңғыш рет таныстырған адам Әлихан Бө- 
кейханұлы» [45.166]

Мұхтар Әуезов Әзімқан атымен -  Әлихан Бөкейханұлына 
ігі жақсы ортасында ұлттық демография мэселесін көтеріп, оны 
басқаларға құптатуы мен мол білімділігін, окымыстылығын 
танытады, төре тұкымы Абылай хан урпағы екенін де мактаныш- 
пен атайды. Ең бастысы алаш арыстары, сталиндік жазалаудын 
құрбаны блып, есімдері ел аузьшда аталмай жүргенде, осылайша 
амалдап тарихи романға енгізуімен де алдьщғы алыптар тобына, 
асыл ағаларына құрмет сезімін білдіреді.

2.4. «Қақтығыста» тарауының т^спалды тустары

Совет үкіметі жылдары халыктар достығы, интернационализм 
көркем өнерде, эдебиетте басты мұрат болды. Әдебиеттің 
партиялығы мен тапть^ы негізінде көркем шығармаларда 
үлттардың достығы, ынтымагы бейнеленумен бірге, ¥лы Октяб
рь революциясының советгік халыктарға тендік эперіп, бақытқа 
кенелуі орыс халкының арқасында деген сыңаржак көзқарас 
идеологиялық сипат алды. Бүдан кез келген ұлт эдебиеті, one- 
pi айналып кете алмады. Социалистік реализм жүйесіндегі 
әдебиетте халықтар достығы басты бағдар болды, кез-келген 
акын-жазушы үшін бұл міндетті саналды. М. Әуезов роман-эпо-
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пеяда Абайдың орыс зиялыларымен, окымысты, ғалымдарымен 
арадағы достық қарым-қатынастарын тарихи шындыкка сай ше- 
бер бейнелеген. Ресейдегі крепостнойлық кұкьіққа байланысты 
орыс мұжықтарының, шаруаларының қазақ жеріне коныс ауца- 
руы, екі халықтың арасындағы сыйластык, түсіністік мэселелері 
-  композициялық аркаудың ажырамас бөлігі.

Сол кездегі тарихи жағдайды сараптай келе, бір-бірімен тур- 
мыс-тіршілігі бөлек екі ұлттың бір-бірімен қарым-қатынасы, 
араласуы жайлы сюжеттерге көркемдік қиял қосылғанымен, 
шынайы берілген. Бул тақырып сол кездегі коммунистік идеоло- 
гияның талабы болатын. Жазушы казақ-орыс шаруаларының 
ынтымақ-бірлігін алғашқы қарым-қатынасынан бастап көрсе- 
теді. Әзімбайлардьщ жатақтардың егініне жылқыны қаптатып 
таптатқан киянатына жумыла қарсы шығып, қақтығыста кедей- 
лерге көмектесуі т.б. сюжеттер арқылы автор казақ даласындағы 
төңкеріс дүмпулерін, кедей табының санасының ояна бастауын 
қоғамдық тарихи алғышарттар аясында кескіндеген.

-  Бұл ауыл сөйтіп сізге бүлік, ауьш болған екен ғой! Жоқ, 
туысқан! -  деп Әбіш ойындағы орысша сөзді қазақшылап айт- 
ты. -  Бұл ауыл кыбласынан адаскан емес, осы сахараньщ анык 
калың халқына шын қыбланы іздеп, соны көріп отырған жалғыз 
ғана көзі -  каракты ауыл. Сіз орыспен үркіткіңіз келеді. Ал өзіңіз 
ғой сол патшалығының қолынан кеше болыстықты алып, талай 
жыл кызығын да, олжасын да таттыңыз.

-  Ол күн үшін! Күнім түскендіктен.
-  Жоқ, сіздің өз басыңыздың күні еш уақытта түскен жоқ-ты. 

Жалғыз сіз емес, қазақ даласында кешегі заманда, бүгінгі заманда 
да дәл осы сіздей жуан мықтылар болған. Бір жағынан әкімдікті 
алып, елін зарлатып отырады. Екіншіден мұсылман, ислам, ата- 
баба жолы деп ескіге, баяғыға тартып кері жүреді. Сіздей кісі- 
лер өмірі жалған жолда екіжүзді мінезде жүретін топ әрі халкына 
алдамшы, әрі үлығына алдамшы, ешкімге де шын достығы жок. 
Баққандары өзінің ғана құлқыны мен бақ-дэрежесі. Міне, бұл 
азгылмен тағы басқа жаңа жолдағы қазак қамкоры болса, ең алды- 
мен осы сіздей адамды елдің соры деп білу керек.

-  Ой, не деп кеттің?
-  Дейтінім сол -  Оразбайлардың, Тэкежандардың ойы тү- 

гел жетпегенге сіздің тіліңіз жетіп осындай сұмдык сөзді айтып
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отырғанда, менің де катты айтпаска шарам жоқ! -  деп, Әбіш эділ 
ашуцан аппақ сұр боп кетті» [41. 240.].

Шұбардың ауылына қатысты айыптау сөзіне қарсы пікірін 
білдірген Әбіш орыспен жакындасуынан күмэн-күдік келтірген 
Шүбардың қателігін бетіне басады. Олардьщ орыс патшалығы- 
ның қол астында қызмет еткенін, болыстық мансапты иеленіп, 
айтқанын орындап халықты қалай қорлап, қиянат шектіргенін, 
солардың шен-шекпеніне бөленгенін жасырмай жеткізеді. Ол 
осыньщ бэрін күн түскендіктен жасадым деп жалтарғанда да, 
Әбіш жауабы эзір. Қазақ даласында кейбір болыстардың билікке 
қол жеткізіп, елді зарлатқанын жэне мұсылман, ислам, ата-баба 
жолын бетке ұстап, ескіліктің небір салт-эдеттерімен халықты уы- 
сында ұстағанын батыл жеткізеді. Әбіш сөзінде туралык, шымыр 
шындық бар. Халқын да, ұлығын да алдап жүрген екі жүзділігін 
бетке басады. Өз құлқынын, қара басын, алар мансабын, ойлап, 
соның жолында елін сорлатып жүргендерді ел соры деп айып- 
тайды. Ол жанына баткан уэжге шыдамай карсьшык білдірген 
ІІГүбарға осының бәріне өзінің елді кінэлаған, қаралаған сүмдық 
сөзіне бола айтқанын тағы да есіне салады. Осы тұста Шүбар да 
шьщамай Әбіш жүрегіне каяу түсіретін аяусыз сөзін айтады. Әб- 
дірахманды орысшылсың деп кінэлайды. Жалпы автор Әбіштің 
орысша ойлап, ойын казақша жеткізіп эрі Шұбардың орысшыл 
деп айыптауында, оның Санкт-Петербургта оқып білім алуымен 
емес, орыс халкына тән тікмінезділікті, шындықты бетке айт- 
атын турашылдыкты, кайтпайтын табандылыкты көрсеткісі кел- 
генге ұқсайды. Екінші жағынан Әбіштің де Абай кітаптарынан 
рухани куат алғаны, жасынан діни білімді бойға жинактауы да 
байқалады. Оған дәлел -  қыбланы атауы, мұсылман, ислам, ата 
баба, жолын еске салуы. Шүбардың орысшылсың деп кінэла- 
уына Әбіш өз байламын білдіреді. Ол орыстың өзін жіктеп бө- 
ліп, қайсысымен дос болған жөн деген мэселе қояды. Ол тек бе
лые, атқамінерлердін колпаштауында жүрген ұлык, жандарал, 
ояз сияқты орыстарды емес, караңғы халықтың сауатын ашып, 
білім, өнер жарығын экелетін прогресшіл еңбекші орыс халқы- 
мен жакындасуды үйғарады. Әбдірахман осы бағыттағы Абайды, 
Дэрменді үлгі тұтады, мүдде-мақсаттас санайды.

Алайда, Әбіш аузынан орысты не үшін сүйетіні айтылатын 
сөйлемнен кейінгі «анық содан баска дос та жоқ, кыбла да жоқ»
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деген мәтіндегі қыбла білімге, ғылымға, мэдениетке бетбұру іс- 
петті. Бір жағы кеңестік атеистік қоғам дінді теріске шығарып, 
оны мемлекеттен бөлектенген кезде сол заманға ыңғайлы көрген- 
діктен, осы сөзді батыс немесе солтүстіктен деген уғымның ор- 
нына қолданса керек. Әрине бұдан ой олкы тартып турған жоқ. 
Дэркембай «Іргелі де ел, үлгілі де ел ғой осы орыс! Абай өнерді 
орыстан аларсың», «орыс деген өріс» деп «кейінгі нэсіл ұғады» -  
дейді. Текке айтпайды танып айтады ау осыны» -  деген Абайга 
ризашылық лебізі қара сөздердегі ойга негізделген. Жазушы сол 
кезде тарихи аса маңызды оқига саналган Қазақстаннын Ресей- 
ге өз еркімен қосылуы мен Қазан революциясы, совет үкіметін 
орнауы сияқты когам кұрылысынын өзгерісіне өткеннен мензеу 
жасаган. Сол кездегі коммунистік идеологияда орыс халқы барша 
кеңестік республикалардың өркениетке, өнерге білімге тартқан 
ага халық ретінде дэріптелді.

-  Ырысы жоқ сорлы ел, орыс емес біз-дагы. Менін елім,... 
Қалың көрпе астында, қалың қараңгылық ішінде жаткан қазак 
елі! -  деп тоқтады [41. 308.].

Диалогтагы осынау аянышты да ащы айтылган сөздер Абайды 
елінің нагыз күрескері, қайраткері бітімінде көрсетеді. «Қалын 
елім, казагым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртьщ» 
деп өзекті жарган Абай өкінішімен үндеседі «Қалың көрпе, калын 
қараңгылық ішінде жатқан» елінің сауатсыздық пен момындық- 
тын шырмауында қам-қарекетсіз тірлік кешуіне қынжылысы се- 
зіледі «Ырысы жок, сорлы ел» -  Абай аузынан айтылганымен, су- 
реткердің ішкі ашу-ызасын да қоса жеткізіп тур. Абайдың осынау 
сөзі киын заманда барар бағытын білмеген еліне деген іштей ыза 
жалыны. Қазак елін басқа халыктармен қатар кою арқылы жазу
шы жана когам бейталысын байкаган Абайды даралайды.

Коммунистік саясат орыс тілін, Ресей тарихын мектептерге 
күштеп танган кезде, оны басқаша өзгерту заман шындыгын әрі 
идеология талап, шартын бұрмалау болар еді. Автор Абай, Әб- 
дірахман ғана емес, қарапайым халық данасы Дәркембайдың ті- 
легі аясында мұны барша жатактың арман-мураты етіп көрсет- 
кен. Әр сөзге, эр сөйлемге қадала қарап, саяси қателік іздеген сол 
кезеннін идеологтарының кырағы көздерінен айналып өту үшін 
осындай шегіністерге, мэжбүрліктерге жазушы эдейі барды. 
Мұндай айла-амалсыз «Абай жолынын» жазылуы да қиын еді.
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Соқтықпалы, соқпақсыз тірлік кешкен Абайдың шығармашы- 
лық тағдырын, арман-мұратын бейнелеуде каламгер де «тар жол, 
тайғақ кешуден» өтті.

Романда өткір көтеріліп отырған мэселе -  орыс халқымен 
жакындасу, екі халықтың арасындағы достык карым-катынас, 
орыс білімінен, мэдениетінен үйрену т.с.с. Мұның өзі жаңа 
мен ескіліктің көзкарас, ұстанымдарындағы таласқа айналды. 
Әбіш пен Шұбар арасындағы диалогта заманның өзгерісі, елдің 
жаңа қоғамға ауысу уғымы пікір-таласқа, ашык қайшылыкты 
көзқараска ұласады. Диалогта осы тартыс Әбіш білімінің терең- 
дігін дәлелдейді.

Жазушы осынау сюжетте казак ауылының карапайымды- 
лығын, конакжайлығын, акпейілділігін, аңкылдак адал көңілін 
балалар тілімен, олардың кабылдау, сезіну, түсіну сипаттарымен 
дэл берген.

Орыс жатактарын ауылға бастап келгеннен кейінгі орыс эйел- 
дері мен казак эйелдерінін алғашкы араласып, кұраласуы -  өмір 
шындығының көркемдік шындыкка ұтымды ұласуы.

«Ауылда үйлер көп. Азын-аулак сүттерін алып шыккан эйел- 
дер, кемпірлер жаңа келген орыс эйелдерімен араласып жатыр. 
Орыс эйелдерінің ішінде зор денелі, ажымды, кайратты жүзі бар, 
колы, кеудесі еркектей кесек, орта жасты шеше жүр. Оның өңі 
өзгелерден көрі күнге көбірек күйіп, кара тарткан. Өзін барлык 
обоздың эйелдері «Мать Дарья! деп сөйлейді. Өзге эйелдер 
атынан сол Дарья, казак эйелдеріне еркін сөйлесіп, сухарь-нан 
беріп, сүт-айран алдыра бастады.

Акылды, салмакты жүзді Дарья бір жағынан казак кемпірі 
Иіске, тағы сондай картаң эйелдерге орысша калжың айтады:

-  Меніңкі-сенікі, -  деп, казакшыламак болды. Иіс пен 
Базаралының эйелі -  Өдек жэне Дэркембайдың эйелі Жаңылдар 
күлісіп жылы ұшырап сөйлеседі. Олар «Сүтті тегін ал -  
конаксыздар!» деді.

Кейбір орыс әйелдері акша шығарып еді, Жаңыл күліп, екі ко- 
лын сілкіп, басын шайкады.

-  Керек емес, акша керек емес!.. Біз сэудегер емес... Ал!.. Мэ 
сүт! -  деп, тегін беретінін білдіріп, колындағы шүмекті шелегі- 
нен бір топ эйелге сүтті өзі кұйып берді. Акшаны созған колды 
кайта итерді, басын шайкады.



108 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

-  Жоқ, жоқ...
-  Қарашы, өздері кедейлер... Ал акша алмайды. Бізді қонак 

деп тұр. Киргиз конакты жақсы көреді... Солай ма? -  деп Дарья 
Жаңылға жэне соның істегенін істеп жатқан кемпір Иіске, Өдекке 
де өте ырзалық көрсетіп тұр» [41. 186.].

Әр елде бәрінің басын косатын акылшы анасы немесе өмір- 
лік тэжірибесі көрген-білгені мол ел ағасы не ақсақалы болады. 
Әңгімелеуші «Мать Дарья» атанып кеткен обоздағы әйелдерді 
ертіп келген Дарьяға портреттік сипаттама береді. Оның денесі- 
нің ірілігін, кайраттылығын, жасының үлкендігін, қоныс аудару- 
шы, эйелдердің бэрі оны тыңдап, ақыл-кеңесіне қүлақ асатынын 
атап өтеді. Орыстар сухарь-нанымен қазақтар сүт-айранымен 
өзара алмасқан осы бір алғашқы қарым-қатынасы, тілі, түрі бе
лек болса да, тілегі бір жатактар мен шаруа эйелдерінің ыкылас- 
ниеті нанымды бейнеленген. Дарьяның Иіске калжыңдап «Ме- 
нікі-сенікі» деп оны саудаға айналдырмақ болуын, Өдек пен 
Жаңылдың сүтті тегін беріп, елге келген конақ екенін айтуы -  
ата-бабадан қалған сыйластық, қонақжайлық қасиеті. Күлісіп, 
жылыүшырай сөйлесуі де -  ақ пейілді, кең көңілді, ақ жарқын 
қазақ әйелдерінің ұлттық ерекшелігі. Жаңылдың «акша керек 
емес» деп орыс эйелдерінің ақша берген колын кері кайтарып, 
сүтті тегін алуына ниет білдіріп, ыдыстарына толтыра құйып 
беруі де казақ ауылдарының тектілік табиғатын, дэстүр даралы- 
ғын танытады. Жазушының саудагер сөзін Жаңыл аузынан 
«сэудегер» деп дыбыстык өзгеріспен жеткізуі де, казак эйелінің 
жанының кеңдігін, жомарттығын, жаркын пейілін айғақ етеді. 
Яғни саудаласу казак жанына жат, қанына сіңбеген тірлік. Қазак 
халкынын табиғатына саудагерліктің тэн еместігін айғақтайтын 
қарапайым көңілден шыққан риза сөзі. Оның бұл сөзді жіңішке 
дауысты дыбыстармен жеткізуі де бойдағы үяңдық пен сыпайы- 
лықты да байқатқандай.

Ақша созған қолды, кері кайтарып, алмауы қанға сіңген 
ана қасиетінен, ата дэстүрінен аттамау. Бұл диалогта эйелдер- 
дің ақылман анасы Дарья тарапынан бағаланады. Өздері кедей 
болса да, ақша алмағанын, казактың қонакты жақсы көретінін, 
яғни, қонакжайлығын, меймандостығын ризалыкпен Иіс, Жаңыл, 
Өдекке білдіруі де казак эйелдерінің өздеріне көрсеткен ыкылас, 
пейіліне, сүйіспеншілік айғағы.
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Автор сол заманның тіршілік-тынысын жеткізуде уақыт, ке- 
ңістік дэлдігін көрсетуде эрбір детальға мұкият мэн берген. Ол 
-  Дарьяның аузына киргиз сөзін салуы. Өйткені, Қазан төңке- 
рісіне дейін, тіпті одан кейін де казақты қырғыз деп атау орыс 
жэне басқа славян халыктарына тэн эдет болған еді. Егер де 
Дарьяға казак сөзін айткызса, онда шығарманың шынайылы- 
ғына көлеңке түсері аньщ. Сөз майталманы, тіл зергері, ой алғы- 
ры М. Әуезов эр кейіпкердің ойына, кэсібіне, мінезіне, сөйлеу 
дағдысына лайыкты сөздерін сэйкестіре берген. М. Әуезовтей 
үлкен классиктің тағылым алар тамаша бір кыры -  кейіпкер сөй- 
леу тілін дэл бере білуі.

1861 жылғы Столыпин реформасынан кейін орыс шаруалары- 
нын казак жеріне коныс ауцаруы, бұдан бұрын басталған Ресей- 
дің казак жерін отарлау саясатынын жалғасы еді. Бұл -  тарихи де- 
ректерде айтылғанымен, көркем шығармаларда көріне коймаған, 
арнайы ізденісті кажет ететін такырып. Классик суреткер Абай 
заманының шындығын ашуда орыс шаруаларының казак жеріне 
коныстануы туралы калайда жазбаска амалы калмады. Кеңестік 
коммунистік жүйедегі тарих Қазакстанның Ресейге өз еркімен 
косылуын жаппай дэріптеп, оның казак халкы үшін прогресс- 
тік маңызы бар дегенді айкайлап айтумен болды. Міне осындай 
түста М. Әуезов одан айналып кете алмады. Шығармада орыс- 
казак достығын, интернационалдыкты көрсетуге міндетті еді.

-С ү т  бар...
-  Біздікінде, эжемде сүт бар.
-  Жүр сүт бар... Әне ауыл! -  деп ауылдарына шакырып түр. 

Әйелдер ере бастады. Алдыңғы эйелдердің жол тапканын көріп 
тағы бірнеше шешелер мен кемпір эжелер нандарын, сухарларын 
алып ере бастады. Акыры бір топ әйелді жас балалар бастап, өз- 
дерінің көп үйлі ауылына экеле жатыр.

Әйелдердің артынан жанағы бидай алған шал мен тағы бір 
крестьян ерді. Бастары жалаңбас, ауыздарын калың мүрт, бетте- 
рін үзын, тығыз сары сакал баскан үлкендер. Балаларға әлі де аса 
суык түсті көрінеді.

Бұл ергендер обоздың басшылары. Алғашкы бурьш шал -  
Афанасьич, калған екеудін зор денелі, балуан кеуде сары мүрт- 
тысы -  Федор, екіншісі, кішілеу денелі, өткір шүңірек көк көзді, 
түксиген кабакты акбас шал Сергей.



по Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

Балалар бұл топты ертіп келе бере үйлеріне, эке-шешелеріне:
-  Сүт сұрайды, мына кісілер... нан береді...
-  Сукэр береміз! -  дейді. Әже, сүт беріндер! -  десіп шешеле- 

рін шакырып, жүгірісіп жүр [41. 186.].
Диалогта орыстармен шүйіркелесуінде қазақ балаларьшың 

аңқылдақ адал көңілі көрінеді. Алғашында үркектеп қарм"ан олар 
ұлты баска болса да ата салтына беріктігін білдіріп, әйелдерді, 
кемпірлерді үйлеріне шақырады. Әйелдермен бірге Афанасий 
шал мен шаруа Сергей мен Федор ереді. Балаларға олардың түсі 
аса суык көрінсе де, арып-азып келгенін жас жүректері түсінеді. 
Әке-шешелері шакырып сүт беруін өтінуі де екі халықтьщ шаруа, 
кедейлерінің мұңдас, мүдделес, тілектестігін көрсетеді. Орыс қо- 
ныс аударушылары мен қазақ ауылының алғашқы таныстьн-ы, 
алғашқы араласуы осылайша бір-бірімен азык түлік алмасумен, 
дэм татумен басталса, бүдан кейінгісі түрмыс-тіршілікгі көріп, 
екі халық арасындағы өзгешеліктерді байқап, көрумен жалғастық 
тапқан. Автор үш крестьян Өдекке еріп Базаралыныкіне кеткен- 
де, Дарья бастаған эйелдер жэне арбалардан ьвдыстарын альш 
келген жас балалары бар аналар, эжелер осы ауьшдын бар үйле- 
рін жағалап келеді. Көп үйдің есіктерінен карап, казак эйелде- 
рімен ыммен сөйлеседі де екі жағы да тек күлісе береді. Бір топ 
тамашаласып жүр. Бірінің бірі киімдерін таңыркайды. Орыс эйел
дер! казак эйелдерінің бас киімдерін сөз кылысады. Бұл диалогта 
эсерлі суреттелген.

-  Кэрі катындары да жалаңбас, о несі? -  деп казак эйелдері 
күңкілдесіп, тамашалайды.

Дарья эр есіктен карап, көп эйелді ертіп тэжірибелі көзімен 
нашар күйлерді танып жүр.

-  Қандай жалаңаштар... Үйлері жыртык... іштерінде өншен 
шокпыт, киім де жок, бүйым да жок, -  дейді. Кейде от басында 
қүр бидай куырып отырған шешелерді, жас кыздарды көріп, -  
тамағын карасаңшы, жалғыз бидай, -  деп, бас шайкап келеді. 
Қазак эйелдері Дарьяның атын колма-кол өзгертіп, Жария койып 
алды. Дарьяның сөздерін орыстың өзге эйелдері костап сөйлеп 
келеді.

-  Бір тамшы май да жок.
-  Бұлардын сүттен баска тамағы жок.
-  Аш болу керек. Ал өздері акша алмайды.
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-  Киргиздің деревнясы ғой бұл. Сорлы жоқшылық деревня- 
сы! -  десіп, әр әйел Дарьяны костап жүр.

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

бірақ одан да балғын, балуан денелі Фекла қаткыл үнмен кесіп 
сөйлейді. Әлдекімге қарғыс айтып жіберді. Дарья да бм'анадан 
бас изеп, ойланып келе жатыр еді.

-  Их кедейлік, бар жерде сенің сұмырай тұмсығың біреу-ақ! 
... -  деп, касындм'ы эйелдерді ащы мыскылмен күлдіріп койды 
[41. 187.].

Орыс эйелдері мен казак әйелдерінің ыммен сөйлесіп, күлісуі 
-  тіл білмеуден. Бір-бірінің ойын түсінбей, болжамдап ортак түсі- 
ністікке ұмтылу киналысын сездіртеді. Әйелдердің бас киімді сөз 
етуі де нанымды. Әдетте кез келген адам бас пен аякка карайды. 
Қазак эйелдері орыстың кэрі эйелдерінің басына жаулык салмай, 
жалаңбас жүруін мінейді. Өйткені, казак уғымында жас та, үл- 
кен де басына жаулық салып жүргендіктен, жаулыксыз көзге 
өрескел көрінеді. Алайда орыс шаруа эйелдерінің казактардан 
гөрі байқағаны да мол. Үйлерінің жыртыктығын, киімдерінің 
тозғаньш, түрмыс-тіршілігінің нашарлығын, бұйым заттарының 
жоктығын аңғаруы да -  сол дәуір тіршілік- тынысынан хабар 
береді. Қанша дегенімен, орыс халкының жиі коныс аударуы 
өз алдына, түрлі кэсіпшілікпен айналысуы арқылы танымы да, 
көзкарасы да кеңдеу екендігін көрсетеді. Олар казак эйелдерінің, 
кыздарының бидай қуырып отырғанын көріп, жағдайьшың ауыр- 
лығын сезінеді. Сүттен басқа тамағы жок деп іштей налиды. Аш 
болса да акша алмағанын, меймандос қасиетін таниды. Жоқтықта 
жүрсе де, қолдағы барын алыс жерден арып азып келген түрі де, ті- 
лі де баска шаруаларға ак көңілмен ұсынған казақ халқының кең- 
пейілділігі, жомарттығы, конакжайлығы бағаланады. Осьшайша 
жазушы орыстарға ғана емес, кең байтак казак жеріне совет өкі- 
меті жылдарында Сталиндік жазалау, жаппай кудалау жэне соғыс 
жылдарында күштеп көшірілген басқа да сан түрлі ұлттарға казақ 
елінің жомарттығьга, қонақжайлылығын, кеңпейілділігін, ак жү- 
ректігін түйсігіне ұялатады.

Ресей патшалығының отарлау саясаты, 1761 жылғы Столы
пин реформасынын жүзеге асырылуы, орыс ішкі аймақтарынан 
шаруаларының казак жеріне жаппай қоныстандырылуы «Абай
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жолы» эпопеясында Абай өмір сүрген заманның накты бір 
тарихи шындығы, казақ халқының басына түскен ауыртпалық 
болғанын ұрпақ жадында жаңғыртады. Әрине, отарлаудың өзге 
де озбырлықтары, шұрайлы, шалғынды жайылымдарды тартып 
алуы, орманды, сулы өңірлерге деревня салуы, казақтарды мал 
бағудан ысыруы, балаларды шокындыруы, руаралык жік салуы, 
небір салық түрлерін, салуы т.б. мэселелерді де айтар еді. Бірақ 
ұлт эдебиеті, тарихына қатаң тыйым салған кеңестік коммунистік 
идеология бутан ерік те, еркіндікте бере қойған жоқ. Кітапта ондай 
жайды қозғаудың өзі де, онсызда 1921-1937 жылдары сталиндік 
сурапьш сойқаннан ойран болтан озық ойлы асылдардың татды- 
рын кешумен бірдей еді. Амал жоқ, жазушы қалың жатақтьщ пі- 
сіп тұртан егініне мал қаптатқан Оразбай, Тэкежандардың таты- 
лық қылытына казақ-орыс шаруаларьгаың бірлескен қарсылытын 
қарсы қойьт, оны сол заманньщ аса ірі окитасы Қазан революция- 
сына дейінгі кедей табының бас көтеруіне ұгымды ұштастырды.

С.Мұқановтын «Абай» пьесасына жэне «Абай» романында 
орыс адамы шешілген жок «Абай» романында, орыс-казақ досты- 
ты кең көрсетілмеген -  детен пікіріне романды пьеса дэрежесіне 
апарып қоюта, екеуін қатар салыстырута болмайтьшьш, эйтсе де 
аталтан сын-ескертпелерді ескеріп пьесаны түзетуге ниеттенген 
[10].

Міне осыдан-ақ романда сол кездегі коммунистік идеоло- 
гията ауадай қажет халықтар достығы тақырыбының күштеп 
косылтанын аңтарамыз. Бутан таты бір дэлел, В.Кожевников- 
тін жазушыта орыстардьщ қазақ жеріне қоныстануын тарихи 
қужатқа сүйеніп кеңейтіп жазуды тапсыруы. Бұл да сол кездегі 
эдебиеттегі идеологиялық қысым екені аян.

М. Әуезов -  қазак халқының тарихын терең білген тулама су- 
реткер. Осынау эпопеяда көп жайды жеткізгісі келгенімен, катал 
котам талабында кейде айналып өтті. Өйтпеске амалы болмады. 
Советтік цензурадан бұрын өз атайындарымыз солакай саясаггың 
сойылын сермеуге тасүйін эзір еді.

Т. Ахтанов «Әдебиет жэне искусство» журналында [1953. 
№10] М. Әуезовтің «Абай жэне «Абай жолы» романдары туралы 
макаласында»... жатақтар мен орыс шаруаларының кездесуі тым 
тез суреттеледі. Небәрі бір тәуліктің, ішінде орыс казак шаруалары 
достасып үлгереді» деп, сондай-ак «орыс шаруаларының біреуі-
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нің тағдырын айдауда жүрген Базаралы тағдырымен байланыс- 
тырып, оқиға желісін молырақ дамыту керек» деген уэж айтқан. 
Жазушыға тарихи деректер негізінде Қазақстанның Ресейге өз 
еркімен қосылуының жаңа кезеңін яғни орыс шаруаларының қо- 
ныс аудару саясатын қалай да бейнелеуді талап етті. Коммунис- 
тік саясаттың талабы да орыс халқының басқа ұлттарға ықпалын 
көрсету еді. Мундай жағдайда баскаша жасау мүмкін емес еді.

2.5. Дін жолындағы берік бағыт

Абай Семей медресесіндегі байлар, чиновниктер хазірет, 
молдалар, қала халкы жиналған жиында сөйлеген сөзінде, қазақты 
муфтиге қарату жөніндегі ұйғарымдарына үзілді-кесілді қарсы 
шығады. Батыл да байыпты ойларын білдіреді. Онда орыс халқы- 
мен араласып кеткендіктен де кэсіп, шаруашылық, өнер жағынан 
үйренері бар ел екенін ескерте келіп, одан алыстауды жөн көр- 
мейді. Мүны ол елдің болашағы үшін аса қажет деп табады. Бұл 
-  муфтиге казак халкы карамауының бірінші себебі.

«Екінші, біз караңғыда жаткан, калың түман баскан, надандык 
түманы баскан, соры басынан аскан караңғы елміз. Бізге ең алды- 
мен не керек? Білім жарығы керек. Өзіміз надан өскен, ендігі кэ- 
сібімізді болса да тез окытып, дүние танытып, көзін ашуымыз 
керек, асығуымыз керек бүл жолда! Сол жөнде де, бар жарығын 
ала білсең аямай беретін досымыз -  орыстың өнері, орыстың үлгі 
кауымы!» [41. 549.]

Абай калың казактың санасын сауатсыздык караңғылығы 
түмшалағанын, надандыктың соры басканын ашына, аяусыз айту 
аркылы сол кездегі адамзаттык ірі мәселеге косылады. Қараңғы 
казактың санасын ояту үшін ең алдымен білім жарығы керек еке- 
нін, сол үшін де жас үрпақгың көкірек көзіне, ойына білім сэуле- 
сін себуді мұрат етеді. Ағартушылык ағымды алға кояды. Көзі 
көріп, куә болған орыстың өнер, білімін, зиялы кауымын өнеге 
етеді.

«Үшінші, муфтиге карамайтын себебіміз, әйеліміз, үй тірлігі- 
міз тілемейді. Біздің эйел жынысымыз онсыз да сорлаған кауым. 
Ал мұсылманшылыктың анык орнап, шариғатымен түгел баурап 
алған елдерін ойлайыкшы! Ондм'ы әйелдер жайы казактың 
каралы эйелінен де калың сорда, караңғы көрде. Бүгінгі казак
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эйелінің басындағы базар малындай «ақ ноқтаның» өзі де жетер- 
лік қаза. Енді апарып оған «жадыра мен шашуан», «перде мен 
пэрэнжі», «желек пен шапан» жауып тағы да тұмшалай түсуцің 
қажеті жоқ» [41. 549.].

Абай үшін асыл мақсат -  өткеннің қараңғы тұманын как жарып 
шығып, ұрпакка білім мен тэрбие беру. Келешек жеткіншектердің 
сауатын ашып, караңғы санасын білім жарығымен нұрландыру. 
Бұл тек Абайдың ғана емес, сол кездегі казак окымыстыларының 
да игі идеясы. Автор сол замандағы санаулы ғана казак оқымыс- 
тыларының ортак ой-мұратын жаксы көтерген. Абайдың екінші 
бір ірі мэселеге атсалысуы аркылы жазушы кейде бүгінгі уакыт- 
ты болжатып тұрғандай көрінеді. Сол кездегі муфти, халпелер- 
дің елге діннің ыкпалын күшейтіп, сол аркылы өз білімін жүргізу 
максатында мұсьшмандык дэстүр-салтпен ұстау максатын көзде- 
генде, Абай б ^ ан  ашык карсы шығады. Ол муфтиге караудың еш 
негізі жоктығын, тіршілік дағдылары сай келмейтінін, шариғатпен 
елді билеген біркатар ислам мемлекеттерін көлденең тартады. 
Ондағы эйелдердің жағдайының казак эйелдерінен төмендігін 
айта келіп, басындағы базар малындай «ақ ноқтаны» киюін, яғ- 
ни, бас бостандығы, теңдігі болмауын алға тартады. Бұл -  нм'ыз 
шындык, заман шындығы. Әйелдерге шадыра мен шаіпуан, перде 
мен пэрэнжі кигізіп, желек пен шапан жауып тумшалау корлыкка 
косылған корлык деп р'ады. Шын мэнінде, бұл жазушының сол 
замандағы эйел, аруларға Абай ұстанымын білдірудегі көркемдік 
киялдан косылған эпизодтар мен диалогтар десекте, бүгінгі ке- 
зеңге де үйлесіп тұр. Қазіргі уакытта кейбір казак арулары хиджап 
киіп немесе бет-аузын иран жэне баска араб кыз-келіншектерін- 
дей тұмшалап алатыны белгілі жай. Оның казіргі егемен елімізге 
каншама зияны тиіп отыр. Мұсылман елдеріне кейбір салт-дәстү- 
ріне еліктеу өз алдына, басқа діни секталарды айтпағанда, түрлі 
исламдык діни ағымдардың ыкпалында адасып қалып, небір кыл- 
мыстык окиғаларға тап болған жастар аз емес.

Абай муфти билігінде болатын халыктың болашағын батыл 
көре біледі. Мұндай ойдағы діндарларға аяусыз тойтарыс береді.

-  Қазактың кара заңынан, ата-баба надандығынан алыса жү- 
ріп кұтылу оңай. Ал «муфтиге карап, дін-карындас іздейміз» -  
деп караңғы түнекке тағы апарып, өзі жабайы жұртты камау, ол 
бұл күнде адаскандык. Аяп айтсам адаскандык, кадап айтсам
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қастық!» -  деп қалың жұртты бұл жолға ермеуге батыл шақы- 
руы да көңіл көрегендігі ғана емес, нағыз ұлт жанашырының 
сөзі. Абайдың бұл сөзі халық ойымен үндес, көкейкесті сөз ре- 
тінде Сейіл, Сейт сияқты қала азаматтарынан лайық бағаланады. 
Осылайша Абай қазақты надандықтан, ескінің қалдықтарынан 
арылту оңай болғанымен, діннің қараңғы тірлігінен кұтқару ең 
қиын дүние екенін көпшілік алдында батыл айтады. Осы арқы- 
лы суреткер Абай заманындағы қараңғы халықты надандык- 
тың капас шырмауында амалдап ұстағысы келетін кертартпа 
діндарлардьщ зымиян ойын, зүлымдық пиғылдарын эшкерлейді.

Халпе, мүфти, хазірет софылармен эңгімелесу барысында 
Абайдың діни білімінің тереңдігі де айқындала түседі. Оның 
осыншама білімді көкірекке жинауы Қүнанбай қажының баласы 
брлуынан ғана емес, арабша оқып меңгеріп, шығыс ғүламаларьгаьщ 
ғибратты ойларымен таныс болуы, жасынан санасына жатталған 
касиетті Құранның сүрелерімен сусындап, пайғамбарлардың өне- 
гелі өмірі, еңбектері туралы экелген кітаптарды молынан оқуынан 
да байқалады. Көкірек көзі караңғы жұртты енді діни теріс түсі- 
нікте ұстаудан ұлт аяусыз жапа шегетінін өткір айтады. Абайдың 
шығыс пен батыстың эдебиетінен мол сусындағаны өз алдына, 
философиясы, эстетикасымен, өнерімен, мэдениетімен жете 
таныстығы да осынау қызу таластан айқын аңғарылады. Әсіре- 
се бұл мэселеде дін басыларының сөзін қостап, жарымсактанып, 
жағымпазданып, өздерінің оқып-тоқығанын көрсеткісі келген бір 
топ қазақ шенеуніктерімен пікірталаста да Абайдың білімділігі 
мен парасаттылығы, дүниетанымы дараланып түрады. Олардың 
Абайды мұкату пиғылынан ештеңе шыкпайды. Халпе, мүфтидің 
халықтың бағытын басқа жаққа бұратын арандатуына аяусыз сок- 
қы береді. Абай Сакып Сақпаев сияқты чиновниктердің «Жақсы 
елдің бэрінде дін бар! Діні бола тұрып өнерлі болады» деген 
орыстың князь, дворян, оқымыстыларын мысалға келтірген сөзі- 
не батыл байламын білдіреді. «Жаңа буынның зоры болар десем, 
соры болар сырларың бар ма еді, қазақтың калтаңдаған каратаяқ 
чиновниктері, қаратаяқтары!» деп оларды тойтарып тастайды. 
Абай мен халықтың осылайша «анықтан жеңіп шыққан жайымен 
тарш’ан» жиын ақьшның ел алдындағы зор абыройын көрсетеді.

«Абай жолы» кеңестік коммунистік идеологияның дін- 
ге, калам еркіндігіне тежеу салған эдебиетті партиялык және
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таптык жүйемен жіктеген кезде жазылды. Социалистік реализм 
деген таптаурын тэсілдің жетегіндегі эдебиетте дәуірдін шын- 
дығын ашу да оңай емес еді. Дінге атеистік көзкарас, ұстаным- 
мен қоғамды діннен бөліп алған « І^ай сы з өкіметте» дэуірдің 
кандай да бір жағдайы мен оқиғасын бейнелеу аса киын еді. Осы 
хурғыдан келгенде М. Әуезов шеберлігімен бірге суреткерлік ше- 
шімділігі де биік тұрады. Өйткені, Абайдың діни философиясын 
насихаттады деген кез-келген пікірлер туындамас үшін тамаша 
тапқырлык таныткан. Қала дін басыларының қазақ халқын ислам 
дінін сылтау етіп, өзінің арамза ой-ниеттерін жүргізуіне батыл 
карсылық жасаған тұлға ретінде бейнелейді. Нақты дерек көзіне 
сүйенсек, бұл -  өмірлік шындық.

Дала генерал-губернаторы Сухотиннің Абай жөнінде барынша 
толық мәлімет жинап, жеткізу бұйрығьша Семей генерал-гу
бернаторы оның «ақылды, фанатик емес, адам... сенімді жэне мұ- 
сылман басшыларьшың қандай да бір айла-шарғыларьша қосыла 
коймайтын адам» екендігі жөнінде мэлімдеген. Ол Абаймен эңгі- 
мелесу барысьшда: «оның мемлекеттік мүддені тольщ түсінетіні 
жэне Россияның Азиялық иелігіндегі цивилизациялау миссиясьша 
көзкарасының дұрыстығы көрінеді. Мұсылман фанатиктерінің 
үкіметке қарсы эрекет етуге умтылушыльи'ына үлкен наразылык 
білдіріп отыр» -  деп ақын ұстанынымына да көзі жеткен. Осынау 
дерек шығармада кеңінен баяндалуымен бірге, Абай болмысы- 
ның шындығына айналғаны айқын.

Романда Абай акыл-кеңесін көңіліне токып санасьша 
ұялатқандардын жандүниесіндегі өзгерістерді де жазушы калыс 
қалдырмаған. Абай халпе, имамдармен дін туралы айтысында, 
олардың адамдарды азғырып жүргендігіне батыл қарсы шығады. 
Аралтөбедегі Абай кыстауына келген Әлпейіммен ақынның жүз- 
десуінде өзінің айтқан акылынан қандай қортынды шығаруы 
диалогта сипатталған.

«Қатты аяз да, күннің суығында тоңып келген жүргінші- 
ні алғашында танымаса да, сэлемін алған Абай мүрт, сакалына 
катқан мұздан беті аршылған кезде кім екенін тани қояды.

-  Уай, сен Әлпейімсің бе? Жайыңды айтшы, элі Наху оқып 
жүрсің бе? Жоқ, жөніңді басқаша тауып пе ең?

Қонак ебі кеткен аузымен сүйсіне күліп, бөгеле түрып жауап 
берді.
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-  Нахуды қойғам, Абай аға! Анада айтқан жалғыз ауыз ақыл 
сөзіміз ем болды ғой. Өзіңіз айтқандай елге барып, Тақырдың 
бойында экем істеген кэсіпті істеуге айналыстым. Сондағы айт- 
каныңыздай «егін егіп, еңбек сауып» каракет адамы болғанмын!» 
-  деді.

Абайдың «бэрекелде» деп риза болып, Әлпейімнен қайдан 
жүргенін сұрауын айтушы толыктырады. Онда Әлпейімнің ек- 
кен егінінің біразын қалаға тасып, диірменге тарттырып, жарым- 
жартысын базарға сатып, кысқа керек-жабдық: қант, шай, киім, 
бұйымға айырбастағанына эрі бидайдың жарымын ұн ғып тарт
тырып қаладан келе жатқаны эңгімеленеді. Абайдың елдің көп 
кедейіне оны үлгі етіп сөйлеуі де, сөзін жерге тастамай, ақьшына 
кұлақ асып, ел тірлігіне етене араласуына ризалық ниеті. Әл- 
пейімнің өзге ауыл адамдары сияқты діни сауаты жоктығынан, 
діндар халпе, молдалардың жетегіне еріп, жас уакытын босқа 
өткізіп алуынан қатты қауіптенген. Одан гөрі «егін егіп, еңбек 
сауғанын» тепсе темір үзетін зіңгіттей жігіттің қолынан келетін 
кәсіппен айналысуын дүрыс көреді. Автор Абайдың кара сөздері- 
не өзек болған ойлардың жайдан-жай туа салмағанын, ел ішіндегі 
жағдайларға араласумен байқалғаны сезіледі.

Эпопеяның бір ерекшелігі Абай поэзиясы мен қара сөздерін 
сол заманньщ өмірлік шындығы сипатында мазмүндық қүры- 
лымына қажетінше енгізуі. Кейбір классикалык шығармалардай 
ақын өлеңдерінен үзінділер келтіру немесе оны диалогка енгі- 
зу байқалмайды. Жыр мазмүнын роман эпизодтарынан, айтушы 
баяндауынан табасыз. Абайдың «Еңбек етсең ерінбей, Тояды 
қарның тіленбей» деген нақьшын шығарманың көркемдік шын- 
дығына ұтымды ала білген.

С. Қирабаев Абай туралы естеліктерді талдай келе:
«Жалпы ол дінді жаман іске жамылғы қылмай, имандьшық- 

тың жолы деп түсінген. Ескі эдет-салт, ғүрыптардың бэрін акылға 
салып, оның тэлімдік жағына көңіл аударған» -  деп жаңа түс- 
кен Кэмалияның «бетін аштырып, еркін жүруге, өздерін ата-ана 
деп сыйлауға үйреткенін» өнегелеп көрсетеді. Шығармада да 
шынайы көрініс тапқанын түжырымдайды [39.208-209].

Ол бала шағынан дінге берілген. Имандылық пен ізгілік- 
ті Құнанбай экесінен де, Зере эжесінен де, ¥лжан анасынан да 
бойына терең сіңіре білген. Әжесі мен анасы Ұлжанды елжіреп
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еске алып, Ботақан ошағынан өте бергендегі қонысын көріп, жо- 
лына ақсарбас айтып сойған койдың басын тартып, жас ұланның 
ер азамат болғандығына ғазиз батасын берген кэрі эжесі мен 
анасының арқасынан қағып, маңдайынан сипаған саусактарьшың 
табын сезінген сэтін, аналық мейірімге ыкыласка сусаған көңіл- 
күйін жазушы эсерлі сипаттайды.

«... Тамак кебісіп, көзіне бір түйір жас келе бере, Абай әулие- 
дей анасының аруағына арнап, ақырын күбірлеп кұран окып, бата 
қылды.

Діндар жұрт кұранды зират басьшда, дастархан үстінде, 
арнаулы сэтте, айт сияқты күндерде оқитын болса, Абай өз эже- 
сін осы күнге шейін, осындай бір айқын есіне түсіп, катты сағы- 
нып, жоқтап кеткен кездерінде осылайша эр кезде окып жүретін. 
Қүран оқып, бет сипады» [40. 263-264.].

Кеңестік коммунистік жүйе дінді халыктан алыстатып, 
атеизмді күштеп таңса да, авторлық баяндауда сезімтал сурет- 
кер ислам ілімінің қуаттылығын санаға сіңіре білген. Ең бастысы 
Құранды окудың белгілі бір заңдылығы болса да, Абайдың эже- 
сін жоқтап, аңсауын, қамығып-көз жасьша ерік бермей, см-ынған 
сэтінде Құран оқьш, бет сипауы дінге беріктігі эрі адамгершілік 
ізгілігі. Ақынның эжеге сағынышын Құранмен жеткізуі -  аяулы 
асылының аруағына айрықша қүрметі.

Авторлық баяндауда Абайдың анасын әулиеге теңей отырып, 
оның қадір-қасиетін биіктете түссе, ақырын күбірлеп қүран окып, 
бата жасауы да -дағдылы эдебі. Соңғы сөйлемде Абайдьщ күран 
оқу себебі айқындалып, кұран окып, бет сипағаны әрекет түрін- 
де тағы да қайталанған. М. Әуезовтің суреткерлік мықтылығы да 
осында. Кеңестік кезеңде дін саясатқа қарсы қойылып, атеистік 
насихат белен алған кезде де Абайдың ислам дінін білгенін, құр- 
меттегенін танытады. Әрі батыл байлам жасаған. Абайдың дін 
такырыбындағы өлевдерін негізге алған. Алғыр шешім!

Жазушының ислам дініне деген берік үстанымы әр эпизодтан 
аңғарьшады. Мэселен, қанша жақын болса да, ішкі араздықтан 
Бөжейдің өлімінде жаназасына шақырылмаса да, Зере мен 
Ұлжанның осынау қайғыны жан-жүрегімен калай көтергені, ел- 
дік намыс санап, кандай қаракет жасағаны шығармада сәтті ше- 
шім тапкан.

«Жаназаға, Бөжейдің жаназасына шакырылмаған Зере, 
Ұлжандар өлердей күйіп, өзгеше шерлі боп калған еді. Бірақ іс-
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тер шара жоқ. Кінэсіз екі мейірбан, жазыксыз екі жан Бөжейге 
деген көз жастарын үйлерінде отырып төкті. Бөжейге арналған 
құрандарын, «тие берсін» өз үйлерінде, өз балаларына, Абай мен 
Ғабитхандарға оқытты. Шелпектерін пісіртіп, дастархандарын 
жайғызып, бір жеті бойында өз үйлерінде аза кылып отырысты» 
[40. 135.].

Бөжейдің өліміне хабаршы келмесе де, өлімде өкпе жүр- 
мейтінін сездіріп, аруаққа құрметін білдіреді.

Абайдың эже аруағын канша қадірлеуін жазушы бірде кұран 
оқумен, бірде құран аударумен баяндайды.

«Әжесінің артын күтетін кезде мұншалық көп карақұрықтың 
болғанын Абай өзі ұнатпш'ан. Бұл күнде ешкіммен сөйлескісі 
де келген жоқ. Зерені қойып қайткан күні кешке, эжесінің төсе- 
гіне отырып алып, құран аударуға кірісті. Анасының аруағына 
арнайтын дағдьшы құран хатымды молдаға оқытпай, өзі оқитын 
болды» [40. 237.].

Бұдан нені байқаймыз? Біріншіден, бала шағынан аялы 
алақанында ержеткен, өнегелі сөздері мен өткеннің небір аңыз- 
ертегілерін, халықтың асыл мұраларын тындап өсіп, бойына 
біткен қабілет, дарынын жетілдіруі оның кара құрым халықтың 
Зерені жерлеуге келгені арқылы эжесінің ел ішіндегі құрметіне, 
қасиеттілігіне көзі жетеді, ардақты эжесіне ықыласын, мейірім- 
махаббатын құранмен бағыштайды. Құранды өз төсегінде немесе 
төрде отырып емес, дэл Зеренің төсегіне отырып ауцаруы да әже 
мен немере арасындағы айырықша сүйіспеншілікті сездіртеді. 
Тағы бір сүйіспеншілігі -  құран хатымды молдаға оқытпай, өзі 
оқуы. Абайдың бұл діни сауаттылығын ғана емес, оң-солын та- 
нитын үлкен азамат болуының айғағы. Келесі штрихта Абайдың 
қүран окуына әкесі Құнанбайдың көзкарасы ұтымды ұштасты- 
рылған

«Бір жұмада күранды екі рет аударып шыққан Абайға 
Құнанбай -  Жай аударады екенсің! -  дегеніне де жауап қатпауы, 
үш-төрт аударып тастайтын сыдыртқыш молдаларды есіне алып 
айтқан» [40. 236.]. Бүл арқылы автор Абайдың Құранның касие- 
тін сезініп, сүрелерін санаға сэулелендіріп, көңілге тоқи білуін 
пайымдатады. Оқудың жөні осы деп судыратып шығатын сыды- 
рткыш молдаларға теңеуі де Абайдың Қүран аударуы эрекетіне 
берілген оңды жауап. Егер де суреткер Абайдың жауабын диалог
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түрінде берсе, онда экеге деген ішкі карсылык тэрізденер еді. 
Абайдың Құранды жай аударуы астарында дінге сенімі, иманды- 
лыкты, адамгершілікті, ізгілікті бойға сіңіруі ұғындырылады. 
Осы эрекеті арқылы ислам дінінің шапағатын, касиетті Құранньщ 
даралығын, даналығын сезінеді.

«Абай анасына сауап болсын деп, Құранды өзгеше ықыласпен, 
асықпай, соншалық мүлгіп, мінэжат кып оқиды. Құранның кей- 
бір парасының үстінде ұзак отырып кап, жалғыз, жасырын ойлар 
да ойлайды». [40.236.].

Абайдың анасының аруағына ықьшас-ниеті, кұрметі ерекше. 
Ол аруағына сауабы тисін деген пейілін құран оқу мэдениетінде 
көрсетеді. Алдыңғы эпизодтарда акынның қүран хатымды жайлап 
асықпай аударуы сөз етілсе, енді анасының аруағына бағыштап 
күранды «ықыласпен, асықпай, соншалыкты мүлгіп, мінәжат 
қып оқуы» баяндалады. Осынау детальдар тізбегінде Абайдьщ 
дінге беріктігі ғана емес, әжесін жан, жүрегімен іздеуі жэне не- 
мерелік үлы махаббаты байкалады. І ^ а н  оқуьшда касиеттілігін 
сезіну байқалады. Соңғы сөйлемде немересінің І ^ а н  сүрелерін 
беріле, мейірлене, бар ниетімен оқуы жэне қалың ойға берілуін 
жеткізеді. «Онысы эсерлі эжесінің адамшьшык, аналық касиетте- 
рін жоқтау еді. Өз ішіндегі адал алғысын бағыштау да дүғалық, 
тілек есепті көрінетін» [40. 305.]. Сөйлем Абайдың үзақ оты
рып жалғыз, жасырын ойлар айтуымен аякталса, келесі сөйлем 
оңаша ой кешу себебін түсіндіреді. Яғни эжесінің адамгершілік, 
аналық қасиеттерінің тәлімі сана-сезіміне терең дарыған дарын- 
ды азаматтың адал алғысын ссылай Құран окумен дүға, тілек тү- 
рінде білдіреді.

Кеңестік социализм заманында қазақ эдебиетінде каншама 
көркем туындылар жазылды. Бірак ешкайсысы дінді ссылай дэ- 
ріптей алмады. Негізінен діндарларды сынау мақсатында элде- 
бір деталь, штрих енгізгенімен, шығарманың өн бойында ссылай 
кұран оқу, қүран-хатым аудару ерекшелігін М. Әуезовтей ешкім 
батыл жаза алмады. Оның үстіне дэл Мүхтар Омарханұлындай 
діни білімді сирек еді. Болса да, коммунистік идеологияның 
ислам дініне деген шектеу, тыйымдарынан сескеніп, үрейленіп, 
еркін қалам сілтей алмады.

Ислам дінінің қағидалары мен заңдылықтарын, касиетті 
Құранды, Мухаммед пайғамбар хадистерін жақсы білетіндіктен
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де жазушы Абайдьщ діни білімділігін дінге идеологиялык қысым 
жасаған кезде де айқындап көрсете білді. Абайдың діни-филосо- 
фиялық поэзиясының табиғатына тереңдей бойлаған эйгілі су- 
реткер оны заман шындығы ретінде шығармада накты бейнеле- 
ді. Эпопеяда Абайдың ислам дініне деген кемеңгерлік көзқарасы 
егерде дэл бүгінгі тэуелсіздік уақытындай, қалам еркіндігі, ой 
дербестігі болғанда будан да терең, бұдан да айқын көрінер еді. 
Мұхтар Әуезов -  ұлы талант, кемеңгер ойшыл тұлға. Ең басты- 
сы, батыл суреткер. Қайсар да табанды қаламгер коммунистік 
қоғамның эдебиетке деген каншама қатал кысым-қиянаты, шек- 
теулі шарты-талабы, идеологиялык бұлжымас заңдылығы болса 
да тайсалған жоқ. Діни дүниелердің бэрі ескішіл, бай феодалдык 
тіршілікке таңылған кезде, оны дэріптеу басты өлімге тігумен 
бірдей кезде каламын тежемеді.

М. Әуезов Мухаммед пайғамбар өмірі, жалпы пайғамбарлар 
туралы діни эңгімелерді жаксы білген. Діни білімі керемет 
болған. Советтік солакай саясат дінді коғамнан бөлген кезде, оны 
козғау катерлі де кауіпті еді. Алайда М.Әуезов болмысы батыл 
тулға екенін романда дінге де катысты сюжеттер енгізуімен 
айкын байкатты.

Эпопеяда Абай ел басы косылған кез-келген отырыстарда, 
жиындарда ой-ұстанымы жауыздыкка, екі жүзділікке, арамдык- 
ка, азғындыкка карсылык танытуымен күрескерлік бітімін ай- 
кындайды.

Семейде халфе, молдалармен эңгімелескен кезінде де алдына 
койған максатынан тайынбайды. Абайдын Юнус халфемен эңгі- 
месінде де басты бағыты -  адамгершілік иман уғымы.

«Абай сурауларының салмағы бата бастм"ан Юнус халфе жү- 
гінген калпында, жорғактай түсті.

-  Қалай, калайша? -  деп калып еді.
Абай оң колын жай салмакпен, бүйрык ете козғай берді.
-  Сабыр, сабыр... солайша! -  деді де, жылдам ғана 

бастырмалатып, кадала сөйлеп кетті.
-  Риялык, екі жүзділік дейтінім: сіздер кеше мен бүгін, 

барлык мешіттердің үстаздары, имам-казіреті болып, ен алдымен 
патшалык кеңсесінің, орыс чиновниктерінің, бөтен дін адамдары- 
нын, яғни кэпір кауымының үлыктарына бардыңыздар! Бар ажар, 
назарларыңызды салып неше алуан айла, дәлелмен жалынып
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та, жалбарынып көрдіңіздер. Жгд'ынып, мактап сөйлеп, өтініш- 
тер айтып шықтыңыздар. Мешіттеріңіздің мөрлерін былшита 
басып, нелер шебер жазылған хұснихат, ғаризаларыңызды өбек- 
теп апарып, жағына кіргіздіңіздер! Енді сол махкамалардан карға 
адым жерге шыкпай, менің үстіме келіп, үйіме кіре бере жаңа 
ғана өздеріңіз мадақтай шыккан патшалык экімдерін хақараттап, 
иянаттай келесіздер. Бүның аты не? Барып тұрған екіжүзділік, 
жалғаншылық, маскаралық емес пе? Жеке адам жалғыз басы- 
мен, өз бетімен осындайды істесе, біз соны көре түра жерге тү- 
кірер едік! Жиренгеннен өртенгендей болар едік. Осы қаладағы 
ноғай, қазақ халкының атынан, сан мыңдаған кауым атьшан, 
сол қауымның үстазы, тэрбиешісі, рухани басшысы аталған көп 
жандар, яғни ишан, имам, халфе, қазірет, молла, мэзін, шэкірттер 
атынан сөйлейтін сіздердің мінездеріңізді не деп ауызға аламыз? 
Қайтіп жиренбей, ренжімей атаймыз? Жалғаншылар, екі жүзді- 
лер, қор мінезді, адамгершілік қайыршылары демей, сорлылары 
демей қайтіп шыдаймыз? Мен сіздер шығып келген сол мешіт, 
сол дін атынан намыс етер едім эуелі! Қорланар едім осындай 
мінездерің үшін! -  деді. Екі халфенің енді аузын ашырмады, үс- 
теріне, олардың өздері айтатын: «жаһаннаманың жаһилдерге 
шашылатын эділ ғазап отын» төккендей болды [41. 388.]. «Абай 
ғұмырының салмағы бата бастауы» -  діни білімділігі, ой тереңці- 
гі ғана емес, жанға батар ащы шындықты жария етуінде.

Юнус халфенің жорғақтап, жүгінуі де ақтарьшар ойдьщ мән- 
мағынасын білу пиғылы. Абай халфе бастаған қала дін басыларын 
ен алдымен патшалык кеңсеге, орыс чиновниктеріне, бөгде дін- 
ге барып өздерінің арам ниеттерін айлакерлікпен де, жалынып- 
жалбарынып жағымпаздықпен де жүзеге асырмақ болғаны үшін 
айыптайды. Абай олардың мақтап, неше түрлі хүснихат, ғариза 
жазып, мөр басып, алуан амалға барғанын ашық айтады. Ен- 
ді зымиян арамдықтары қолдау таппағанда, патша әкімшілігін 
каралап, екіжүзділігін айғақ етеді. Яғни олардың қазақ, ноғай елі 
мен діни өкілдерінің атынан сөйлегенін сынға алады. Сөйтеді 
де батыл байлам білдіреді, Оларды өтірікші, екі жүзді, қор мі- 
незді, адамгершілік қайыршылары, сорлылары деп аямай айып
тайды. Өз дінін өзі қорлағанына намыстанады, аяр мінездері 
үшін корланады. Жазушы кор мінез деген тіркес арқылы міне- 
зін сан құбылтып, түсін өзгерткен хамелеонға үксаған сүмырай.



2-тарау. Тарихи туындының тэлімдік кырлары 123

сұмпайылығын дөп басады. Абайдың турашылдығы, бет-жүз- 
ге карамай тіке айтатын батылдығы, табандылығы дараланады. 
Халпеге айтқан сөздерінің дені Абайдың жазып, қағазға түсірген 
ойлары екені Әбішпен оңаша эңгіменің ортақ арнасына айналады. 
Әбіш те жазғандарының мэнісін білмекке ниеттенеді. Авторлык 
сипаттау мен диалог эке мен бала ойталқысына ұласқан.

Алдымен айтупіы Әбіштің экесін тосын, оқшау ойларымен, 
соны сөздерімен сүйсінтіп, таңқалдырып қуантуын жеткізеді. 
Көңіліндегі күдік алып жүрген жай сөздері мен өлендеріндегі 
дін тақырыбынан туындағанын аңғартады. Әбіш пайымдауында 
Абай ойларының қиындығы білімді адам болмаса көпшілікке тү- 
сініксіздеу көрінетіндігі. Көңілін мазалаған жайлардың себебін 
өз түсінігімен ұғындырады. Абайдың діни тақырыптағы өлең- 
дерінің ойы, мэн-мағынасына көзін жеткізеді. Көңіліндегі күдігі 
-  халфе, молдалардың осыны каперіне алмауы, түп негізіне мән 
бермеуі. Әбіш Абай өлеңдерінің рухы мен қара сөздерінің ойы ел- 
ді имандылыкка, адамгершілікке шақыру екенін біледі. Сөз үлгісі 
деп бағаланады.

Дінге катал қысым жасаған коммунистік идеологияда жазу- 
шының Абайдың имандылык ілімдеріне қатысты Алланы 
ұлықтайтын, ислам дінінің касиеттілігін көкейге қондыратын ізгі 
түжырымдарына құрмет сезімін байқатады. Абайды құдайды дэ- 
ріптеген, халықты ислам дініне үгіттеген өлең жазды деп айып- 
тайтындар атеистік насихат өршіген социалистік қоғамда аз емес 
еді. Сондай кезде ақын жырлары мен қара сөздеріндегі діни-фи- 
лософиялық ойларды қозғап, ислам дінінің маңыздылығын айту 
түрмак, шығармадан элдебір ілік іздеген кезде амалын тауып 
айтты. Кітаптың эр әрпінен, сөзінен қателік іздеп іітүкшия қарап, 
сызып оқитын цензурадан өту де бір азап. Шыққан күнде кара 
ниеттілер аңдысын аңдып, аттандап шығатын. Бірак жүрегінде 
Абай тұлғасы тұрған, ойында акынның ғажайып жырлары мен 
кұнды кара сөздері алаулаған ғүлама суреткер мүны айналып өт- 
ті. Амал-айласын іздеді. Тапты! Абайдың діни ойларына катысты 
халфе, моллаларды сынап отыр деген ойды Әбіш таным-түсіні- 
гімен білдірген. Онда да тағылымды-танымды ой-түжырымдары 
демей, сөз үлгісі деп сыпайылаған. Яғни өлең жырдағы, кара сөз- 
дегі күнды ой-толғамдарды айналып өтіп, кітаптағы араби сөз- 
дерге окырман зейінін аударта кояды. Теңдесіз талант тағы да
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тапқырлық танытады. Танытқанда қалай? Мұны Юнус халфеге 
кайтарған жауабынан анык аңғарамыз. ¥лы суреткердің терең ді- 
ни білімі романда дін такырыбын өткір козғауынан байқалады. 
Жазушылардың кай-қайсысы да дін жайын эңгімелеуге келген- 
де тоқырап қала беретін. Бір жағы коммунистік идеологияньщ 
атеистік саясаты болса, екінші жағынан діни сауаттьшык жеті- 
се бермейін. Болса да социалистік қоғамның дінге қатал устаны- 
мынан шыға алмайтьш. Юнус халфе иман мэселесіне катысты 
Абайдың ойын білмекке және осы сөзбен діни білімін сынамақ 
пиғыл білдіргенде ақын тереңнен толғайды.

«Абай ендігі сөзінің соңын иман деген жайға, Юнус халфе бұ- 
ны өзінше тұсамак болған жайға соқтырды. «Шархы Ғабдоллаға» 
дейін жетіп калдық, «үлкен кітапқа орай біліміміз бар» деп жүр- 
ген моллаларды енді Абай сол кітаптарының тілімен сөйлеп, 
таңдандыра бастады.

-  Екі түрлі иман бар еді -  яқини иман, тақлиди иман. Жұртка 
сол иман атымен өсиет, хұкім айтпақ боласыздар. Осы отырған 
екеуіңізді мен не дейін?! Яқини иманы бар деуге сіздерде ғылым 
жоқ. Тақлиди иманы бар деуге эуелі өздеріңізде беріктік жок, яғ- 
ни, я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаңызға карай дархал осы 
сағаттың өзіңде «ақты -  кара» деуге, «караны -  ак» деуге эзірсіз- 
дер. Сол терістіктердің бәріне ант етуге эзір отырған сіздерді не 
дейміз? Жок, бүгін мынандай дау мен пэле шығып тұрған шакта, 
«кылыш үстінде серт тұрмайды» десеңіздер, сіздерден не кү- 
тейік? Патша экіміне кіргенде тағзым ете жалынасыз, жалған айт- 
асыз. Үйге кайтып киізші Сейсекедей байға барғанда, бет сипап 
фатика кыла отырып, жаңағы өзіңіз кірген үлыкты киянаттайсыз. 
Маған келе бере жаңа ғана өзіңіз екі жерде екі түрлі жүз көрсе- 
тіп, өздерініз сатып корлап келген иманды маған карсы кұрал 
етесіз. Қылыш етіп суырасыз. Яғни менің колыммен казактың 
онсыз да корлык астында кан жылап, сор кешкен бишара кызын 
дарға астырмак, канға былғаткан боласыз. Солай ма? Осылайша, 
иманы мен арын саудалап жүрген сіздердей жандардың сіздер- 
ді жіберіп жүмсап отырған иман үстаздарыныздың «жалғаншы, 
киянатшы жүзі күрысын!» демеске не шарам калды? Барыңыз, 
жөнеле беріңіз! Менен осыдан өзге естір сөз, алар сыйларыңыз 
болмас! -  деп соңғы сөздерін бұйрык ретінде айтты. Екі халфені 
өз алдынан айдап сала сейледі» [41. 389.]
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Авторлық баяндауда Юнус халфе «Шархы Ғабдоллаға» дейін 
окып, үлкен кітапты меңгергендігіне сеніп, Абай не білер екен 
деген сыңай танытады. М. Әуезовтің пайғамбарлар өмірі жэ- 
не жалпы ислам діні туралы көптеген кітаптар оқығанын айқын 
аңғарамыз. Абайдың эр сөзінде діни білімінің тереңдігі көрініп 
түр. Абай иманның екі түрін бөліп, оларды тарата келіп, әрқайсы- 
ның мэніне тоқталады да, сол иманнан өздері не алып отыр деген 
мэселе кояды. Иманньщ екі түрінде бірінде ғылым, екіншісінде 
беріктік жоқтығына тоқталып, оларды сынға алады. Халықты 
алдап, азғырып жүргендігін, дінді бас пайдасына пайдаланатын 
екі- жүзділігін, залымдығын аямай әшкерлейді. Патша әкіміне 
кіргендегі жағымпаздығын, ал екінші Сейсеке бай үйіне барғанда 
фатиха сүресін оқып, діни сауаттылығын білдірмек болып, талап- 
тілегін орындамаған үлықты жамандаған екі жүзділігін бетке 
басады. Иманды кылыш етіп небір жауыздыққа баратынын, елге 
көрсеткен қиянат, зүлымдығын жайып салады.

Онын хазіретке тайсалмай, қылығьш бетіне басып, Х-ХІ 
ғасырда жасаған арабтьщ атақты ақыны Әбіл Ғала Мағри- 
дің даналық қағидаларын еске алуы да діні тараған араб елінін 
ақындар мен данышпандарға бай екендігін, сонына ісүран сөзіңен 
қуат алған ғибратты даналыктар қалдырғанын да санасына түйін- 
дейді. Осының бэрін Юнус халфеге қатал айтады. «Жалғаншы, 
қиянатшыл жүзі қүрысын!» деген Абайдьщ зілді кесімі -  халфе, 
моллаларды осындай азғындықтан аулақтату талабы. Екі халфе- 
нің жағымсыз, жат, киянат қылык-істерін айыптап, біржолата 
бет көріспеу байламын білдіруі де өз ұстанымына беріктігін, ді- 
ни көзқарастағы мүддесінің үйлеспейтінін көрсетеді. Абайдың 
ислам дінінен білімінін тереңдігі де, сөзге шешендігі де, ой 
алғырлығы да, батылдығы да, байсалдылыгы да, өз ұстанымына 
беріктігі де, шыншылдығы да эпизодта нақты сипатталған. Автор 
Абайдың батьш да жарқын ойларын қара сөздерімен, діни тақы- 
рыптағы жырларымен сәтті астастырған.

Абай халық мүддесі үшін каладағы дін басшыларының 
екі жүзділігіне, жымысқы эрекетіне аямай тойтарыс береді. 
Абайдын диалогтарда сөзге шеберлігі, шешендігі өз алдына, 
діни білімінің тереңдігі аңғарылады. Қос халпенің аузын аша 
алмай үнсіз қалуы -  Абай сөзінін өткір де өжет айтылуында. 
Осылайша халпелермен қактығыста да олардың жанына батыра
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айтуымен шындықты ашады. Абай сөздері Сократтың айыптау 
сөзіне ұксағанымен, мұнда діни білімі мен ілімінің өзгелерден 
озықтығы да байқалады.

Юнус халфеге қаладағы ноғай, қазак халкы атынан сөйле- 
се, бірде орыс чиновниктеріне бөтен дін адамдарына, яғни кэпір 
қауымының ұлыктарына барып, былай шыға жамандайтын кы- 
лықтарын, екі жүзділігін бетке басады. Абай Шэріфжан халфе 
екеуі айтатын «жаһаннамның жаһилдерге шашылатын эділ 
ғазап отын» төгіп, аузын аштырмайды. Абайдың білімділігі, дү- 
ниетанымының кеңдігі, парасатылығы жайшылықта ешкімді бет 
қаратпайтын, ешкімнен ыкпайтын каланың дін басшыларын да 
ыктырады. Абайдың діни білімдарлығы да халфе, ищандармен 
сөз, ой тартыстарында басым түсіп жатады.

Халфелер канша білгенін айтып, Абайды райынан кайтарғы- 
сы келгенімен, ол сөзін орнымен, жүйесімен, мағынасына салмақ 
сала нақты жеткізеді.

«Абай ендігі сөзінің соңын иман деген жайға, Юнус халфе 
бұны өзінше түсамақ болған жайға соқгырды» деген сөйлемде 
халфенің сөзден сүріндірмек әрекетіне карсы иман мағынасыньщ 
аясын айқындап, оған адамгершілік, ізгілік, парасат ұғымындағы 
тэрбиелік-тағылымдык мэнін түсіндіреді. Осылайша Абай арамза 
пиғылдарымен келген халфелерді жөнге салады. Акьшның дін- 
нен бөлек, эр саладағы білімі диалогта дараланады.

«Заман өзгеріп, кағида ауысып отырса да алланы тану, яғ- 
ни тағрифолла мэңгі-бақи ауыспайды деп білеміз» [41. 391.]. 
Абайдың сөзінде Ислам дініне, Алла тағалаға деген аскан сүйіс- 
пеншілікті сезінеміз. Бұл автордың дінге деген берік ұстанымы. 
Осы бір сөйлем дінді бұрмалап, халықтан алыстатқан партиялық 
билік жүйесінде жазылғанымен, суреткердің сана, ой батылды- 
лығы тәнті етеді. Дінді мемелекетген бөлектеген заманда дәл 
осындай өміршен пайымдау жасаған.

Семейде індет тараған кезде Абай өлім-жітімнің көбеюіне 
байланысты колдан келген амалын жасайды. Жүрген жерінде, 
базар ішінде жиылған жұртка обадан сақтанудың жолдарын айт
ып, кеңес береді. «Жаназаны хатім садаканы көпті-топты жимай, 
аз адаммен өткізу» жайын батыл көтереді.

Сармолла сияқты құлкын камын ойлағандардын зымиян пи- 
ғылдарын эшкерелейді. Абайдың елге жанашырлығы, камкорлы- 
ғы осынау киын-кыстау кезеңде ерекшелене түседі.
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«Абай өзін молда, хазірет дағдарысынан бөлек ұстады. Ол 
өзі ашық, білім касиетіне сүйенген адам боп ашыла бастады. Сол 
себепті тазалықты қатты айтады. Әрдайым,қолды ыстык сумей 
жуған дұрыс дейді. Суық су, суык асты ішпеу керек екенін айт
ады. Қарбыз-қауын тэрізді, қала қазағы, эсіресе қала балалары 
құмар келетін көкті жемеу керек дейді. Тек қатты қайнаған ас, 
қатгы қыздырып қуырып берген тамақты ғана жеу дұрыс екенін 
айтады.

Су суыған соң ауру тыйылатынын да сөйледі. Қыскасы 
Александра Яковлевнаның өсиет, кеңесінің бэрін де бүлжытпай, 
рымды, байыпты етіп салмақты қоңыр даусымен жаксылап айт- 
ып берді» [41. 340.]

Абай тұрмыс ауыртпалығынан айналадағы тазалықтың 
сакталмауынан адамдардың лас-кір жүргенінен қауіпті дерттің 
жұғып жаткандығын сезінеді. Ел қамын ойлап обаның жаппай 
тарамауы үшін күреседі Александра тэрізді маман дэрігерлермен 
сөйлесіп, акыл-кеңестерін жұртына жеткізеді. Ақын сөзі кашанда 
өтімді. Халык сыйлағаннын құлы. Абай акындығынан гөрі 
арқалы, абыройлы азамат деп танитын халкына оньщ сөзі шипа- 
дэрудей құнды. Семейде оба жайылған кезде Абайдың жаны 
жай таппайды, калайда елді аман алып қалуда жанталаска түсе- 
ді. Ол үшін халық кымбат. Халқының қырьшып, кұрып кетпеуі 
үшін қолдан келгеннің бэрін жасауға даяр. Бірақ ол елді емдеп 
жазатын дэрігер де, дауасы тиер шипагер де емес. Елдін аркалы 
азаматы, жүректі, тілекті тұлға. Жазушы романда Абайды қалың 
елі қазағының басына киындық түскенде ортасынан табылған 
ақылшысы, аяулысы, жанашыры деп түлғалайды.

«Дәл осы обаның түсында Абай «мешіт медресенің, ді- 
нұстазы, шарапатты ишан, имам» дегендердің сұмдык салмағын 
ғана көріп қойған жоқ. Оларды эсіресе ен деп, тереңдеп күшті 
тамыр жайған, алған қара қуат қүдіретін көрді. Сол құдіретті 
халық соры, калын соры, арылмас соры екенін аңдады.

Енді көрсе, қаладағы казак халқын торлаған дерт түнек, түн- 
түнек қандай казалы да кәрлі... Қанша ата-ана күңіреніп өлді, ке- 
шегі күндері. Нелер қыршын жас кетті! Арманға толы кеудемен 
кетті талай ыстық жүректі жаксы жар. Сан кеудеде ашылмай, айт- 
ылмай кетті ащы зар!... Қырғын көрді каранғы ел. Бірақ бэрінен 
ауыр, бэрінен ащы, бәрінен улы кайғы не?...» [41. 351.].
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Абай қатерлі дерттің халыққа экелген соры мен сұмдығын се- 
зіп, аурудан арашалап қалудың амалын жасайды. Бірак «жалғыз- 
дың үні шықпас» деген, қанша акыл-кажырын жұмсаса да көл- 
денең кедергілерден аттап өте алмай киналады. Мешіттегі, мед- 
реседегі жұрттың жиналуы дертті бір-біріне жұктыруға экелетін 
зор кауіп. Әрине ол халқын діннен аулақтатайын демейді. Көптің 
шоғырланып, бас косуынан аурудың жаппай таралуы онсызда 
күн сайын қаншама үйде қайғы-қасірет экелуде. Обадан каншама 
ата-ананың күңіреніп өлгені, небір қыршың жастың кеткені 
қабырғасын қайыстырады. Жанына аяздай батады. Осьшау ел 
ішіне төнген зобалаң жүрегіндегі ащы, улы жырға айналғандай.

М. Әуезовтің суреткерлік таланты керемет. Абайдың ішкі 
жантүршігерлік толғанысы тәрізденген. «Арманға толы кеудемен 
кетті талай ыстык жүректі жақсы жар. Сан кеудеде ашьшмай, айт- 
ылмай кетті ащы зар. Қырғьш көрді караңғы ел»... деген жан жүреісгі 
тербетер жолдарда Абай заманындағы халық басьшан өткен нэубет- 
ті көргендей боласыз. Енді бір сэт осьшау тебіреністі толғамдарда 
қазақ халкьшьвд басьшан өткен екі бірдей ашаршылық, апаттьщ да 
елесін сезінгендейміз. Абайдьщ жаньш жай таптырмайтьш бір сауал 
бар, Бірақ «бэрінен ауыр, бәрінен ащы, бэрінен улы қайғы не?...» де
ген сүрақгьщ шешімін іздейді жүрт жанашыры.

2.6. Қүнанбай бейнесінің беймәлім сырлары

Қүнанбай мен Қаратайдың арасындағы диалог Меккедегі 
қажылык сапар эсерін оймен бөлісу іспетті. Екеуінің әңгімесін 
ислам дініне құрмет, пайғамбарлар мен сахабаларды ардақтау 
өзек болған.

-  Мәдинеде Ресулалланың, хэзрэті Әбубэкір, Ғұмардың жэ- 
не хэзірэті Фатиманың жатқан жайларын зиярат кылдым! Ке- 
йін тағы бір күндерде -  хэзірэті Ғаббас, хэзрэті Хэмзә, хәзрэті 
Ғұсман қабырғаларын я кылдым! -  деді.

Қаратай ынталы, діндэр мұсылман жүзіне еніп:
-  Ол жерде бұл аталған эруактардан басқа сахабалардан жан 

бар ма екен? -  деді.
Құнанбай бүл сөзіне де ынталы бейілмен жауап катты:
Сағды бин Уақас, Ғабдырахман бин Ғауф жэне хәзрэті 

Ғайша да сонда жай тапқан екен. Бұларды пайғамбарымыздың
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дос-жарандарының жайлары дейді, -  дегенде, Ғабитхан молда 
құраннан бетін бұрмай отырып:

-  Ғашраи -  Мұбашшара десе лазым? -  деді де, құранын аудара 
берді.

Құнанбай молдаға тм-зым еткендей бас иіп: «дұрыс айтасыз, 
молда, мен өзіміздің тілімізде айтып жатырмын» деді. [40.373].

Осынау эңгімеге қуран аударуға катынасып отырған 
Ғабитхан молданың Құнанбайға сахаба есіміне байланысты тү- 
зетуін қажының ықыласпен қабыл алуы да ортак эңгіменің өзара 
жарастық тапкандығы. Жазушы Құнанбайдың кажылықтағы көр- 
ген-білгенін Қаратай, Ғабитханмен ой бөлісуін діндар жандардың 
бас қосып, ыкыласты сұхбаттасуымен астастырады. М. Әуезов 
қасиетті құранды, ислам дінінің кағидаларын, пайғамбарлар 
мен сахабалар өмірін, жақсы білген. Жазушының діни білімі- 
нің тереңдігі диалогтарда ғана емес, авторлық баяндаулардан да 
аңғарылады. Айрықша атап өтерлігі ислам дінінің, жалпы дінді 
кеңестік үкімет қоғамнан бөлектеп тастаған кезде М. Әуезов- 
тің табандылығы, ұстамдылығы Құнанбай қажының Меккеге 
сапарын дін туралы ортак эңгімеге сабақтастыруы. Мұның өзі 
үлы тұлғаның суреткерлік батьшдығы, ерлігі дерсіз.

Романда дін мәселесі Құнанбайдың қажылық сапарға барып 
кайтуымен байланысты жаңа арнада жалғастық табады. Құнанбай 
мен Қаратай арасындағы диалог діни білімнің бәсекесіне де 
ұксайды. Қаратайдың сауалдарынан ислам дінінің білгірі екенін 
байқатса, Ғабитхан молданың оқшаулана түсетінін аңғарамыз. 
Жазушы тапқырлығы кажылық сапарын жеткізу тэсілінде де 
байқалып отырады. Мұны ортак эңгіме өзегіне айналдырып, 
диалог түрінде берсе, атеистік насихат ұстаған кеңестік идеоло- 
гияға қайшы келер еді. Автор осынау қасиетті сапарды тұжы- 
рымдап баяндайды. Меккеге барғандағы мұсылмандарға ортақ 
атқаратын парыз, міндеттерді ғана атап өтеді.

«Осыдан кейін эңгімеде Құнанбай Мэдине мен Мекке 
арасьшдағы сапарьга баян етіп, Шамнан шьщкан керуенге іле- 
сіп, 13 күн бойына түйемен Арабстан шөлін кезгенін айтты. 
Қаратайдың сұрауымен Мекеге кірер алдында кай орында ихрам 
байлағанын, арафаға калай шыкканын, содан кайтыс сапарына 
шейін, тағы бір еске алып өткен еді. Бұл жөнінде Қаратайдың 
сұрауы талай күндерді үнсіз кешкен Құнанбайға казір тіршіліктің
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бір жайлы сұқпат, рахат сағатындай. Асықпай ішкен шай кезінде 
де, түс ауа келген түстік кезінде де Құнанбай Қаратайға зор кур- 
мет көрсетіп отырды» [40. 374.].

Құнанбайға Мекке сапарын эңгімелеудің «ең бір жайлы 
сұкбат, рахат сағаты болып сезілуі де» -  діни білімді, көкірек көзі 
ояу Қаратайдың келуі. Құнанбайдың ойын сүйсіне жеткізуі де -  
оның білгірлігі, діни танымдылығы, зерделілігі. Автор Қаратай 
тыска шыкканнан кейінгі ¥лжан мен Абайға кажының ризалык 
сөздерін жеткізеді.

«Абайлар аттанар кезде Қаратай тыска шығып кеткен-ді. 
Құнанбай күн ұзынғы мэжілісінің артын корыткандай боп, 
¥лжанға карап:

-  Окымаған казакты Қаратай көкірегіндей жүйрік көкірек аз- 
ау. Сурап отырса да, сол мен көрген көп жайды өз көзімен көрген- 
дей көкейіне қондырған! -  деді

¥лжан Қаратайдың сөз бастап, бүгін кажыға көп жайларды 
айткызғанына іштей алғыс айтып отырған. Қазір ерінің сөзін 
костады.

-  Тілеуің бергір, жүйріктігінің пайдасын жаңа көрдім. Сіздің 
бізге көп шешіліп айтпайтын эңгімелеріңізді айткызды. Соншаны 
көріп, біліп келіп, ішке тығып тастағандай едіңіз. Қоймадағы тең- 
дей, көңілде жүргеніңізді айткызып, сізді де жадыратты ғой! -  де- 
ді» [40. 375.].

«Қаратайдың жүйрік көкірегі» тіркесі астарында оның акыл- 
парасаты, таным-түсінігі де айкындалады. Құнанбайға орынды, 
конымды сауалдар тастап, Меккедегі көрген білгенін шын кө- 
ңілінен актаруында Құнанбай да кажылык сапардың бар эсе- 
рін онымен ыкыластана бөліседі, риза пейілін танытады. Әрі 
Құнанбайдың шешіліп көп адамға әңгіме шерте бермейтінін, 
білімді жандармен ашыла сөйлесетін болмысын баса көрсете- 
ді. Бұл ¥лжан сөзімен берілген. Бір жағы Қаратайға ризашылык 
ниетін білдірсе, екінші жағынан осындай пайдалы, имандылык 
мағынасындағы сұхбат-эңгіменің өз орталарында айтылмауына 
білдірілген наз. ¥лжанның Қаратайды мактап, Қунанбайды әзіл- 
мен сыпайы шаншуы да, Абайдың езу тартып шешесіне карап кү- 
луі де отбасылык өзара сыйластыкты білдіреді.

Кеңестік идеологияның әдебиетті таптык жікке бөлуі, ежел- 
гі әдет-ғұрыпты феодализмнің калдығы деп санап, бәрін теріс-
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ке шығаруы, оған жастардың қарсылығын көрсету және дінді 
халықтан бөлектеу көркем шығармада кейбір өмірлік шындыкты 
бұрмалауға экеп сокты. Жанама эпизодтар, оқиға, жағдай қосуға 
мәжбүрледі. Романдағы оқуға да ауыр эпизодтың бірі -  Абайдың 
І^ріанбайдьщ Әмірді өлтіруге эрекеттенғен қаталдығына қарсы 
тұрып, өлім шеңгелінен арашалап аман алып қалуы.

«Дэл осы кезде киіз есікті жұлкып ашып, Абай кіріп кел- 
ген еді, Нұрғанымның Әмірғе болысып жаза шеккенін көрді. 
І^ұнанбай жас жігітгі шенгелінен босатпаған күйде, тағы қатты 
буындыра жөнеліп еді. Абай есіктен төрғе қарай бір-ак аттап ыр- 
ғып түсе бере:

-  Тоқтат!.. деп саңқ етті.
Әкесінің қан басқан көзі б^ан  жалт бұрылғанша, қатты сер- 

пінмен Құнанбай қолын қағып жіберіп, Әмірді өлім шеңгелінен 
бір-ақ жұлып, сүйреп алды.

-  Арам! -  деп Құнанбай ақырды.
-  Өлтіртпеймін! -  деп Абай да қарсы, қатты ақырып жіберді.
Құнанбайдың қолын қағып, өлтіртпеймін деп Абайдың

айғайлауы экенің қатал кьшығына қарсылык қана емес, өтіп бара 
жатқан заманға лағнет тэрізденеді» [40.448].

Абайдың экесіне деғен жандүниесін кернеғен ашу-ызасы 
авторлық баяндауда сипатгалған. Жиренішті ыза, долы көзін 
тік қадауы, кешірім, кішілік танытпай, ызасын оқтай суық атуы, 
канжар сермегендей өктем айқайлап, шапшаң сөйлеуі -  осының 
бэрі жас Әмірдің өмірін киюға бетбұрған қатығез экеғе қарсылык. 
Бул уақыт қарсылығы. Мұны автор әке мен перзент арасындағы 
қатынастың мэңгілік үзілгені ретінде көрсетеді.

«Енді екі долы көздер бір-біріне тіп-тік қадалыпты. Жұл- 
қысардай қарасып қапты. Абай көзі тайған да, жібіғен де жоқ. 
Әкеғе түк кешірім, кішілік жоқ. Жиренішті ызасын октай кып, 
суық атып тур. Қанжар сермегендей сөз қатты. Айқайлап, шапшаң 
сөйлеп, суырыла жөнелді.

-  Аузында алла, шеңгелінде кан! Тағы қан!.. Бұларды 
шариғат та қосады. Бір кезек сол шариғат жолы деп, бір нахак 
қан төгіп ед...

Абайдың он үш жасында жүрегіне ок боп тиген Қодар өлімі, 
қазір ғана болған эке кылмысындай, көз алдына can етіп кеп еді» 
[40.449].
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Қріанбайдың Абай мен Әмірге іттүғыл катал кекке бетбұруы, 
колын теріс жайып, теріс бата беруі -  романдағы ең ауыр эпи- 
зодтардың бірі. Әкенің туған баласы мен немересіне деген ашу- 
ызасы осындай қатал әрі өте ауыр шешімге экеп тірейді. Осынау 
жан-жүрекпен қабылдауға аса киын сэтті оқу да ауыр.

Нұрғаным мен Ізгуттының «Я, құдай, кабыл етпе!», Жаратқан, 
елең алма!» деп екі жақтан жалынғаны Қунанбайды «шұғыл, қатал 
ойлгд'ан кегінен»,теріс батасынан қайтара алмайды. «Көпсінге- 
нің тірлік болса, өзі берген құдай алар. Бұйырар өліміне бұйыр- 
дың ғой, бірақ өкінбеймін. Отка өртенсемде өкінбеймін! -  деп 
Абайдың Дэрменді сүйеп тұрғызып, ертіп алып кетуі де сұмдык 
трагедияның бейне соңғы шымылдығы тэрізді көзге де, көңілге 
де ауыр. Абай әкеден бір жолата безініп, біржолата күдер үзген 
кесімін білдірсе, Әмір атасының аяусыз, ауыр шешіміне еріксіз 
көнеді. Бірақ жалынып, жалбарыну енді кеш. Құнанбайдың теріс 
бата беруі каншалықты қатал, сұмдық әрекет, аяусыз пиғыл болса 
да жазушы заманның өзгерісін сезінген жастар әрекеті мен оған 
ескілікті эдет-ғүрыптан шыға алмауды қарсы қойған. Кеңестік 
идеология әдебиеттегі таптык мүддемен бірге, дін мен еалт-дэс- 
түрді ескінің калдығы санап, оны қалай да халыктан аулактатты. 
Абай мен Әмірді туған экееі мен атасына қарсы қойьш, оны 
заман, кайшылығы ғана емес, өткен мен жаңаның арасындағы бі- 
тіспес тартыстын шарықтау шегі етіп көрсетуді көздеген. Сонау 
бір өткен кезеңнің қасіретті оқиғасын Қүнанбай мен Абайдың 
арасындағы эке мен баланың арасындағы катыгез карсылыққа, 
аяусыз тартысқа эрі эке тарапынан жасалған қатал кесім мен 
зілді үкімге негіздеу каламгерге кандай қиын болды. Баскаша 
жасауға амалы да калмады. Егер І^ұнанбайды дәуір болмысында 
бар өнегелі қасиеттерімен бейнелесе, онда эдебиеттен таптық 
тартысты күтіп отырған социалистік реализм талаптарына карсы 
шыккандық еді. Мұндай жағдайда шындықтан амалсыз ауыт- 
қьш, баска бір заманда болған сұмдык окиғаны эпопеяға енгізіп, 
амалсыз тығырыктан шығудан баска жол да жок еді. Баска көр- 
кемдік шешім іздеуге бэрібір жазушының эр сөйлеміне шүйлігіп, 
аңцушылар жібермес те еді.

Абай он үш жасында Қодар мен Қамканы өлтіргеннін есіне 
салып, екі кылмыска да Құнанбайды кінэлі етеді. Абай аузымен 
айтылған еөздер өте ауыр. Ол Құнанбай ісін Аллаға, шариғатка
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қарсылық деп біледі. Меккеге қажылыққа барып қайтқан экесі- 
нің құлшылық сапарынан кейін жақсылықка бет бұру орнына, 
осындай қатыгездікке баруьш жөн көрмейді. Абай айыптауы 
-  қатал. Ол мұны сұмдык жырткыштык деп сезінеді. Қанша 
эке қылығы ұнамасада бетіне батыл айтканымен, дэл осындай 
шариғатқа сүйене сөйлеу қанша ашынған, ашуланған ойдан 
шықса да, Абайдың Қунанбайға бағытталған сөздері өте ауыр.

Құнанбайдың оны азғын деуі, Абайдың экесіне «Неге өлмей- 
сің тынышыңмен сен! Заман сенікі емес, менікі!...» дезл эбден 
тұлабойда кайнм'ан ашудьщ долы бұрқасыны болғанымен, улы- 
ның экеге деген қатал кесімі. Өте ауыр кесім. Онан соң сен деп зіл- 
деніп сөйлеу де оқырманның қабылдауына да тым қиын. Алайда 
мұндай көркемдік шешімге Мұхтар Әуезов эдейі барған. Таптық 
жікке бөліп, заманы мен адамдарын ескі мен жаңаға бөліп, сол 
кездегі социалистік қоғамньщ қатал завдылыктарьша, эдебиеттегі 
катаң социалистік реализм тэсіліне сүйеніп жазуына еріксіз мэж- 
бүрледі. Осы бір эпизодтарды жазу қаламгерге қаншалықты қиын 
тигенін бір құдайым білер. Бірақ түрі ұлттык, мазмұны социалис- 
тік партиялык эдебиет көркем шығарманы жазушы акыл-ойьшьщ 
көкжиегінде емес, идеология билігіне бм-ыттап, соған күштеп көн- 
дірді. Абайдың елін сүйген азамат жэне мұңын, сырын тереңнен 
түсініп жырлаған, елдігінің ертеңін ойлм'ан кемеңгерлік бітімде- 
гі кесек тұлғасын сипаттауца ой мен калам еркіндігі тежелген ке- 
ңестік жүйеде бұл өте қиьш еді. Егер бүгінгідей көсіле калам сіл- 
теп, ойды еркін актаратын кендік пен мүмкіндік тигенде, кайсар 
каламгер мұндай шешімге бармас та еді. Әрине партиялык эдебиет 
шартында, соньщ ішінде «бурьш жазу-сызу болмаған» дегені бар, 
патшалык Ресейдегідей «бұратана, тағы халык» ретінде карағаны 
бар казак ұлтьша катысты кез-келген шығармадан елдік мүдде- 
ден гөрі «аға халыкгы» ардак тұіуды талап еткен катал уакыттағы 
М. Әуезовтін эпопеясы көркемдік кұндылығьш бір елі түсірген жок.

Професор Т. Жұртбай «Абай жолы романнының бірінші 
кітабьгада камтылған окиғаның барлығы да Абай катыспаған, 
ол тумай турып болған окиғалар. Қодар мен Қамка окиғасы 
Абай туардан 15-20 жыл бұрын өтіп кеткен»... деп эпопеяға 
пайдаланған кейбір окиғалардың сол заманға тэн емес екендігін, 
алайда жазушы Абай өмір сүрген кезеңдегі шындыкпен максатты 
түрде сабактастыруын айғак етеді [8].
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Құнанбайды кажы деп дэріптепті, оны Абайдың рухани акыл- 
шысы етіп бейнелепті деп т. б. толып жатқан айыптаулармен 
алқымға алатынын Мұхтар Омарханұлы білмеді дейсіз бе!? Он- 
сыз да аяқталуына мұрша бермей, тұс-тұстан шүрегейдей іпүйлі- 
гіп, шалқар ойлы шабытпен тыныстаған үлкен эпопеяның эр же- 
рінен капай да қапысын тауып, «қателік» іздейтінін көріп те білді. 
Қудай өзі кешірсін, Абай өмірінің шындық шеңберінен шығып, 
Құнанбайдай кадірлі де қүрметті, елге беделді, билігі эділ, жү- 
регі таза, иманды, ақыл мен мейірімді асыл экенің ұнамсыз бей- 
несін жасауға мэжбүрледі. Мэжбүрлеген коммунистік жүйенің 
катал идеологиялык үстанымдары, социалистік реализмнің эде- 
биетті таптык жікке бөліп, өмір шындығын аяусыз бұрмалаткан 
солакай, солкылдак заңдылығы еді. Одан аттап өту де, айналып- 
бүлтару да мүмкін болмады. Сондай кысылшаң эрі катал уакыт 
ағымында түбі бір заманның актап аларын сезінді ме, сезбесе де 
Құнанбай жайлы акикаттың акыры бір актарыларын аңғарып, 
жазушы катал шешімге барды. Барды дегеннен гөрі, соған сол бір 
солакай социализм саясаты еріксіз итермеледі. Баскаша амал да, 
айла да кү^қара алмас еді.

Акын туралы үлкен туынды болса да өлеңдерінен үзінділер 
жиі берілмейді, шығу тарихы мен себептері кыскаша баяндалады 
не диалогтарда беріледі. М. Әуезовке акын, азамат Абайдан гө- 
рі, ел күрескері, кайраткер Абайды бейнелеу кажет еді. Ол тари- 
хи шығарманың талап-шарттарын мүкият ескеріп, дәуірдің ұлы 
тарихи түлғасын сомдады. Абай өмірінің шьшдығын ашуда сол 
замандағы окиғаларды, жағдайларды кұжаттык негізде көрсете 
білумен бірге, поэзиясын да үтымды пайдаланды. Зерттеушілер 
аныктап дэлелдегендей, Құнанбай, Бөжейлерге катысты сюжеттер- 
дің кайсы бірі бүрындары болып өткен окиғалар. Суреткер мұны 
эдейі Абай өмір сүрген кезеңнің кайшылыктары мен тартыстарьш 
толыктыру максатында сол ғасырдағы казак коғамын сипаттауға 
пайдаланады. Еліне өнеге болған Құнанбай кажының бейне- 
сін сомдауда кереғар жайларға баруы да эдебиеттегі социалистік 
реализмнің таптык тартысты көрсету талабынан туындады.

Құнанбайдың басына советтік коммунистік идеология да 
катердің кара бұлтын төндірді-ау, аямай. Үстем тап өкілі ретін- 
де небір жалған жалалар жабылғанда, дінге карсы атеистік ағым 
үстанған партиялык әдебиетте жаксы кырынан сомдау комму-
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нистік идеологияға қарсы сілтенген сойыл болып табьшар еді. 
Одан бөлек болыс-байлардың мүддесін қорғады, ескі феодалдық 
коғамды дәріптеді, т.с. сан алуан айыптаулар кезегін күтіп түр- 
ды. Ондай жағдайда Абайдың бейнесіне сомдауға да қауіп төне- 
рі айқын. Адамды каралауды арғы тегінен іздейтін советтік сұм 
саясат Абайдьщ өмір жолынан да коммунистік қоғамға қайшы 
небір кереғарлыктар іздеді. Мұндайда амал жоқ шығармашылық 
айла керек еді.

Кэкітай Ысқақүлы Абай өмірі туралы мақаласында: «Өз экесі 
Құнанбай, жүрт аузына қараған қатты, есті кісі болып, бөтен ел- 
дерді де басып, ел ішіне бір ғана төре түқымы сұлтан болып жүр- 
ген кезде, солармен таласып, Қарқаралы өкірігіне әуелі казақтан 
султан болған кісі еді» деп таныстырады [44]. Қунанбай туралы 
зерттеушілердщ ортақ тұжырымы ол болыстыққа жеке басының 
мақсаты үшін емес, халкының қамы үшін түскен. Бул игі дэс- 
түрді өз заманында Абай да жалғаған. Айналасындм'ы болыс, 
аткамінерлердің қалың елге кысым-қиянат, зорлық-зомбылығын 
көрген І^нанбай жасынан эділ, мейірімді болып өскендіктен де 
жүрек жылуын халкына беруге умтьшған. Осындай ұмтылыс улы 
Абайдың да көкейіндегі арман-тілегі болды. Құнанбай бейне- 
сі өзінің тарихи шындығына сай сомдалмауы туралы жазушыға 
түрлі айыптаулар тадутпылар романның кандай саяси жүйеде, 
қандай коғамдык жағдайда жазылғанын ескере ғой.

Т. Журтбай «Абай жолы» романы эпопеясы, яғни кор
нем шығарманы өмірдегі Абай Құнанбаевтың өмірбаянын деп 
қабылдауға болмайды» деп реализм, социализм атты эдеби эдістің 
қолданылуымен байланыстырады. Расында да жазупіы үпіін басты 
мақсат -  улы ақын, қажырлы күрескер, абзал азамат Абайдың өне- 
гелі тулғасын жарықка алып піығу еді. Егер Қунанбайды өмірлік 
акиқатына сай бейнелегенде, онсыз да сынықтан сылтау іздеген 
коммунистік саясаттың эпербақандары жазупіы шығармасына 
небір жала жабары айқын. Алдыңғы асыл ағалары Ахмет Байт- 
урсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан 
Жүмабаевтың кайғылы тағдырынан кейін, көркем туындьща аса 
сактык кажет еді. Өйткені, бүрынғының бэрін бай, феодалдық, 
реакцияшыл, панисламдық, т.б. таптық жіктеуге бөлген кезде, 
өткенге өте байыппен қарау талабы тұрды. Әйтпесе М. Әуезов 
Абай туралы қаншама мол материал жинағанда, Қүнанбай жайлы
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білмеді дейсіз бе? Кәкітайдың, Ахаттың жазғандары бұлтартпас 
тарихи айғак екенін естен шығармаса керек.

Құнанбайдың жолаушылап келген досына өлеңдетіп айт- 
қандағы мына жолдар акындык дарындылығын да айғақтайды:

Кер заман келсе адам жаңылмай ма?
Кемеңгер келелі істе танылмай ма?
Айнымас таза жүрек, секілді дос,
Тарығып қалған кезде табылмай ма?
Құнанбайдың өзі де елі үшін небір келелі істер ұйыткысы бол- 

ды. Абай асыл, алғыр экенің өнегелі істерін жалғады. Құнанбай 
туралы Кэкітай Ысқақұлының жазғандары заманның шындығы, 
аталарына деген шынайы сүйіспеншілік құрметі.

«1874 жылы Құнанбай 70 жасында Меккеге бармак болады. 
Елін жиып алып, батасын алады. Халық Құнанбайдың оң сапарын 
тілеп, аман келуін сұрасады.

Құнабайдың Меккеге жүретінін естіген соң. Шәкәрімнің ше- 
шесі Төлебике өзінің күндесі Ботантайды, балаларын жиып алып 
акылдасып, қалаға мал саттырып, Құнанбайдьщ жол каражатына 
деп акша апарып береді».[44]

Міне осындан-ақ Құнанбайға деген отбасының, ауылының, 
ағайындарының айрықша сыйластығын аңғарамыз. К^анбайды 
Тэте деп келіні мен балалары айрықша сыйлап, құрматтеген. 
Құнанбай Меккеге жүрерде екі келіні балаларын ертіп, батасын 
алуға келгенде, ол бір жағынан шымылдык кұрғызып, екі келіні- 
не рұқсат бергізіп айтқаны.

-  Қарағым келіндерім, мен сендерге үлкен борыштымын. 
Сендер бірің 34 жаста, бірің 29 жаста Құдайбердіден жесір 
қалдыңдар. Одан қалған бес баланы ержеткізіп, тәрбиелеп өсір- 
діңдер. Балаға деген аналык мейірімдеріңді басқа ешбір өмір- 
ге айырбастамай, тек мына немерелерімді адам етіп шьн-аруға 
жұмсадыңдар. Міне, сол еңбектерің бүгін өтеліп, ешкімге көз- 
түрткі болмай ержетті. Екеуіңнің осы карыздарын менің мой- 
нымда, екеуің не каласаңдар да берем деп еткен уағдам бар еді. 
Жэне мынау отырған балаларым мен немерелеріме өлгенше сен- 
дерді сыйлап өтіңдер деп көзбе-көз тапсырмақ едім. Қүдайберді 
менің төл басым еді. Ол бір анадан жалғыз болып, жастай қайтыс 
болып, артына жас балаларын қалдырып кетіп еді. Сол ақ үрпек 
балаларын аялап өсірген сендер Құдайберді өлгенде, балалары
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жетімдік көрмей, ержетер ме деп арман еткен едім. Сол арман 
орындалды оған кұдайдан соң екі келінім, сендер себеп бол- 
дыңдар» [44].

Құдайберді балаларын тату-тэтті өсіргенін өз мойнына қарыз 
деп алып, соны өтеген келіндеріне ризашылықпен ақ батасын 
беруі де -  көрегендігі, парасаттылығы. Бұрын көрмеген, аяк 
баспаған алыс араб жеріне алғаш сапарға шыккандыктан, анау- 
мынау жағдай болса, көкірегімде қалады-ау деп мейірімін, ақ 
пейілін білдірген Құнанбай болыстың имандылығы осыдан-ак 
көрінеді.

Дэл қазіргідей бағыт-бағдар айқындальш турмаған кезде айшы- 
лык алыс жерге аттану да асқан батылдык еді. Бір жағы жасьшан 
ширақ, шымыр, зерек, алғыр, адуынды больш өсуі де алған бетінен 
қайтпайтьш қайсарлығы мен табандылығьш танытады.

Ахат Құдайберді жазбасында Құнанбайдың жасынан эке 
тэрбиесін алғаны, ел билігіне ерте араласканы, турашылдығы, 
адамдығы, қарапайым халыкка көрсеткен қамқорлығы экесін 
жоқтатпай өз шаруасымен жүрген кезде де келген адамдарды өзі 
қарсы алып, шаруасын реттеп, бітіріп аттандыратыны сөз болады 
[46]. Әкесі Өскенбайдың елдің дау-шарын реттеуінде, алғырлы- 
ғы, эділдігі, шешім білігі Құнанбайға калай дарыса, бұл ерек- 
шелік Абай бойына да жұғысты болғанын тарихи деректерден 
де, романдағы қалың еліне жасаған игіліктері мен ірі істерінен 
де пайымдай аламыз. «Зере өте есті, адал момын, тақуа жомарт 
болған ана» делінген. Зередей эженің Құнанбайды тэрбиелеуімен 
бірге, өрісті өнегені Абайға да бергені белгілі.

Романда Абайдың балалық шағынан эже тэлім-тәрбиесін көр- 
гені, оның ана сүтімен енген қабілеті, дарындылығын ұштауцағы 
ыкпалы шынайы сипатталады. Абайдың қасиеттілігі мен көреген- 
дігі де киелі ортада өскендігін көрсетеді. Бұл «Құнанбайдың дене- 
сі өте сымбатты толық, бойы зор, жүзі нұрлы,бота көз, маңдайлы, 
қыр мұрын, сулу болған. Балғын, зор денесі балуандыкқа, өткір 
көзі ерліке, басы ақылдылыкка біткен» деген сипаттамадан мінез- 
деуден де көп нэрсе аңғаруға болады.

Өскенбайдың арғы ата-бабаларын баласының дене тэр- 
биесіне, мықты, шымыр, ширақ болып өсумен бірге, ақыл-ойы- 
ның, білімінің, діни ілімінің терендігіне, имандылыққа жасынан 
баулығанын байқатады. Құнанбай туарда анасының түс көруі,
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дүниеге келгеннен кейін дәретін алып емізуі де бойына қасиетті- 
лік дарытудан туған ізгі ниет. Қасиетті экенің ұлы да касиетімен 
халкының зор қадіріне бөленді.

Анасы Зеренің «бісміллэлап» жуған омырауьшан ақ сүгін еміп 
өсіп, адамдық пен туралыққа бала шағьшан дағдыланған Құнанбай 
бойьшда имандылық зор еді. Тағы да Кэкітайға зер салайық:

«Құнанбай діншіл адам болған. Ол балгерсіген бақсы кұ- 
шынаштарға, қисьшсыз ырымға нанбм'ан. Пара алуы, пара беруі, 
өтірік айтып, ұрлык қьшуды, адамға табынуды жаны түршігіп 
жек көрген. Ол тек құдай мен көпке ғана бағынуды лайьщ деп 
санаған. Бурын зекет беруді білмейтін байларға малынан зекет 
беруді орындатып, оларды нағыз нашар, кемтар, жетім-жесірге 
бергізген. Арам өлген мал етін кан безді жейтіндерді де тыйған. 
Бірлі-жарым көнбеген ұрыларға аямай дүре салдырып, ұрлығьш 
койғызып өз колына ұстап жұмыс істеткен. Жұртка құдайға кұл- 
шылық қыл, қиянатган аулақ жүр деп, бұрын намаз оқымайт- 
ындарға да намаз окытқан. Құнанбай өзінің атшабарларына бі- 
реудің бір тал кылын рұксатсыз алма деп қатты тапсыратын 
болған» [44].

Осы жазылғандар Құнанбайдың қандай ізгілікті тулға екен- 
дігін айқындайды. Тұлабойында адамгершіліктің асыл қасиетте- 
рі молынан сінген оның діншіл болуы да елді имандылыққа бет 
бұрғызудың игі нышаны еді. Сондықтан да кажылыкка баруға 
батыл бел буғанда, бүгінгілер еияқты атақ-абырой үшін емес, 
ұрпағына қасиетті жол салуды мансүқ еткені анық. Құнанбай -  
заман ағымын эріден сезіп-білген акылды билік иесі. Көреген 
көңілі елін оқуға, білімге, мэдениетке бет бұру мақсатынан көрі- 
неді. Медреее, мешіт салуы да -  жарқын мақеатқа ұмтылыстың 
баянды бастамалары. «Қазак балаларының оқуын арман етіп көк- 
сеген Құнанбай өзінің күзегінен ен алғаш там салдырып, сауын 
мал жинап беріп, айналасындағы казак балаларын, өз балаларын 
окыткан» [44].

Ешкімнін ойына келмеген касиетті іс Меккеге үй салуды жү- 
зеге асырған Құнанбайдың кажылыққа дейін-ак халқына жасаған 
жаксылыктары жетерлік. Әрине, болыс болып, ел билеген соң ара- 
тура каталдык та жүреді. Құнанбайдың елге тигізген шапағатын 
әркім жүрегінде сақтаған. Сонын айкын айғағы -  талантты сати
рик акын Ш. Смаханұлы Д. А.Қонаев туралы жазған шығармасына
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пікірін білгісі келгенде «Ата-бабаларының тарихы мен шежіре- 
сін жетік білетін Димекең: «Кітабының ішінде Құнанбай қажы 
туралы айтыла ма, егер айтылмаса, ол кісі кітабыңа кіретін бол- 
сын» деп Абайдьщ әкесі Құнанбайдың Қонайға жасаған жақсы- 
лықтары жөнінде біраз әңгімелейді» [ 47. ]. Демек, қайраткер 
тұлға Құнанбай кажының экесіне жасаған жақсылығы жайлы 
сан рет естіп каныккан болар. Шығармаға енгізуді талап етуі де 
Абайдың экесіне деген ізгі құрметтің берік белгісі.

Б. Момышұлы семейлік соғыс ардагері Мизэміл деген кі- 
сіден естіген Құнанбай мен Абайдың арасындағы бір қызықты 
жайды эңгімелеген. Мизәмілдің экесі Абаймен жақсы араласқан. 
Бірде жолыкканда -  Сен экеңнен артықсың -  депті. -  Сірэ,ақын- 
дығын, алғырлығьш, даналығын ерекшелесе керек. Абай: -  Жоқ, 
мен экемнен артық емеспін -  деп жақсы жылқы тұкымын үйірден 
таңдаудағы эке мен бала арасындағы бір оқиғаны айтып берген. 
Қысқасы Құнанбай Абай 100 қойға сатып алған құнанды алдымен 
жазбай танып, жылқышьшарға ұстатқан да, өзі таңдаған құнанды 
ұстатып, екеуін жарыстырып сынаған.

Әңгіме былай тэмамдалады:
Жақындағанда тэтем:
Мырзажігіт, қазір құнаның қалай болар екен, құлап қалмас па 

екен? -  деп күлді. Езуін жиьш алғанша болған жоқ, жүз қойлық 
жүйрігім етпетінен түсті. Анау тұсымыздан қуйғытып өте шыкды.

Тэтем:
Ал, Мырзажігіт, сау бол -  деді де, атын бұрып ап, өз
жігіттерімен жүрді де кетті. Мен әкемнен артық болсам, өз 

жылкымның ішінен жүйрік құнанды таңдай білмес пе едім?... 
Бала қандай ақылды болса да, экесінен бір басқыш төмен болады 
екен- деген түйінге келдім, -  деді Абай [33].

Б.Момышұлы мұны «Абай жолынан» сюжетіне неге енгізбе- 
генін сұрағанда, автор «Мен максатыма қызмет етпейтін дерек- 
терге көңіл аудармаймын. Суреткерлік талғам дегеніміз, бәлкім, 
осы шьн-ар» деп жауап берген.

Бұдан нені аңғарамыз? Жазушы өзі мэлімдегендей, «романға 
мұндай толып жатқан оқиға енбей калган». «Максатқа қызмет 
етпейтін» деуі де сол кезеңнің эдеби бағытына келмеуін білді- 
реді.

Құнанбай заманында жүйрік жылқыларға зор көңіл бөлген.
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Қ. Кемеңгерұлы сол кездегі өзі білетін бір деректі алға 
тартады.

«Құнанбай дэуірі жүріп турған кезінде ат жетер жерден жүй- 
рік, сұлу айғыр алғызып жылқысьш түзеген» деп жазғаны да 
осынау оқиғаның бұлтартпас дэлелі. [ 48.160.]

Суреткер ұстанымы Абайдың тарихи, көркем тұлғасын сомдау 
еді. Оның үстіне Құнанбайдың болыстығы, қажьшығы бар, оның 
бэрін қалт жібермей кадағалайтын коммунистік идеология мүд- 
десінде бейнелеуді негізгі максат еткендікген, катаң шарттарынан 
да шыға алмады. Қүнанбайдың қасиеттілігін, адамгершілігін, 
ақылды істерін, білімділігін, ілімділігін эбден пысыктап зерт- 
теді. Аруақтың алдында киянат болса да, амалсыздан Абайды 
социалистік эдебиеттің аукымында сомдаудан ауытқымау да, 
Құнанбайды бейнелеудегі катал көзқарас та мэжбүрліктен туьш- 
дады. Басқаша жасауға жол жок болатын. Көлдеңен кедергілер аз 
емес еді. Бэріне көнді Әуезов.

Қүнанбайдың бала-шагынан алған тэлім-тэрбиесі де, иманды- 
лык пен мейірім, шапағат шум’ына бөленіп өскені, білім, ілім бо- 
йына жинақтауы да ата-бабаларынан қалыптаскан ізгі, өнегелі 
дэстүр. Мұны К. Ысқақұлы былай баяндайды.

«Бала кезінен бастап, Қүнанбай өте р'ымды, зерек, алғыр, бір 
естігенін, окығанын ұмытпайтын болған. Ол ес біле бастм'анынан 
экесінің қасында отырып, көп эңгіме, оқиғаларды, биліктерді есі- 
тіп, казақтың өмір сөздерін, макал-мэтелдерін, нақыл сөздерін, 
батырлар, эпостық жырларды тарихи окиғаларды жадына сақтап 
алатын болған.

Жас кезінен ол шешендік өнерге сөз тапқыш эдіске бейім 
болды. Адамдық борышты қалай актау керек деген сүрақ 
Құнанбайдың ойынан ерте кезден орын алған. Өз экесі Өскенбай 
халыкқа еңбек етіп,адал болу керек, арын, адамшылығын сатпау 
керек деген ақыл айткан» [44].

Ел билеу билік жасап, эмір берумен бітпейді. Халыкпен етене 
араласу ел ішінің тіршілігін көзбен көру мен жағдайына жэрдем- 
десумен жалғасады. Мұны нақты деректен таба аламыз.

«Асқан балуандарды, ел жауын жеңген батырларды, ел 
коргаған ерлерді сүйетінін аңғарған. Жэне ел үшін дауға тү- 
сіп, ел намысын жоқтап, елін білім-өнерге бастаған адамдарды
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сүйетінін байқаған. Қайткенде туған елге, арысы халыкка адал 
еңбек еткен адам-адамдық борыштан құтылып, шын адам атына 
ие болады деген байламға келеді. Құнанбай ел алғысын алмай 
адамдыққа кол жетпейтінін сезеді». Абайтанушы Т. Ибрагимов 
Құнабайдың мықты балуан, найзагер болғанын айтса, Б. Исабай 
бір жиында жығылып қалған соң. «Алладан дүға етіп, ел басқару- 
ды сұрағанын» жеткізеді [49]. Ол кілемдегі күресте кандай мықты 
болсын, өмір күресінде де адуынды, қатал да қайсар ел басқару- 
шы, аға сүлтан болғаны мәлім. «Егер еліме эділетсіздік етсем, 
туралықта тз^ісқандықта жағыма шықсам, жұртқа мені мазақ ете 
гөр деп жалбарындым. Осыдан кейін өмірімнің соңына дейін эділ 
болуға өзіме сөз бердім. Алла тілеуімді қабыл етті» деген екен 
Құнанбай [50].

Осьщан-ақ Абайдың болмысында асыл экесінің ұлылығы 
мен ұлағаты арайланып тұр емес пе? Бұл адамның өзін-өзін та- 
нуы, өзін-өзі меңгеруінің өміршең өнегесі. Сонан соң Кәкітай 
айтқандай: «Қартаң тартқанда, халық Меккеге барғанды біл- 
мейтүғын уақытында эуел бастан Мекке барып, онан келген соң 
ешбір дүние сөзіне кіріспей, бір ғана ғибадатын қылып, өлгенше 
үйінен шыкпай өтіпті» [44].

Қасиетті кажылығын өтеген соң, билікке араласпай, ел-жұр- 
тына акылын, ғибадатын, ғибратын айтып өткен Қүнанбайдың 
кісілік келбеті, парасат-пайымы үлгілі қартаюдың мағыналы 
мысалы. Құнанбай қандай эділ, тура, ізгілікті тұлға болса, 
«Ғибадаттың ең үлкені көңілдің тазалығы, адам баласында жаны 
ашырлық» деп мұны өмір жолына шамшырақ етіп кеткен Абай 
да -  үлы экенің ұлы үрпағы. Құнанбайдың сан алуан ізгілік істе- 
рі, жақсылықтары, адамгершілік касиеттері жайлы Т. Жұртбай, 
Б. Сапарэлі т.б. зерттеулерінде жеткілікті жазылған.

М. Әуезов «Абай жолын» калай жазғандығы туралы мақа- 
ласында, эке мен бала арасындағы тартысты негізге алғанын, 
«Абай -  жаңа заман, Құнанбай -  ескі заман, екі заман тартысын 
эке мен баланың тартысы арқылы суреттедім» деп екі ғажайып 
түлғаны бір-біріне қарама-қайшылықта бейнелеу сипатын айғақ 
етеді. Бұл -  акталу емес, ащы ақиқат. Егерде экенің өнегелі тэлім- 
тэрбиесінен түйген талант тағдырын кескіндегенде, онда роман 
советтік қатал коммунистік идеологиядағы қатаң қағидаларға,
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социалистік реализмнщ өткір талап-шарттарына сай келмес еді. 
Ондай жағдайда өткенді өнегелеп, көне дәуірді дэріптеді деген 
түрлі сылтау да, ол аз десеңіз өмірін қиып жіберуге даяр үкімет- 
те аямас еді-ау. Амалсыз өмірлік шындыкты көркем шындыққа 
бұрмалауға баруы, түбі ертең таным-түйсігі бар буын ақтап 
шығарына үміттенсе керек. Өйткені қыруар кұжаттық мате- 
риалды салмактап, саралау барысында Құнанбай мен Абайдьщ 
ара қатынасын, әкелі-балалы сыйластык дэстүрін саналы түр- 
де пайымдап, анық-қанығына бір жетерін сезінген шығар. 
М. Әуезовтің Абай өмірбаяны туралы төрт зерттеу мақаласьшда 
Құнанбайдың өмірлік іс-эрекеттері шынайы көрсетілген.



t3 -̂ Эпс̂ іс̂

СУРЕТКЕРДІҢ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМІ 
(шығармадағы психологиялық пейзаждық 
бейнелеулер)

1961 жылы Мэскеу маңында ауруханада жатқан 
М.Әуезовтің халін сұрап барған эдебиетші-ғалым 
И.Брагинский біраз эңгімелескен. Жазушы сөз арасында 
орыс эдебиетінің өзіне тигізген уланғайыр эсерін, эсі- 
ресе, Тургеневтің айырықша ықпалын атаған. Расында 
И.А.Тургенев туындыларын шебер тэржімалау бары- 
сында М.Әуезов орыс классикасындағы ғаламат сти- 
листтің мэтін мэнерлеудегі түрлі тэсілдерін меңгерген. 
Жазушы сөйлемдеріндегі ырғақтық-интонациялык, эуез- 
ділік кырларын жете зерттеген. Әрі табиғатты суреттеу- 
дегі сыршылдығын, лирикалық пейзаждары мен пси- 
хологиялық толғаныстарын, табиғат пен адам сезімін, 
ішкі дүниесін сабактастыра бейнелеу ерекшелігімен те
рец танысқан. Мұны біз М.Әуезовтің «Абай жолы» эпо- 
пеясында көркемдік-психологиялық тэсілдерді молынан 
қолдануынан айқын көз жеткіземіз.

Н.Г. Чернышевский Л. Толстой туындылары туралы 
«Кімде-кім өзіндегі адамды зерттемесе, онда ешқашан 
адамдар жайлы терең білімге кенеле алмайды. Олай 
болса, граф Толстойдың ерекшелігіне келсек, ол өзіндегі 
адам жанының құпия өмірін соншалықты мұқият зертте- 
ді» деп токталады.[51]Ол жазушының адам ойының ішкі 
қозғалыстарының картинасын бейнелеу шеберлігінін кілті 
-  «адамзат жүрегін білу, біздіц көз алдымызға, оньщ кұ- 
пияларын ашу қабілетгілігінде» деп біледі. «Бұл дегеніміз
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туындыларын біз таңданарлықпен қайта оқып шығатын эр жазу- 
шының мінездемесіндегі бірінші сөз».[51.]

Чернышевский Толстойдың адам жандүниесінің калтарыс- 
тарьша тереңдейтін суреткерлік талантына сүйсінеді. Адам 
жандүниесінің кұпиясын жұмбақ сырларын сипаттауда М.Әуезов 
теңдессіз шеберлігімен дараланады.

«Абай жолында» Н.Чернышевский пайымдаған «адамгерші- 
лік сезім тазалығы», «жоғарғы адамгершілік мұрат» роман-эпо- 
пеядағы Абай жэне басқа кейіпкерлер жандүниесін бейнелеуден 
табылады. М.Әуезов Л.Толстой мен И.Турғенев туындьшарыньщ 
тіліне терең бойлаумен бірге, кейіпкерлер элемін сомдау сипатын 
жете сезінген.

Г.Чернышевскийдің «Граф Толстойдьщ туындыларындағы сұ- 
лулыкты бағалауға көп талғамға ие болу керек, эйтсе де шьшайы 
сұлулыкты, шынайы поэзияны түсіне білетін адамның граф 
Толстойдан нағыз суреткерді көре алады, ол дегеніміз тамаша 
таланттағы ақындык» -  деген ак жүрегінен ақтарылған байьш- 
тауьшда улы жазушы шығармаларының эстетикасы мен поэ- 
тикасының айырықша биіктігін, үндестігін байқатады. [51]

Суреткердің соны сипаттауларымен, бай тілінің бейнелелігі 
мен ой шалқарлығының поэзиялық мэнерлілікпен, көркемдікпен 
іштей тутастык табуы да өзінің кажырлы, табанды ізденісімен эрі 
үздік үлгілерден үздіксіз үйренуімен сабактастырамыз. Толстой 
тілі бай, сұлу, сыршыл болғанымен, бэрібір поэтикалық көркем- 
дік қуаты жағынан Әуезовтің мерейі үстем екендігі анық. Ақьш- 
дык шабыттан ағыл-тегіл ақтарылған алуан бояулы тіл алуан 
түсті, хош иісті жүпар гүлді қыр-даланы елестетеді. Ғажайып бір 
әсемдік элемі. Тіл тереңдігінің түпсіз түңғиығы.

Л.Н.Толстой «Мен тарихи шығарма жазғанда эрбір ұсақ- 
түйегіне дейін тұтастай шындыкқа дэл келуін үнатамын» деп 
жазған.[52.4] М.Әуезов толстойлык тиянактылық пен ұқыпты- 
лықтан үйренген. «Абай жолындағы» көркем әрі тарихи деталь- 
дың дэлдігі де жазушының тарихи шығармаға құжаттық-деректік 
жағынан да, теориялық негізде де мұкият дайындалғанын көрсе- 
теді. Ол тарихи туынды шындығынан ауытқымауына күш салды. 
Әлдебір бұлтару, ауытқу, өзгертулер авторлык ұстанымнан 
емес, сол кездегі коммунистік идеологияның катаң талабынан 
жасалды. Өмірлік шындықты көркемдік шындыққа ұтымды
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ұштастыру ерекшелігін Ә.Нұрпейісов «Тарихи тақырыптарды 
талқылағанда» атты мақаласында «Қалай десекте Мұхтар Әуе- 
зов Абайдың ұлы бейнесін сомдағанда бірде-бір тарихи деректі 
бұрмаламады, өз кейіпкеріне балшык жағудан алыс болды. Ал 
өзінің өлмес қаһарманының ұлы адамгершілік куаты зор интел- 
лектісін капай аша білген» деп пайымдапты [3].

3.1. Портреттік суреттемелер сонылыгы

«Абай туралы романдардың ерекше құндылығы тек олардың 
идеялык куатының молдығында, элеуметтік тынысының кеңді- 
гінде ғана емес. Өздерінің көркемдік жетілуі, суреттеу қуралдары- 
ның молдығы мен алуан түрлілігі жм'ынан да бр[ романдар 
ұлттық әдебиетімізде шоқтығы асып, окшау көрінеді» [53.194]. 
А. Нұрқатов биік пайымдай келе, романдағы портреттік суретте- 
мелердің, сипаттамалардьщ өзгешелігін де атап көрсетеді.

«М. Әуезов үшін портреттік сипаттау -  кейіпкердің жан-дү- 
ниесін айқындап аша түсудің де кұралы» [53. 198].

Романда портреттік мінездеулер мен сипатгаулар мол әрі сан 
алуан. Әр кейіпкердің келбет-көркін, түр-тұлғасын, болмыс-біті- 
мін айқындауда психологиялық ерекшелігімен көрінеді. Әр ке- 
йіпкердің портретінің көркемделуі де бір-бірін ұқсамайды, дара 
да сара

«Қияда» тарауында Абайдың 17 жасында эке атануы, Діл- 
дэдан Ақылбай мен Күлбаданың дүниеге келуі, үшінші балаға 
аяғы ауырлығы баяндалады. Сондай-ак, Ділдэ отауын танысты- 
руда автор Абайдың портретін бейнелейді. «Бұл кезде Абайдың 
да денесі іріленген. Жауырынды, сүйекті болып қалған екен. 
Бойы ортадан биіктеу. Сүйегі ірілеумен қабат, бүлшық еттері 
де толып, бар мүсіні балғын, кесек тартыпты. Бұл пішіні де де- 
несіне лайық дөңгеленіп, ірілеп қалған. Ұзынша қырлы мүрны 
көтеріңкі, үлкен. Жазық биік маңдайы шекесіне таман келгенде 
дөңкілдене түсіп, кең көсілгендей. Қыс суығынан бет, мүрны то- 
тықса да келбетті маңдайы ақшылданып, айқындап түр. Отты су
пу көздерінің ақ -  қарасы элі де тап-таза. Көзінің сыртқы шарасы 
томпақтау жэне ұзынша біткен. Жіп-жіңішке боп, кең соылған 
үзын қастары мен ойшыл, отты көздері Абайды өзге жүрттың 
ішінен оқшауырак етіп түрады. Жақсы туыс белгісі сияқты. Әлі
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ұзармаса да, теп-тегіс боп, тебіндеп шығып келе жатқан коңыркай 
мұрты бар. Барлык тұлғасы сай келген қара сұр жігіт. Сонау сұлу 
болмаса да, ұнамды, сүйкімді». [40. 217].

Отбасын құрып, эке атанған Абайдың алдымен денесіндегі, 
бет-пішініндегі өзгерістер берілген. Сүйегінің ірілігі, бұлшық 
еттерінің толысуы, бар мүсіні балғын кесек тартуы -  жастықтан 
есейіп, ересек жаска кадам басу нышаны. ¥зынша кырлы мүры- 
ны, жазык биік маңдайы да келбеттілігін байқатады. Жазушы ке- 
йіпкер өң-жүзін кескіндей келіп, жанарынын өзгешелігін, «Отты, 
сүлу көздерінің ак, қарасының әлі де тап-тазалығы» тіршілік бей- 
нетіне көп араласа қоймауын көрсетеді. «Жіп-жіңішке боп, кең 
созылған ұзын қастары мен ойшыл отгы көздері» -  Абайдың үне- 
мі ойланып, ізденіп, әр нэрсеге алаңдап тынбайтын ерекшелігін 
танытады. Теп-тегіс боп, тебіндеп шығып келе жаткан қоңыркай 
мұрты да жігіттік белгісі. Осынау портреттік аныктауцың түйіні
-  «барлық тұлғасы сай келген кара сұр жігіт, сонау сүлу болмаса 
да, ұнамды, сүйкімді». Абайдың түр -тұлғасы эдемі бейнеленген. 
Әуезов суреткер Абайды бала кезінде көргендіктен, оның түр -  
тұлғасының, болмыс-бітімінің ерекшеліктерін жақсы есте сактап 
қалған. Көркемдік елестетуімен есейген, оң- солын таныған жі- 
гіттік жылдардағы келбет -көркін шынайы бейнелеген..

«Дэмежан сүңғақ бойлы, көтеріңкі кесектеу мүрны бар, 
жадыраған үлкен, эдемі қара көзді эйел еді. Ақ, қарасы айқын көз
-  тұнжырай біткен анық бота көздің өзі. Ашық дауысты Дэмежан 
сөйлеген сайын оның үлкен, аппақ тістері кең ашылады. Жүка 
еріндерінің қызылына жарасып жиі көрініп отырады. Күйеуі үн- 
сіздеу, аз сөзді бүйығы кісі болғанда, Дэмежан мүлде баска. Ол 
керісінше, шапшаң, ашык сөйлейді. Адамға тез кабысатын жол 
мен жөнді өзі біліп баскаратын көшелі кісідей. Бұл үйдің еркегі 
ері емес, өзі тэрізді. Жаңа отыра бере, үлкен баласына самауыр 
кой деп бүйрык еткен. Баласы сол шаруаға айналысканда күйе- 
уіне де іс тапсырған. Түрып казан астына отын жарып экел деген 
еді» [40]

М. Әуезов арулар, әйелдер портретін бейнелеуде көз, жанарын 
ерекшелеп, одан акыл мен сұлулык сэйкестігін даралайды. Дэ- 
межанға берілген портретгік мінездеуде де алдымен «жаудыраған 
үлкен эдемі кара көзі» сипатталады. Сол жанардьщ т^ ы  бір ерек- 
шелігі -  көзінін ак, карасынын айкындалады. Сұлулыктың бұл да
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бір жанардағы айрықша сипаты.. Дэмежанның сұңғақ бойына, 
көтеріңкі кесектеу мұрнына жарасып ақ, қарасы айқын, бота кө- 
зі эдемілігін даралай түседі. Автор ашык даусьш айтуы арқылы 
жандүниесінің кіршіксіз тазалығын еске салады. «Үлкен кесек 
аппақ тістерінің кең ашылуы да» дидарындағы эдемілікті эспет- 
тейді. «Жұқа еріндерінің қызьшынан жарасып жиі көрінуі де» ке- 
ліншектің келбет-көркіндегі тағы бір эсемдігін ашып тұрғандай 
эсер калдырады. Күйеуінің үнсіздігі мен аз сөзді бұйығы кі- 
сі екендігіне тоқтала отырып, үйдегі бар тірлікті ақылға салып, 
жөнге келтіретін Дәмежанды окырманға ыкыластана таныс- 
тырады. Осынау психологиялық мінездеуде оның «адамға тез 
кабысатын жол мен жөнді өзі біліп басқаруын көшелі кісідей» 
келбеті де кескінделіп, одан эрі ол нақты іс-эрекетке ұласып ке- 
теді. Үлкен баласына самаурын қойғызып, күйеуіне қазан астына 
отын жаруын тапсыруы жарасымды отбасьшың сыйластығын 
көрсетеді. Осының уйыткысы болып жүрген Дэмежан. Мундай 
шаруакор пысық, іскер эйелдер өмірде де бар. М. Әуезов эйел- 
дер бейнесін жасау кезінде олардьщ сұлулығына, эдемілігіне 
бір жақты тоқталмайды. Әйелді жанымен де, тэнімен де сүлу 
ғана емес, ақыл-ойымен, парасатымен, үлкенге ізетті, кішіге іл- 
типатты, отбасына сүйікті, сүйкімді келбетте кескіндейді.

Сүйіндік үйіндегі қонақасыға шақырылған Абай мен Тоғжан- 
ның кездесуі -  романдағы тартымды эпизодтардың бірі. Тоғжан- 
ның портреттік суреттемесі -  сұлулыкты бейнелеудің озық үлгісі.

«Орташа келген қырлы мүрын енді анық көрінді. Қырынан 
карағанда бір түрлі сүйкімді екен. Жүмсақ жұмыр иегінің 
астында жүқа ғана толқындай боп, нэзік бүғағы білінеді. Жыл- 
тырап, таралған шашы қап-қара калың өріммен ерекше аппақ, нэ- 
зік мойньгаа карай қүлап түсіпті. Үлкен де,кішіде емес, эшекей 
сырғасы діріл қағып, дамыл алмай сілкіне түсіп түр». [40]

Автор Тоғжанның қыр мұрнының сүйкімділіғін ерекшелей- 
ді де, нәзік б^ағын жұқа ғана толқынға теңейді. Толкын -  ару 
келбетінің сұлулығын сипаттауда жазушы жиі қолданатын сөз. 
Жэне мұны Абай сүйген, ғашық болған қыздарды сипаттауға 
колданады.

Тоғжанның шаш күтімі де оқырман назарын бірден өзіне 
тартады. Шаштың жылтырауы, таралуы, қалың өрімі дараланады. 
Нәзік мойнының аппақтығы да ажарын айшықтайды. Орташа үл-
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пдеп эшекей сырғасының діріл қағып, дамылсыз сілкшуі кыз- 
дың ішкі сезімін, жандүниелік толкуын сездіртеді. Осылайша 
суреткер сырғаның динамикасымен арудың ой элеміндегі, се- 
зім сипатындағы психологиялық ерекшелікті үйлестіреді. Мұны 
Тоғжанның Абаймен жүздесуіне сабақтастырады да үнемі оған 
оралып отырады. Бұл М. Әуезовтің көркем шығарманың психо- 
логизмін дамытудағы өзіндік ізденісі.

Төсегіне жатқан Абайды жайғастырып болып, қайтып кет- 
кен Тоғжанның қимьш-эрекетіндегі сүйкімділік наздылык, ішкі 
ғашықтық сезімі, сүйіспеншілігі бір ғана шолпы динамикасымен 
шынайы, эсерлі суреттеледі.

«Шолпы әуелі жиі сылдырлап, аздан соң баяулай бастап, тағы 
біраздан соң анда-санда бір ғана шылдыр ете түсіп ұзап барады.

Абай өз жүрегінің аттай тулап соққан дүрсілін естіді. Шолпы 
үнін сол басып барады. Өзгеше ыстық қымбат шолпы ең сощы 
рет бір шылдыр етті де, білінбей кетті. Түн тыныштығы ұрлап 
кеткендей, жұгып кетті» [40. 116.].

Абаймен жүздесіп, сұхбаттасып кайткан Тоғжанды оның 
шолпысының эуелі жиі сьшдырауы да ғашыктық сезімнің қуатын 
танытады. Шолпы сьшдыры Абайдың тулаған жүрегінің дүрсілі- 
мен астасады. Алдымен анда-санда бір шьшдыр етуі, ұзап бара 
жатқан жүрісін аңғартса, ең соңғы рет бір рет шылдыр етуі мүл- 
де көзден тасаланған шағын білдіреді. Әдетте шолпының жасалу 
сэні, түрлі-түсті кымбат тастармен эшекейленуі, бағалыльны 
сипатталса, Абай көзіне ол өзгеше ыстық, кымбат болуы арадағы 
махабаттың куэсі іспетті.

«Сүттей жарық, айлы түн, таң элі жоқ. Бірақ жоқ екенін біл- 
се де, Абай элдеқандай өзгеше «таңды» сезеді. Күйік те, үміт те, 
қуаныш та, азап та бар жүрек таңы». [40. 115]

Абайдың Тоғжанмен тілдесуге асыққан сәтінің суреттелуі де -  
көркемдіктің бір кереметі. Сүттей жарық, айлытүн-ғашықтардың 
жүздесіп, армансыз сыр ақтаратын түні. Абайға бүл түн алыстау. 
Дэл қазір ол «әлдеқандай өзгеше таңды күтеді». Мұндш-ы «таң» 
ұғымы дидар, көркімен жан-жүректі баурап алған -  Тоғжан. Ав
тор мұны «күйік те, үміт те, қуаныш та, азап та бар жүрек таңы» 
деп даралайды. Демек, бүл -  ғашыктык азабы. Суреткер таңцы 
асыға күткен, Абайдьщ дамылсыз шағын, алабұрткан көңілін, 
алуан толғанысты сезімін қалай эсерлі жеткізген!
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«Кеуце толған өзгеше ыстық, өзгеше жұмбақ мол сезім. Соны 
шалки түсіп, шарықтауы көп. Лыпыл қаққан канаттай тоқтаусыз 
құбылып, тыныштык ала алмай секіреді». (40.115.)

Өзгеше ыстық, өзгеше жұмбақ мол сезім -  бұл ғашықтық се- 
зім. Шалқи түсіп, шарықтауының көптігі -  Абайдың Тоғжанмен 
жүздесіп, тілдесуінің тыншымай жалғаса беруі. «Кеуде толған сол 
сезімнін лыпыл каккан канаттай тоқтаусыз кұбылып, тыныштык 
ала алмай лепіруі де» ғашыктыктың акын жан дүниесін мазалаған, 
өзіне тэн нэзік сипаттары. М.Әуезовтің суреттеу тэсілінін кере- 
мет көркем тілмен ғашьщтык сезімді, ой азабы мен арпалысын 
ғаламат бейнелеген. Адам жаньшын беймэлім сырларын калай дэл 
жеткізген! Ғаламат сулу, сыршьш лирика окып отырғандай күй ке- 
шесіз. Көңіл-күйдің көркем тілмен кестеленген кереметтері!

М. Әуезовтың дүниетанымынын кендігі, ойлау терендігі кез 
келген суреттемеден штрих, детальдан байкалып отырады. Әдет- 
те адам жандүниесін, ішкі сезімін, көңіл-күй күбылыстарын бір- 
бірімен карым-катынасында, зат пен бүйымға катыстыра жэне 
табиғатпен, айнала коршаған орта жағдайына байланысты сурет
теу, сипаттау әлемдік эдебиетте калыптаскан үрдіс десек, ғұлама 
суреткердің психологиялык сипаттаулары бір-біріне ұксамайды. 
Әр суреттеу, сипаттау өзгеше. Өз ерекшелігі бар.

«Үй іші жым-жырт. От әлі маздап жанып жатыр. Үлкен 
казанньщ астын жалын дамыл алмай жалап түр. Әуелде толтыра 
кұйылған іркіт казір бірер кайнап калган екен. Кемерінен орта 
түсіп, шымыр-шымыр кайнайды. Жаңагы Байдалының ашулы 
сөздерінің, тұсында Абай көзі казан бетіне түсіп еді. Қоюланып 
бара жаткан ыстык кұрттын ортасы кей-кезде көпіршік атып, 
саңкылдап кайнайды. Сол көрініс тап Байдалы ашуындай. 
Қайнауы жеткен ашу-кызуы жеткен кұрттай. Бір жер емес, казан 
беті эр түстан бүрк-бұрк етеді. Ол дагы осы елдегі эр жерден шан 
беріп жаткан Қ^ыншак, Сүйіндік, Бөжейлердін ашулары сиякты 
[40. 158.].

Бір Караганда казактың ұлттык тагамын әзірлеу үдерісін 
сипаттаган. Кемерінен орта түсіп, шымыр-шымыр кайнаган 
казанга Абайдың көзі түседі бір сэт. Жай түспейді. Байдалынын 
ашулы сөздері айтылган түста түседі. Сонан кейін коюланган ыс
тык кұрттын ортасы кей кезде көпіршіп, сакылдап кайнаганы сөз 
болады. Қазанның осы бір кайнауы Байдалы ашуына баланады.
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Адам ашуын сипаттаудың сан алуан амалдары бар. Автор 
казандағы іркіттің түрлі қайнау ерекшелігін болыс-байлардың 
ашу-ызасына сэтті қолданған. Қазан бетінің эр тұстан бұрқ-бұрқ 
етуін Құлыншак, Сүйіндік Бөжейлердің ашуына теңеген. Бір 
ғана казанда құрт қайнатып, іркіт әзірлеудің технологиясы арқы- 
лы Абай көзімен Байдалы жэне баска да ел жаксыларының ашу- 
ызасын сэтті теліген. Ешкімнің ойына келмес, көркемдік элемін- 
дегі өзгеше психологиялық суреттеу.

Көркем шығармада кейіпкер портреті, адамның өң-түсін, 
келбет-көркін сипаттау суреткерлік эрі суретшілік қабілетті, 
байқау, түйсіну, елестету т.б. психологиялық ерекшелікті талап 
етеді. Портреттік бейнелеулердің де түрлі тэсілдері бар. М. Әуе- 
зов кейіпкерлерінің түр-тулғасын, бет-жүзін, ым-ишарасымен, 
емеурінімен, түрлі мимикалык жэне психологиялык, сезімдік 
сипаттарымен психологиялык шынайылыкта бейнелеген. Жэне 
жай портреттік суреттеме ғана емес, белгілі бір іс-эрекетпен, ой- 
толғаныспен өзінен кейін кандай да бір үдеріске жалғасады. Ке- 
рімбаланың портреттік сипаттамасына психологиялык мінездеу 
катар алынған.

«Шошактау боп біткен үлкен кой көзді, ак кызьш жүзді, калың 
шашты Керімбалада саналы кайрат бар, үстамды, сырлы салмак 
бар. Сонысымен ол эрі сэнді, эрі өзгепіе біткен сүлу» [40.331.].

Жазушы Керімбала сұлулығын келбет-көркінен емес, адамгер- 
шілік касиетімен танытады.

«Бар жиын, эсіресе, Базаралы, Жиренше, Абайдай аға жастар 
шіміркене түседі. Ак кызғылт рең Керімбаланың да жүзіне бір 
толкын соғады. Акырын ғана көркем сыңкыл эсем үнмен Әйгерім 
күліп, кызарады» [ 40.332.].

Керімбала сүлулығына Базаралы, Жиренше Абайдың кұмар- 
туы автор баяндауында Керімбаланың көркіне акылының сай екен- 
дігін, бойындағы имандылык пен ибалылыкка білім-білігі үйле- 
сім тапканын аңғарамыз. Оны катарлас жастар жанынан коштау, 
колдау буымен іштей ынтығып, ыкыластануымен сабактастырады. 
Керімбаланың ак кызғылт реңіндегі толкын -  акылдылыктьщ, 
ұстамдылыктың, санальшыктың нәзік ерекшеліктері. Әйгерімнің 
күліп, кызаруы да «көркем, сыңкыл эсем үнге» баланған.

Бұл психологиялык сипаттаудың соны үлгісі. Осынау поэ- 
тикалык, эстетикалык детальда этикалык, эдептік сипат бар.
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Жастардың жарасымды сыйластығы, жаңа заманның лебін сезі- 
нуі, соған қатысты таным-түсінігі байқалады.

Портреттік бейнелеулер бір-бірінен берілу тэсілімен де, су- 
реттелу мэнерімен де дараланады. Салтанаттың дидар, көркінің 
кескінделуі де суреткердің сезімталдық, байкампаздық қырын 
айқындайды.

«Салтанаттың жұқалаң қызғылт нурлы ақша маңдайы мен 
ұзынша қырлы мұрнында, ақ буғақты жұп-жұмыр иегінде тол- 
ісын білінді. Уыз жастық ажар бар. Жүзі кызыл шапақтап, күлім- 
сірей реңденеді. Жылтырай таралған калың шашы қызғьшт реңді. 
Сәнді салмақпен, баяу төңкеріле карайтын үлкен қой көздерінде 
назды, нәзік сүйкімділік бар. Аппақ жұмыр саусақты, үлпілдеген 
ақ білекті сүлудың алтынды білезіктері, көп жүзіктері де эсем. 
Құлақтағы шілтерлі алтын сырғалары тынымсыз жылтырайды. 
Күтімді таза сұлу іпр-ыласын ол да сэндей түседі. Қыз аты 
Салтанат екенін білгенде, Ербол ішінен: «Салтанат десе Салтанат 
екен. Сырт сыпаты да, қасиеті де шын Салтанат қой» деп аса құр- 
меттеп кетті» [ 40.406].

Жазушы ару ажарын, сұлулығын сипаттауда да толқын сөзін 
сэтті колданады. Мұны Салтананттын сұлулығын сипаттауға да 
пайдаланған, сонан соң түске, сын есімдеріне ерекше мэн бе- 
реді. Салтанаттың сүлулығын айқындап тұрған жүзінің қызыл- 
дығы, КЫЗЫЛ реңділігі, оның шапақтап, күлімсірей реңденуі де 
шырайынын сұлулығын ерекшелей түседі. Көз кадасынын өз- 
гешелігі де ерекшеленеді. Яғни сэнді салмакпен, баяу төңкері- 
ле қарауы да Салтанат сұлулығын айшықтайды. Көздеріндегі 
назды, нэзік сүйкімділік те келбет-көркі эсемділігіне, жандүние 
эдемілігіне еліктіріп экеткендей. «Аппақ жұмыр саусак, үлпіл- 
деген ақ білек» -  Салтанаттың сүлу сымбатын асыра түседі. Қыз 
көркінің жаршысындай алтынды білезіктері эсем жүзіктері, ты
нымсыз жылтыраған алтын сырғалары да сэн-салтанатын эс- 
петтейді. Қыздьщ рең-көркі бір ғана күтімді таза сұлу шүғылаға 
теңестірілген. Автор Салтанаттың ақылы мен ажарына сай үй- 
лескен дидар, дене сұлулығын бірде іс-эрекетпен бағалатса, 
бірде кейіпкерлер көзімен, ойымен бағалатады. Ерболдың 
«Салтанат десе Салтанат екен» деп сыртқы келбет-көркі мен іш- 
кі ой дүниесіне адамгершілік қасиеттеріне таңданып, сүйсінуі 
де даралап тұрғандай.
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«Аппақ кесек ак тістерін сұлу қызыл еріндері аша түсіп, қайта 
жасырып Балбала езу тартады» [40. 332.]. Балбаланың езу тартуы 
да сыртқы түр-түлға сұлулығын ғана емес жандүниесінің сұлу- 
лығын да аша түскен. Әсем арудың езу тартуы аппақ кесек ақ тіс- 
терін айқындаса эрі қызыл еріндерінін ашыла түсуі бейне бір гүл 
кауызымен астасқандай. Жас сэулелі жүзді ашып, ажарлап тұрған 
кішілеу қара көз -  сұлулықтың, сүйкімділіктің айрықша сипаты.

М. Әуезов -  адам жанының құпия тереңіне бойлай білетін, 
өте үлкен психолог, аса сезімтал суреткер. Бір ғана сөйлеммен 
Әйгерімнің дидарын сұлулығымен үйлескен кара көзін ерекше- 
лесе, енді көзіндегі шүғыланың ерекшелігін сипаттайды.

Әйгерімнің аса нұрлы жүзіне көпшілік көңіл аударуын, жүз- 
көркіндегі бір ерекшелікті айкындап көрсетеді «Бұның жас сэуле- 
лі жүзінде кішілеу қара көзі, әсіресе, естен кетпестей.

Аса сыпайы қарайтын ойлы, нүрлы көзінде бөлек бір шүғыла 
бар. Жаңа жеткен жастык, тазалық шағында, ақ жүзді, ак сүр жүз- 
ді, кара көз эйелдерде окта-текте кездесетін осы шұғыла кейде 
коңыркай көлеңке реңденіп, көзінің астына ұялап түрады» [41. 
333.].

Ш ^ыланы Әйгерімнің ойлы, нұрлы көзімен аса сьшайы 
карауымен астастырады. Ак жүзді, ак сұр жүзді каракөз эйелдер
де ғана кездесетінін айкындап кетеді. Шр'ыланыц коңыркай ке
лейке реңдей көзінің астьша ұялап түруы да Әйгерімнің ар, жан 
тазалығын, асыл адамгерпіілік касиеттерінің молдығын, жаны 
мен ойьшың сүлулығын, мейірімділігі мен сыпайылығын, акыл- 
дьшығы мен алғырлығын таныткандай. Бірде ару жүзінен элдебір 
толкын байкаса, бірде тпүғыла көреді...

Кейіпкерді психологиялык мінездеуде оның келбет-көркі, өң- 
жүзінің барлык сипаты көрінуі тиіс. Алайда мұны керемет пси
холог суреткер ғана аткара алады. Бір ғана күлкімен ару жандү- 
ниесінің эдемілігін беру хас шеберге ғана тән. «Күлкісінің үні 
соншалык сыңғырлаған, сонша бір мөлдір, нэзік еді. Бұның күл- 
ген үні Тоғжан даусынан да эсерлірек. Қүлактан кетпестей эн тэ- 
різді күлкі екен [41. 41.].

«М. Әуезов үшін портреттік сипаттау кейіпкердің жандү- 
ниесін айкындап, аша түсудін де күралы» деп А. Нүркатов оны 
бір сарынды етіп алмай, алуан түрде колданатынын айкындайды 
[7.194-199]. Портреттік сипаттау, мінездеу, кейіпкердің бет-жү-
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зін, келбет-көркін бейнелеу жалаң сөздермен берілмейді. М. 
Әуезовтің портреттік бейнелеулерін оқи отырып, кейіпкердің 
түр-тулғасын көзге бірден елестетесіз. Ол бейне өз алдыңда, көз 
алдьщызда бетпе-бет жүздесіп турғандай. Портреттік кескін- 
деулерде адамның жандүниесі мен сезімінің сырлы сипаты сезі- 
леді. Кейіпкер ішкі элемінің диалектикасын ашуда М. Әуезовке 
жетер қаламгер сирек.

Портреттің шынайы шығуы өмірлік байқаудың, поэтикалық 
байқаудың сезініп, түйсінудің тереңдігімен де байланысты. Екі 
жүздей кейіпкердің сырткы тұлға-турпатын, бет-әлпетін қи- 
мыл-эрекеттегі қозғалыс ишарасының өзгеріп, құбылуын бейне- 
леуде көңіл көрегендігінен бөлек, терең таным керек. Аса қабі- 
летті психологтык қасиет, портрет кескіндеу, сипаттауларында 
автордың ешкімге ұқсамас талант даралығын да көрсетеді. Эпо- 
пеядағы барлық портретгік мінездеу, сипаттауларды салыстыра 
сараптасаңыз, бір-біріне ұқсайтын кейіпкер болмыс-бітімін табар 
ма екенсіз. Бұл да бір сирек талантқа тэн ерекшелік.

«Реалистік әдебиетте портреттің өзінен де адам мінезінің елеу- 
лі өзгешелігі аңғарылуы керек. Осы талап «Абай жолында»аса 
шебер орындалған. Мунда кейіпкер түр-пішінін сипаттау түрлі 
үлгіде беріледі» деп жазады академик Р. Бердібай [ 16. 39.].

Көркем ышғармада портреттік аныктау, мінездеулер кейіп- 
кер жандүниесін, ой-ниетін, сезімін, көңіл-күйін көрсетуде өзін- 
дік мэнге ие. Ал тарихи шығармада киын. Өйткені өткен дэуір- 
дің адамдарының келбет-көркін, ішкі дүниесін беру де сол тари
хи ғасырдың болмысын, ерекшелігін егжей-тегжейлі білу керек. 
Бұл тұрғыда элем эдебиетінде психологизм элементтерін көр- 
кем прозада Л. Н. Толстой шебер пайдаланса, М. Әуезов те сол 
биікте тұр. Зерттеуші ғалым «Абай жолында» мынадай ерекше- 
лікті бөліп атайды: «Адамдарды мінездеуінің аса тиімді тэсілі -  
қяһярмянды екінші бір кейіпкер көзімен көрсету. Европа, орыс 
эдебиетінде көптен калыптаскан бұл әдісті казак эдебиетіне сіңі- 
руде жазушы еңбегі зор» [16. 40.].

Әлем эдебиетін, мэдениетін, тарихын көп окып, зердесі- 
не токып кана қоймай, мол білімді кай салада да корсете білген 
Мухтар Омарханұлы көркем проза мен драмаға да жаркын жаңа 
үлгілер экелумен бірге, өзіндік дара дүниелер де енгізді. Әсіресе 
«Абай жолы» эпопеясында кейіпкерлер галлереясының молдығы
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өз алдына, олардың жандүниесін, сыр-сипатын, мінезін, сезімш 
ашуда да тосын тэсілдер жасады. Бұл негізінен кейіпкердің пси- 
хологиялық болмысын танытудан байқалып отырады.

Академик Р. Бердібай М. Әуезовтің портреттік мінездеуле- 
рін 4-ке бөледі. 1) «қаһарманның сырт келбетін толык келтіру», 
2) «адамның бірер белгісін атап өту», 3) «адам портретін түр- 
лі жм-дайда қайталап, эрбір кырынынан толыктыра отыру», 4) 
«Қаһарманың бет-жүзіндегі, денесіндегі ерекшелікті екінші бір 
адамның көзімен бағалату» [16.167].

М. Әуезов шеберлігі адамның портреттік суреттемелерін, 
психологиялық мінездеулерін, эмоциональдық жағдайларын, ой, 
сезім кұбылыстарын, көңіл-күй сипаттарын сыршылдықпен су- 
реттеулерінен айқын байқалады. Суреткерлік сезімталдык пен кө- 
ңіл көрегендігі, елестету кеңдігі мен түйсіну тереңдігі кез келген 
затты, дүниені, коршаған ортаны алуан сипатында бейнелеумен 
бірге, оны көзбен көргендей, көз алдьща тұрғандай суреттейді.

«Қазір сол қаражал кос кұла тершіместен ұзак жортады. Жүр- 
гіншілерді қажытпай, көңілдендіріп жүреді. Көк жайкын, алкү- 
рең бетеге арасында тыпырлай тықыр салып, жол үстінің киыр- 
шық тасты, кызғылт керішіне ширақ басады» [41. 249.]

Абай мен Баймағамбеттің Семейге аттанысы үш сөйлем- 
мен баяндалады. Әр сөз акпараттык, коммуникативтік кызметін 
атқарып түр.

Осынау сөйлемдерде табиғат аясындағы жүргіншілердің эре- 
кет! кескінделген Алдымен каражал қос құланың жүрісі, жүйрік- 
тігі, мініске төзімділігі, бабы айтылады. Жүргіншілерді кажытпай 
көңілдендіруі де -  осы касиеттерінде. Сонан осы жүрістің каркын 
алуы, үдемелілігі, адамның көңіл-күйімен үйлесімділігі бедер- 
ленген. Бетеге түсі де берілген. Көк жайқын, алакүрең. Бетегенің 
ат тұяғынан жапырылып, кайта көтерілуі тыпырлай тыкыр салған 
етістігімен бейнеленген. Жол үстінің киыршык тасы, қызғылт 
керішіне жылкылардың ширак басуы да қос аттылы азаматтың 
маңызды, аса бір қажет іске бет алғанын білдіреді. Жорту, ты
пырлай тыкыр салу, Ширак басу етістіктерінің катар алынуы да 
козғалыстың, эрекеттің динамикасын арттырады эрі сапардың 
мән-маңызын айғактайды.

«Доғажал, кең сауыр, кояндай аппак боз, аяңшыл аты кеш- 
ке жақын лыпыл км-ады. Қасына ешкімді ертпейді. Жалғыз өзі
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ашкарак арлан бөрідей арлы-берлі сабылып, тыным ала алмайды. 
Ойда жүр.

Оразбайдың «мыңдарының» көбі қалың болатьш. Жұртқа 
айдын, мақтан үшін бұл бай жазды, күзді күндер бие байлатқанда 
салкар ұзак желі қаққызады. Жүзге жуык қүлын байлатады. 
Барлығы да боз биелер тобы. Жылқысының ішіндегі көбі ат- 
айғыр, мама-биелер, дөнен, бестілер, өмірі жүген-құрық көрме- 
ген шу асаулар болады. Сол жылқылары шетінен үркек, қашаған. 
Көп тағыдай жосып жүретін, айдынды асаулар.

Өз малының ортасында арнаулы мақсұтсыз сабылып жүрген 
Оразбай есеп ойлайды. Ақбозаттың токым-көпшігі де аппақ. Өзі 
болса жеңіл ақ репстен кен жұка шапан киген. Басында жұқа ғана 
аккоян бөркі бар. Үңірейіп семіп қалған соқыр көзін анда-санда 
бөркімен сығып, сүртіп тастап, өзін-өзі қамшылағандай, қиналып 
ойланады.

Ішінде куаныш есебі де жүр. Ол мүны кыздырып, қоздыра 
түскендей. Жаулығы мен кегі бар Құнанбай емес, бұл күнде бір 
Абайға төніп қадалып алған» [41. 263]

Жазушы Оразбайды таныстырудан бұрын, мінген атының 
түр-түсін, жүрісін суреттейді. Мінген доғалжал, кең сауыр, боз 
аттының жүрістілігін, өзінің ашқарақ арлан бөрідей ары-бе- 
рі сабылып тыным алмай, ойлануьт сипаттайды. Ак ат, боз ат 
деп жүргенімізбен, боз аттын қояндай аппак түсі де оның өзге- 
ше сэнін айғақтайды. Ат жалынын доғаға теңелуі де, екі жары- 
лып, доғаша иіліп, төгіліп түскен келістілігін көрсетеді. Жалғыз 
ашқарақ арлан бөрідей, арлы-берлі сабылып тыным алмай 
Оразбай мың-мыңдаған малына мэз. Атымен эрі-бері жортып, 
сабылып, ешкімді ертпей оңаша ой кешуінің де есебі бар. Автор 
Оразбай «мындары» дегенде жылкының жалпы санын атамайды, 
неше мыңдаған мал екенін, бірак көпшілігінің кылаң түстілігін 
атайды. Бұл -  Оразбай малыньвд бір ерекшелігі, екінші ерекше- 
лігі жүзге жуык құлынды салқар, ұзақ желіге байлатып, осынша 
бие саууы, сол биелердін боз екендігі -  осының бэрі де мактан 
үшін, елге байлығын көрсету. Үшінші бір ерекшелігі, жылқы- 
ның көбінің ат-айғыр, мама, биелер, дөнен, бестілер ғана емес, 
өмірі жүген-құрық көрмеген, шу асаулығы. Сол жылқылардың 
қашаған, үлкен, тағы болуы да ешкімге ештене бермеген сараңды- 
ғына куэ етеді. Оразбай калын жылқыны айналасындағы аға-
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йын-туысқанның, жалшы-жақыбайларының, малшьшарьшың 
қызығынан, куанышынан аяйды. Осыншама малдың көптігінен 
өзінің байлық-дэулетінің айдынданып, асып-тасып жатқанды- 
ғын аңғарамыз. Қалың жылқысының ортасында ешбір сьштау, 
мақсатсыз Оразбайдың келуінде де бір есеп бар. Бул қуаныш есе- 
бі. Осы жолы ел жуандары бірігіп, Абайдың жолын кесіп көптен 
ішінде қыз-қыз кайнап жүрген кегін алмақ пиғылы бар. Осыдан 
Оразбайдың Абайға жасалар жаңа жауыздығьш байқаймыз.

Автор алғашьшда Оразбайдьщ қояндай аппак боз атының кел- 
бет-тұрқын, жүрісін сипаттаса, енді атының эбзелдерімен бірге 
киімін суретгейді және сол сэттегі қыймыл-эрекетіне, жандүниесі- 
не психологиялық мінездеме береді. Ақ боз аттьщ тоқым-көпшігі 
аппақ болса, жеңіл ак репстен тігілген жука шапан, ақ коян бөркі 
де ат түсімен астасып, эдемілікті эрлейді. Алайда Оразбайдың ішкі 
элемі аппақ емес, пиғылы қара, ниеті де зулым жан. Мұны жазушы 
байдьщ семіп калған соқыр көзін анда-санда ақ қоян бөркімен сы- 
ғып, сүртіп тастап, өзін-өзі камшылағандай, кинальш ойлауымен 
жеткізеді. Осы аркылы іштегі арамдық айкындалады.

Оразбайдың мьщғырған малыньщ молдығын жэне олардың 
кілең ак, боз түсті болып келуін суреттеу арқылы автор байлығы 
мен дэулеті асып-таскан осындай озбыр байлардьщ тек каракан 
басын ғана ойлап, халық тағдырын аяққа басатын залымдығын 
көрсетеді. Бір кари'анда кілең ак, боз жылкьшарды жинау эде- 
мілікке, эсемдікке құштарлыкты танытқанымен, Оразбай жаны- 
ның, ойының каралығы Абайға деген ыза-өшпенділіктің есесін 
алу. Оның атымен, калың жылкысын аралап, эрі-бері сабылуы 
да -  сол күннің жакындай түскендігі. Сөзін сөйлейтін сойыл 
соғарларын кайрап салып, кеудесінде қайнаған кегін алу. Ішкі 
есебі де осы. Қалай болар екен деп өзін-өзі камшылап, киналып 
ойлануы да бекер емес.

М. Әуезов -  портрет бейнелеу шебері. Ол Абай жэне оның 
төңірегіндегі адамдардың эр істегі, әр жағдайдағы динамикалык, 
психологиялык мінездемелерін, сипаттауларын шебер бере- 
ді. Осынау портреттік суреттемелерді оймен елестетсек, сол 
уақыттағы адамдардың сүйегінің ірілігі, дене бітімі т. б. ерекше- 
ліктері көз алдыңызда тұрады.

Жылкы барымтасына баратын алты барымташы калай 
сипатталған. Ірісі Олжайдан шыккан Бесбесбайдың портреттік
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сипаттамасы: «Жасы қырыктың ішіне жаңа кіре берген, сакал- 
мұртында кылау жоқ, екі көзі бадырайған шығыңқы, от шашқан 
өткір, өзі шекелі, жалпақ бетті, қызьш сары Бесбесбай дене 
жағьгаан да өте кесек біткен адам. Бойы биік болмағанмен, жауы- 
рынды, жоталы, тортбақ келген. Ат үстіне, сол атына желімдеп 
тастағандай. Қорғасындай киылған зіл-зэрлі, анык кара сойыл, 
кара шокпардың мойымас жауынгері» [41.454].

Портреттегі эрбір сөз адам тұлға-тұрпатымен, келбетімен 
сэйкесіп түруы тиіс. Портреттік сипаттаудан осыны сеземіз. 
Барымташылардың баскаларын да жазушы кыскаша таныстырып 
өтеді.

«... Бүл топтың да Бесбесбайдың өзге көпшілігі аузына карайт- 
ын, бір балғын азаматы бар. Ол -  Бостан.

Мойын жотасы тұтасып біткен, жар кабакты, кеселеу, ке
сек мұрынды, іітүңқыр көзді Бостан өте ер бітімді. Қара күшке 
атан түйедей. Әрі балуан эрі соғыска берік жауынгер жігіт. Тегі 
Бостанның колынан талай тобыктының жаман ұрысы басы жары- 
лып, колы сынып, элденеше рет куғын жеп, колға түскен кездер 
болған-ды» [41. 459.].

Бүдан эрі Қонай, Құлжатай тұлға-тұрпаты да іс-әрекетінің 
ерекшелігімен кейіптелген. Автор барымташының өзгеше мінез- 
күлығы, түр-түлғасымен жауынгер сипатында көрсетеді. Барымта 
-  бұл басты өлімге тігетін, кара күш пен айланы кажет ететін 
эрі табигаттың ерекшелігін, кұбылысын жаксы білетін табанды 
да төзімді, кайсар да кажымас жігіттердің сыны. Барымта көз- 
сіз ерлікті кажет етеді. Оған сайдьщ тасындай нағыз мыктылар 
іріктелетінін автор портреттік мінездеуде сипаттай отырьш, сол 
замандағы казак өміріндегі элімжеттікті, катыгездікті, өзара өш- 
пенділікті, кек кайтаруды, өмірлік шындыкты алға тартады.

М. Әуезов түрлі түсті, алуан бояуцы табиғат көріністерін 
айшыктауда, кейіпкерлер келбет-жүзін психологиялык сипат- 
тауда, сезімдік ерекшеліктерін бейнелеуде өте сәтті пайдала- 
нады. Суреткердің сұлулык элемін сезіну, түйсіну тереңдігі де 
өзгеше. Мыкты талант, ірі класиктерге ғана тэн дара дарындылык 
М. Әуезовтен табылады.

«...Қыздың ак жүзіндегі эсем қызылы Әбіш күй тартып түрған 
кезде сан толкығаны да байкалады. Біресе коюлана түсіп, кызыл 
арай, бірде акшыл кызылға айналады.
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Әбіштің өзі де Ммрипаға қарай түскен шактарында бір 
кызарып, бір ағарады. Ммрипаның қасында отырған Дэрмен 
бірауық:

-  Күй жақсы ма? -  деп сұраған еді.
Ммрипа сыпайы бұрылып, қызара күлді де, нұрлы сұрғылт 

көздерін Дэрменге аударды. Жігіт ішінен: «Не деген ғажайып, 
сэулелі көздер» деп Мағрипм-а Дэрмен дэл соның ойының үсті- 
нен түскендей болып:

-  Жігіт жақсы емес пе ? -  деп еді.
Мағрипа үлкен ак жүзін Дэрменге тттүғыл бұрғанда, екі беті 

қатты ду етті. Қастары да сэл-сэл шытынып калды. ¥ялатын сөз 
тастағанын жэне бұл сөзіне ешуақытта жауап ала алмайтынын 
енді аңғарған Дэрмен кеудесіне қолын қойьш, басын қайта-кайта 
иіп, кешірім сұрағандай белгі жасады.

Қыз күлмей, томсарыңқырап жүзін бүрды. Енді Әбішке 
карамауға тырысты. Ешбір жанға ашылып көрмеген үркек сүлу, 
жанағы оқыс сұрақтан кысылып, тығылып калған. Өз ішіндегі 
сондайлық сэл бүлінумен ол ендігі суык өзгерісін аңғармай да 
калды. Қазір Әбіш қазақ эндерін тартып кеткен еді. Осы жылдар 
жана келген «Бурылтай» энін эсем бүралтып, созып жөнелгенде, 
Әбіштін қасына барған Әлмағамбет энші шырқап түрып қосы- 
лып кетті.

Жиынға түсінікті қызық эні, эрі скрипкада, эрі өнерлі, жі- 
ңішке, ашық үнді эншінің көмейінде ырғалғанда, жұрт жанадан 
рахат тауып тамашалап отыр. Осыдан соң тағы бірнеше ескі эн- 
дерді тартып келіп, ақыры ауыл иесі Мүсабайдың өтініші бойьш- 
ша Әбіш Абай эндеріне ауысты. Әлмағамбет «Тэңірі қоскан жар 
едің сен» деген өлені мен «Татьяна» назын толқытып жөнелді» 
[41. 142].

Әбіш пен Мағрипа арасынд^ы ғашыктық сезімді жігіттің 
скрипкамен күй тартудан алған эсерімен жеткізеді. Алғашында 
арудын ақ жүзіндегі эсем кызылы күй тарткан кезде сан тол- 
қығаны бейнеленеді. Жалпы кызыл түс ұнамды саналса да, 
жазушы эсем қызыл деп эпитетпен ерекшелейді. Әбіштің бет- 
жүзінін бір кызарып, бір ағаруы да кыз алдындағы ішкі толқу 
сезімін байқатады Мағрипанын сыпайы бүрылып кызара күлуі 
де жарасымды. Қызыл түсі кыздын иман, ибасының ғана емес, 
таза пэк, мөлдір ішкі жандүниесінін жүзге шарпылған шуағы
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тэрізденеді. Қызара күліп, нұрлы сұрғылт көздерін Дэрменге 
аударғанда, Әбіш оны «не деген ғажайып, сэулелі көздер» деп 
тамсана бағалайды. Әбіш пен Мағрипаның сүйіспеншілік сезі- 
міне дэнекер Дәрмен. Ол қыздың жігітке деген ғаламат сезімін 
орындаған күйге ынтык ыкыласынан байқап, күйден алған эсе- 
рін сұрайды. Мағрипа ибамен сыпайы күлкісімен көрінсе, енді 
жауапты кызарған күлкісімен білдіреді. Осылайша жазушы казак 
кыздарының мэдениеттілік, эдептілік үлгісін өнегелейді.

Екінші бір күй тартканда Әбіштен ұзақ көзін алмаған аруға 
Дәрмен «Жігіт жақсы емес пе?» -  деп сауал тастайды. Дэр- 
мен кыздьщ Әбішке ғашықтық сезімін байкап, екі жастың жү- 
рек лүпілін жалғауға ұмтылады. Сүйіспеншіліктің нэзік арка- 
уын сабактастырады. Дэрмен сауалын ұяла, кысыла кабылдауы 
Мағрипаның екі беті катты ду етуімен, кастарының сэл-сэл шы- 
тынап калуынан аңғарылады. Дэрмен асығыстау эрі төтеден 
койған конымсыз сұрағына ыңғайсызданып, басын қайта-қайта 
иіп, кешірім сүрайды. Оның ару алдындағы айыбынан ақталу 
сияктанады.

Аталған психологиялык сипаттауда жастык балаңдык, пэктік, 
адалдык, шыншылдық бар. Дэрменнің жанына тиген, үялатын сө- 
зінен кейінгі Мағрипаның жандүниесіндегі өзгерісті жазушы кыз- 
дың күлмей, томсарыңкырап, жүзін бұрып, Әбішке карамауымен 
үғындырады. Бойындағы бұйығылыкты, биязылыкты өте эсерлі 
берген: «Епібір жанға ашылып көрмеген үркек сұлу жаңағы окыс 
сүрактан кысылып, тығылып қалған». Қысылып, тығылу кыздын 
манағы күлкісінен, көзін тікке кадаған карасынан каймығуын 
байкатады. Пэк, мөлдір сезім. Әбіштің казак эндерін скрипкада 
тартуы, «Бұрылтай» энінің эуеніне косылып Әлмағамбеттің 
эн шыркағаны, Абай эндері орындалғанда сөзін жарыса айтып 
жиналғандарды баурап алуы баяндалады. Жастардың өнер ке- 
шінде бас косып, өзара сүйіспеншілік, сезімдерін білдіру сәті -  
эсерлі суреттеме. Жарасымды отырыстағы мэтіндегі басты кон
цепт -  скрипканың казак ауылында алғаш тартылуы, оған косыла 
эн шырқалуы. Скрипка сазын шалғанда сызыла шыккан өзгеше 
нэзік үнін көпшіліктің сүйсіне қабылдауы Әбіш өнеріне деген 
ыкыласты да көрсетеді.
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3.2. Табиғат с^улы ғы ны ң суреткері

М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы пейжаздық 
суреттемелердің қай-қайсысы да кемеңгер классиктің бала 
шағынан көрген, көкейге түйген Семей өңірін өте жаксы білеті- 
нін байқатады. Әр табиғат көріністерінде суретшілік сезімталдық 
пен киял, елес, суреткерлік ой-таныммен сэтті ұласқан. Әрине 
тарихи романда туған жердің табиғаты, оның мезгілдік өзғеріс- 
тері бейнеленеді. Бүл эсіресе тарихи дастандарда айрыкша орын 
алады. С. Сейфуллиннің «Көкшетау», М. Жұмабаевтың «Батыр 
Баян», М. Айтбаевтың «Хан Абылай» дастандарындағы Көкше, 
Бурабай, Алтай табиғатының суреттелуі кандай бейнелі, көркем, 
келісті! Дэл бір кылқаламмен салынған сан түрлі бояулы сурет- 
тей эсем табиғат көз алдыңызда турады.

Әдетте табиғат жыршысы деп пейзаждық картиналарды 
салушы суретшіні ғана емес, табиғат туралы туындылар жазған 
каламгерлерді де атайды. Мысалы М. Пришвин, К. Паустовский, 
М. Зверев т.б. Ал В. Скоттың тарихи романдарында табиғат кө- 
ріністері үлкен шеберлікпен суреттелғен. Американ эдебиетінің 
таланты Ф. Купердің шығармаларында пейжаздық бейнелеулер 
эсерлі шыкқан.

М. Әуезовтің «Абай жолындағы» қаншама соны сюжеттер мен 
тартымды эпизодтардағы табиғат суреттері де ерекше сыршыл- 
дыкпен, сезімталдықпен кескінделғен. Мүнда Шыңғыстаудын 
қыр-жотасы, сай-саласы, өзен-суы жинактала камтылған. Тағы 
бір ерекшелігі автор пейжазды сипаттауда әдемі сөздерге, тір- 
кестерге динамика береді, көз алдыңызда кэдімгі табиғат тұнып 
тұрады. Қаламмен жазьшған табиғат көріністері емес, күнделікті 
көзбен көріп, кеңіл тояттш'ан табиғатқа тап боласыз.

«Жүргіншілердің қарсы алдынан Шыңғыстын желі есті. 
Алыста, сахаранын ғажайып ертегісіндей болып, сұлу сш'ым тол- 
қынданады. Неше алуан бейнелер, елестер шығып, бадырая тү- 
сіп, ереуілдеп кояды. Кейде олар көкмұнар ішінде калкып, көте- 
ріліп, жерден үзіліп, аспандап кетеді.

Айнала, бар дүниені ал кара көк бетеге мен шашактанған 
алкүрен коде басыпты. Анда-санда жол жағасында түп-түп ши 
кездеседі. Теңселіп, ырғалып, тобыменен бір ғана нэзік, ызын үн 
салады» [41. 44].
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Сағымның сипаттауы соншалықты эсерлі. Суретаер сұпулы- 
ғын баяндап қана қоймай, неше алуан ертегі бейнелерін елесте- 
тіп, ереуілдетіп іс-эрекет динамизмін күшейте түседі. Сонан соң 
көкмұнар ішінде қалқып көтеріліп, жерден үзіліп, аспандап ке- 
туі де адам ойын, қиялын тербеп, көңілін шарықтатады. Табиғат 
тамыршысы, зерделі суреткер өсімдіктер дүниесін де көкейіне 
зерделей білген. Түсін түстеп, түрін көзге елестетеді. Алқаракөк 
бетеге мен ал күрең, көделі кыр-даланы көру де бір ғанибет! Көз 
көрген көріністі көркем тілмен эдемі суреттеген. Желмен теңсе- 
ліп ырғалған шидің тербелісіне де тамсанасыз. Өзіңізді де сол 
жүргіншінің біріндей сезінесіз. Сезіндіретін -  даланың эсем көр- 
нісі. Мүхтар Әуезов табиғатқа кең тыныс беріп, әрбір өсімдігінің 
тіршілік ырғағындағы қозғалыс эрекетін де керемет сезімталдық- 
пен байқап, көңілғе зерлеп отырған. Бала кезден көзге үйір кө- 
ріністі суреткерлік таныммен, түйсікпен, ең бастысы көркемдік 
елестетумен ғажайып бейнелеген. Суреткер табиғатты адам сезі- 
мімен сэтті еэйкестіреді. Кейіпкер көңіл-күйінің эрбір мезетімен 
табиғат сырласып тұрғандай эсер қалдырады.

Әсіресе бүл Абайдың ғашықтык сезіміне катысты эпи- 
зодтарда ерекшелене түседі. Абайдың Ерболмен бірге Тоғжанмен 
жүздесуге аттанған сэттегі табиғаттың суреттелуіне зер салайық.

«Аздан соң ай туып, аса бір тынық, жым-жырт, жайлы түн 
жылжып келді. Ақ дала, алые адырлар жеңіл, көкшіл түманға 
батьш, түн жібегін оранғандай. Момын, сұрғылт, елсіз дүние 
мүңға бейім. Биік көк жапанда жалғыз жүзген жүдеу реңді жарты 
айға қарап, Абай күрсініп қояды. Тоғжанды ойласа, Абай көңілі 
де бұл шақта арылмас мүңмен жүдейді.

Тіршілік бұны жігіт етіп өсіріп, жастык дэуірінің таңы атқан 
шақта, сол аспанның асыл, эсем нүры бүл үшін Тоғжан боп таны- 
лып еді» [40. 208.].

Ай сәулесімен бірге тынық, жым-жырт, жайлы түннің жыл
жып келуі де динамикалы. Детальдардың эрқайсысы түн ерекше- 
лігінде сезімдік рөлін ойнап түр. Екінші сөйлемдегі ақ дала, алые, 
адырларды жеңіл, көкшіл түманға батып, түн жібегіне орануы да 
мезғілдің элдебір тылсым шағынан елес береді. Момын, сұрғылт, 
елсіз дүниенің мұі^а бейімі де белгілі. Өйткені жапан далада ке
де жатқан адамға айналадағының бәрі үрейлі, бэрі сүрқай дүние. 
Автордың психологиялык элементтерді кейіпкер жандүниесімен
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астастыра білу шеберлігі сүйсіндіреді. Әдетте жапанды далаға 
телитініміз анық. Әуезов оны көкпен, кеңістікпен балама жасап, 
сөздің жаңа бір қолдану қырын ашкан. Көк жапандағы жалғыз 
жүзген жүдеу реңді жарты айға қарап, Абайдың күрсінуі де ке- 
лесі сөйлемде айқындалады. Күрсініс сыры -  Тоғжанды ойла- 
уында. Жарты айдың жүдеуі -  жалғыз жүзгенінде. Абай «көңілі 
арылмас мұңмен жүдейді. Өйткені ғашық жүрек «аспанньщ асыл, 
эсем нұры Тоғжанын» іздеп іштей сарсылып, сабырын сарқуца. 
Ғашықтық сыры эр жанның өзіне жұмбак десек, ақын ғашықты- 
ғы өзгеше, ғаламат дүние. Ішкі сезім мен ойдың арпалысы өзара 
арбасып жатады.

«Абайдың мінгені ак жал, сары жорға ат. Ерболдікі ақ сұр. 
Екеуінің шапан, тымақтары да сұрғылт түсті. Жеркылаң мінген, 
кьшаңнан киген екі жігіт кешкі салкынмен есіп жүріп кеткенде, 
кер бетеге, боз көденің арасынан зорға көрінгендей» [40. 208.].

Абай мен Ерболдың аттанысын салыстырмалы түрде алайық. 
Үш сөйлем аясында не жок дейсіз. Портрет те, пейзажда, кейіп- 
керлердін психологиялық суреттемесі де өзара үйлесе кеткен. 
Аттардың түр-түсі қалай сипатталған?! Абайдыкі -  ак жал, сары 
жорға ат, Ерболдыкі -  ақ сұр. Ақ, адал аттанысқа жылқы түсі де 
астастырылған. Екеуінің үстіндегі киімі де, түсі де біркелкі. Сұр- 
ғылт түсті қылаң мінген кылаңнан киген екі жігіттің жьшқысы 
мен киім түсі бетеге мен көденің түр-түсімен үйлестірілген.

Кер бетеге, боз көденің арасында жортып бара жаткан екі 
жігіттің жедел аттанысы соңғы еөйлемде суреттелген. «Кеш- 
кі салқынмен есіп жүріп кеткенде кер бетеге мен боз көденің 
арасынан зорға көрінгендей». Абай мен Ерболдың Қарашоқы 
бауырымен жүріп өтуі де осьшай бір асығые аттанысты көз- 
ге елестетеді. Ең бастысы кер бетеге мен боз көденін арасынан 
зорға көрінуі де дәл бір фольклорлык кейіпкерлерді бейнелеудегі 
көркемдік тэсілге ұксайды. Әуезовтің суреткерлік, суретшілік се- 
зіміне ақындық түйсік танымы, шабыты косылып, фольклордың 
керемет зерттеушісі, аскан білгірі екенін де ойға салады.

Тоғжанмен табысып, жүздесіп, сүйісіп, көңілі бір толкыған 
Абайдың жаздың таңында Ерболмен кайткан сэтіндегі табиғаттың 
суреттелуі қыска да болса әсерлі. Көніл күймен үйлесім тапкан.

«Аз ғана жүріп, карсы қабактан асты. Ай батқан, жұлдыздар 
да сирен, бір-бірден сөніп жатыр. Боз көденің арасынан үркіп
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ұшқан торғайлар аспандап ап, калықтап тұрып сайрай бастады» 
[40.215].

Екі сөйлеммен таңғы табиғаттың тамаша көркі кескіндел- 
ген. Боз көденің арасынан үркіп ұшқан торғайлардың аспанда 
қалықтап тұрып, сайрай бастауы да кабақтан аскан екі жігіттің 
көтеріңкі көңілінен сыр аііікандай.

Жазушы адам сезімі мен ой-ниетін суреттеуі үшін керемет 
психолог болуы керек. Адам жандүниесінің құпия катпарларына 
теревдей бойлап, ішкі элемінің эрбір нэзік нюанстарын ашу су- 
реткерлік сезімталдық пен байқағыштық қасиетті керек етеді. Бұл 
жағынан Әуезов элемі эралуан. Мысалы, «ұнамды, ықшам киім 
киіп, күміс ер-токымды сұлу ат мініп, ойда жоқта келген эсем жі- 
гіт қазір Тоғжан көзіне аса ыстық көрінді» деп Абайдың ару ойын 
өзіне бұрған ерекшелігін бедерлі бейнелейді.

Абай мен Ербол тағы да тез келмек болып, Тоғжанның дегбір- 
сіздене күткен шағы былай суреттеледі: «... Ак жал аттын күлте 
қүйрығы да ай астында күміс ағын төгілгендей жалт етті. Енді 
иреңдей түсіп, бүлдырлап, ұзап барады. Тоғжан алтыбақанның 
бір ағашына кеп, үндемей сүйеніп, жым-жырт тұрып капты» [40. 
215.]. Абайдың Тоғжанның жүрегін жаулап, сезімін баурап алған 
детальдарды қараңыз. Біріншіден ұнамды, ықшам киім киісі ерек- 
шеленеді. Түр-түсін, мата сэнін, пошымьш эдейі атамайды. Онда 
Тоғжанның көзқарасы көлеңкеленіп қалады. Әсем жігіттің күміс 
ер- тоқымды, сүлу аты да көзге даралана түседі. Әсем жігіттің то- 
сыннан көзге көрінуі де ғашықтық сезімнің шоғын үрлеп, кызуын 
шарпи түскендей.

Мұндағы «ак жал аттың күлте күйрығының ай астында кү- 
міс ағын төгілгендей жалт етуі» -  көркем керемет деталь. Поэ- 
тикалық бөлек бітімді бейнелеу үлгісі. Көркемдіктің прозадағы 
кескінделғен биік үлгісі. Мүндай эсерлі, эдемі суреттемелер 
кітапта шоғырлы жүлдыздай шашырап жатыр. Жылт етіп ойда 
жанады, көңілді баурап алады.

Қаламгер айлы түндеғі табиғатты, ай сэулесіндегі адамдар се- 
зімін жандүниесін жақсы аша білген. Мысалы, Салтанатпен жүз- 
десіп, сырласып, ішкі ғашықтық аңсарынан арылған Абайдың 
көз алдындағы ару бейнесі ай жүзімен астастыра алынған.

«Ерте түрған сарғыш жүзді, толық айдың сэулесі үйге тү- 
сіп, кыздың кызғылт жүзін таза, ашык ак нүрмен сәулелендіріп
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тұр. Абай өзі кыз қарсысында. Бұның да қырлы мұрнына, ажары 
ашық үлкен көзіне, жіңішке, ұзын кастарына ай сәулесі түседі. 
Күнге күймеген, элі эжімсіз жазық, акшьш маңдайына ай сэулесі 
тұнжыраған майда нұр беріп тұр» [40].

Бояуы сан күлпырған, қүбылған, сол сэтті көріп, эдемі бір су- 
реттен көз алмай кызыктап қарап түрғандайсыз. Ай сэулесінің 
қырлы мүрны, ажары ашық үлкен көзіне, жіңішке ұзын кастарына 
түсуімен ару сұлулығын айшықтап, ажарлап, айкындап, айғактап 
түр. Тіпті «күнге күймеген элі эжімсіз жазық, акшыл маңдайьша 
ай сәулесінің түнжыраған майда нүр беруі де» -  көркем поэ- 
тикалык әрі эстетикалық, лирикалық деталь. Тұнжыраған, майда 
нұр беруі ак дидарлы, пэк сезімді сұлудың таза да, түнық жан эле- 
мінен жасқану тэрізденеді. Пейзаж бен портреттік сипаттаулар 
өзара үндесіп, эсерге эсер қосады.

Айлы түнгі табиғаттың суреттелуіне караңызшы. Тұнып 
тұрған поэзия. «Мөлдір сүлу өзені бар, шалкия төстиген кең көл 
өзен -Қаршығалы қазір ай астында сұлу сэулеге оранып, акшыл 
тартады. Түс мекеніндей боп аппак буға ораныпты. Өзеннен, 
шалғыннан шыккан түн буы кей ауылдарды орай кымтап, көзден 
тасалайды» [40].

Бұл пейжазды суреттеме сезімді баурап, ойды эсерленді- 
ріп жібереді. «Мөлдір сұлу өзені бар, кең көк өзен Қаршығалы- 
ның ай астында акшыл тартуы» көзге үйреншікті көрініс деп 
кабылдасаңыз да, аппак буға орануы түс мекеніндей әсерлене 
ойға ұялайды. Түстегі көрген дүниеңіз ак сағымданып, ала тол- 
кынданып, ак сүттеніп санада түрады да, баяу сөніп калады. 
Табиғаттың айлы түнгі шағы -  шабытты ойдан туған көркемдік 
елестету мен суреткерлік сезімталдыктың ғажайып көрінісі.

Акынның табиғат лирикаларының шынайылығы, сұлулы- 
ғы, сипаттылығы өзгеше. Биік көркемдік эстетикалык эсерімен 
кызыктыра тартады. Акынның табиғатпен оңаша сырласуы, 
айналаға көз тігіп, киялға шолуы -  дағдылы жай. Акын жаны кай 
уакытта да оңашалыкты, еркіндікті тілейді.

Алдымен авторлык баяндауда Абайдың үйдегі дос-жарандары 
эңгімеге берілген шакта оңашаланып, тыска шығып жайлап биік 
сарғыш төбеге шыкканы, одан соң ұзак аяңдап, көп жүріп тағы бір 
шығып айналаға көз тігуі бейнеленеді. Туған жердің табиғатымен 
ақынның рахаттана сырласуы -  эдемі суреттеме. Жазушы эдетте
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мезгіл сипатындағы табиғат көріністерін бар бояуымен ажарлап, 
айқындап суреттейді. Мұнда да суреткерлік сезімталдык қасиеті 
дараланып тұрады.

«Қазір кеш тақау. Күн батуға арқан бойындай ғана қалған. Өр- 
теңнің сарша биігінен Абайға мэлім көп таулар, далалар, қыстау 
болған қалың қатаар адырлар жағалай көрінеді. Сол жақта, күн- 
шығыста Орда тауы, Тоқымтыкқан, Боқай дейтін көкшіл мүнарға 
оранған қоңырқай таулар көрінеді. Одан эріде, шырқау ұзак 
алыста, аспан мен жер мүнар боп, кілегей сұйык ақкөк бояуға 
айналыпты. Көкжиегі көрінбей косылып кеткен, кілегей мұнар 
ішінде Арқат тауы, Байжан тасы байкалады. Олар өзгеше ирек- 
телген қырлы жоталармен сэл-сэл ғана аңғарылады.

Жағалай оңтүстікке көз тастағанда шығыстан батысқа қарай 
алыс өңір, үлкен өлке коршай түсіп, қатпар-катпар қара көк адыр, 
калың тау Шыңғыс жатыр. Абай көңіліне мэлім эр тайпа елімен 
және Абайға жас кезінен белгілі сай-салалары, қыстау, қоныстары 
көп биік шоқылары көрінеді. Шынғыстың сондай бөліне көрін- 
ген биіктері -  алыстағы Бөрлі, бертінде Қан, Қараша қойтасы, 
аты жақсы Түйеөркеш, Тоқпамбет, содан эрі өз ағайыны мекен 
еткен биік кеуделі Қарашоқы, бертінде Қыдыр, қатпар-катпар 
калыптарымен көлденең түсіп, көлбеп жатыр.

Шығыста Шұнайдың қос биігі, одан төменірек, бертін түста 
жартасты сұлу тау -  Доғалаң түр. Бір кез, айнала үнсіз дүниені 
тамашалай қараған Абай көзіне Түйеөркештен, Қарауылдан тө- 
мен карай созылған ақ дала түсті. Осы мол сардаланың жап- 
жазык бетінде ІТТүнай, Доғалаң, Орда сияқты таулар бір сәтте 
Абай көзіне тау емес, элдебір ғажайып алып кеме тэрізденеді. 
Сары теңіз шексіз ұзақ жазык, толқынсыз тыныш теңіз тэрізденіп 
кетеді. Сол теңіздің бетінде күдір белімен кесіп алғандай боп бе
лек-белек орнаған кек биіктер кек кемелердей.

Ертегі сипатты теңіздің ертегілік ескі заман кемесі. Сол ерте- 
ғілерде жапанды кезген жалғыз жанға окта-текте кезігетін тыл- 
сым буған дүние болатын. Қыбырсыз қатып түрған ұшы-қиыры 
жоқ, жансыз бір меңіреу дүние мүлгіп тұрып кезігетін. Одан тас 
боп қалған адам, тас боп мелшиіп түрып қалған жан-жануар кері- 
нетін. Тырс еткен дыбыс, қыбыр еткен тірлігі жок, тағы да тас боп 
сілейіп катып калған калалар бар-ды. Мынау Абай көзіне керініп 
түрған, кесіп алғандай боп саржазыкка окшау-оқшау шөккен бе-
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лекше тас биіктер, бейнебір сол тылсым дүііиенің қатып тұрып 
қалған тылсым буған тас кемесіндей» [41. 514.].

Күн батуға таяған уақытта тауға шығып қарасаңыз, батып 
бара жатқан күн алауымен бірге бүкіл төңірек тегіс көз алдында 
құлпырып жайнап, эсем көркімен көз алдына жайылады.

Көгілдір жоталардың ақшыл көк мұнар жамылуы, ал соларда 
мұнардың қалыңдауы, ұялауы эдемі сэтті еріксіз елестеткізе- 
ді. Әдетге мұнар тұрды, мұнарланды деғенімізбен, мұнардың 
үялауы тіркесі кандай эсерлі. Осының бэрі Әбіштердің кы- 
зықтап, тамашалауымен эдемі сабақтастырылады. Табиғаттың 
осынау сүлу шағы «аспан реңді сырлы қойынының тез тартуы- 
мен, өзінің лебімен сорғандай» болып жүргіншілерғе соншалық- 
ты ұнағаны сипатталады.

Қазақ тілінің ғажайып қазынасы М.Әуезовте. Жүргіншілер- 
дің «сол жақтарынан сандык тастың, оқшау-оқшау көп қатар тө- 
белі» керегетастың ілесуі де -  табиғат эсемділігінің ерекшелікте- 
рі. Ілесу етістігінің өзі жансызға жан бітіру ұғымында алынған. 
Тау, жотаның, аттылы жолаушылардың арындап алға карай жү- 
руі мен ілесуі -  динамикалық суреттеме. Қат -  қабаттап биікте- 
ген жоғарыдағы сандық тастардың арасындағы аласа аршаның 
көгеріп, тас бауырына жабыса өсуі де тамаша көріністі көзге 
тосады. Біз осынау сүлу суреттемелерді оқығанда сол табиғатта 
өзіміз жүрғендей сезінеміз. Бір ғаламат құштарлык жаның- 
ды баурайды. Туған жердің өсімдіктер элемін бейнелей келіп, 
автор жануарлар элеміне ауысады. Әрқайсысының ерекшелігін 
сипатттап береді. Ақ таңдақ, доңғалак мүйіз аркардың жан бе- 
ріп, жүйткіп тартуы, корым тастар арасынан ұзынша қызыл түл- 
кінің көрінуі де керемет. «Шүбалаң құйрық сак сайқалдың бей- 
не бір КЫЗЫЛ кесірткедей ирелеңдеп жүруі» -  бейнелі бедердеу 
үлгісі. Осындағы «сак сайкал» тіркесі назар аудартады.

Орда, Токымтыккан, Бокайды көкшіл мұнарға оранған ко- 
ңыркай таулар деп сипаттаса, одан әрідегі алыстағы таулар Абай 
көзінде «аспан мен жер, кілегей сұйык аккөк бояуға айналған» 
керемет көрініс. Жазушы енді кілегей сөзімен көкжиегі косылып 
кеткен Аркат тауы мен Байжан тасындағы мүнарды айшыктайды. 
Кілегей мүнар кандай әдемі! Әсері де керемет. Кілегей -  тэттілік 
р'ымы. Мүнармен ұтымды тіркесіп кешкі тау табиғатының сұлу 
келбетін көз алдыға экеледі.
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Егер олар «өзгеше иректелген қырлы жоталарымен сэл-сэл 
ғана аңғарылса», оңтүстіктегі Шыңғыс тауы «катпар-қатпар қара 
көк адыр, калың тау» сипатында бейнеленеді. Шыңғыстың бар 
сай-салалары, қыстау-коныстары, төбе-шоқылары да «қатпар- 
қатпар қалыптарымен көлденең түсіп, көлбеп жатады». Енді 
бір сэт Абай көзіне Түйөркештен, Қарауылдан төмен қарай со- 
зылған ақ дала түссе, автор оны Шұнай, Доғалаң, Орда таулары- 
ның, сардаланың жазық бетінде түрған ерекшелігін эспеттейді. 
Осы тауларды Абай ғажайып алып кемедей елестетеді. Шексіз 
үзақ сары дала толкынсыз, тыныш теңізге теңелген. Сол теңіз бе- 
тіндегі көк биіктердің көк кемелерге ұқсауы да автор қиялының 
шалқарлығын, дүниетанымының кеңдігін, оқыған нэрсені терең- 
нен түйсіне санаға түйетін сезімталдығын, көркемдік қабылдау 
даралығын, ой элемінің биіктігін көрсетеді.

Жазушының көреген көңілі, жүйрік киялы, кемел ойы осынау 
көріністі жаңа бір өзгеше қырынан ашуында. «Ертегі сипатты 
теңіздің ертегілік ескі заман кемесі». Әдемі де эсерлі суреттеме. 
Абай кешкі туған жер табиғатын тамашалаумен бірге, киял эле- 
мімен мына тау-тастың, қыр-жота, сай-саланың сонау көз көр- 
меген алғашқы жаратылған шағына ой жібереді. Бір сэт ашык 
аспан астындағы керемет бір табиғат мұражайын тамашалап 
тұрғандайсыз. Абай көзімен «сары жазықтағы оқшау-оқшау шөк- 
кен бөлекше тас биіктер бейнебір тылсым дүниенің катып тұрып 
қалған тылсым буған тас кемесіне» теңелінеді. Осынау салыс- 
тырмалы суреттеме табиғаттың жайшьшықта байқала бермейт- 
ін ерекшеліктерін танып-білуге құлшындырады. Оқып отырған 
оқырман бір сэт Абаймен бірге айналаны рахаттана шолып, тэт- 
ті эсерге канығады. Мынадай керемет көркемдікті көзбен көруді 
аңсайсың.

¥лы талант, данышпан ақын дүниеге келген, өскен туған өңір- 
дің төскей, баурайы жазушылық сезімталдықпен, көркемдік елес- 
тетумен, эстетикалық таныммен тамаша кескінделген. Қаламмен 
жазылған кұдіретті сөздердің кестелі тізбесімен Шыңғыс таулары 
мен баска да таулардың табиғаты еріксіз «мені көр!» деп ынтық- 
тыра туседі. Сол тауларды, биіктерді Абай көзімен алып кемеге 
жэне шағын кемелерге ұксатуы да киялдай білу, сезіну, көру, тану 
ұғымдарымен ұштастырады. Тамаша талант тебіренте де біледі, 
тамсанта да алады, киялдата да алады!
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Көз көрген туған жер көрінісін суреттеудегі «тас болып 
калған адам, мелшиіп тұрып қалған жан-жануар, тас болып сіле- 
йіп катып калган калалар» тіркестері көркемдік елестету немесе 
қиядан ғана туған жоқ. Сезіне білсек, кең байтақ қазак жерінде 
осындай ғажап өңірлер барын еске салады. Мұнда ұлы суреткер 
атамекеннің қадір-қасиетін, қойнауы кұт-қазына, көрніс-көр- 
кі асқан керемет бір эсемдік элемі екенін танып, сезін, зертте деп 
меңзеу жасағандай. Дэл қазіргі уакыттағы мемлекетіміздегі «Руха- 
ни жаңғыру» бағдарламасындағы атамекенге сүйісіпеншілікті, ел, 
жер тарихын тануды козғап кеткендей көрінеді. Осьшьщ бэрі Абай 
қиялымен, таным, елестетуімен шынайы, эсерлі берілген.

Жазушы тілдік бояуды құлпырта колданады, сөз сипатын сә- 
німен, мэнімен бере біледі. Сол таулардың, биіктердің аса бір 
жаңғыра жадырауы -  кандай эспеттеу. Жаңғыру мен жадырау етіс- 
тігі де олардың басқалардан өзгешеленіп, оқшауланып тұрғаньш 
бір байқатса, «алтындай сары, ашык реңге ауысуы» -  кешқұрым 
мезгілдің жан-жүректі баурап алар ғаламат көрінісі. Мұны кез 
келген адам аңғара қоймайды. Ақын ғана сезінеді, аңғарады, қиял 
құшағында тербеліп, ой толкынында тамашалайды. Эсер элемін- 
де балкиды, шабыт шум-ында шалкиды. Мұхтардай ғұламаның 
ғажайып суреткерлік, акындық ұлы таланты да бір сэт тамсантып, 
табынта түседі, таңдай қақтырады.

Табиғат суреткер танымында алуан жағдай да түрлі кұбылыс, 
көріністермен, мезеттермен, көңіл-күй, сезім, шабыт, ой элемінде 
сан түрлі бояуымен кескінделеді. Мүндай ғажайьш, сұлу пейжаздык 
суретгемелер бейнелеу өнеріне деген кұштарлыкка баулиды. Туған 
жердің кадір-касиетіне жету ұғымын жүректе жалындатады.

Жазушының таным палитрасы бояуға бай. Романдағы пей- 
заждың суреттелу ерекшеліктерін саралай келгенде, табиғат кө- 
ріністері -  эсем де эдемі сурет кана емес, жан-сезімді еліктіріп 
алатын сұлу да сыршыл лирикалар. Мысалы, «Толык ай бұлтсыз 
аспанда ак жаркын нурын шашты» деген сөйлемді алайык [41. 
220.]. Бір ғана сөйлем. Ал каншама сурет, көрініс бар. Толған 
айдың бұлтсыз аспанда балкып тұрғаны -  көзсуғарар көркем 
сурет. Әдетте ай айтылса сэулесі туралы сөз болады. Нұрдың 
акжаркын сипаты да ұғынуға эсерлі. Әдетте ак жаркынды көңілге 
түйеміз, ак жаркын нұрдың шашылуы -  тосын поэтикалык бейне
леу, эстетикалык эрі лирикалык бейнелеудің үздік үлгісі.
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Семей, Шыңғыстау өңірінің табиғаты романда әр маусымдм'ы 
көрінісімен, әр жағдай, сэттегі сипатымен бейнеленсе, Әбіш пен 
Дэрменнің ел жата далаға шығып, Ералы жазығымен энгімелесіп 
аяңдап келе жаткандағы табиғат суреттемесі сырлы да сұлу.

«Жырақтау жерде калың ауылдың кешкі отгары көрінді. Түн 
жым-жырт. Жел де жоқ. Бірақ сэл ғана білінген, сызды салкын бар. 
Толған ай, дэл төбеде биіктеп, нұрлана жарқырап тұр. Жұлдыздар 
да алыстан, ұзақ ұшқын шашылғандай сэл ғана жылт-жылт ете- 
ді. Бірак аспан элемі ерекше кеңейіп, шексіз жиһан барынша 
ғажайып, жайнап тұр. Көрмеге шыққан сикыр ғалам, әлсіз адам 
ойымен, қиялымен ойнағандай. Көз шарасына, ақыл санасына 
симастай алып, барлық адам ойын осы бір тынып барлап тұрған 
ұлы тыныштығының өзімен де кішірейіп, тозаңдай елеусіз етіп, 
бағындырып тұр» [41.178].

Түнгі аспандағы толған айдың нұрлана жаркырап тұруын бей- 
нелесе, жұлдыздардың ұзақ ұшқын шашылғандай сәл ғана жылт- 
жылт етуі көзге елестейді. Әсіресе аспан элемінің ерекше кеңейіп 
кеткендей көрінуі, шексіз жиһанның барынша ғажайып, жайнап 
тұруы еріксіз жым-жырт түн тыныштығына тартады. Автор көз 
алдыда жайнап тұрған түнгі кеңістікті көрмеге шыққан сиқыр 
ғаламға балайды. Тамаша теңеу жасайды. «Әлсіз адам ойымен, 
киялымен ойнауы да» ғарыш ғаламатын зерттеп, біл деген бір 
тэтті ойды туындатады. Мұны осынау түнгі шақты тамашалаған 
Әбіштің ойымен сабактастырады.

«Жарық айлы түн дүниесі адамды элсіз, болымсыз, қыбыр 
құрттай етіп, жүдетіп тонайды. Астрономиядан хабары мол 
Әбіш жұлдыздан планеталарды айырып қарап, эр жұлдыздьщ 
өзі бір күн системасындай өлшеу, мөлшер жеткісіз әлем екенін 
ойлай түсті. Сондай жұлдыздар миллиард болғанда, жер бір-ақ 
қат нүктедей. Ойлаған сайын біржола жердін өзі түк емес еке- 
нін еске алды. Ондағы адам ше? Әлдеқандай Тобықты ше!?» 
[41. 178.]. Автор астрономиямен таныс Әбіш ойымен керемет 
салыстыру жасайды. Жер бетіндегі адамдар мен жұлдыздардың 
санын саралап, адам ойы элсіз ғана емес, жер де аспанмен салыс- 
тырғанда түк емес деген пайымдауға тіреледі.

Авторлык сипаттауда Арқа түнінің ерекшелігі сараланьш, тіп- 
ті күннің түсі де Әбіш көзімен айкындалады. Л'ни ол: «Арқаның 
түні көкшіл емес, қара көленкелі караңғы болады. Бірақ дәл
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бүгінгі түн олай емес. Өзінше біралуан көкшіл-бозғыл түн». 
Талантты суреткер адамды бүкіл болмыс бітімімен, жандүниесі- 
мен зерттесе, табиғатты да терең тани біледі. Бұл жазушыдан 
қаншама ғылымды жақсы білуді, астроном, суретші, ақын, тарих- 
шы, композитор, этнограф, философ, т.б. болуды міндеттейді.

Суреткер танымынын кеңдігі, табиғаттың кұпия сырларына 
жасынан қанықтығы әр суретгемесіндегі көркемдік элемінен 
айкындалып отырады. Оны кез-келген детальды бейнелеу мэне- 
рінен көз жеткіземіз.

«Жастар келе жатқан жазықгың шалғынды жері кара барқын 
тартса да, бетегелі, көделі көп аймағы қылаңытып түр. Ай сэулесі 
астында ак желеңдеп, күлді-бадамдап, айқьшдамай бүлың береді.

Тыныш түннің боз көделі даласы сыбдырсыз, үнсіз, құбылып 
толкып жаткандай. Ай астында акшыл да кызусыз, жарыксыз бір 
бүлдыр сэуле сездіреді. Фосфор сэулесіндей еміс сэуле. Жусан, 
тарлау, казотының иістері де ауьщ-ауық демді шалады» [41.178.].

Түндегі эр нәрсенін, заттын көзге көріну ерекшелігін сурет- 
теу табиғи шынайылыкты бейнелеуді талап етеді. Қанша жерді 
шарлаған саяхатшы да көріп, сезінгенін кағаз бетінде дэл көр- 
кем бейнелеп жеткізе алмайды. Ал, Әуезов асқан білгірлікпен, 
сезімталдыкпен бэрін айнытпай суреттей білген. Жазьщтьщ 
шалғьшды жерінің қара баркын тартуы, бетегелі, көделі тұстары- 
нын кылаңытып түруы да өсімдіктердің түнгі көрнісін көзге елес- 
тетіп, көкейге керемет кескіндейді. Боз көденің күндізгі желдегі 
толқуын көрдіңіз бе, бейне ақ толқынды ак айдында тыныққандай 
күй кешесіз. Айлы тынык түнде сыбырсыз, үнсіз, құбылып тол
кып жатуы да эдемі. Бір қараңғы, бір жарыктағы табиғаттың то- 
сын көрнісі ойьщызға келеді. Айдьвд күндей қызуы бермегені- 
мен, сэуле төгіп төніп түратыны да анық. Жазушы ай астындағы 
даланың бұлдыр сэуле сездіретін ерекшелігін қалай анғарған!? 
Оны фосфор сэулесімен салыстыруы да ғүлама жазушының озык 
ойлы окымыстылығын айғактайды.

«Жусан, тарлау, қазотының иісінін ауык-ауык дем алуы да» 
сүйсінтеді, яғни танауды жарған табиғи жүпарын кеуде кере 
жүткандайсыз. Күндіз ғой кұшырлана жүтып, құмарлана көз ті- 
гіп, кеудені кере хош исімен сусындарыңыз анық. Ал түнде жұпар 
исін тамсана сезіп білесіз. Табиғатка қүштар суретші талай 
ғажап сурет салар. Көріп тамсанып, таңданарсыз оған. Ал сөз-
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бен салынған сұлу суретпен табиғат көрінісінің өзгешелігін ұлы 
талант қана жеткізе алады.

Адам табиғатпен оңаша тілдескенде, жайшьшықта аңғара 
бермейтін қасиетін, өзгешелігін сезінеді. Төрткүл дүниенің қақ 
ортасында тұрғандай, айналм-а масайрай, мейірлене көз тіге- 
ді. Таңданады, тамсанады, сүйсінеді. Романда Абайдың табиғат 
аясындағы сэттері бірде көкірегіңе жыр болып құйылса, бірде 
эн болып шарықтайды, бірде киял ісұштарлығындағы ертегілік 
елеске айналады немесе бірінен-бірі аскан сырлы суреттері алуан 
бояуымен жайнап тирады. Шыңғыстаудағы табиғатпен бетпе-бет 
жүздесу сәті,Абайдың эдемі әсері авторлық баяндаумен беріледі.

«Абай рахат бір эдемі жайлы эсер байқайды. Енді аңдаса, 
Шыңғыс жақтан асықпай соккан салқын самал тұлабойын шімір- 
кендіріп, өзгеше бір тыныш рахатқа, қоңыр салқын майда бір леп
ке орағандай екен. Ішінен: «Түу, не деген рахат жел, қоңыр жел!» 
-  дей түсіп, омырауы ашык кең көйлегінің бойын, шапаннан 
ашып, төсін сол желге төсей береді. Тамаша жайлы салқын самал 
бет, мойын, кеуде, қол барлығын қоршалай сипай орағанда, тағы 
бір шақта жел емес, эдемі мөлдір таза суға да ұқсайды. Адам бей- 
небір жайлы қоныр, салкын суға шомылып тұрған тэрізденеді.

Күн төмендеген сайын айнала дүние эр алуан ауысып, өзге- 
ріп барады. Қазір Қарауылдың биік піокысы, Көлқайнардың көп 
төбелері, енді көлбеп түскен күн сэулесімен айкындала қапты. 
Дағдылы қарабаркын тау төбелер тэрізді емес, енді сол таулар, 
биіктер аса бір жаңғыра жадырап, алтындай сары, ашык реңге 
ауысыпты». [41. 515.]

Абай Шыңғыс жактан асыкпай соққан самалдан рахаттана 
эсер алады. Суреткер сезімталдығына, байқампаздығына, таби- 
ғаттың тынысын түйсіну ерекшелігіне таңданбай қоймайсыз. 
М. Әуезов табиғат ерекшелігін, касиетін керемет сезіндіреді 
Салқын самалдың Абайдың тұлабойын пііміркендіріп, өзгеше бір 
рахатқа, коңыр салқын майда бір лепке орауы да эсерге эсер үс- 
тейді. Абайдың тамсанып OMbipajn>i ашык кең көйлегінің бойын, 
шапанын ашып төсін желге төсей беруі де табиғаттың керемет- 
тілігіне сүйсінуін аңғартады. Рахат сөзін жазушы үш рет қайт- 
алаған. Біріншіден эдемі жайлы эсерге рахат косылып, эсерді 
асқактатып тұр. Екіншісінде Шыңғыстан соккан салкын самал 
тұла бойын шіміркендіріп, өзгеше бір тыныш рахатқа бөлейді.
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Үшіншісінде «түу не деген рахат жел...» деген Абайдың сүйсінуі, 
тамсануымен жетеді. Автор осылайша табиғаттың рахат шағы 
мен адамның рахат көңілкүйін эдемі үйлестірген. Суреткерлік 
сыршылдык пен сезіну, көру, байқау элемінің, дүниетанымы- 
ның кеңдігі осынау ерекшелікті айкындап тур. Желдің салкын- 
дығын, коңыр майда лебін суреттей келе, оның керемет эсерін 
«эдемі мөлдір таза суға ұқсатады». Суға ұқсатады да, сөйлемді 
қандай сезімдік эсерде аяқтайды. «Адам бейнебір жайлы коңыр 
салқын суға шомылып тұрған тэрізденеді» деп эдемі бейнелейді. 
Табиғаттың сырьш сезініп, түйсінген жанға табиғат көркін де, тү- 
сін де жайып салады. Жазушы желді қоңыр салкын десе, осынау 
желді суға ұқсатып тағы да қоңыр, салкын су деп әспеттейді. Қо- 
ңыр түсі қазақтың өң-жүзінен бастап, бүкіл тұрмыс-тіршілігінің 
мінезінің, болмысының баламасындай. Ақ, көк түс эдетте ерек- 
ше эсер беретіні айқын. Осының бэрі де кең, тыныш жым-жырт 
өлкеге Абайдың ақындык ой көзімен қарауында сезіледі. Кештің 
батуы, ымыртгың түсуі -  эдемі көрініс. Күн төмендеген сайын 
айнала табиғаттың, тау-кырлардың, сай-саланың өзіндік өзгеріс- 
ке, бояуға енуі тартымды да танымды. Қарауылдың тік шокысы, 
Көлқайнардың көп төбелерінің күн сэулесімен айқындалуы да 
айшықты.

М. Әуезовтің суреткерлік шеберлігі табиғат қүбылысын, кор
нем көріністі тілдің бар бояу нақышымен әдемі суреттей білуінде. 
Бір құбылысты бір құбьшыспен салыстыра, астастыра бейнелейді. 
Окып отырған сэтте, сол құбылыс, көріністі көз алдыға елестете- 
сіз. Мысалы, саятка шығар сэттегі көк каршыға мен Абайдың жүз- 
десу сэті айшықты, ажарлы, поэтикалык көркемдіктегі суретгеме.

«Абай кызарып, еңкейіп бара жаткан күн астында топшысы 
мен омырауы қызыл алтын буына жалаткандай жылт-жылт етіп 
түрған көк каршығаньвд реңіне қызыға карады. Алтындай сап- 
сары көздері күн нцд'ыласына карсы қанқұмар қызыл от төгеді. 
Жалт етіп күнге шағылыса түсіп, қомағай қарайды» [41. 375.].

Абай алғаш қызарып, енкейіп батып барып жатқан күн- 
ге, содан кейін көк қаршығаның реңіне қызыға қарайды. Көк 
каршығаның реңінің қызьн-а қаратуы да топшы мен омырауы- 
ның батып бара жатқан күннін қызыл алтын буына жалаткандай 
жылт-жылт етіп тұруында. Алтын алуан түсті. Сары, қызыл т.б. 
Қызыл алтын буына жалату -  эдемі поэтикалық образ. Көркем кө-
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ріністің керемет эсемдігі. Көз алдыңызда омырауы мен топшысы 
жылт-жылт етіп, құлпырған көк, қаршыға. Келесі сөйлемде де сол 
алтын тағы қайталанады. Бұл жолы «алтындай сап-сары көзде- 
рі» эспеттеледі. Ал оның ерекшелігі алтындай сап-сарылығында 
емес, күн шұғыласына қарсы қанқұмар от төгуінде. Бұл саят құ- 
сының эбден бабына келіп, аң-құсқа салуға жарап тұрғанын айғақ 
етеді. Ендігі сэтте «алтындай сап-сары көздердің жалт етіп күн- 
ге шағьшысып, қомағай қарауы да» «мен бэріне даярмын» деген 
кейпін танытады. Осы үш сөйлемде канша сурет кескінделген. 
Қанша көрініс бар. Кейіпкердің көңіл-күйі де, көк қаршығаға 
психологиялық мінездеуі де қатар берілген. Қызарып етістігімен 
бірге, КЫЗЫЛ сын есімі де екі рет берілген. Қызарып батьш бара 
жатқан күн, қызыл алтын бу, каршыға көзіндегі кан құмар кызыл 
от. Қанның түсі де қызыл. Бұл қанқұмарлық эрі көзінен қызыл 
от төгу көк қаршығаның келісті бабын айғақтайды. Қарау етіс- 
тігі де қайталанған. Алғашында Абайдьщ көк қаршығаның түрі- 
не, көркіне, көзіне кызыға карауы, екіншісінде көк қаршығаның 
комағай қарауы эсерлі берілген. «Қомағай қарау» тіркесі де тың. 
Тосын бейнелеу, топшысынан ұшырса кұстың аң-құс алуға, ілу- 
ге эбден сакадай сайлануын сездіртеді. Осынау шағын сурет- 
темеде каншама образдылық, психологизм, іс-эрекет, жағдай 
жинақталған. ¥лы суреткер эр сөзді талғап, таңдап қолданумен 
бірге, оларды көркем детальдармен ұластырьш, жайнатып жібере- 
ді. Әр құбылыс, көріністің табиғи ерекшелігін дәл, анық ашатын- 
дығы сондай, бэрі де қолмен қойып, көзбен көргендей шынайы 
сипатымен көрінеді. Әсері де ұзақ, көңілде тұнып калады.

«...ол пейжазды өзінің авторлық идеясына сэйкестенді- 
ріп, үнемі құбылтып, құлпыртып отырып қолданады. Жазушы 
табиғат суреттерін көбіне кейіпкерлердің ой-сезімдері, солардың 
түйсінулері арқылы береді». А. Нурқатов романнан пейзаждың 
классикалық үлгілерін табады [53. 204].

Тарихи Т5п>індылардың қай-кайсысыда табиғат көріністері 
көркемдік мазмұндауға өзіндік түр, ренк беруімен ерекшеленеді. 
Табиғат суреттерінің сан алуан сырларымен, кұбылыстарымен, 
сұлулык сипатымен бейнеленуінен бөлек, ішкі нэзік өзгешелік- 
теріне дейін жеткізе білуде М. Әуезовтің танымы терең, қаламы 
қарымды. Әйгілі суреткердің көркемдік кеңістігінің кеңдігі, тіл 
бояуынын айшықтығы айкын.
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Абай мен Ерболдың айдалада адасып, тек аттарының мыкты- 
лығына, жүрістілігіне сеніп, жетер жерге асығып келе жаткандағы, 
кешқұрым сэттегі Шілікті табиғатының суреттелуі әдемі.

«Қатты жел тездеткен жауын Абайлар Шілікті кезеңге такай 
бергенде, жауып та кетті. Жылы жауын. Жел басылған. Орданьщ 
етбөктері алкүрең бетеге, жусанмен құлпырьш тұр екен. Жас көк- 
тің жауын ішінде құлпыра түскен шат селін, жүргіншілер тақыр 
жолмен жарып өтіп келе жатқанда, айналасынан жас жусан иісі 
үзілмей толқып келіп отырды» [40.302].

Жылы жауындағы айналаның эсем көркіне зер салыңыз. Бе- 
тегенің түсі алкүрең. Шын мэнінде осылай жусан мен бетеге- 
нің қатарласа өсіп құлпырып тұруы да эдемі. Жас көктің жауын 
ішінде кұлпыруын шат селге балаған. Жөңкіліп, жойқын ағыспен 
айналасын тас-талқан еткен селді көрсеніз, ойыңызды үрей мен 
қорқыныш билейді. Шат сел көктің молдығына қатысты айтылған 
көркем тіркес. Кектін құлпырьш, жайнап, айналаны шаттыкка 
шарпыған шағы көз алдыңызда тұрады. Жас жусан иісінің үзіл- 
мей толқып келіп отыруы да туған табиғатпен етене өскен, әр- 
бір гүлі мен шөбінің биологиялык ерекшелігін бойына сіңірген 
ұғымтал, зерек, зерделі, суреткерлік таным сипаттары. Жас көк- 
тің шат селі, жусан иісінің толқып келуі көктемгі табиғаттың 
адам баласына сыйлар бір керемет тартуындай сезіледі. Бүлтты, 
жауынды күндегі кешқұрым, ымырт мезгілін сипаттау үшін де 
көркемдік елестету кеңдігі, таным тереңдігі керек. Өңірдің кеш- 
құрым шағын суреттеуінде үлкен талантқа тэн ерекшеліктері 
айқындалады.

«Бірак жауын қатайып, бүлт түтасты. Күн кай мезгілге жетке- 
нін біліп болмайды. Батыс жақты жауын кұрсап, күн көзін толық 
жасырған. Енді ымырт тақау сияқты. Сам жамырай бастағаны ма, 
жоқ батар күннің жауын бұлты арқылы себездегені ме, эйтеуір, 
батыс жакта, көкжиек үстінде сарғыш мұнар сәуле бар. Сөнер 
үміт, үзілер тірліктей, жүдеп, талмаурап бара жаткан соңғы сәуле. 
Аздан соң ол да сүлдері азайып барып, бэсеңдей берді. Сарғыш 
сэуле сұрғылт тартты. Т ^ ы  бір сэттен соң күңгірттене барып, 
каракошкыл кызғылт реңге кірді. Көгілдірленіп барып, мүнды, 
коныр аспанның түн мүнарына жол берді». [40.302.]

Көкжиек үстінде сарғыш мүнар сэуленің батар күннің жауын 
бүлты аркылы себездегені де табиғат ерекшелігі. Жауынды күн
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айналаны бұлт басқанда батыс жактан көтерілген көкжиек, батар 
күн ссылай сарғыштанып, сағым арасына сінгендей солғынданып 
көрінеді. М. Әуезов -  түстің ерекшелігін эр бояуцың мән-мэні- 
сін жақсы білетін шебер бейнелеуші. Сарғыш сэуленің сұрғылт 
тартуы, одан күңгірттене барып, каракошқыл қызғылт реңге енуі 
ымырттағы күн ұясына толық батуға таяп,сам жамырар шақты 
көзге елестетеді. Бұлтты, жауынды күндегі таулы табиғатқа мұ- 
кият зер салсаңыз, осынау түстердің тоғысуын, алмасуын анық 
байқайсыз. Сол сэуленің көғілдірленуі күннің толық батқан сэ- 
тімен жүздестіреді. Ымырт пен түннің алмасуы мезгіл көрнісі 
«мұңды, қоңыр аспанның түн мұнарына жол беруімен» келісті 
сипатталған.

Барар жерін шамалап, асығып келе жатқан Абай мен Ербол- 
дың сол сэтгегі көңіл-күйімен табиғатты ұіымды ұштастырады. 
Біз кешкі ымырт түскеннен кейінгі аспанды эдетте қарауыткан, 
кара көк түспен бейнелеген болар едік, бірақ, сол шақтағы 
аспанның коңыр түсін көреген көңіл калай сезінген, э! Бір табиғат 
суреттемесінде сан алуан түс ұшыратасыз, сарғыш, күңгірт, сұр- 
ғылт, кара-қошқьш, қызғылт, көгілдір, қоңыр. Бул күн батып 
бара жаткан шақтағы мезгілдің бір-бірімен алмасқан мезеттік 
бояулары. Жалпы, мықты суретші эсіресе натуралист-бейнелеуші 
болуы үшін де дэл осындай пейзаждық соны сипаттауларды оқу 
керемет сурет көрмесіне барғаннан кем емес-ау. М. Әуезовтің 
зерде, зейінінің мыктылығы, зеректігі, сезімталдығы сондай көр- 
генді көңілге терең түйіп, түйсікте қайта түлетіп, қалам қуатымен 
жарқырата жайып салады. Әсіресе, пейзаждық суреттемелерге 
сүйсінетіңіз, табиғаттың аясында сол мезгілде түрғандайсыз.Бар 
ой-қиялыңызбен эсем табиғатты тамашалап кетесіз. Көз көрме- 
ген, аяқ баспаған өңір көңілғе көркем көрнісімен ұялайды. Бір 
ғажап, ғаламат эсер толқынында тербеліп, тебіренесіз.

Мезгіл, маусым ерекшелігіндегі табиғат көрінісін беруде- 
гі суреткер шеберлігі күз айындағы Шар өзені мен сол өңірде- 
ғі табиғатты бейнелеуінен де көрінеді В. Паустовский туынды- 
сында суретшінің мынадай сөзі бар: «Орыс жерінде қаншама 
кереметтер бар. Мұның өзі барша суретшіге мың жылға жетер 
еді... Әйтсе де жердің сұлулығы касиетті нэрсе, біздің элеуметтік 
өміріміздің касиетті дүниесі...!» [54] М. Әуезов табиғатты сурет- 
тегенде оны керемет суретші көзімен көреді де, ғаламат сурет-
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керлік сезіммен сипаттайды. Мұны Шар өңірінің табиғатының 
бейнелеуінен аңғарамыз.

«Мезгіл кешке тақаған болса да сентябрь айының бүгін ерек- 
ше жьшы болған ашық күні элі де салқындаған жок. Атқа да, 
адамға да жайлы, баяу ескен қоңыр жел бар. Шардың жіңіш- 
ке өзені көп бұралып мөлдір суы үзілмей баяу ағады. Кей жері 
жарлауыт болса, көп ағысының бойында эдемі, майда, көкмайса 
шалғын бар. Өзен түбі таза қріайт, қаткыл керіш болғандыктан, 
су айнадай мөлдір боп сырғиды. Күзгі шөптің сэл сарғыш, 
буалдыр бойын жағалап, кейде майда жасыл шалғынды акырьш 
сілкіте тербетіп, бауырлай сылдырлайды. Бүл өлкенің далалары 
қоңырқай. ¥зак жота, белдері қазір бозғылт тартқан. Бірак шөп 
атаулы көкшіл реңінен мүлде айрьшған емес. Күздің жауыны 
қайта жетілтіп, боз көденің бауырына қайта қауындап шыққан 
ұсак көк те бар. Эр түп көде, бозғыл-бурыл, кейде алкүрең боп 
көрінеді» [40. 259.].

Қыркүйектің ашык күні, баяу ескен қоңыр желдін атқа да, 
адамға да жайлылығы, содан соң Шар өзені сипатталады. Өзен- 
нің мөлдір суының көп бүралып, үзілмей ағуы көңіліңізді табріғат 
аясына еріксіз тартады. Өзеннің айналасындағы табиғат эсемді- 
гін көз алдыға тартады. Өзен арнасының жарлауыт болып келіп, 
көп ағысының эдемі, майда, көкмайса шалғынмен кемкерілгені 
баяндалады. «Көкмайса шалғын» деуі де шөптің биіктеп өскенін 
шалғыға ілінетінін айғақтайды. Алғашқысында судың мөлдірлі- 
гі сипатталса, өзен түбінің таза құмайт, қаткыл керіш болуымен 
судың мөлдіреген ағысы да ерекшеленеді. Су тұнықтығын 
айшықтап, айнадай мөлдірлігін эспеттейді. Мүндағы керіш сөзі 
су астының тілімденіп, қыртыстанып түратын сипатын білдіреді. 
Нактырақ айтсақ, керіш, топырақ, құм катып қалған жер кырты- 
сы. Географияда каньон деген термин бар. Бізде оны көбінше сол 
атауда қолданып жүр. Мүны Жетісу, Жаркент қазактары керіш 
деп атайды. Жағалау, жартастардьщ кертіліп, түратын көрнісіне 
қарата айтьшса керек. М. Әуезов су түбінің керіштеніп тұраты- 
нын эдемі жеткізген.

Қыркүйек -  күздің алғашқы айы. Жазушы осы маусымды 
сипаттай келе, күз деп айтпаса да шөптің сэл сарғыш, буалдыр 
түсімен жеткізеді. «Су ағысының жасыл шалғынды ақырын сіл- 
кінте тербетіп, бауырлай сылдырлауы да» жанға ерекше жарасым
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дарытады. Қалам қ^ыреті қандай! Осынау пейзаждық көрініс 
көркем тілмен керемет суреттелген. Шар өзеніне еріксіз оймен 
саяхат шеккендейміз. Көз алдымызда -  Шар өзенінің табиғаты. 
Су сылдыры құлакка тұнғандай. Жандүниені бір эдемі, сыр- 
лы сезім билеп кетеді. Еріксіз сүйсінесіз. Қаламгер талантына 
тамсанасыз.

Суреткерлік көркемдік елестету, таным кеңдігі -  Мүхтар 
Омарханұлы талантына тэн өзгешелік. Ақын-жазушыға тэн ерек- 
шелік десек те, эркімге дари бермейтін ерекшелік. Бала шақтан 
көргенді еске сақтау, оны эрбір көрген сэтпен қайта бағалау эр- 
кімге қона бермейді. Сонан соң табиғат көрнісін суреттеуде әдемі 
де көркем тілдің өзі де аздық етеді, табиғат бояуын қылқалам ше- 
беріндей келісті бейнелеумен бірге, оған динамика дарыту -  дара 
дарын даралығы.

Дени Дидро «Адамның жаны неғұрлым таза болған сайын, 
неғүрлым ізденгіш және талғамы таза болған сайын, соғұрлым 
табиғатты жаксы біледі» деп атап көрсеткендей[55.], М. Әуе- 
зовтің талғамының жэне ой-сезімінің тазалығы, дүниетаны- 
мының кеңдігі, киял шалкарлығы табиғатты суретеуден айқын 
аңғарылады. Табиғат жайлы суреттемені окып тұрғанда сол өңір- 
де жүргендйсіз. Шар өзенін суреттеген автор оқырман ойын ен- 
ді өзен төңірегіндегі табиғатқа аудартады. Дала көрінісінің қо- 
нырқай жота, белдерінің бозғылт тартуынан маусымньвд өлкеге 
енгізген ерекшелігін айқындайды. Алайда шөптің элі де көкшіл 
түсін сақтауын күздің жауынымен астастырады. Осы жауынның 
эсерінен боз көденнің бауырына қайта кауындап шықкан ұсақ көк 
те бар. Әдетте қауынды жеміс деп білсек, кауындап етістігінің 
қолданылу сипатына караңыз. Жазушы эр түп көденің бозғыл-бу- 
рыл, кейде алкүрең болып көрінуі аркылы жаз бен күздің алмасар 
шағын еске салады. Табиғаттың эдемі көрінісінін көркем тілмен 
суреттелуі -  терең ізденіс пен үлкен шеберлік жемісі. Осынау су
ду пейзаж адамды еріксіз баурап алады. Табиғат аясына тартады, 
бір сэт сұлу өзен сылдырымен, жұпар піөбімен тыныстатады. Күз 
табиғаты басқа маусым, мезгіл көрнісіндей романда белгілі бір 
жағдайда сюжетке арқау больш өрілген. Шығарманың «Абай аға» 
тарауындағы күз табиғатьшьщ суреттелуіне зер салайық.

«Күз аспаны күңгірт, бүлыңғыр. Ауада дымкыл сыз бар. Таң 
салкыны казір күздің суык желіне айналған. Маңайда кызарып
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солған қурайлар көп көрінеді. Бүрінен айрылған тобылғы да қу- 
кыл реңді. Ұзарып сарғайған селеу мен бозғылт көде, жусан бэ- 
рі де жел лебінен қалтырайды. Бас шұлғып елбек кағады. Қара 
жел қуған қаңбақ кең жазыкта көп бұлыңдап, тынымсыз кезіп, 
жосып өтеді. Таң жаңадан атқан. Салқын түннің калың шығы 
жүргіншілердің аттарының тұяғын жылтыратып шашасына де- 
йін суландырған» [40].

Ералының кең жазығындағы Абай бастм-ан энші, ақын 
жастардың өзара эзілдесіп, арасында тақпак өлең, шығарып, 
думандатып келе жаткан шағындағы ьсүз айының табиғаты 
ссылай суреттелген. Алдымен күздің күнгірт, бұлыңғыр аспаны, 
ауаның дымкыл сызы, куздің таңнан бастап с)т.іта 6acwaHbi эңгі- 
меленеді. Қаламгер дүниетанымының шалқарлығы, ой терендігі, 
қиял үшкырлығы эрбір суреттемеден аңғарылады. Күздің сұрқай 
осы бір суык сэтін оқьш отырып, дэл осы мезгіл табиғатында 
түрғандайсыз Денеңізді бір салқындық, суыктык дендегендей. 
Жаззшіы шеберлігі -  эрбір өсімдіктің күздегі ерекшелігін, өзгері- 
сін сипаттап беруінде.

Қызарып солған қурайлар, сарғайған селеу мен бозғылт ке
де, жусанның үзарып түруы -  маңайдағы шөп атаулыньщ курап, 
тапталып, жапырыла бастауьш білдіреді. Әдетте селеу ак не без 
түсте болса, күзде сарғаяды. Жазушы бүл түста оның күзгі сипатьш 
ғана берген. Сонан кейін олардың лебінен қалтырауы, бас шұлғып 
елбек қмуы да күзгі суыққа, мезгіл өзгерісіне еріксіз ырық беруін 
танытады. Қара жел куған қаңбактың күздің қара желіндегі эрекеті 
де ойыңызды күзгі көрніске тартады. Жазушы таңның атуьш ғана 
емес, салқын түннің калың шығының аттар тұяғын шашасына де- 
йін жьштыратуы арқьшы күздегі Ералы жазығыньщ шөбі шүйгін- 
дігін ерекшелеген. Бұдан эрі жастардьщ көніддері жарасым табуы, 
ойын-сауық қызығына берілуі әсерлі баяндалады.

Суреткердін бала кезінен санасына сіңірген табиғаттың әрбір 
көрінісін, ерекшелігін жадына жақсы сақтағаны сондай, кәдімгі 
күздегі өнірдің бояу өзгерісімен бірге, әрбір өсімдік, шөп түрінін 
қозғалысына дейін айнытпай сипаттайды.

Көктем мен жаз, кыс пен күз табиғатының көріністері эпо- 
пеяда соншалықты керемет бейнелеген.

«Тіпті, козы көш жер сайын бір коныс! -  деді Сүйіндік бүл 
жөнде Жігітекпен, эсіресе, мұңдас.
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-  Кэке, қоныс болғанда кандай. Тұньш тұрған көкбастау, тор- 
ғындай тұма, қасқа бұлақ, көк иірім көл». Күземге байланыс- 
ты Бөжей үйіндегі Сүйіндік, Түсіп эңгімесінің өзегінде туған 
табиғаттың көркіне сүйсіну бар. Күздеудің табиғатының ерек- 
шелігін, осындай шөбі піүйгін, малға жайлы коныстың молды- 
ғын көрсетеді. Бұлақ, көлімен ғана коныстың бар жайлылығы, 
табиғат әсемдігі сезіледі. Бастау, түма, бүлак -  синоним сөздер. 
Ол көлбастау, торғын тұма, каска бұлак болып эпиттермен дамы- 
тылған. Көк иірім көл тіркесі аясьгада бұталы, камысты, түнык та 
нэзік тербелген айдын елестейді. Осының бэрі бір кейіпкер сөзі 
ғана емес, акын ойынан өрбиді. Әсерлі, әдемі.

Ойкұдыктщ-ы күздеудің суреттелуіне зер салыңыз.
«Ойқұдыкта, Абай ауылының айналасына жиі коныскан 

ауылдар бүл коныстың эншейіндегі киіздей калың бетегесін, 
жасыл шалғынын cap жүрт кылған. Бірак ауьш маңы бар өлкеде 
тегіс такырланса да, айналасындағы кең жайылыс оты, өріс оты 
тозған жок. Қоңыр күзде малдың тойыны күннен күнге аскындап 
барады.

Шаруа мұңын ойлм’ан ауылдар сол күйге сүйсіне түседі.
Күздің жауыны мен кара суык желінен мазасы кеткеніне 

карамай, шьщасып отырған» [ 40.].
Біріншіден, Абай ауылына жиі коныстанған ауыл малының 

Ойқүдыктың киіздей калың бетегесін, жасыл шалғынын жеп, 
тауысканы баяндалған. Осының өзі тыкырлап тастаған т.б. етіс- 
тікгермен емес, тек белгілі бір шаруа, кэсіп иелері арасында 
колданылатын «сары жұрт кылған» деген фразеологизммен 
сипатталған.

Сонан соң күздің жауыны мен кара суык желіне шыдасып 
отыруы -  амалсыздыктың шарасы.Акын поэзиясын түп-тереңіне 
дейін зерделеген зерек зерттеуші Абайдың «Күз» туралы өлеңін- 
дегі өмір шындығын көркемдік шындыкта өте сэтті жасаған.

Романда Әбіштің туған өңірдегі бір сапары -эсерлі сурет- 
теме. Алдымен көгілдір жоталардың акшыл көк мүнар жамы- 
луы, ал соларда мұнардың калыңдауы, ұялауы эдемі сэтті, ерік- 
сіз елестеткізеді. Әдетте мүнар түрды, мүнарланды дегеніміз- 
бен, мұнардың ұялауы кандай эсерлі. Осыньщ бэрі Әбіштердің 
кызыктап, тамашалап келе жатуымен эдемі сабактастырады. 
Табиғат- ананың осынау сұлу шағы «аспан реңді сырлы койыны-
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нын тез тартуымен, өзінің лебімен сорғандай» болып жүргін- 
шілерге соншалыкты ұнағаны сипатталады. Қазақ тілінің ғажа- 
йып қазынасы М.Әуезовте. Жүргіншілердің «сол жақтарынан 
сандық тасты, оқшау-окшау көп қатар төбелі, керегетастың 
ілесуі де» -  табиғат эсемділігінің ерекшеліісгері. Ілесу етістігі- 
нің өзі жансызға жан бітіру ұғымында алынған. Тау, жотаның, 
аттылы жолаушылардың арындап алға қарай жүруі мен ілесуі 
-  динамикалы суреттеме. Қат-қабаттап биіктеген жоғарыдағы 
сандық тастардың арасындағы аласа аршаның көгеріп, тас бауы- 
рына жабыса өсуі де тағы бір тамаша көріністі көзге тосады. 
Біз осынау сырлы сұлу суреттемелерді оқығанда сол табиғатта 
өзіміз жүргендей сезінеміз. Жаныңды бір ғаламат кұштарлық 
билеп экетеді. туған жердің өсімдіктер элемін бейнелей келіп, 
автор жануарлар әлеміне ауысады. Әрқайсысының ерекшелігін 
сипатттап береді. Ак таңдақ, доңғалак мүйіз арқардьвд жон беріп, 
жүйткіп тартуы, қорым тастар арасынан ұзынша кызыл түлкінің 
көрінуі де керемет. «Шұбалаң құйрық сақ сайқалдың бейне бір 
КЫЗЫЛ кесірткедей ирелеңдеп жүруі» -  бейнелі бедерлеу үлгісі. 
Осындағы «сақ сайқал» тіркесі назар аудартады.

Түрщүл Құнанбаевтың естелігінде ақынның жақсы қоныс- 
ты таңдап қонуға ерекше көңіл бөлетіндігі айтылған. Бұдан 
Абайдын шаруасының жайлы болуымен бірге, табиғаты көрікті, 
өзіне жайлы шүрайлы да шалғыны шүйгін, көркем өңірді жаксы 
көретіні сезіледі. Абайдың табиғат лирикаларының жазылуына 
осындай эдемі коныс-жайлардың эсер еткені белгілі. М. Әуезов 
пейзаждық бейнелеулерінде де осы ерекшелік айкын аңғарылады.

3.3. Пейзаж бен психологиялық суреттемелер
сабақтастығы

Б. Галанов табиғат суреттемелерін психологиялык, көңіл-күй 
жэне жандүние пейзажы деп үш түрге бөледі.Жақсы суреттелген 
пейзаж кейіпкерлердің сезімдік ерекшелігін айқындаумен бірге, 
оған эстетикалык, танымдык ыкпал ету қуатын арттырады. Эпо- 
пеядағы пейзаждык суреттемелер кейде белгілі бір окиғалардан 
алдын-ала хабар береді.

Пейжаз романда кейбір суреттемелерде кейіпкерлердің жан- 
дүниесімен, сезім-сырларымен астасып, өмірдің кайталанбас сэт-
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терінің ісрідылығы болып ойға оралады. Пейзаж зерттеушісінің 
жоғарьщағы атаған үш түрі де эпопеядағы табиғат көріністерін 
бейнелеуцің қай-қайсысында да ұшырасады. Табиғат пен адам 
мәңгілік байланыста. Ауа, жел, су, ағаш, өсімдік -  жаратылыстың 
жер бетіндегі барлық дүниесі адам өмірімен, тіршілігімен біте 
қайнасып жатыр. Адамның табиғатты ішкі көңіл-күй сезімімен, 
яғни, психологиялык ерекшелігімен қабылдап, тануы, түйсініп, 
сүйсінуі де айырықша құбылыс.

Табиғатты адамның көңіл-күйімен, жандүниесімен астастыра, 
сабақтастыра сипаттау ақындык талант пен суретшілік танымды, 
психологиялык кабілетті кажет етеді.

Табиғат көрінісі шығармада өз уакытының сипатын, белгі- 
лерін білдіреді. Окырман сол дэуірдегі табиғатпен, адамдардьщ 
ой-пиғылымен, іс-әрекетімен, заман шындығын тануы тиіс. 
Әрине табиғаттың бұзылмаған таза, тамаша көріністерін бүгін- 
гі уакытпен салыстыра саралайсыз. Окырман немесе сол өңірдің 
адамдары ата-бабаларымыздың коршаған ортаға, жаратылыстың 
айналадағы кұбылыс, касиеттеріне каншалыкты, сүйіспеншілік- 
пен МЭИ бергеніне көз жеткізеді. Адам мен табиғат арасындағы 
нэзік байланыска деген аса бір күрмет, ыкылас-ныпіанын да 
романдағы пейзаждык көріністердін небір сырлы сүлу сурет- 
телуінен айкын аңғарасыз. Айнала коршаған дүниенің эсемдігіне 
танданып, таңыркап жүрсеңіз, романдағы табиғат пен адамның 
диалектикалык байланысының байкалмайтын кырларының ашы- 
луы жаратылыска жаңаша көзкараспен карауды міндеттейді. 
Б. Галанов көркем эдебиеттегі табиғаттың бейнелену сипаттына 
мынадай ой білдіреді.

«Әдемі пейзаж бізге шебер портрет салупіы біздің досымыз- 
ды тануға көмектесетіні тэрізді табиғатты тануға көмектеседі. 
Табиғат сұлулығын сезімталдыкпен суреттеуде жазушы акындык 
көркемдік-бейнелеу елестетуімен, сан түрлі бояулы, эдемі тілмен 
жеткізеді» [ 43].

Әдемі табиғат суреті көз алдыңда айшыкталып жайнап тұрса, 
көркем туындьщағы пейзаж сөз өнерінін ғажайып байлығы мен 
кереметтілігін танытып кана коймай, «сөйлеп түрған суреттей» 
жан сезіміңізбен сырласып кетеді.

«Жаркыраған май күні бір түрлі боп нүрланып, тамылжып 
тұр. Аспанда ұсак кана ак мамык бұлттар калкиды. Айналадағы
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жазық пен төбешіктің бэрі де алқара көк. Аласа, тықыр, бірак 
тығыз бетегемен жайнаған. Қызғалдақ, жауқазын, сарғалдак, 
бәйшешек дегендер кызьш, сары, көкшіл түстермен кұлпырып 
жайнайды. Гулеп ұшқан көбелектей көп бояулы, неше алуан...

Бөктер желі таңертең эрдайым Шыңғыс аса соғатын қоңыр 
салқын күйінде. Қазір де күн кызуын жеңілдетіп, майда коңыр 
лептей үріп түр. Бірақ бұл жарастық, бүл жастық кімдер үшін?

Әлдекімнің рахаты, элдекімдердің кызығы, сайраны үшін 
болар. Жалғыз-ақ, мынау екі қаралылар үшін ол жоіска тэн» 
[40. 28.].

Баласы Күтжанынан айрылып, шерменде көңіл Қодардың 
жарын жер койына жөнелтіп жарым жан болған келіні Қамкамен 
бейіт басына баруы ел арасында атасы мен келініне қатысты элде- 
бір жаманшылықтьщ шығуына, жазаға тартылар алдындағы касі- 
ретті тағдырына мамырдың мамыржай, тамылжыған тамаша күні 
салыстыра алынған. Жазушы жазык пен төбешіктің алқара көк 
түсімен маусымның керемет сэтін жаксы бейнелеген. Көктем- 
нің енді ғана жандана бастаған көрінісі суреттеледі. Автор аласа, 
тықыр, тығыз бетегемен жайнатып кана қоймайды. Қызғалдақ, 
жауқазын, сарғалдақ, бэйшешектің кызьш, сары, көкшіл түстері- 
мен құлпыртып, жайнатады. Бетегенің жайнауына гүлдің құлпы- 
рып жайнауы қосылып, айналаның алкара көк көркі көңіл тер- 
бейді. Күн қызуын жеңілдетіп, майда коныр лептей үріп түруы да, 
яғни, күннің түсін өзгерте бастауы да элдебір жайға алаңдатады. 
Табиғат еуретіне қүштарланған оқырман ойын соңғы сөйлем күрт 
бұзады. Мынау өмірдің бір сэттік кереметі Қодар мен Қамка үшін 
енді көзден бүлбұл ұшады. Қандай аянышты десеңізші. Жандү- 
ниені толқытар аянышты көрініс. Әмірдің Біржандай сал-серілер 
соңына түсіп, Үмітеймен ғашықтық үмітін, іңкэрлік үмітін үр- 
лейтін шақ -  ауыр көрініс .

«Таң аппак атқан еді. Күздің күні ұзақ сұр дала мен кұла 
тартқан адырлардың үстіне қып-кызыл шапак атты. Қанды сэуле 
шашкандай. Осы шақта нэрлі шалдың үйіне Ызғұтты мен Әмір 
кеп кірді. Жас жігіттің өңі ісұп-қу боп ағарған, жағы солып, екі 
үрты көлеңкеленіп тұр екен» [40. 448.]

Қаны қарайып, ашуланып отырған Қүнанбай үйіне кіріп кел- 
ген Әмірдің психологиялык сипаттамасы ссылай бейнеленген. 
Автор бұган табиғат пен мезгілді сэтті сэйкестірген. Үмітей мен
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Әмір арасындағы махаббат қасіретіне Құнанбайдың теріс бата 
беретін оқиғаны автор табиғат көрінісімен астастыра суреттейді. 
Адам мен табиғат арақатынасының диалектикалық заңцылығын 
суреткер туындыда тамаша тоғыстырған.

«М. Әуезов романында кейіпкерлердің эр кездеғі ахуалына 
психологиялық жанама желі тэрізденіп, пейзаждық бояулар 
қатарласа келтіріледі. Бұл көркем тұлғаның әсерін, шыншыл- 
дығьш арттырады» деп Р. Бердібай орынды бағалаған [16.42.]. 
Пейзаждык сипаттаулар кейіпкер көңіл-күйімен үйлесім табумен 
кейде болатын оқиғаның, жағдайдың елесі, нышаны сипатында 
да көрінеді.

Аппақ таңның сұр дала мен құла тарткан адырларға қызыл 
шапақ шашуы да -  үйреншікті көрініс. Алайда жайшылыкта 
құлпыра төғілетін қызыл шапақтың «қанды сэуле шашуы» -  
жаманшылык хабары. Ағарьш атқан таңның түңіліғі жабулы үйғе 
көісшіл сэуле тартып кіруі бір сумдық жасаларын сездіртеді.

Қыстың аязы мен қарлы бораньшда адасып жүрғен жандардың 
кам- қарекеті, үміті мен күдіғі романдағы адамның табиғаттың то- 
сын жағдайымен бетпе-бет келуіндеғі сюжетген көрінеді. Қиыр- 
шыктап жауған қар саябырси бастаған кездеғі: «Басылды, білем! 
Күн жарықтық бізғе болысайын деді ме?» деген Шәкенін атты 
тынықтырып, ақылдаспак ниеті де тығырықтан жол іздеу амалын 
аңғартады. Күн жарықтық деғен ұғымньщ өзі халқымыздың ежел- 
ден. Күн тэңіріне табыну нышанын білдіреді. Қыстың катты суык 
күнінде, боранды ісүнде адасу -  азап сор. Мұнда үміт пен күдік 
қатар жүреді. Адамньщ ақьш, жіғерін, төзімін шыңдайтын ауыр 
шак. Осы бір қиын да қатал өмір сабағы шығармада шынайы да 
шебер бейнеленғен.

«Бүл шақта қыстың қысқа күні батуға таяған еді. Күннін 
бұлыңғырынан ба, жок ымырт таяу ма, эйтеуір, айнала боран 
басылғанмен, болжап болмастай қою сүр мүнар қоршауында тұр.

Үмітшіл көздер ойда жоқ жерден қарауытқан қыстау көрғен- 
дей болады. Немесе жакында шашырап жайылған ірі қара мал 
сияқты бір нэрселер қарауытып, бадырая қалады. Бірақ осыны 
әрқайсысы жеке-жеке байқаса да, жолаушылар анык сенғен үн- 
мен айта алмайды.

-  Әне біреу не?
-  Мынау қарауытқан немене?
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-  Мына жағымызда бірдеңе калып бара ма? -  десіп, бірін-бірі 
алаң етісіп, эр жаққа аласұрып келеді»[40.473].

Авторлық баяндау мен диалогта айналаны калың тұман 
басып, сұр бұлт қаптап, ненің не екенін болжау киындығы нак 
көрсетілген. Диалогта адамның айналм'а алаңцап, эр нәрсеге 
үміттенуі нанымды сипатталған.

Табиғаттың алай-дүлей кезіндегі осы бір адасу, тығырыктан 
шығу сюжеттегі жағдай мен эрекеттің бояуын калыңдата түседі.

«Буларды кеш мұнары, күн туманы алдап кана жұбаткандай 
болады. Елді көксеп, дауылды даладан қажыған көңілдерге 
адам мекені соншалық ыстық болса да, амал жоқ. Қора-қыстау, 
мал-жан сиякты бон көрінгеннің бэрі де баска нэрселер больш 
шығады. Кейде жақын төбенің, аппак боп аспанмен тутасьш 
тұрған улы бейнесінде карауытып көрінген болымсыз жақпар тас 
қора сияқтанады екен. Қалың қар ішінен кылтанақ бойы зорға 
асып көрінген түбір-түбір, тал басы, шеңгел, карағай, тобылғы 
бастары булардың көзін алдайды екен.

Жел тынып, бағанағы катты суык саябырлм’анмен, айналаны 
болжай алмаған жүргіншілер көңілге үміт ала алмай келеді. Өйт- 
кені элі күнге жүріп келе жатқан жерлері қай тұс екенін дәлді біл- 
ген, аньщ көңілі сенген ешкайсысы жоқ» [41.].

«Оңаша ауыл. Жайлауға барлай, елсіз жайқын Ералы мен 
Ойкұдықта қалған. Бул күнде сарғайған, жым-жырт кұлазыған 
далада, үмыт қалған бір үзік -  бір шоғыр ғана тірліктей. Өмір 
-  байлықтың азғантай белгісіндей. Айнала қыбыр етпес, мэң- 
гі үн катпас йен дала, cap дала. Ол үнсіз даланың ертегісіндей 
боп, шыны емес, бұлдыр мүнар ертегісіндей бон, ашык ыстык 
күнде бүлың-бұлың етіп буалдыр ойнап түратын көк сағымы 
бар. Қазірде Абай өзінің аулы отырған түсы осы-ау деп, Ойқү- 
дык даласына караса, сол көк сағым непіе түрлі кұбылып, көзбен 
ойнайды. Cap даланы, «меніреу, ессіз жапан түз, кұла түз» дегіз- 
бей, тірлікке, ғажайып заттарға толтырады. Жүмбак жан иеле- 
ріне толы деп таныткандай... Сағым алдайды. Сағым -  қиялдай. 
Жоктан жүбаныш, алданыш тудырады. Біресе Ералы, Ойқү- 
дықтар ұшы-қиыры жоқ көк күмбезді шаһарға толғандай. Бейне 
көк сарайлар орнағандай. Біресе, кейбір кара шоғыр жерден үзі- 
ліп, жұмырланып, көк аспанда мүғаллак тіршілік еткендей. Мал 
ма, элде караған, шеңгел ме? Аса бір көп шашыранды шоғырлар.
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сол алыс көк тұманды көкжиек ішінде ерсілі-қарсылы ұйтки жү- 
реді. Бұлаң салып, қараушыны өзіне тартып, «мұнда-мұндалап» 
шақырғандай. Қадалып, қоймастан шақырғандай.

«Қиял деген, үміт, сағым деген осы-ау! Дэл соның көзге кө- 
рінген ойнамалы, айнымалы кескіні осы-ау!» дейді Абай. Елсіз 
жапанда жалғыз калған жанның, сол жалғыздығымен ойнаған 
алданышты тамашалайды. Бірак бұл жолы осынау жалған дүние 
ішінде, елсіз дала арасында жалғыз ауыл калған -  өзінің кішке- 
не аулы. Ондағы кішкене балаларын, жалғыз жас жарын, аяулы, 
көрікті жарын Абай үлкен бір жанашырымен сағынып, аяп, еске 
алады» [41.431.]

«Көк түманды көкжиек ішінде ерсілі-қарсылы ұйытқи жүр- 
ген көк сағымның мен мұндалап шақыруы да» Абайды жаңа ойға, 
жаңа іске бастағандай. Абай қиялы қандай кең, арманы қандай 
шексіз, арналы, үміті қандай зор. Ақын көзіне «Ералы мен Ойқұ- 
дықтар ұшы-қиыры жок көк күмбезді шаһарға толғандай, бейне 
кок сарайлар орнағандай» болып көрінуі қиял қүштарлығынан 
туған ой ма, елес пе?! Осынау сырлы, сұлу суреттемелердің те- 
реңіне бойлап қараңызшы. Жаз)шіы Абайдың ой, арманы, қиялы 
арқылы тәуелсіздікті аңсап тұрған жоқ па?!

Құдыретті Мүхтар дана! Ойларың кандай шуақты болса, 
аңсар-мұратың қандай қуатгы еді! Ойкұдык даласындағы көк 
сағым неше құбылып, көзбен ойнаса, бүгін сол Абай өсіп, есейген 
сол өңірден таралған көк сағым байтақ далаға тэуелсіздік сағымы 
болып кезіп кетгі. Cap дала -  Сарыарқада көк күмбезді шаһарың 
Астана түр. Жан-жағына жараса шоғырланған көк сарайлы 
қаншама кала бар. ¥лы Әуезовтің кереметтілігі, көрегенділігі, 
көріпкелдігі осынау сырлы сюжеттерінде көрініп қана қоймай, 
дэйекті детальдармен алдағы көз көрмес дэуірмен дэнекерле- 
сіп, киялы шындыкка, елесі болмыска айналғандай. Жазушы осы 
бір көк сағымды Абай, қиял, үмітімен астастыра келе, Абайдың 
жалғыз, көрікті жас жарын, кішкене балаларын Абай мен Әйге- 
рім балаларына баруға эзірленіп, жолға шыкпақ болғанда адырға 
кіріп үзап кеткен екі атты экелуге кеткенде Абайдың ызаланып 
күткен кезі табиғат көрінісімен салыстырыла алынған.

Әдетте жазушылар табиғаттың қандай да бір көрінісін сурет- 
тегенде өзі жақсы білетін, ой-қиялына берік ұялаған мезгілін, ме- 
зетін алады. М. Әуезов -  табиғаттың тамыршысы, оның бар бояу
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реңкін ғана емес, эрбір сэтін, көрінісін көзге, елестете, көңілге 
эсерлендіре сипаттайды. Мэңгі үн қатпас, қыбырсыз айнала, кең 
дала, cap дала кұлазып қана коймай, көңілді де жабыркатып жі- 
береді. Бір қарағанда бүл сурет тэрізденеді. Абайдың Ойқұдық 
тұсына қарауымен неше құбылып, бүлың-бүлың етіп буалдыр 
ойнаған көк сағым осынау қозғалассыз элемге жан бітіріп, 
динамика дарытқандай. Көзбен ойнм'ан көк сағым -  суреткер 
түйсігіндегі киял, арман, үміт дүниесінің бернелеу үлгісі сияқты. 
Көк сағым -  Абайдың алыс болашакка көз тігіуі, елінің ертеңін 
ойлаған ғажайып киялы, үзілмес үміті.

«Ұзарып өскен сарселеу оңнан соққан баяу жел астында ты- 
нымсыз қозғалады. Күміс толкын бетіндей боп, кейде жалтырай 
түсіп, сэл сыбырлай ғана, болымсыз жыбыр км-ады. Көзге ілі- 
нер-ілінбес жиі толқын. Жаңа жібек жүзіндей, үнемі тынымсыз 
құбылған ақ теңіздің жүзі жатыр. Күз тақау болғандықтан, бете- 
ге -  бурыл, көде -  сарғыш. Көктемде жасыл желек, көк шашак 
атқан сасыр, қурай да қазір қызара сарғайған. Семіп солған реңі- 
мен өтіп жатқан дэуренді, семіп қалған өмір-тілек дэрменсіздігін 
дэлелдейді» [41. 432.].

¥зарып өскен cap селеудің оңнан соққан баяу жел астында 
тынымсыз қозғалуы, бетегенің буырыл көденін сарғыш 
тартуы күздің таяғанын байқатады. Осындағы «Көктемде 
жасыл желек, көк шашақ атқан сасыр, қурай да казір кызара 
сарғайған» деген сөйлемді алайық. Бір сөйлемде 4 бірдей түс 
бар. Табиғаттың үш мезгілінің түсі жэне сын есімдік сарғайған 
етістігімен аяқталған. Жазушы уақыттың өтпелілігін ссылай 
түстердің өзгерісімен шебер кескіндейді. «Семіп солған реңі- 
мен өтіп жатқан дэуренді, семіп қалған өмір-тілек дәрменсіз- 
дігін дэлелдейді» деп Абайдьщ ой-қиялын табиғат көрінісімен 
әрі ішкі сезім толғанысымен сабақтастырады. Яғни «солған 
ренді дэурен», «өмір-тілек дэрменсіздігі» де халықтын өткен 
дэуреніне ой көзімен шолу тэрізді. Ендігі жаңа заман кандай 
өзгеріс экелмек? Бүл Абай киялымен жетеді, Абай ансары бо- 
лып ұшкындайды.

Cap селеудің оннан соққан баяу жел астында күміс толкын 
бетіндей жылтырай түсіп жыбыр қағуы да тынық, тұнық айдын- 
нын көркем көрінісін көзге елестетеді. Жана жібек жүзіне тенелуі 
кандай эдемі. Жібек сусып төгіліп, кұлпырып жайнап тұрады. Ал
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сол көріністің бір сэт «тынымсыз кұбылған ақ теңіздің жүзіндей» 
болуы дала табиғатын теңіз көрінісімен ұтымды алмастырған 
соны суреттеме. Аңдай бермейтін нэзік бір эсемдік элемі. Ол 
акындық сезімге ғана көрінетін құбылыс. Есте калған эсерлі сэт- 
ті көркемдік елестетумен кағаз бетіне түсіре білу керемет ше- 
берлік! Абайдың Ойқұдықта Ералымен оңаша ой кешуі табиғат 
та, ішкі жандүниелік тартыс та, көңіл-күй көрінісі де авторлык 
сипаттаумен эрі монологпен эсерлі суреттеледі.

«Алыста қоңыр көкшіл тартып, бүк түсіп жатқан алыс адыр 
Шолақтерек көрінеді. Ойкұдықтың қала жақ алдындағы, кара жол 
асатын ұзын жота, ак кайқаң -  Қасқабұлақ. Шолпан адырлары кө- 
рінеді. Бэрінде де елсіздік. Өлі дүниедей үнсіздік, сарылғандык 
бар. Абай өзінен-өзі жетімсіреп, жүдеулік сезеді.

Иен дүние, түл дүние сырына бой ұрсаң, шынайы жалғыздық- 
ты қатты ойлатады. Ол жалғыздық Абай осы орыннан аса бір те- 
рең, өткір түрде таныды. Жүрегін шанышқандай, қатты сезінді. 
Алдағы аулын, ондағы барлық жандарын тағы да, аяп, асығып 
кетті» [41.432.].

Жазушы алдыңғы мэтінде Шолактерек, Қасқабұлак, Шолпан 
адырларындм-ы елсіздікке елегізіп, жетімсіреп, жүдеулік сезген 
Абайды таныстырады. Осынау кең дала, жота-адырлардың иесіз, 
елсіз кейпіне қарап, жалғыздықты сезінуі де көңілге бір түрлі мұң 
салады. Елсіздіктегі өлі дүниедей үнсіздік, сарылғандықпен коса, 
осынау дала көрінісі мен каяулы көңілі керемет суреттелген. 
Табиғат кұбылыстары мен адамның ішкі жандүниесінің астасуы 
психологиялык толғаныспен берілген. Абайдың жүдеу-жадау кө- 
ніл-күйі, қүлазыған жандүниесі табиғатпен ортак арна тапкан. 
Оку да ауыр. Абаймен бірге окырман жаны да жабыркап, жалғыз- 
дыкты бірге тарткандай күй кешеді. Осынау жалғыздык, күйзелу 
монологтарда айкындалады.

«Отырыста Абай бірталай ыстык сезімдерін корытады. 
«Осындай йен, елсіз сахараны отан, мекен еткен казак халкы- 
ның көрнегі жүдеу ғой! Үлкен елсіз дүние ішінде анадай аз ауыл, 
шарасыз жалғыз ауыл болып отырғаны мынау. Қазіргі казак 
жайылған жердің бэрі осы. Бэрінде ел аз, иесіздік мол. Іргелі ме
кен, өнерлі шаһар жок. Алты айлык күла түз, кұм сахарада саран 
катынның кең дастарканға шашып тастаған бір екі бауырсағьшдай 
шашылған панасыз ел ғой» дейді. [41. 432.]
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Ақынның ішкі толғанысы осынау психологиялык иірімді тол- 
қын-толқын оймен тарқатады. Акын «жүрегінің шанышқьщай 
сезімде болуы» -  елсіз, кең даланы отан, мекен еткен халыктың 
болмыс-бітімінің, тұрмыс-тіршілігінің жұгаңдығы мен жүдеулі- 
гі. Жалғыз-жалғыздан не болмаса шағын ауыл болып шашырап 
отыруы. Кең байтақ даланы мекендеген казактың аздығы. Кең 
далаға иелік етер жұрттың жетіспеушілігі. Ең бастысы -  «іргелі 
мекен, өнерлі шаһардьщ жоқтығы». Абайдың қабырғасын қайыс- 
тырып, жанын жабырқататын жай -  халқьшьщ ауыр ахуалы. Тір- 
шілігінің баянсыздығы. Тұрмысының төмендігі. Өзге ұлттармен 
салыстырғанда өркениет элемінен кеш қалып қоюы. Жазушы осы 
тұста Абайдың парасатты азамат кана емес, ел келешегіне кемел 
көз тігіп, енді қалайда журтын ілгері тартуға, көзін ашьш, көңілін 
оятуға деген ұмтылыс-ниет нышанын сездіреді. Автор аісынның 
тұлабойындағы кайраткерлік сипаттарын танытады. Абайдьщ 
ішкі ой буырқанысынан жарып шыккан «Алты айлық құла түз, 
кұм сахарада сараң катынның кең дастарханға шашып тастаған 
бір-екі уыс бауырсағындай шашылған панасыз ел ғой» дегені де 
ызалы ашу, долы тілден шыккан жандүние жалыны, келер күн- 
дерге ұшқын атар үміті, көкейге келген арман-аңсары тэріздене- 
ді. Қаламгер Абайды қалың казактың камын жеп, болашағы жо- 
лында батыл күреске бет бұрған р[т күрескері сипатында бейне- 
лейді.

Эпопеяда мезгілдік пейзаж кейіпкер көңіл-күйімен, ой ниеті- 
мен, іс-әрекетімен ұштасып жатады. М. Әуезовтің көркемдік 
элемі кандай кең, ойы қандай шалқар, тілі кандай бай, эдемі де 
мэнерлі. Кестелі де көркем тілмен бейнеленген табиғат көрініс- 
тері сан бояулы, алуан реңкті, соншалықты терең сезіммен кең 
тыныстап оқисың. Ол -  үлкен психолог суреткер. Адам жаны- 
ның нэзік иірімдерін, ішкі жандүниенің қатпар-қалтарыстарын 
ой-таным сэулесімен кезіп, әркім байқай бермейтін бір кұпия 
сырларын, мінез бітімдерін, қасиет ерекшелігін қапысыз тауып, 
анық аша біледі. Жазушы адамның жандүниесін сезіну, түйсі- 
ну, ойлау, толғану ерекшелігін, көңіл-күйін табиғат көрінісімен, 
мезгіл кұбылыстарымен астастыра біледі. Бүл -  аса талантты, ірі 
жазушыларға тэн өте сирек ерекшелік. Абайдың туған жер тө- 
сіндегі кешкі шақтағы кырда сейілдеуін суреткер табиғаттың 
көрінісімен, мезгілдік күбылыс сипаттарымен сабактастыра
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бейнелейді. ¥зақ та болса осынау авторлық баяндауцан кейіпкер 
ой толғанысы сезіледі.

«Ал сонымен қатар күнбатыс жақтағы Қыдырдың коныр 
адырлары, эсіресе Шұнайдың қазір көлеңке басқан теріскей 
беттері өзгеше бөтен бір дүние тэрізденеді. Қатпарлы қалың 
адырлардағы кеш көлеңкесі өмір кешіндей сезіледі. Салқындап, 
карауыта түсіп, өтіп кеткен ауыр дэурендей, сол өткен қазалы 
ауыр күндер ізін сақтағандай. Тек қана суық түсті өгейлік, нэр- 
сіздік, өлімге бейім суық күйлер танытады. Өзгеше бір тұлдыр, 
тұнжыр өткен шақ бейнесі боп, елес етеді. Қазір күн астында 
жаркырап тұрған Қарауыл, Көкқайнар биіктеріне жаңағы суық 
көлеңкелі быжырык бетті батыс жактағы төбелер, күдік пен сұм- 
дык баяндап түрғандай.

Ол таулар түтасымен сенімсіз күдік тауы сияқты. Енді бір сэт- 
те жаңағы жарқыраған күнес күнгей беттері де аз-аздап жайылған, 
көлеңкелі ажымдар көрсете бастады. Бұдан да енді шұғылалы 
күнмен, коңыр көлеңке көкшіл ажым кезектесіп таласыпты.

Сәтпен жаманат боп тайталаса бастаған. Енді біраз тұрғанда 
Абай көзі тағы да жылжып өтіп, эр сэтін айқын танытып бара 
жатқан бейуақ мезгілін аңғарады. Кеш жеңіп келеді. Көлеңкелер 
түтасып барады.

Абайдың бүрын бір шақта «Мұңды көңілім сырласар сүр- 
ғылт тартқан бейуаққа!» дейтін шағы келеді. Қазір сарғыш сэуле, 
жұқалаң алтын жалатқан қаймақ сары қабақта ғана сезілгендей. 
Бөлек үсак адыр да батыстағы қоңыр-көкшіл көлеңкелі таулардың 
реңіне ауысып келеді. Бейуақ дүниені қоңыр тарттырып, жүдете 
берді. Енді элгі бір эзірдегі майда салқын самал да қоңыр салқын 
желге айнала бастады» [ 41.515].

Күн батқандағы, көлеңкелер ұзарып, кеш түсе бастағандағы 
Абайдың табиғат аясында сейілдеуін жазушы ішкі жандүниесі- 
мен астастыра бейнелеген. Өйткені, күнбатыс жақтағы Қыдыр- 
дың қоңыр адырларында, Шұнайдың көлеңке басқан теріскей 
беттерінің өзгеше дүние көрінуі Абайдың ой, сезім әлемінде- 
гі өзгерісті, мазасыздықты, көңілсіздікті сездіртеді. Жазушы 
күнбатыс, көлеңке, кеш сөздерін тірліктің ақырғы шақтарындай 
ұғындырады «қатпарлы қалың адырлардағы кеш көлеңкесінің 
өмір кешіндей сезілуі де» көңіл-күйге элдебір күйзелу, мұндану 
экелгендей. Осынау сипаттауларда салкындап, қарауыта түскен
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өткен күндер елесі ойға оралады. Өйткені ол -  қазалы ауыр кун- 
дер ізін сақтап коймай, өлімге бейім суык күй танытумен де өткен 
ауыр шақ. Абай елесінде бір тұлдыр, тұндыр бейнесінде. Тіпті 
күн астында жарқырап турған Қарауыл, Көкқайнар биіктерінде- 
гі батыс жақтағы төбелер де суык көлеңкелі, күдік пен сұмдык 
хабарындай. Осыған жазушы Абайдың көңіліндегі каяу мен жан 
элеміндегі шер-мұңды астастыра келіп, мына ауыр шақты ой 
таласына ұласқан кезекті жыр жазуға сабактастырады. Шуғылалы 
күнмен, қоңыр көлеңке, көкшіл ажым кезектесіп таласуы да өтіп 
бара жатқан өмірдің енді нурлы шағына қайта келмейтін өкінуші- 
лігін сездіргендей. Осынау сұрғылт та суық кешті жазушы накты 
көркем детальмен түйіндейді: «Кеш жеңіп келеді», «Көлеңке- 
лер тұтасып барады». Осьгаың бэрі де ақынның «Муңцы көңі- 
лін сырласар сурғылт тартқан бейуакка!» деген шағымен үйле- 
сім тапқан. Табиғаттың кешкі шақтағы осынау көңілсіз де күй- 
кі көрінісін көңіл-күймен үйлестіру -керемет шеберлік. Бұл бір 
жағы пейзаж, бір жағы -  психологиялык сипаттау. « С а р ғ ы ш
сэуле, жұкалау алтын жалатқан каймақтың сары қабақта сезілуі» 
батып бара жатқан күннің себезгілеп, сөне бастаған сэулесін еске 
салады. Бұдан кейінгі сөйлемде жазушы қоңыр еьш ееімін кайт- 
алаған. Бөлек ұеақ адырдың батыс жағы қоңыр-көкшіл көлең- 
келі таулар реңінде ауысуында қолданылса, екіншісінде ымырт 
үйіріле бастаған шакты бейуақ дүниені қоңыр тарттырып, жүде- 
те берген көрініске айналады. Тіпті осынау шакты соккан жел де 
Абай үшін өзгеше. Әзірде соккан майда салкын самалдың коңыр 
салкын желге айнала бастауы -  жандүние жабырқауын, өмірден 
түңілуді білдіреді. Айтушы ұғымында: Абайдьщ туған жермен 
сырласуы. Таулар да, кыр-жоталар да, сай-салаларда Абай көзіне 
ыстык, куанышты елес береді. Ол өмірдің бірталай биік беліне 
шыккан да, өткен дэуреннің кайғы-касіретін, муң-наласын есіне 
түсірумен бірге, куаныш-кызығын да бір сэт ойға алып, екіұдай 
көңіл-күй кешкендей.

Жазушы Абайдың туған жерімен үнсіз тілдесіп толғануын екі 
сөйлемге сыйғызған. «Абай осы сәтте бүл дүниені өзіне де бір 
соны болған жана оймен шолып, бағып, түрған. Жер, туған жер, 
ен толык, ең мол сырлы өзгеше эңгімеші екен» деп тиянактайды. 
Атамекенге туған жер төсіне сағына барған сэтте онымен үнсіз, 
тілсіз сырласып кеткендей сезімге енесіз. Әсіресе жас келген кез-
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де әр тас, әр бұлақ, эр қыр, сай, кұз-қия өткеннің елесін алдыға 
тартады. Қиял құштарлығымен қабылдайсың, жай елес емес, 
қимас, ьсымбат көрініс болып ойға тұнады, өткеннің эркім байқап 
білмейтін осы бір мезеттерін, табиғат пен адам арасындағы нэзік 
қатынасты автор сезімталдықпен айқын ашады.

Абай, Баймағамбет, Шәке бастаған топтың кыстың суық кү- 
нінде ақ боранда, қатты аязда адасуы табиғаттың сан түрлі мі- 
незін, мезгілдің, табиғаттың эралуан құбылыстарын көзбен ко- 
pin, көңілге берік түйген зерделі, зерек сөз зергерінің терең 
танымын байқатады. Жолаушылардың катал табиғатпен бет- 
пе-бет келгендегі эрекеті де, киналып, кысылған мезеттегі ой 
елесі де соншалыкты нанымды да танымды суреттелген. Қарлы 
дауылдағы, елсіз меңіреу дала Абайды да кальщ ой кұшағына 
алады. «Құлакқа беймаза боп ыскыра сокқан жел көп бөрінің 
баспана іздеп, жас кан іздеп косылып, ұлығанына» теңестірілген.

«Сондай ұлыған карлы дауыл астында, елсіз меңіреу дала, 
Абайдың өзі туып-өскен сахарасы болса да, казірде соншалык 
мейірсіз, катал, өгей анадай. Кеше ғана балалығы мен жігіт- 
тік жастығының жасыл шөбі сарғаймас алтын бесігіндей болса, 
сол қызыкты кан жайлау казір суык қабір ызғарындай, аяздап, 
кырауытып тұрған тас табытындай» [ 41.472].

М. Әуезов табиғатты адам көңілімен, сезімімен, жан күйі- 
мен салыстыра суреттейді. Көңіл қуанышындағы, жан жадыра- 
уындағы табиғат элемінің эсерін бейнелеуі де ерекше. Алайда 
айдалада адасып, суык пен аязда тоңып, жабыркап, шаршап жүр- 
ген көңіл-күйдегі табиғатты көзбен көргендей, бастан кешкен- 
дей суреттеу оңай емес. «Жастығының жасыл шөбі сарғаймас 
алтын бесігіндей, кызықты кан жайлаудың бір сэт суық қабір 
ызғарындай, аздап, қарауытып түрған тас табытына» теңелуін 
оқу да, елестету де ауыр. Жазушы сол бір киын-кыстау шактың 
көрінісін кыстың осындай бір ауыр шағымен өзектестіре шынайы 
кескіндеген. Сол бір катал табиғаттың аязды бұрқасын мен катты 
суьщта тоңып, жүрісі өнбей, эбден қалжырап, шаршаған адам се- 
зімін үлкен психологиялык ерекшелікпен суреттелген.

«Осы сэтте бүл үзақ бейнетті ауыр шактарда дүние деген 
бір-ак уыс. Ұйытқыған қарлы боран ішінде, тек бір-ақ ауыл- 
дың котанындай ғана. Дүние сонша бүрісіп, алай-түлей ішінде 
кішірейіп, тарылған, астаң-кестеңге түскен. Бұл дүниеде аспан
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деген, жер деген, тау-су деген, өлке-жота деген айырма да, бітім, 
жаратылыс та жоқ сиякты. Бұның Абай ұккан аты қазакша емес, 
орысша кітаптардан ұғынған екі сөзге дэл келеді. Бір -  хаос, 61- 
pi -  стихия. Әлдеқандай кітаптардың айтуында дүние пайда 
болғанда, ең алғаш осындай алай-түлейден туса керек. Ыстық су- 
дың қайнап ойнағанындай. Не тулаған теңізде тау толкыньшың 
көбігін аспан атып, шапшып құлағанындай. Сол толқын ішінде 
ажал жүзін сэт сайын күтіп келе жатқан кісіге де дүние осындай 
бір-ақ уыс болса керек»[40.472].

Ұйытқыған жан-жақтан қамап тықсырған алай-түлей бо- 
рандағы бағыт таппай дағдарып, адасып, бейнеттеніп жүрғен 
адамға дүниенің қусырылып тарылатыны да анық. Өйткені, карыс 
қадам бассаң, ақ-түтек боран көз аштырмайды, көз үйірген эсем 
өңірдің бар келбет-көркін жасырьш, тұмшалап тастайды. Осы 
тұста жаратылыстың аласапыран сэтін, астан-кестең көрінісін 
Абай көзімен елестете отырып, автор оны кейіпкер көзқарасымен 
сараптайды. Ақынның орысша оқыған кітабындағы хаос пен сти
хия ұғымын катар алу арқылы жазушы табиғатының қатал міне- 
зімен бетпе-бет келген шақтағы акынның дүниетанымын, ой те- 
реңдігін алға шығарады. Бір-ақ уыс ұғымының мэнін тағы да те- 
реңдете түседі. Мынау коршаған ортаның алғаш алай түлей сұм- 
дықтан кейін пайда болуын ойға салады. Жаратылыстану ғылы- 
мының заңдылыктарын негізге алып, судың кайнағанын, тулаған 
теңіздеғі толкынның көбігін аспанға атып, жаншып кұлаған жой- 
кын шағын көзге елестетеді. Бэлкім осы бір пейзаждық-психо- 
логиялык суреттемені жазған кезде ғулама ойына атакты теңіз 
табиғатын бейнелеуші Айвазовскийдің «Тоғызыншы бал» т.б. 
суреттері оралған болар. Бэлкім, талай оқыған кітаптарындағы 
табиғаттың қатал, қатыгез, кайырымсыз мінезінің адамзатқа 
аякасты ажал апатын төндіретін турлаусыз сэтіне тереңдеп ой жі- 
берді ме екен!

Абай бастаған топтың айдалада адасқан азапты, ауыр, аяныш- 
ты шағын окығанда жаныңыз жабыркап қалады. Қыстың қатулы- 
қаһарлы уақытындағы адасу оқиғасы романда бірнеше беттерді 
қамтыған. Бір ерекшелігі табиғат пен адамның катерлі, киын сэт- 
те бір-бірімен арпалысқа түсуі соншалықты танымды, наным- 
ды суреттелген. Әрбір сөйлемге мэн бере карасаңыз, адам мен 
табиғат арасындағы үнсіз-тілсіз айкаста, тартыста, көпшіліктің
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қажыр-қайраты, акьш-ой қуаты, төзімділігі мен табандылығы, 
алғырлығы мен айлакерлігі сынға түседі. Дүлей табиғаттың ауыр 
да азапты шағын бастан өткерген жан дәп бір оқиға ортасында 
жүргендей сезінеді. Сезіндіретіні, иландыратьшы -  көркем тіл- 
мен шынайы баяндалған оқиғаның дэл суреттелуі ғана емес, со- 
ның ортасында жүргендейсің.

Табиғаттың тосын құбылыстарын, стихиясын суреттеу ше- 
берлігінде шек жоқ. Айдалада адасып, эрбір қарауыткан «эсерге 
үміт артып, дэмеленіп келе жатқан топтың сол бір қиын-кысталаң 
шактағы жағдайын шебер суреттеген. Табиғатты жақсы біле- 
тін, эр мезгілдегі ауа-райындағы өзгерісті, коршаған ортаның 
тіршілік-тынысын, түрлі күбылыстарын ойға терең тоқыған, 
өз басынан өткерген суреткер соншалыкты нанымды сипаттай 
алады. Абай бастаған топтың аязды, тұманды, суық күнде 
далада адасуы адам мен табиғаттың арасындағы толассыз күрес- 
ке үқсайды. Адам тағдыры сынға түскен, бір үміт пен бір күдік 
алмасып, табиғаттың тосын, тэкаппар мінезімен бетпе-бет келіп, 
қалайда тірі қалу үшін, тартыс айрыкша суреткерлік танымды, 
үлкен психологтық қабілетті аңғартады.

«Еңісте» тарауыньщ басталуы да табиғаттың бір тамаша 
мезгілі көктемнің келуімен сәйкестіріле суреттеледі. Көктемнің 
сэске кезіндегі бар көрінісі бояу, үні сыршыл суреткердің жүй- 
рік қаламынан төгілген сөз өрнегі құдыретін танығысы келген эр 
адамға Әуезов әлемі алуан қырымен жарқырай ашылады Изен, 
жусан, жас бетегенің косылған жұпар исі бір мастандырса, шы- 
рылдап ұшқан бозторғайдьщ үні де көңілді елітіп, еркіңді алады. 
Бозторғай үнінің аспанға ілінуі, қадалып қырық құбылуы да 
көктемгі көңілмен жарастык тапқан. «Дүниенің ең бір жазық- 
сыз, аңқау үнпазы өз жұбайын шақырам деп, кішкене сырын кең 
тау-таска паш етуі де» -  сырлы суреттеме. Көкекті -  үнпаз деп 
ерекшелеу өз алдына, оның үздіксіз өз атын шақыруының адам 
б'аласы байқай біле бермейтін құпиясын жариялап тұрғандай. Үй- 
ректердің сыпсың канат қағысы, сарала қаз бен итала қаздьщ үн 
салуы да кітап оқып отырған Абайдьвд көңіл көзіне ұялаған көк- 
темнің керемет көрністері. Романда Абайдың осының бэрін көз- 
бен көріп,күнделікті тамашалағаны да ойымен сипатталады.

Енді бір сэт жазушы жер жиһан жарасымдыльн-ына жанаша 
бір үнмен жарастық қосқан құстардың эн-эуезінен көңіл шатты-
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ғын сездірсе, енді бірде ойды ойнақтап, үркектеп секіріп жүрген 
жас төлдерге бұрады. Қозы-лақтың болымсыз себептен үркіп, 
ұйыткып, безіп, эрі-бері топырлап жүгіруі де айналаның сэні- 
не сэн, эніне эн қосқан сипатта. «Жас буынньщ өз тірлігін ур
ке сүюі» де мал баласының жасқаншақ, алаңғасар, аңқау, аңғал 
болмысынан сыр ашады. Дүниеге пэк сезіммен, таза ниетпен 
қараудың бір үлгісін сездіреді.

Жамыраған қозылардай балалардаң жаппай сауат ашьш 
жатуы да мынау көктемгі тірліктің бір ерекшелігі болып сезіледі.

Кітап оқып отырып, элсін-элсін сондағы ойлы сөздерді 
санада сан сараптап, салмақтап анда-санда бір тэтті ойға беріл- 
ген, айналасындағы дыбысқа да, жұпар иісіне де аса зер салмай, 
есіл-дерті кітапқа ауған Абай сипатталады Абайдың кітап оқып 
отыруы да жаңа тірліктің жаңалығындай сезіледі.

«Есігі түрулі, түңлігі шалқия ашылған кең үйге көктем сэс- 
кесінің бар тынысы, бар үні мол кіріп түр. Биік төсек жаньшда 
дөңгелек үстелге шынтактап оңаша ғана отырған Абайға есіктен 
кірген самал да жайлы.

Таласа, жарыса білінген изен, жусан, жас бетеге иістері де 
күншуакты салқын сэскенің қош лебіндей. Шырылдап үпіқан 
бозторғай үні бір кезек үй үстіндегі аспанға ілініп, кадалып, кы- 
рық кұбылады.

Ақшоқының жақын сайларынан анда-санда үн катып, көкек 
шақырады. Үнемі жауапсыз сүрағын қайталай қадалтып, сұңқ- 
сүңқ етеді. Дүниенің ең бір жазықсыз, аңкау үнпазы өз жұбайын 
шақырам деп, кішкене сырын кең тау-тасқа да паш етеді.

Кейде жақын жердегі кең жайылым -  «Қорықтан» адырға 
қарай шеттей ұшкан топ үйректердің сыпсың қанат қағыстары 
естіледі. ¥яны сай тастан, інді моладан салып ап, жұп-жұбайлы 
күндерге жаңа ауысқан сарала қаз, итала каздар үн салып өтеді. 
Абай кітап окып отырса да, көктемнің осы сиякты көп алуан жаңа 
тірлігін үнемі катар сезеді. Ойлай сезеді.

Үй жанынан кішкене, шымыр түяктарымен шапшаң дүбірлеп, 
топыр салып, жас қозы-лақтар жүгіріп өтті. Бір болымсыз себеп
тен үркіп, ұйытқып безгендей. Әлі өмір танымайтын жас буын 
өз тірлігін үрке сүйеді. Көрші үйдегі осы козылардай, оқушы 
балалардың да жамыраған үні Абай қүлағына оқтын-оқтын есті- 
ліп калады. О да адам көктемнің жас төлді, балапанды тірлік үні.



3-тарау. Сурегкердің көркемдік элемі (шыгармадагы психологиялық... 195

Абай кітабын оқи отыра, даланың кей дыбыс, иістерін үстірт 
қана сезінсе, кейде оңай оралған катар ойды жаңағыдай ойлай да 
отыр.

Еңсесі биік отаудың оң жақтағы түскиіз, шымылдығына 
шаңырақтан түскен күн сэулесінде көктемдік, жаңа ашық рең 
бар. Таза сыпырылып, таза жиылған оңаша үй Абай көңілін көте- 
ріңкі етеді. Өзіне-өзі тиген еркін шақта, жас жасау, жарастықты 
жаңа көктемді үйден, тыстан бірдей сезіп, өзінше бір қуанышпен 
тыныс алады» [ 41.364].

Алдымен шалқия ашылған кең үйге көктемнің түскі мезе- 
тінде дөңгелек үстелде шынтақтап оңаша отырған Абай таныс- 
тырылады. Көкте сэскесінің бар тыныс, бар үні молынан кіруі 
де шалқия ашылған киіз үй алдынан айшықталып, ажарланып 
тұрған кыр табиғатын алдыға тартады. Есіктен кірген самалдың 
жайлы болуы, қоңыр салқын эрі хош иісті, жүпарлы кыр гүлде- 
рі мен шөптерінің иісін әкелуінде. Бүл изен, жусан, жас бетеге 
иістері. Жэне ол «салқын сэске қош лебі» болып ерекшеленеді. 
Сонан соң «шырылдап ұшкан бозторғай үні, бір кезек үй үстін- 
дегі аспанға ілініп, қадалып, қырық құбылады» деген сөйлем 
де, суретте, эуез де бітім тапқандай. Бозторғай үнінің үй үстін- 
дегі аспанға ілінуі де -  керемет көркем бейнелеу. Аспанды, оны 
жақындату мағынасында, яғни, шаңырақ үстінен көру аркылы 
ссылай сипатталған. Бозторғай үнінін кадалып, кырық құбылуы 
да сондай эсерлі поэтикалық деталь. Қүйқылжып тынбай сайрап, 
үздіксіз әуен төгіп, шырылдаған бозторғай үніне еріксіз елтіп ке- 
тесіз. Тыңдаған сайын, тыңдай бергініз келеді. Әсем эуен құлаққа 
кұйылып, жүрекке жайылып кете барады.

Үй жанынан кішкене шымыр түяқтары мен шапшаң дүбір- 
леп, топыр салған жас қозы-лақтардың жүгіріп өтуі де жарасым- 
ды. Бозторғайдың шырьшдауы, көкектің шақыруы, үйректердің 
сыпсың канат кағысы, сарала каз, итала каздардың үн салып 
өтуі -  жазушы түжырымында «көктемнің бар үні». Бұған коса 
козы-лактардың топырлап жүгіруі бар. Сабак окып отырған 
окушылардың жамыраған үні де жанға жайлы. Өйткені, ол да 
айтушы ^ымында: «адам көктемнің жас төлді, балапанды тір- 
лік үні». Осынау айналадағы көркем көріністер де, кұстар мен 
жас төлдердің үндері де Абайдың ой элеміне ерекше бір эсер 
еткен. Еңселі биік отаудың оң жактағы түскиіз, шымылды-
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ғына шаңырақтан түскен күн сәулесінде, көктемдік, жаңа ашық 
рең де кітап қызығына енген Абайдың шат көңіліне шадыман 
қуаныш ұялаткан. Абай оңаша отырған үйдің таза сыпыры- 
лып, таза жиналуы да шығармашылык адамына деген ерекше 
бір ықыласты танытқандай. Абайдың жас жасаулы, жарастық- 
ты жаңа көктемді үйден, тыстан бірдей сезінуі де жыл мезгілінің 
айнала гүлденіп, көркейіп, жайқалып, жайнап, құлпырып, нүр кұ- 
йып, ажарланып, жұпар иіспен баурап алған тамаша шақты жэне 
акынның кітап оқып, оңаша отырған шабытты шағьш көрсете- 
ді. Абайдың табиғат пен үйдің ішіндегі жасау-жабдығының сэн- 
салтанаты көңіл күймен жарасым тапкан. Әсерлі сэті Абайдьщ 
өзінше бір қуанышпен тыныс алуымен түйінделеді. Авторлық 
баяндаумен «кең үйге мол кірген көктем сэскесінің бар тынысы» 
деп басталған әсерлі суреттемені оқыған сэтте шығармашылық 
шабытты шағына енген Абай жанында отырғандай ғажайып бір 
сезімге бөленесіз. Айналаның көктемдегі сүлулығы сэні, қүстың 
сайраған үні, жас малдың сүйкімді даусы табиғаттың тамаша 
шағы бір керемет әсерге баурайды.

Жазушының терең танымы, мол білімі, өмірден көрген-түйге- 
нін жадына сақтазд>і кітап жазуға көмектеседі. Ал тарихи туынды 
жазуда өзінен бүрынғы дэуірлердің түрмыс-тіршілігін, салт-дэс- 
түрін бейнелеуде неғұрлым нактылық болу үшін сол замандардың 
шығармасын оқу немесе көне көздерден естіген эңгіме өз жэрде- 
мін тигізеді. Қанша дегенмен барымташылардың түнгі эрекетін 
суреттеудегі жазушы байқампаздығы, сезімталдығы, киял кеңді- 
гі, таным тереңдігі бірден білінеді.

«Бүл сэтте сойыл, шоқпар, найзалар білекке, аякка сүйрет- 
кен күйде емес, қолтыкка кысылып, қолға альшған. Немесе ердің 
касына көлденең салынған. Найза, айбалталар оң аяқтың үзеңгі- 
дегі басына түп жағымен койылып, ұзын бойларына оң қолда тік- 
ке шаншылып аспанға карап қалған.

Көп жігіттер соғыс үстінде эр дыбысты аңдай отыру үшін, 
тымақтарының кұлағын ішіне жымыра байлап апты. Түстері 
суык, артық сөз жок. Ендігі ақырын, шолак айтылатын сөздер 
бұйрык кана. Қалың қолдың алдына ак боз атты, ақ шекпенді, ақ 
елтірі тымақты Бесбесбайдың өзі түскен» [40.456].

Алғашында барымташылардың қару-жарактары хабарланады. 
Әрқайсысының ат үстінде отырғанда ұстау тәртібі, ыңғайы көрсе-
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тілген. Келесі сөйлемдерде барымтадағы соғыс кезінде эр сыбыс- 
ты аңдау үшін тымақтарынның қулағын ішіне жымыра байлап 
алғандығы эрі оларға психологиялык эрі ситуациялық мінездеу 
берілген. Түстерінің суықтығы, артық сөз айтпайтын бұйрықгың 
өзі шолақ айтылатын сөздер екені, яғни қысқа да нақты іс-эрекет- 
ке қажетті сөздер жеткізілген. Қалың қолды бастап келе жатқан 
Бесбесбайдың бірыңғай ақ киінуіде казіргі эскери тілмен айт- 
канда маскировка екені белгілі. Барымта бара салып, табын жыл- 
кыны алға салып куып бағыт тарту емес. Онда да карулы жігіттер 
бар. Жайдан-жай алғызбайды. Шайкасады, соғысады. Бір-бірін 
аямай ұрып, өлтіруге барады. Барымта кұрбандыксыз болмайды. 
Жазушының соғыс дегені сол сүмдык. Мүнда бұйрык та келте, 
сөз де кыска. Бұдан кейін ымырттағы табиғат бейнеленеді.

«Қол алдына кештің коңыр салкын лебі білінді. Күндізгі жү- 
рісте омырау колтығы, күлак түбі, шабы терлеген, бусанған жарау 
сәйгүліктердің жүрісіне мынау салкын жел карсьшай соғып, же- 
ңілдік жасап, желік коскандай. Кеш батуға айналып келеді. Көк- 
жиек коңыр-көкшіл калың күңгірт бояуға ауыскан. Тек батыс 
жак, элі кешкі шапак кызыл-көк арайынан түгел арылып болған 
жок. Қара5д>іта кызарған сол шапак көкжиекке төмендеп бата 
түсіп, таусылып барады. Қолдың дэл бет алдында, шексіз үзак 
алыста кең созьыған биік жота бар. Ол да бұл шакта көк баркын 
мұнарға оранып, аспанмен ұласып араласып, бояу косып тұтасып 
барады. Тек окта-текте сол алые көк-жиекте өте бір жырактағы, 
шок қара бұлт тұсында найзағай жалт етіп калады. Үнсіз бір ұлы 
жарык лап етіп, сэт сөнеді.

Жакын дала, еңіс өлке эуелде жасьшданып созылса, ымырт 
көлеңкесі коюланған сайын бозғылданып, куаң тартады. Жусан, 
изен, жауылша, тарлау иістері мен кей шалғындарда сиыржуа иісі 
кезектеп келіп сахараның шаңсыз, мөлдір таза ауасын сан иіспен 
кұбьштады» [41.456].

Осынау кешкі табиғат көрінісін сүйсіне, кызыға окисыз. 
Қайталап окисыз. Сол кешкі далада өзіңіз де серуендеп жүрген- 
дейсіз. Сезіндіретіні -  суреткердің бейнелеу шеберлігі. Кешкі 
мезгілдің эр күбылысын зердесіне токып, кестелі көркем тілмен 
көрнекті суреттеген.

Кештің салкын коңыр лебінің күндізгі жүрісте күлак тү- 
бі, шабы терлеген, бусанған жарау сэйгүліктердің жүрісіне
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мынау салқын жел қарсылай соғып, женілдік жасаған. Аттардың 
мұншама терлеп, бусануы -  күндізгі жүрістің жылдамдығын 
тым арттыруы. Өйткені барымташылар межелі жерге жеткен- 
ше асығады. Сонан соң айналаны көзбен шолып барар бағытқа 
қарай ымыртта тез аттанады. Желдің желік қосуы да -  терлеген 
тұлпарларды сергітіп, салқындатып, жүрісін үдетуге сеп болуы. 
Кеш батуға айналып, көз байланған шақтағы табиғат өзгерісі көз 
алдымызда тұрғандай. Көкжиектің коңыр-көкшіл қальщ күнгірт 
бояуға ауысып, тек батыс жақтың кешкі шапақ қызыл-көк ара- 
йынан арылып бітпегені де мезгілдің аралық өзгерісін байқатады.

Кешкі күн батард^ы мезгіл өзгерісі эсерлі бейнеленген. Сүй- 
сіне окисыз. Тіпті кең созылған биік жотаның көк барқын мүнарға 
оранып, аспанмен ұласып, араласып, бояу косып түтасуында зе- 
рек, зейінді, аса сезімтал, байқағыш, көреген көңіл ғана сезе 
алады. Кешкі табиғаттың тамаша шағын жазушы эбден жадына 
тоқып алғанба дейсің. Сонан соң көркемдік елестету кеңдігіне кө- 
зіңіз жеткендей. Сол алыс көкжиектегі, алыс жырактағы шок кара 
бұлт тұсында найзағайдың жалт етуі нанымды. Сондай бір көз 
көрген сэтті көңілге кескіндей қояды. Найз^айдың жаркырауьш 
да бір ғана сөйлеммен поэтикалық көркемдікге эсерлі берген. 
Үнсіз, бір ұлы жарықтың лап етіп, сэт сөнуі -  кандай айшыкты, 
кандай көркем! Қап-қара бұлт түтеп, алып мұхитта қарауытқан, 
тулаған толқында арпалысып, бар үміті, жанары жағалауға жету- 
ге асыккан кемедегілер алыстан бір жанып, бір өшіп тұрған маяк- 
ты (шамшыракты) көргенде бойы жеңілдеп қуанып сала береті- 
ніндей, жазушы найзағайдың осынау жалт етіп сөнген сэтін ұлы 
жарык деп сипаттайды. ¥лы жарык ұғымы кандай терең. Өйткені 
бұдан кейінгі тіршілік тас қараңғылыкта калатындыктан жэне ка- 
yin пен өлім кез келген сәтте катар төніп түрғандыктан, мынау 
найзағай отының жарығы біреу үшін акырғы жарык болуы да 
неғайбыл.

М. Әуезов табетатгы бейнелеуце сан алуан түстерді күбыл- 
тьш, жайната біледі. Әр бояуды хас суретшідей бабымен, байьппап 
колданады. Даланьщ эуелде жасыдданьт созыльт барып, ымырт 
көлеңкесі коюланған сайьга бозғылданьш, қуаң таріуы да ғажап кө- 
рініс. Туған өлке табиғатының көркін, кұбылыстарын бала шағынан 
ойға жаттап, бакьшап, байкап көңілге үялаткан. Сондай ақ жусан, 
изен, жауылша, тарлау жэне кей шалғындардтл сиыржуа исінің
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даланьщ шаңсыз, мөлдір таза ауасьш нэрлі иіспен кұбылтатьшы да 
анық. Кешке карай келе жатканда ат тұяғьша кағьшьш, сілкінген 
шөптердің исі де танауды кытықтап, көкірекке жұпар лебін құяды. 
Мұны бала кезден гүл-шалғынды өлкеде мал баға жүріп талай 
байқадық. Кешкі табиғаттағы құстьщ эрекеті де, ымырт қараңғылы- 
ғьшьщ түсзл де түннің таяп келе жатқаньш байқатады.

«Ат тұяктары тасырламай дүңкілдеп, жиі дүбір үн береді. Жол 
бойында кешкі мекенге жайғасқан бозторғай, қараторғай атаулы 
жер бауырлай, сасқалақтай ұшады. Тш-ы бір кезек калың топ 
тарғақ карала қанаттарын ымырт караңғылығында ала құйын- 
дата, жарқьыдата түсіп, қырқылдап үн салып, қарбаласа жөнеліс- 
ті. Ымырт қараішылығы қоюланған сайын жортуылшылар жүрі- 
сі қатая берді. Енді айсыз кеште біртіндеп жұлдыздар туа бастап 
еді» [41.457.].

Иэ, жол бойында конақгап отырған бозторғай, қараторғай 
дүбірден жер бауырлай сасқалактай үшады. Ал бір топ калың 
тарғақтың карала қанаттарын ала кұйындата жаркылдата тү- 
сіп, кырқылдата үн салып карбаласа жөнелуі де үйреншікті жай. 
Кешкі дала табиғатының өзіндік көрінісі. Кешкі табиғаттағы мез- 
гіл өзгерісінің суреттелуі жазушының зоология, биология, астро
номия, жаратылыстану ғылымын жетік білуіне, кез келген казакы 
болмысқа тэн, қоршаған табиғаттың сырларын, құбылыстарын 
жасынан жадына токығанына сүйсінтеді. Осынау эдемі суретте- 
мені оку жэне талдау барысында Шыңғыстау табиғатында жүр- 
гендей сезімге енесіз. Бэрі де көз алдыңда айшыкталып түрады. 
Барып, көрмесек те, ғажайып тілмен айшықты, анық суреттелген 
көріністен эсер алғандаймыз. Мүхтар Әуезовтің кемеңгерлігінің, 
суреткерлігінің үлылығы да, кереметтілігі де, шеберлігі де роман- 
эпопеяньщ тұтас мазмүндық-қүрылымдық жүйесінен жаркырап 
көрініп түрады. Алар эсеріңізде бай, көңілге ендірер, сэулеленді- 
рер көркемдік танымыңыз да ғажап.

«Пейзаждык бейнелеуде сонымен бірге табиғатқа, отанға жэ
не өмірге деген сүйіспеншілікті тэрбиелеуде өзінің басты ең басты 
касиеттерін мүлде жоғалтпайды, өзінің айрықша қүралдарымен 
адам жүрегінің жасырын элемін, жанын тазартуға ықпал етеді, 
сұлулық, аскақтық сезімін дарытады» [43. 35.]. Б. Галановтың 
бүл пайымдауының нақты шындығын табиғат элемін айнытпай 
көркемдік кереметтілігінде эпопеяда бейнелеуден табамыз.
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«Н^ыз шебер бізді ойлардың қуатымен жэне де көркемдік 
қабылдаудың қайталанбас қуатымен, таным тереңдігімен ойлары 
мен сезімдерін майда жеткізе білу қабілетімен де жэне бізді тегіс 
қоршап тұрған табиғат элемі мен дүниедегі сан алуан нэрселер- 
мен баурап алады.» [43.335].

Әдетте табиғат көріністеріне көз суғарып, рахат сезімімен 
түйсініп, сүйсінсек, эпопеядағы пейзаждардың көркемдік таным- 
дылығы мен эстетикалык тағылымы оқырманды эсемдік элеміне 
кұштар етеді. Мұндағы табиғат -  тұнып тұрған тазалық, мөлдір- 
лік, сұлулык.

Қоршаған ортаның біз білмейтін, байқап, сезе алмаған құ- 
пиялары мен жұмбақтары, бояу, нақыштары қаншама. Құдыретті 
өнер, эсіресе, бояулы тілмен сөйлейтін бейнелеу, суреттен бөлек, 
көркем шығарма бізге ссылай кызмет етеді. Табиғатты тану бар 
да, оны танымдык сипатта сөз өнерімен сөйлету бар. М. Әуезов- 
тің эпопеядағы пейзаждық суретгемелерін сүйсінбей, сезінбей 
оқу мүмкін емес. Табиғатпен бірге тыныстап, бірге араласып кет- 
кендейсіз.

Пейзаждың көркем туындыларда кескінделуін тереңдеп зерт- 
теген М. Н. Эпштейн оны идеалды, буырканған, сұрқай, тыньші 
деп бөледі. Пейзаждың эр алуандығы бойынша эстетикалык мэ- 
ні жағынан идеалды пейзажды бірінші орынға кояды. Ол антик 
эдебиеттен, Гомер, Феокрит, Вергилий, Овидийден бастау алып, 
көптеген ғасырлар бойы ортағасырлык кайта өрлеу эдебиетінде 
жасальшды. Антик және ортағасырлык Еуропа эдебиетінде бей- 
неленген идеалдык пейзаж элементтері: 1) желпіп ескен майда 
жел, нэзік жағымды жұпар иістер, 2) шөл қандырар салкын 
бұлақтар, 3) шұбалып жерді жауып жатқан гүлдер, 4) бұтақтарын 
салалана таратқан көлеңкесі саялы ағаштар, 5) бұгақтардағы 
сайраған құстар. Б5п.ірқанған пейзаледа ең тұрақты дыбысқа мэн 
беріледі, айкай-шу, су саркырауы, түрлі аң-кұс үндері, күн күркі- 
реуі, т. б. [56.131].

М. Әуезов сурет, бейнелеу, мүсін өнерін, басқа муза түрлерін 
өте жаксы білген. Мұны Үндістан очерктерінде, ел өмірінің алуан 
суреттемелерінен анғарамыз. Ал туған жердің тамаша табиғатын 
бала шағынан көніл көзіне ұялатқандықтан да, бай да сұлу сыр- 
лы тілмен Шыңғыстау өңірінің табиғатын, тамсана, таңданта 
суреттейді. Көкірек көкжиегіне сыйдырған сан алуан табиғат
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көршістері көркемдік элемнің кереметі ғана емес, оқырманның 
эстетикалык талғамын да ұштайды. Идеалды пейзаждың жаңаша 
жетілдірілген, жинакталып, жаңартьшған түрін М. Әуезов жасады 
десек, эспеттеу емес. Көңіл көзінен көшірілген көркем көрініс- 
терді оқыған сэтте тек соны көруге аңсарыңыз ауады. Қаламнан 
төгілген сөзді емес, сан бояулы қылқаламмен шебер салынған су- 
ретті көргендейсіз. Ол ол ма, сол табиғаттың аясында жүргендей 
сезімге бөленесіз. Нағыз ұлы туынды қудіреті бұл. Мұны оқу да, 
көңілге тоқу да бір бақыт!

Табиғат көрінісі бейнеленген кез келген өнер шығармасы -  
көңіл көркі мен көз қуанышы. Жандүниені жарасымға бөлеп, 
көкірек көзіңе көркемдікгің кайталанбас кереметін ұсынады. 
М. Әуезовтің суреттеуінде кэдімгі табиғат көз алдыңда тұрады. 
Су сылдыры да естіледі, түрлі түсті гүлдердің жұпары аңқып 
танауды жарғандай. Қустар сайрап, айнала жайнап шыға келе- 
ді. Бармаған, аяқ баспаған өңірді тәтті қиялмен елестетіп, көру- 
ғе кұштарланасыз. Бұл да бір құдіреті сөз өнерінің,буырқанған 
бояулы бай тілдің кереметі.



¥ЛЫ Т¥ЛҒА ТАҒЫЛЫМДАРЫ

4.1. Махаббат пен ғашықтық толғаныстары

Абайдың Тоғжанға деген ыстық ыкыласы, ғашыктық 
іңкэрлігі романда оны алғаш көргенде калай сипатталса, 
содан кейінгі эрбір жағдайда, әңгімеде де эр кырынан кө- 
рініп отырады. Қалыңдык айттыру жайын эркім эрқалай 
түсінеді, эркім өзінше кабылдайды. Жастык өмірдің тосын 
байламына көзқарас диалогта берілген.

«Үлкендердің осындай кеңестерінде бала атаулыдан 
жалғыз Қудайберді ғана барды. Өзге балалар кейін есітті.

Әрқайсысы өз басына арналған байлауды эртүрлі 
карсы алған. Оспанға Айғыз бен Ызғугты келіп отырып:

-  Саған қалыңдық айттырдық! -  дегенде, ол басында 
ұқпай калып, қайта сұрап!

Қалывдык деген не? Қатын ба? -  деді.
Ызғұтты бр'ан р^ындырып кеп, қалай көретінін 

сурағанда, Оспан бөгелместен
-  Е алам... экел! Маған катын... керек! -  деді.
Абай өзіне арналған хабарды үнсіз ғана аңырып тұрып 

тыңдады. Ішінен аса бір суық нэрсеге кактыккандай, тік- 
сініп калды. Сол сэтте Тоғжан есіне түсіп, оның алдында 
қылмыс жасағалы турғандай сезініп еді» [ 40. 178.].

Ішін бір суык нэрсе қактығуы да, тіксінуі де -  эйтеуір 
түбі бір болатын осынау рэсімнің жанына жайсыз тиюі. Ол 
үшін бұл дүниеде Тоғжаннан артык, содан қымбат ару жоқ. 
Өмірінің бар куаныш, қызығы да сол. Баска ешкімді көргі- 
сі де келмейді.
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Қалывдық алу, жар құшуцың кандай қиын іс екенін жазушы 
ссылай аңдатады. Өз жүрегімен сүймеген көңілі қаламаған эйел 
затымен қосылу өте қиын екенін түсіндіреді.

Оспанның калыңдык жайлы ой-ұғымынан балалығы ғана 
емес, тентектігі, ақылының элі толмағаны, мінез-қылығының 
киқарлығы көрінеді. Есер, қиқар Оспанға Ызіұггының түсіндіруі 
де қарапайым. Ол оған төсек қатынасы уғымында жеткізуге мәж- 
бүр. Бұдан басқаша айту мүмкін емес. Оспан жетесіне калыңдық 
Р'ымы басқаша жете қоймайды. Ал Абайдың қыз айттырғанын 
қабылдауы да суық. Өйткені ол үшін үйлену, жар сүю, бала тэр- 
биелеу мэні өте үлкен, ең бастысы, сүйгеніңмен бас қосып, бақыт 
дэмін тату — өмірінің аса үлкен сыны.

Романда Абайдың Тоғжанға ғашықтык сезімі сыршьшдыкпен 
суреттелген. Адамның ішкі дүниесіндегі ғажайып, жұмбак жан 
толқынысын, сезімінің нэзік иірімін жазушы шеберлікпен бере 
білген. Абайдың алғаш Сүйіндік үйінде Түйеөркеште көргені 
көңіл тұнығында эр еске алған сайын кайта толқып, ой-елесіне 
енгенімен, осынау асыл, ардақты ғашықтық ғаламаты оны түс- 
те көруімен де жаңаша жалғастығын тапқан. Тоғжанды көргенде 
ажар-көркінен, келбет-бітімінен байқаған сұлулық ерекшелікте- 
рін автор үтымды суреттейді. Бүрынғы портреттік сипатгауды 
кайталамаған. Келбет-жүзін бейнелеу де сол бір детальдардан 
қажеттісін ғана алып, оны толықтыра түскен.

«Орта бойлы, дэл Тоғжанның өз бойындай. Бар мүсіні келіп 
тұр. Бет бітімі, ақ-кызылы, жаңа Ербол айтқандай, айнымаған 
Тоғжан. Бұның да жібек талды, қолаң қара шашы бар. Мүрын- 
аузы да, бір қарағанға ма, дәл сол сағынышты ғашығының Абайға 
ерекше ыстык көрінетін аса сұлу, сүйкімді ауыз, мүрнындай. Аз 
көтеріңкі қырлы мүрны, ұш жағына келгенде жұмырланыңкырап, 
өзгеше келісті біткен. Ж ^алаң қызыл еріндеріне балалық, кінэ- 
сіздік лебіндей ыстык эсер демі бар. Айналасын қуантып, сүйсін- 
діргендей, жазықсыз, нәзік күлкі қуаныш бар. Анық Тоғжан жары 
осы. Бірақ жаңа түсінде көрген сияқты, ертерек күндегі үлбіреп 
тұрған жас Тоғжан. Ең алғаш сэт сағатта Сүйіндік үйінде, көктем 
кешінде, Түйеөркеште көрген сол сұлуы»[40.308].

Алдымен колаң қара шашының эсемдігі эспеттеледі. Жібек 
талды шашты елестетіп көріңіз. Сусьш, бұлықсып төгіліп, қараған 
жанды баурап алатын өзгеше шаш. Жұқалаң қызыл ернінен бүрын
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сүйкімді аузын, өзгеше келісті біткен қырлы мұрнын сипаттайды. 
Жұқалаң қызыл ернінің өзгеше бір тартымдылығы -  балалық 
пэктігі. «Кінэсіздік лебіндей ыстык эсер демінен» Тоғжан ерні- 
нің ерекшелігін даралайды. Жазықсыз нэзік күлкі қуанышының 
айналасын қуантып, сүйсінтіп түруы да -  парасатты перизаттың 
көркем келбетіне үйлескен акьш-ой сүлулығы. Тоғжанның толык- 
сыған жүз-көркін жаңа туған айға теңейді.

«...Қайран, ғажап хал үстінде жаңа туған ай көрді. Бүрын- 
ғы сүйікті айдың, қайта жаңғырып, айнымаған тұлғасымен 
қайта айналып келіп, тірлік аспанынан, өзіне сай окшау орнын 
алғандай».[40.309]

Ай болғанда да, сүйікті ай. Оны ғажап хал үстінде ғашықтық 
сезім сэтінде көруі эдемі бір лирикалык ағыспен қүйылғандай. 
Бүдан кейін Тоғжанды көруі де түстің жалғасындай көркем көрі- 
ністе ерекшеленеді.

«Ақыл-сезімнің осы сәтте қыз келіп орнына отырып 
болғанша, жүмбақ тұман мұнарға батты. Абай өзін де, айнала 
жұртты да теғіс ұмытыпты. Тек қана түс артынан болған жүрек 
күйынын аңғарады. Енді соған қосылған бар сыры жат көрініс, 
келіс мынау.

«Қасындамын. Міне, келдім!» деп еді ғой. Дегені рас, жалғаны, 
жаңсағы жоқ. Өзі, өзі келді. Уыздай таза боп, үлбіреген сезімтал 
күйде, нэзік жүрек толқынымен, дірілімен келді.» [40.309]

«Ақыл сезімнің жүмбақ түман мұнарға батуы», «түс артынан 
болған жүрек құйыны» -  Абайдың ғашыктық ой арпалысын, ішкі 
сезім тартысын керемет бейнелеу. Әдемі лириканың сезім жалы- 
нына жалкындаған образдылығы бірден өзіне тартып алады да, 
тамсанта түседі. Ішкі жандүниенің көзге көрінбес нэзік иірім- 
дерін қалай тамаша айшықтаған. Поэтикалық детальдың нағыз 
көркемдік үлғісі. Оны жазу үшін де үлкен психологиялык кабі- 
лет, керемет ақындык талант керек. Дэл осы сипаттар Мұхтар 
Омарханұлы талантына тоғысқан.

Уыздай таза бон, үлбіреген сезімтал күйде, нэзік жүрек тол- 
кынымен, дірілімен келген Тоғжанның өнбойындағы сүйкімділік 
пен сүлулықты, албырт жастықтың жан-элеміндегі мөлдірлікті, 
пэктікті сезінғендейміз. Сол мөлдірлік, пэктікке көңіл түнығын 
коскан Абай сезімінің берілуі де ғашыктык дертінің азабы мен 
аңсарын айқын аңғартады.
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«Жас кыз кірген кезде, қатып қарап қалған Абайдың реңі тіп- 
ті, жат еді. Екі көзі шарасынан шығып тесіле кадалып қапты. 
Қаны кашкан жүзінде аспаннан тағдыр жұлдызын күткендей жат 
ажар бар. Аңырған ан-таң дағдырыс бар да, ерні күбірлей түскен, 
үнсіз сыйыну бар.

Үйге кірген жұрт амандасып жатыр еді, Абай оны сезген жоқ. 
Ешкімді көрмей отыр. Жалғыз ғана бір жанға ынта бейілі ауған 
да і^ұлаған.» [40.308]

Әйгерімді жүзбе-жүз көргендегі Абайдың таңданысы екі кө- 
зі шарасынан шығып тесіле қадалуынан байқалады. «Аңыраған, 
аң-таң дағдарысы» -  сұлулық пен сүйкімділік алдындағы ынтық, 
ыстық көңіл құштарлығы. Ерні күбірлей түсіп, үнсіз сыйынуы -  
«аспаннан күткен тағдыр жүлдызының» қолға қону сэтін аңсап, 
асыл арманына ақ күн туарына үміт артып, Тәңірден тілек тілеуі. 
Үйге кірген жүрттың амандасуын Абайдың сезбеуі де, ешкімді 
көрмеуі де, ынта-пейілінің Тоғжанға ауғандығында. Ғашыктык 
ғаламатының калам қүдіретімен қағаз бетіне төгілген сыршыл 
суреттемелерін оқи отырып, каламгер кұдіреттілігіне сүйсінесіз. 
Тоғжанның «нэзік жүрек толқынымен, дірілімен келуі» де -  ару- 
дың Абаймен жүздесуінің бір эсерлі, эдемі сэттері.

Жазушы толқын сөзін бірде рең, жүзге, бірде сезімдік 
сипаттарға теңесе, енді бірде махаббат элемінің бір келісті, 
көркем, психологиялық деталына айналдырған. Айдын көлдің 
тұнық, тынық бетінің жай ғана толқындап, дірілдеп түрғанын, 
ондағы көктен төнген ай жүзінің бүлк-бүлк тербеліп, сол ді- 
рілмен бірге баяу толқығанын көңілғе ұялатасыз.. Тоғжанның 
пэк, нәзік, адал, ак сезім күйі осы мөлдірлікке баланған. «Абай 
жолының» осындай керемет суреттемелерін, сипаттауларын 
оқып отырғанда бір ғажайып поэзия элемімен танысқандай 
күй кешесіз. Эсер толқыны сізді де өз кереметтілігіне жайлап 
тарта береді. Кемеңгер кескіндеген көркемдік элемінің бұл 
да бір кереметі шығар! Басқаша айту мүмкін емес. Оқисыз, 
ойланасыз. Қиялға батасыз. Елестетесіз. Әсемдік пен эдемілік 
әсері баурап алады жаныңды. Өмірдің өзгеше бір қасиетін се- 
зініп, ұккандайсыз.

Абайдың Тоғжанмен алғаш жүздескеннен кейінгі көрген түсін 
Ерболға айтып, сол түстің өңінде рас болуына көз жеткізуі де екі 
жастың арасындағы таңданыс сезімін туғызады. Ерболдың мүны
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түс қана емес, сэуегейлікке жорып Абайдың көріпкелдік қасиетін 
байқауы да өмір шындығы. Мұны автор өте ұтымды көрсеткен.

-  Сонікі, мен де солай ойлаймын. Түсін көріп тұрьш, тіпті 
сұрауды да керек емес деп білдім. Ал енді бұл не сиқыр, Абай-ау! 
Шырт ұйқьща жатып, сен қалай сездің? Тегі бір көріпкелің бар 
ма, жаным-ау? Түс демеймін, бүл сәуегейлік кой бір. Әлде, тіпті, 
екеуміз де бірігіп ұйкыдан шатасып түрмыз ба? -  деп Ербол өзі 
де, шалык шалған кісідей бола бастады [40.307].

Абайдың Тоғжанды көруге деген құштарлығы да, ьштық, аңсар 
көнілі де шығармада тартымды айшықталған. Тоғжандардың Ше- 
кей үйінен сыртқа шығуын далаға кызғылт сэуле түсті деп, эсерлі 
пейзаждык кескіндеумен сипаттаған. Ербол мен Абайдың үйге кі- 
ріп, торге отырардағы, Ерболдың; «Жарығырак босын, осы отка 
кішкене қол тигізейінші» деп тезектің отын көсеп, кағыстыруы да 
жақсы бір ырымға баланады.

Ғашықтық сезімді сипаттауда жазушыньщ тілі мэнерлі, көр- 
кемдеу, бейнелеу кұралдары бай. Алғашында Тоғжанның басқа 
үйден шығуы қызғылт сэуленің түсуімен бейнеленсе, сэуле сө- 
зі Тоғжан келбет-көркінің де символы тэрізденеді. Абайдың 
сэулеге ұмтылып, үмсынуы да ғашықтык жалынның тұла бойьш 
шарпығандығын, жан-жүрегін баурап алғандығын аңғартады. Өр- 
теніп кетер от болса, талпынып барып құламақ ойы -  арманьша 
жетсем деген берік байламы.

Жүрек ұйғарымы, көңіл калауы осыған нық ауған. Автор 
сэуле сөзін эрбір контексте соны мағыналық қуатпен дамытып 
отырады. Абайдын көзін алмай, сабыры қалмай Тоғжанды елегі- 
зе, елжірей күтуі де -  ғашыктык ғаламатын бастан өткеру.

«Осы кезде киіз есік шалкасынан ашылып, келуші қонақтарға 
жол берді. Әуелі үйге екі жігіт кірді. Тымақ, шапандары жұпыны. 
Саптама етіктері бар, жүздері төменшік, ұяңдау. Сэлем беріп, иба 
қып кірген күйеулер екен. Соларға ілесе үсақ кыздар кіріп жатыр. 
Бір-екі келіншек кірді. Жиыны жеті-сегіз кісі. Абай көзін алмай, 
сабыры калмай кадалып отыр. Енді аз бөгелістен соң басына сұр- 
ғылт шапан жамылған, бетінің жарымын бүркеңкірей түскен, 
орта бойлы бір кыз кірді. Мұрны конкактау, қара торы көрінді. 
Шекей қызы -  калыңдык осы болу керек. Дэл осының артынан, 
шолпысы акырын сылдырлап, ақ жүзіне жұкалау кызылы нүрдай 
жарасқан, анық Тоғжан өзі келеді екен. Сыпайы жымиып, күлің-
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кіреп кірді. Мінсіз аппақ тістер қолмен койғандай. Екі бетіндегі 
нэзік жарастық қызылы асығып күткен қызыл арай таңсәрідей.

Әлі де айықпаған ұяң сыпайылықпен конактарға қарап акы- 
рын амандасқанда, реңіне іпұғыл толқын кірді. Бет ұшындағы 
жұқалаң кызыл тұтасьш, бар жүзіне ду етіп тарады. Үлбіреген, 
бала жастыктың аса қатты қысылған, қымсынған белгісі білінді. 
Оны үялтқан Абай еді.» [40. 308.].

Шекей кызына портреттік мінездеу бере келе, автор Тоғжанды 
толык кескіндемейді. Шолпысьгаың ақырын сылдырауымен аса 
ибалық болмысын байқатады. Ақ жүзіне жұкалай кызылының 
жарастығын «қызыл арай таңсэріне» теңеген. Осы бір нэзік те 
накышты көркем детальдар Тоғжан сұлулығы мен сүйкімділігіне 
баланады.

Жазупіы Тоғжанның айрықша адамгершілік қасиеттерін, 
тәрбиелі, көргенді, әдептілігін айқындайды. Сыпайы жымиып, 
күліңкіреп кіруі ибалылығын ерекшелейді. ¥яң сыпайылық- 
пен қонақтарға амандасуымен эдептілік имандылық келбетін 
даралайды. Амандасуының бөлекше белгісі де «реніне шүғыл 
толқын кіруі» бет ұшындағы жұқалаң қызылдың тұтасып, жүзіне 
ду етіп тарауы- ибалық, сыпайылық, тазалық, пэктік ерекшелік- 
тері. Сыпайьшығы да ұяң сыпайылық деп дараланады. Осының 
бэрі -  арудың ішкі психологиялық ерекшеліктері, табиғи келбет- 
көркінің ішкі мэдениеттілігінің сипаттары. Қыздың кысылып, 
қымсыну белгілерін сипаттай келе, жазушы ақын алдындағы 
Тоғжанның ажары мен ақылына сай бітімін, тэрбиелік, эдептілік, 
көрегенділік қасиеттерін, бойына тоғыстырған тектілігін тағы- 
лымдық өнегеде көрсетеді. Тоғжанның жандүние тазалығы мен 
сыртқы түр-келбеті, көркінің эсемдігі мен эдемілігі әрбір бет-жүз 
кұбылысьшдағы ерекшеліктерімен, сұлулығы мен сүйкімділігін 
даралай түседі.

«Сүттей жарық, айлы түн, таң элі жоқ. Бірак жоқ екенін біл- 
се де, Абай элдеқандай өзгеше «таңды» сезеді. Күйік те, үміт 
те, қуаныш та, азап та бар, -жүрек таңы». [40.115] Абайдың 
Тоғжанмен тілдесуге асыққан сэтінің суреттелуі -көркемдік- 
тің бір кереметі. Сүттей жарык, айлы түн -  ғашықтардың жүз- 
десіп, армансыз сыр ақтарар түні. Абайға бүл түн алыстау. Дэл 
казір ол «элдеқандай өзгеше таңды күтеді». Мұндағы «таң» р'ы- 
мы дидар, көркімен жан-жүректі баурап алған -  Тоғжан. Автор



208 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

мұны «күйік те, үміт те, куаныш та, азап та бар жүрек таңы» 
деп даралайды. Демек, бұл -  ғашықтың азабы. Суреткер таңды 
аеыға күткен Абайдың дамылсыз шағын, алабұрткан көңілін, 
сан алуан толғаныстағы сезімін калай эсерлі жеткізген! «Кеуде 
толған өзгеше ыстық, өзгеше жумбақ мол сезім. Соны шалки тү- 
сіп, шарықтауы көп. Льшыл каккан қанаттай токтаусыз құбылып, 
тыныштық ала алмай секіреді.» [40.115]

Өзгеше ыстық, өзгеше жұмбак мол сезім -  ғашыктык сезім. 
Оның шалқи түсіп, шарыктауьгаың көптігі -  Абайдың Тоғжанмен 
жүздесіп, тілдесуінің тыншымай жалғасуы. «Кеуде толған сол 
еезімнің лапыл қаққан қанаттай тоқтауеыз құбьшып, тыныштык 
ала алмай лепіруі де» ақын жан дүниесін мазалаған ғашыктық 
сипаттары. М.Әуезовтің суреттеу тэеілі керемет, ғашыктық сезім- 
ді, ой азабы мен арпалысын ғаламат бейнелейді. Адам жанынын 
беймэлім сырларын қалай дэл жеткізген! Көркем тілмен сұлу, 
сыршыл лирика оқығандайсыз. Көңіл-күйдің көркем тілмен кес- 
теленген кереметтері!

М. Әуезов роман-эпопеяда негізінен казак эйелдерінің үлгілі 
бейнесінің тұгастай галереясын жасаған. Ол -  кыз, ару келіншек, 
эйел, ана, эже бейнелерін сомдау барысында, ең басты ерекшелі- 
гі үлттык салт-дэстүрді, өнерді, тұрмыс-тіршілікті білумен бірге, 
отбасы жарастығы, еыйластык, балалар тэрбиесі тэрізді мэселе- 
лермен бірге, елдік маңызды істерде көрсеткен.

Күздің салкын жаңбырлы күндерінің бірінде Абайдың өлең 
жазып, кітап окып отырған шығармашылык шағын суреттеген 
автор осы тұста акынның жары ғана емес, тілеушісі, камкоры ре- 
тінде Әйгерімді эр кырынан кейіпкерінің киім кию үлгісіне, оның 
сэнділігіне назар аудартады.

«Әйгерім отка жакындап отырғандыктан, өңі ажарланып, 
балкығандай кызара түскен. Үстіндегі калың кара жібекпен 
тысталған пұшпак ішігінің айналасына жалпак кұндыз ұстаткан. 
Ішігінің сэнін бұрама күміс түймеге орнатылған үлкен кесек Кы
зыл маржандар ерекше ажарлап түр.

Басындағы кимешек шаршысы да үкыпты сэнмен тартылған, 
кіршіксіз аппак» [41. 19.].

Әйгерімнің калың кара жібекпен тысталған пүшпак ішігінің 
айналасындағы жалпак кұндыз сәні мен салтанатын айшыктаса, 
бүрама күміс түймеге орнатылған үлкен кесек кызыл маржандар
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эдемілігін эспеттейді. Басындағы кимешек шаршысының ұқып- 
ты, сэнмен тартылуы, кіршіксіз, аппақтығы Әйгерімнің мэде- 
ниеттілігін, ішкі жандүниесі мен сыртқы сымбатты сұлупы- 
ғын танытады. Суреткер Әйгерімнің эдептілігін психологиялық 
сипаттамамен берген.

«Әйгерім Абайдың жүзіне күлімсіреп қарады да: -  Абай-ау, жұт 
жылғы аязды күнді сұрағандай, таң атқаннан бері қайта-қайта күн- 
ді сұрай бергеніңіз калай? -  деп ақырын сыбырлап күлді.» [4. 19.].

Әйгерімнің Абай жүзіне күлімсіреп қарауы -  ибалылығын, 
сыпайылығын білдірсе, оған наздана, эзілмен тіл қатуы көрген- 
ділігін, эдептілігін айқындайды, сыңғырлап күлуі сүйкімділігін 
байқатады Әйгерімді үнемі Абайдың шығармашылық шабыт- 
ты шағында, қалам алып өлең жазып, не кітап оқып ой толғап 
отырған сэтінде бейнелейді.

Салтанат -  сұлу да сүйкімді ару ғана емес, сана-сезімі биік, 
жаңа заманның көшіне ілескен асыл арулардың бірі. Оньщ ақыл- 
дылығы, білімділігі бэйбіше мен Мәкіш кепілге адам таппай 
киналғанда, Абайға достык пейілін танытып Әлдекеновты кепіл- 
ге салуды ұйғарады. Бұған Ербол аса ырза болып, жүректегі жы- 
лы лебізін төгеді.

-  Қарағым, қарындасым, бүның ер-азамат айтпайтын асыл 
жауап болды. Ер басына азаттық эперетін достықтан озған не 
болды! Алғыс деген аз сөз! Оны мен айтып қайтемін. Қүдай 
бұйырса, Абай аман-есен шықса, өз аузымен өзі айтсын. Мына 
хабарына мен тек қуанып қана қайтқалы отырмын! -  деді.

Абай басына қауіп-қатер төнген кездегі, Салтанаттың ойлы 
да ақылды шешімін Ербол ссылай бағалайды. Алғыстың Абай 
аузымен айтылзл.! да ару ақылдылығына, алғырлығына сүйсініс, 
шынайы ағалық жүрекжарды тілек. Салтанат Абай басына ка- 
yin төнгенде батыл араласуымен казак қыздарының заман ағы- 
мын түсінетіндігін, озык ойлы азаматтарына қолдау білдіріп, ко- 
лынан келген камкорлығын көрсетеді. Абай ісі -  эділ. Қарапайым 
халқының жоғын жоқтаушы, мұңын мүңдаушы, парасатты пер- 
зенті. Абай жанында жаңа заманның беталысын байқап, біліп, 
оған айкын бағдар жасап, түсініп пайымдаған өрелі, өркенді топ- 
тың шыңдала бастауьш байыптаймыз.

Абайдың Тоғжанға деген адал, пәк сезімі, ішкі әлемін қызу 
жалынымен шарпыған сүйіспеншілігі мэнгілік сөнбейтін алау.
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Тоғжанның болмыс-бітімі, ақыл-ой тереңцігі Абаймен эр кезде- 
суце эр кырынан, өнегелі, тэлімді, теьстілік үлгісінде көрсетіледі.

Бөжейдің қаралы көшінде бес кыздың ортасында жібек жал ақ 
жорға мінген Тоғжанның сипатталуында да сол бір кайғының бел- 
гілері байқалады. «Судырған қара жібек биқасаптан эдемі жеңіл 
шапан киген. Басында жап-жаңа қара кэмшат бөрік. Мойнында 
эсемдеп, кең ораған құбылма түсті торғын шэлі. Құлағында үл- 
кен алтын сырғасы ырғалып келе жатқан Тоғжан, мынау ат үстін- 
де, мынадай топ қыздың ортасында, дэл көп жүлдыз арасындағы 
Шолпандай» [40. 145.].

Тоғжанның осы бір қайғылы қазадан кейінгі келбет-көркі 
жайлы ештеңе айтылмайды. Қайғының көңілге каяу, жүзге мүң, 
ойға ауырлық салатыны анық. Қаралы көштегі рең-жүзінін беріл- 
меуі де авторлық үстаным түрғысынан да, көркемдік шешім тұр- 
ғысынан да ұтымды.

Біріншіден, үстіне судыраған қара жібек биқасаптан шапан 
киюі, екіншісден, басына жаңа қара кэмшат бөрік киюі. Мой
нында кең ораған кұбылма түсті торғын шэлісі де киім сэніне сэн 
берген. Қүлм-ында үлкен алтын сырғасының ырғалуы да киімі- 
нің сэнділігін ғана емес, келбет сымбаттылығын, көрік сұлу- 
лығын ажарлай айшықтайды. Қаралы көште кетіп бара жатқан 
Тоғжаннын өзгешелігі осымен бітпейді. «Топ қыздьщ ортасьшда 
дәл көп жүлдыз арасындағы Шолпанға» теңелген. Түнгі жұл- 
дыздар шоғырында дараланып жанып түрған жарык сэулесі 
жанарды тартатын Шолпанды құмарта, қызыға көрсеңіз, Тоғжан 
болмысын түнгі мезгілдің ерекше бір көрнісімен салыстыра 
сипаттаған. Қаралы ортада да Тоғжанның келбет, көркін, даралы- 
ғын шеберлікпен бейнелеген.

Жазушы акынның махаббат, ғашықтық лирикалары негізін- 
де өмірлік шындықты көрсетеді. Оның сүйіспеншілік сезімін, 
ғашыктык арман- аңсарын, жар сүйіп, өмір кызығы, бақытқа бө- 
ленуін, отбасы тірлігінің мағыналы сәттерін үлкен сезімталдық- 
пен, сыршылдықпен бейнелеген. Абайдың Тоғжанға ғашықтық 
сезімі екі жастын бір-біріне көңілі, ықылас, құштарлығы заман 
шынайылығында шебер жеткізілген

Күйеуі соңғы рет келіп, алып кетердің алдында Тоғжанның 
Абайды іздеп келуі -  адам жанын тебірентіп, көңілін толкытатын 
көрініс. Ғашық аруыньщ өмірге, тағдырға өкініш, назасын айтып.
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көз жасын төгіп, мұңдасуы, Абай мен Тоғжанның жүздесуі қос 
мұңлықтың қиын тағдырын, сол кездегі тұрмыс-салттың қатаң 
кағидасьш еске салады.

«Абай Тоғжанды жұбата алмай, ет жүрегі елжіреп қайт- 
кан. Көз алдында жылап кетіп бара жатқан Тоғжан тұр. Басына 
жамылған қара жібек шапаны мен ақ көйлёгінің етегі де есінде... 
Шапан астынан тұншыға сылдырм'ан шолпысының да мөлдір үні 
құлақта тұр. Әлі өшкен жоқ...

Абай тағы да бір күрсінді де:
Есіл Тоғжан, ұмытпаспын ...ұмытпаспын! -  деді» [40. 240.].
Жылап кетіп бара жатқан Тоғжанды жұбата алмай ет жүрегі 

елжіреген Абай халі -  оқырманның да жан-жүрегін жылататын, 
аянышты да ауыр көрініс. Сол бір соңғы сырласу, мұңдасу сэті 
Абай елесімен беріледі. Басына жамылған қара жібек шапаны 
мен ақ көйлегінің етегі де біржолата Абайдан айрьшған Тоғжанды 
елестетеді. Абай үшін ұмытылмайтын бір ғана ырғақ бар. Шапан 
астьшан түншыға сылдыраған Тоғжан шолпысының мөлдір үні, 
дэл бір жүрек, сезім ырғағындай. Шолпының мөлдір үнінің тұн- 
шыға сылдырауы -  сондай аянышты сэт. Жарасымды жастық- 
тың, жалын атқан махаббаттың мәңгі оралмауын ойға салады. 
Абай күрсінісі -  жүрегін жарып шыққан мұң-шері. Сүйікті 
сұлуына деген кимастык сезімінен ақгарылған асыл жырлармен 
ғана тарқалатындай. Қиялында да, елесінде де шолпы сылдыры. 
Жазушы шолпы сылдыры аркылы Абай мен Тоғжан арасындағы 
айрықша таза, нағыз адал махаббатты көркем бейнелейді. Шолпы 
сылдыры ғашықтық символы іспетті.

«Сол айтылған, жазылған жырлар элі күнге Абайдың өзін- 
де, өз бойында. Аталған, арналған жеріне бір де бірі жеткен жоқ. 
Үміт бар ма? О да жоқ! Тек жалғыз шерленіп, тебіренеді. Тек 
жалғыз киял медеуі кұлаққа кеп аты айқын соғып, бір жақындап, 
бір алыстап кететін шолпы сылдыры. Аткан таңның ақ, кызыл 
шапағындай, үлбіреген алкызыл шүғыласы. Көз алдынан сол жүз 
кетпейді. Ұмытгырмайды, тастамайды» [40. 219.].

Сүйіндік үйінен қайтарда Абай Тоғжанды алыстан көреді. 
Басына кара шапан жамьшған, ак көйлегінің етегі піүбала түс- 
кен, Тоғжан сиякты. Жаңа түрған ғой -  деп сипаттайды. Автор 
Тоғжанның жандүниесін Абай сезіміне бір ғана концептімен -  
шолпысының эрекетімен үйлестіреді.
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«Абайдың көңіліне Тоғжанның шолпысы шылдыр-шылдыр 
етіп, ап-ашық естіліп бара жатқан сиякты. Өз жүрегінің лүп-лүп 
соққан қатты толқын ырғағы» [40. 219.].

Алғашқы жүздескен шағындағы шолпының сылдырын, сың- 
ғырын әрқилы сипаттаса, шылдыр-шылдыр етіп, ап-ашык есті- 
луі -  Тоғжанға деген ғашықтык сезім, керемет іңкэрлік белгілері. 
Оның көңіліне, ой-елесіне Тоғжан эдемі дидарымен, сүйкімді, 
сыпайы келбетімен ғана елестемейді. Сол сұлулық пен сүйкімді- 
ліктің хабаршысындай шолпы үні көкейінен кетпейді.

Жазушы шолпы үнімен Абай жүрегінің лүп-лүп соғысын 
салыстыра суреттеген. Жігіттің аруға ғашықтык құштарлы- 
ғын сэтті берген. Шолпының шылдырлап эдемі үн тартуы да 
Тоғжанның сымбат сүлулығын, сезім пэктігін, кіршіксіз ак пейі- 
лін эрі назды қылығын байқатады Абайдың оны естіген сайын 
дегбірі калмай, көруге, тілдесуге, жүздесуге асығуы ғашықтык 
сезім алауының жүрегін шарпуымен ^ындырылады. Шол
пы шылдыры махаббат пен ынтык көңілдің көркем деталіне 
айналған.

4.2. Абай -  ел ардағы, ар-намысы

Эпопеяда Абайдың эрбір ісіне демеу беріп, қолдап, қолдан 
келген көмегін аямайтын, кажет кезінде жанын да қиюға әзір ке- 
дей, жатақтардың ортасынан шыққан екі қадірлі тұлға бар. Бірі 
-  ақьшды да білімді, көреген көңіл, абыздай ардакты Дәркембай, 
екіншісі -  өмірдің ыстық-суығын көрген, сөзі де, ісі де батыл, ел 
қайғысы мен мұңына күйетін, халкын шынайы сүйетін Базаралы. 
Жазушы осы екі каһарманды басқа кейіпкерлерден даралап көр- 
сетеді. Оларды әркез Абайдың қасынан табылатын жанашыр, 
жақын, сыйлы адамдар ұғымында бейнелейді.

Базаралы айдаудан елге қайтып оралып, бір айдай уақыт ішін- 
де амандасып, қуанған ағайындары, аталас жақын ауылдары той 
жасау ниетін білдіргенде, үйінің, жақын туысының жағдайы- 
ның нашарлығын көріп бас тартады. Бұдан Базаралының кісілік 
касиеттнің тағы бір қыры көрінеді. Жігітек, Бөкенші, Көкше т.б. 
туыстары да шакырып куанышын бөліседі. Абайдың Базаралыға 
өзі барып амандасып, бір күн, бір түн касында болуы да ел 
ағасына деген ізгі құрметі. Ырғызбай ауылынан тек Абай ауы-
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лына ғана Базаралы он шақты адамымен конаққа келуі «Кеш жо- 
лында» атты тарауда суреттеледі.

«Әйгерімнің кең, жылы үйінде Базаральщай сый қонақты үл- 
кен ықыласпен күткен ажар бар. Кілемдер тұтылып, эсем оюлы 
сырмақтар жазылыпты. Абай айналасындағы жас-жаранның бэ- 
рі де Базаралының эңгіме, эзіліне, кас-қабағына карап кұрак 
ұшады. Сағынған достар бейілін танытады. Күндізгі түстік үстін- 
деАбайдың сұрауы бойынша Базаралы үзік-үзік эңгімелер айт- 
ып отырды. Өзі көрген жерлерді, елдерді сөйлейді. Бірақ шеккен 
жаза, көрген азап жайын мына көптің алдына салмады. «Бейнет 
кеіптім, кажыдым» дейтін емес...» [41. 48.].

Автор үйдің ішкі көрнісін, сэндік ерекшелігін сипаттауы- 
мен Абайдың Базаралыға деген айрыкша ықыласын сездірте- 
ді. Базаралының тек Абайдың сүрауы бойынша үзік-үзік эңгіме 
айтуы өз алдына, шеккен жаза, көрген азабын көпшілікке жайып 
салмауы да көрегенділігін, ірілігін білдіреді. Қанша азап ше- 
гіп, қиналса да көргенін ішінде сақтады. Айтса, елді түңілдіре- 
ді. Базаралының тектілігі де осында. Артық әңгімеге бармайды. 
Абай да сонау алыстан елін аңсап келген еріне ерекше пейіл 
танытып, кэнігі эдетінше өнермен көңілін көтереді. Бүл Көкбай 
мен Базаралы диалогында эдемі баяндалған.

«Осыдан соң, Базаралы да жадырай түсіп, Көкбайға домбыра 
ұсынды. Көкбай домбыраны бөгелеңдеп үстады.

-  Базеке-ау, бүгінде мен эннен шығып қалғам. Жэне мына 
отырған Мұқа, Әлмағамбет деген эншілер қасында тегі энді кор 
қылмайын деуші едім ғой! -  деді.

-  Жоға! Жаңа эншіні ести жатамыз да! -  деп, Базаралы дом
быраны еріксіз ұстатты.

Абай да Базаралыны қостады.
-  Көкбай, бүгін Базекеңнің алдына алып шыққан шашу эн бол- 

сын!.. Бір сен емес, осы үйдегі өнерпаздың бэрі айтады. Бастай 
берсенші! -деді.

Өзге энші жастар «өнерпаздың бэрі айтады» дегенде Әйгерім- 
ге карасты. Көптен оньщ энін естімегендіктен сағынысқандай.

Енді аз уақытга Көкбай эн созьш кетгі. Сонда Біржан айткан асьш 
эн... «Созады Біржан даусьш коңыр каздай» деп, накыстай берді.

Базаралы Көкбай тоқтағанда, қатты сергіп, көтеріліп 
қалғандай.
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-  Па-а деген! -  деп, біраз қуана сүйсініп отырды. -  Сонау бір 
жақсы басталған жазда... жарқыраған күндерде келген... болған 
екен-ау!.. -  деп барып күрсініп қалды» [41. 49.].

Диалогта Абай үйінде отырғандардың бэрі де Базаралы көңі- 
лін аулап, ниеттерін өнермен білдіреді Көкбайдың орындауын- 
дағы Біржан энінің эсері де көпшілікті толғандырғаны кайдам, 
Базаралыны тебірентіп, толкытып жібереді. Бүл Біржан энінің 
халық жүрегіне терең бойлаған эсер қуаты. Автор оны Абай үйін- 
дегі отырыста тм'ы да кайталап өткен. Қонактарға ерекше эсер 
еткен тағы бір эндер толкыны -  Абай эуендері. Жазушы Мұқаның 
домбырамен «Айтгым сэлем қаламқасты» қалай орындағаньша 
тоқталады.

«Осы кезде домбыраны Мүқа алды да, үй ішін тегіс елең ет- 
кізіп, сергітердей боп, шырқап кетті. Ерекше таза, күшті, мөлдір 
үн анық энші өнері келе жатқанын паш етіп тұр. Ол биік бастау 
соңынан, эсемдеп түрып Абай өлеңі «Айттым сэлем қаламкасты» 
созады. Сөз Базаралы көңілін жаңағы кейістен алаң етерлік анык 
ынтық, ынтызар сөзі. Жалынды назға толы. Әнші үш қайырмасын 
айтып тоқтайын деп еді, Базаралы токтаттырмады.

-  Айт, жаным, айт!.. Бэрін айт! -  деп, бар өлеңді тегіс айткызды.
Мүкадан соң Әлмағанбет те Абай өлеңі мен энін созды. Ол:

«Көзімнің қарасы». Бэрі де мына қоңыр жүдеу күзден маужыраған 
мамыр күніне, көңіл күншуағына созылады.

Базаралыға да сезімтал Абай кауымы ем тауып, сынығын 
сылап түрғандай.

-  Майдай жағып барады-ау!.. Көңіл жарасьш қуғандай! Май 
сылауцай дэрім ғой мынау!.. Дэрменім ғой!.. -  деп, Базаралы ьш- 
тыға тыңдап отыр. [41. 50.]

Авторлық сипаттау мен диалогта Базаралының Абай эніне 
деген ынтығы аңғарылады. Әнді үш кайырмасымен токтатпак 
болғанда, Мұқа да Базаралының ынтызар ниетін қайтармай 
қайта жалғайды. Әлмағамбет жалғаған Абай энінің эсері де 
көркем детальдармен келісті сипатталады. Әннің қоныр жү- 
деу күзден маужыраған мамыр күніне, көңіл күншу^ына со- 
зылуы да жарасымды жастыкпен табыстырған махаббат энінің 
кереметтілігін көрсетеді. Базаралы да «Майдай жағып барады 
майсьшаудай дэрімдей» деп көңіл хошын сездіреді. Абай энін 
эбден сағьшған Базаралы оны Әйгерімнен естігісі келіп, еркеле-
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тш назын айтқанда, ол көптен эн салмаса да, сыйлы ел ағасы- 
ның өтінішін жерге тастамайды. Диалогта Базаралыньщ «Айт, 
сэулешім!, Айт, айналайын!» деген сөздері де -  сыпайылык пен 
сыйластық ерекшелігі. Әйгерімнің орындауындағы Татьяна энін 
жиналғандардың қалай қабылдағаны тартымды баяндалған.

«Аздан соң Әйгерім «Татьяна энін» айта жөнелді.
Әлі де сонау бір күндердей барынша сырлы нэзік, терен тол- 

қумен айтады екен. Үй іші жым-жырт қатып, ұйып тындады. 
Базаралы Абайдың бұл айтылған өлеңдерінің бэрін де білмеуші 
еді. Ол шетке кеткен соң туғандар екен. Қасындағы Көкбайдан 
жабыса сұрап, эр өленнің энінің мэнін, жөнін ұғынып отыр. 
«Амал жоқ қайттім білдірмейді» Әйгерімге де түгел айтқызып 
шықты. Ешкім бұйырмаса да бүгінгі кеште Абай достары «е» 
дескендей тек қана Абай сөздері мен әндерін айтты.

Базаралыға анық үлкен соны сый. Ел жаңғырып, ел өнері тү- 
леп өсіп, жанарып кеткендей. Ол енді Абайға қарап:

-  Япыро-ой, қалай өзгерген! Ән мен сөз қалай өзгерген! 
Сондай сырлы, соншалық жан-тамырымды солқылдатқан кандай 
сөздер!.. Түу!.. -  деп, бас шұлғып, үндемей тамашалап барып: -  
Өлең мен эн ырысын тауыпты-ау, Абай!.. Өнеріннен айналайын! 
-  деді. Келесі бір кезеңде Мағаш, Дәрмен өленнін жайын сөз етті:

-  Дэрмен Енлік пен Кебек жайын біраз жерге экелді ғой, аға! 
Соны бір тындаса болмас па? -  деді.» [41. 50.].

Абай энінің жаңа бір биігі сипатында бейнелеген тьвд эуенге, 
жаңа энге деген ел ыкыласы да соны тыңдауға ауған.

Алдымен Әйгерімнін эн салу мэнері сипатталады. Мухтар 
Әуезов өнердін қай түрін болса да өте жақсы білген. Байқап, 
бағалап отырған. Егер де, Муқаның эншілік өнерінде «таза, күш- 
ті, мөлдір үні» ерекшеленсе, Әйгерімнін эн салуы сонау бір күн- 
дердей барынша сырлы, нэзік, терен толкынмен дараланады. Ән 
өнерінің кереметтілігі де -  «үй ішінің жым-жырт катып, ұйып 
тыңдауында». Қанша шырқалып жүрсе де жүртты баурап алу ке- 
реметі эннің сүлу да сырлы эуенінде ғана емес, жүрекке жатталар 
көркем сөзінде. Базаралы сотталып кеткеннен кейін туған Абай 
эні ол үшін таңсык болса да, мына көпшілік қанша тыңдаса да 
сусап, шөлдегендей ынтық пейілмен берілуі -  сөзінің көркем кес- 
тесіне эуенінің эрлі де эсем бітімде үйлесуі. Көкбайдың энінің 
мэнін, жөнін, өлен сырын білген Базаралы «Амал жоқ кайттім
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бщдірмейді» Әйгерімге қайта айтісызады. Бұл энге деген сүйіс- 
пеншілік, туған жерге, халык өнеріне деген сағыныш сипаты. 
Базаралы үшін бұдан аскан сый жоқ. «Ел жаңғырып, ел өнері 
түлеп, өсіп, жаңарып кетуін» сезген Базаралы: «Сондай сырлы, 
соншалык жан-тамырымды солқылдатқан қандай сөздер!» -  деп 
өлең мен эннің дөп қабысып, эдемі үйлесім тапқанына сүйсіне- 
ді. Базаралының Абайға ризашылығы «Өнеріңнен айналайын!» 
деген ізгі тілеумен түйінделеді. Мағаштьщ сұрауымен Дэрмен- 
нің «Еңлік-Кебек» дастанынан туындаған энді айтуы жарасым- 
ды жалғасады. Осынау сағынышты да сүйсіністі бас косуда кө- 
ңілді ортаның алауын маздатқан эн өнері. Әсіресе, Абай әндері. 
Ол осынау жиналған көпшілікті қанша тындаса да баурап алады, 
эсерге бөлейді.

Базаралыға өнермен кұрмет көрсетуді місе түткан мейірбан 
Мағыштың тілегін орындар алдына Дэрмен элі бүл шығарманьщ 
аяқталмағанын айтып, сыйлы конаққа өнер кэдесін тартады.

«Дэрмен іркілген жоқ. Сұлу жүзді, киылған кара мүртты, ак 
сұр жігіт домбыраны шешен сарнатып отырып-отырьш барьш, 
жортып бастап кетті. Үлкен қара көздері сэл канталай түсіп, 
шабыт отын маздатады. Ширак, сергек кайратына ызалы жүрек 
оты араласкан, эділет жокшысы туғандай. Жас, аскак акын жаңа 
сазға бой үрған. Бұл, кэрі заманға жаңа буынның сынын айтатын, 
кекшіл кыран нэсіліндей. Бір жағы Абай ұясынан, тағы бір тегі 
эділ казы -  халыктан шыккан. Бар жылаулардың жаңа жокшысы» 
[41.51].

Жазушы эр энді айту алдында оның мазмұнына, эуездік, 
эуендік табиғатына токтала келіп, әншінің ішкі сезімдік эзірлі- 
гіне де көңіл бөледі. Дэрменнің домбыраны шешен сарнатып, 
жортып бастауы да домбырашылык шеберлігін айғактаса, үлкен 
кара көздерінің сэл канталай түсуі, осынау махаббат дастанына 
өзек болған киын тағдыр иелеріне аяушылыкты сездіреді. 
Шабыт отынын маздауы ызалы жүрек отының ширак, сергек 
кайратына араласуы да осынау жырдан сыр ашады. Аскак акын- 
нын жаңа сазға бой ұруы осынау екі тағдырдың сүйіспеншілік 
касіретін жаңаша толғауға бел буғанын байкатады. Дәрменнің 
дастанды жырлау шеберлігі де «эділет жокшысы», «халыктан 
шыккан эділ казы», «кэрі заманға жана буын сынын айтушы» 
жастардың мұңын мұңдаушы, касірет-кайғысын жоктаушы.
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өткен заман зарын бүгінгі ұрпакка ақиқатымен жеткізуші р-ы- 
мында бағаланады.

Абайдың өлеңі мен эндерінің халық арасына таралып, 
жатталып, көшірілуі де ақындық эрі композиторлық талантының 
шыңдалу шағын көрсетеді. Ел арасындағы кадірін де биіктетеді. 
Халық тарапынан айтылған керемет лебіздер «алпыс екі тамырды 
шымырлаткан сөз...» деп бағаланады. Бұл Абайдың шешендігін 
бағалап, құрметтеу ғана емес, көпшіліктің көкейіндегі ойын дөп 
басып айтқан даналығына ризашьшықты білдіреді. Абайға елдің 
кұрметі, ықыласы оның сүйсіне тыңдайтын жырлары мен энде- 
ріне ғана емес, асыл ұлының азаматтық асыл істеріне ризашы- 
лықтан көрінеді.

Абай -халык қамқоры, колдаушысы. Осылайша ол елдік мүд- 
де-мақсат жолындағы жігерлі күрескер, қайраткер бітімінде де 
тұлғалана түседі. Дэркембай тэрізді ел ақсақалдары да құптап, 
қолдап, қошеметтейді.

Қазак баласы айтпағанды сен айтарсың, Абай!.. Асылым!.. 
Шөлімдегі жалғыз алтын терегім. Шөлден іпүлен боп туған сер- 
гегім! -  [40.587 ]лебізоған деген зор ыкыласты айқын танытады. 
Абай тұлғасының шөлдегі жалғыз алтын терекке балануы халық 
сенімімен үмітіне ие болуының белгісі эрі елге тірек, ақылшы 
көретіндігі сезіледі. «Шөлден ніүлен боп туған сергегі» деп дә- 
ріптелуі де -  қалың елінің арқа сүйер ағасы, жанашыр, мейірбан 
панасы саналуы.

Дэркембайдың ағынан жарылған ризашылығы жалпы жұрт- 
тың көкейіне күндей ұялгиған кұрмет лебізі. Жазушы таңдану, 
марапат, коштау-кошеметтерге толы көпшілік сөздерін беруден 
гөрі, Дәркембай лебізінің көңілден, көкейден шығуын «сүйсінген 
жалынның атуына» ұтымды балайды.

Халық есінде қалған ескі эңгімелерде, жазушы жазып алған 
деректерде, естеліктерде Базаралыны Абаймен табыстырып, 
арасын жаьсындастырған оның өткір ойы, эзілқойлығы, то- 
сыннан бар тапкырлығы, көпшілдігі. Базаралының сөзге жүйрік- 
тігі, өресінің кеңдігі Абай тарапынан «найза тілің барда, саған 
камшысы түгел мылтығының оғы да өтпес-ау» -  деген сүйсініс- 
те бағаланады. Романда ол халықтын камкоры, ақылшы ағасы 
сипатында ғана емес, халыққа тэн ен жақсы касиеттерді өз бо- 
йынан жинактаған көпшілік мүддесі жолында күреске құлшына
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шыққан» қайсар жан. Ол болыс-байлардың халықка көрсеткен 
зұлымдығы мен қиянатына қарсы небір дау-тартыста, жігерлігі- 
мен, белсенділігімен, батылдығымен көзге түседі. Базаралы -  ой 
санасы оянған, заманньщ коғамының беталысын байқап білетін, 
алғыр да батыл тұлға. Елінің ертеңін ойлайды.

Айдаудан келген Базаралы: «Осы дүниеде кім қор, кім лен
де? Дэл осы қалың казак баласы ғой. Өзге елдің салтын көрші! 
Бэрінің казыналы каласы, кордалы корасы, тым кұрыса тұракты 
панасы бар. Сенің калың кедей халкыңды ойлапіы.. эйтеуір ен 
далам, иесіз шөлім кең деп ұйткып жүрсің элі күні..., Құйьш 
куған каңбактай жөңкіліп жүргенің мынау...» -  деп эбден жүдеп- 
жадап, ауыр тұрмыстың зардабын тарткан халкына күйінеді. Ол 
осыны бұрынғы дэстүр-салттың, эбден көнерген биліктің кесірі 
деп біледі. Сондыктан ел жағдайы жаксаруы үшін де коғамньщ 
жаңаруын, элдебір өзгеріс күтеді. Осылайша Базаралы санасы 
өскен, елді корлап отырған билік иелеріне қарсы басын косуға 
ұмтылған. Лэйла Мұхтаркызынша айтсак, «саналы күресуге 
айналған» тұлға. «Бұл образда халыктьвд күші ержүрек характер!, 
оның таланттылығы мен жан сұлулығы, жаркын болашакка сені- 
мі көркемдік жолмен жинакталған» [1.148.].

Елдің береке-бірлігі, татулығы, сыйластығы авторлык 
баяндауца, диалогта да камтылған. Әсіресе, карапайым халык- 
тың, кедей, жатактардың ынтымағы, ұйымшылдығы аңғарылады. 
Оның кызу ортасында Базарэлі, Дэркембай т.б. ел үйытқысы, 
акылшылары жиі жүреді. Базаралы болмысы айтушы ұғымында 
«Жұпыны киім ішінде болса да, халыктан шыккан Базаралы 
касиет ұлындай» ардакталады [41. 14.].

Автор касиет деген сөзді иман, эдеп, адамтершілік ұғымымен 
астастыра келе, адам бойындағы ізгілікті осыған тоғыстырады. 
Адамгершілігін бэрінен биік кояды. Әйтсе де, Базаралының да 
кейде күйінетін жайы бар.

«¥зын аркау, кең тұсау болғанда, кыска жіп күрмеуге кел- 
мес» менмін! «Еңкейсе Ертісі, шалкайса Шыңғысы» дейтін бұлар 
болғанда касында канат тұтар жалғыз жэутік серігі де жок мен- 
мін! [41. 141.].

Базаралы сөзінде білімдарлык та, шешендік те байкалады. 
Өйткені баскалардай емес, ел көрген жер көрген, айдауца азапты 
күндерді бастан кешірген жан. Кейде ссылай жұртына кейіп.
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ренжитіні де жөн. Көкірек көзі ояу, көзі ашық Базаралының 
жан киналысы да сезіледі. Кедей қазд>шның бір-біріне мейірім 
шапағаты, камқорлығы Базаралы мен Дэркембай арасында дос- 
тыктан көрінеді. Екеуі бір-бірінің кадір-касиетіне жете білетін 
жандар.

«Тайлақпай күдығының қақ қасында ¥шқараның ащыкөлі 
бар. Соның сор батпағы жел наукасына мың да бір ем деген сөзді 
көп естіген Дэркембай, өзінің Базаралы досын жаз бойы астауға, 
батпаққа салып емдеген-ді»[40. 361.]- Мұнда Үшқараның ащы 
көлінің сор батпағының жел науқасқа шипалылығы, оны ем- 
ге пайдаланатыны хабарланады. Сол кездегі халық медицинасы 
да көрініс тапкан. Екіншіден, Дэркембай Базаралыны жаз бойы 
астауға салып емдеуімен досьша деген шын жанашырлық сезі- 
мін, қамкорлық ниетін танытады. Бұл-зор адамгершілік өнегесі.

Базаралы: «... Сен берекелі диханшым. Елімнің диханшысы 
емессің бе? ... Жеміс күтіп нэр алатыны сенсің ғой. Тек бір-ак 
қана тілегім сол-толып дами берсеңші. Еліңнің анык калың көшін 
бастайтын жолың даңғыл болсын да...» деп ағалық ақ жүрегімен 
имандай сырын, туыстық тілегін жолдайды.

Абайды жеміс күтіп, нэр алатындай берекелі диханшы, ел 
диханшысына теңеу -  шын жанашыр достың адал көңілінің 
ақжаркын тілеуі. Диханшы ұғымы бекерге алынбаған. Оның 
астарында халык қайраткері, елдің көсемі тұлғасы тұспалданып 
тұр. Өйткені «елінің анык калың көшін бастайтын» кім? Ол -  
Абай. Жолынын данғыл болуын тілеген Базаралы пейілі кандай 
таза. Егер де жазушы оны баскаша сөзбен алмастырса, Базаралы 
тілегінін шынайылығы да, тереңдігі де көрінбес еді.

«Базаралы Абайды халык муңыньщ жокшысы жыршысы деп 
бағаласа. Абай Базаралыны еңбекші бұқараның қорғаушысы ре- 
тінде таниды» [ 7. 156.]. А Нұрқатовтың бұл тұжырымы ел мүд- 
десі, игілігі жолында арпалыскан азаматтардың бір-біріне шын 
тілеулес, н^ы з қамкор, дос екендігін аңғартады.

«Акын Базаралы сияқты адамдардан болашағы зор халыктык 
касиет ұнщыньш көреді. Қарапайым халык бір толкыса, зұлымдық 
ұяларьш дауылдай шайқап, теңіздей төңкеріп кете алатындықтары 
романда бірнеше жерден айқын көрінеді» [ 16.34]. Академик Р. Бер- 
дібай Базаралы бейнесінін сомдалуьш осьшай бад-алайды. Абайдың 
ойын, жанын түсініп қана қоймай, қалың қауымның, касіреті-
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қайғысьш жүрегімен сезініп, қалың елін азаптан арыліу жолында 
жүрген Базаралы -  қарапайым халык өкілі, тағдыр шыңдаған тағы- 
лымды тұлға. Сол замандағы қоғамдык өмір, элеуметтік тартысты 
түсінетін көкірегі сезімді, көңілі ояу адам.

Абайдың Семейден аман-есен оралуы да көптеген тілектес, 
ниеттес адамдардың көңіліндегі күдігін сейілтіп, жанына жақсы- 
лық экелген қуанышқа бағаланады. Бұл халықтың қадірменді 
ұлы Базаралының бастауындағы шара ретінде түсіндіріледі.

«Базаралы жиын жұртқа «ойын-асыр салыңдар, осының өзі 
Абайдың амандықпен ортамызға жеткеніне арналған бір сауык, 
сайран болсын» деп еді. Сол арада жұрт екі топқа бөлініп, ке- 
сек денелі балуандарын шығарып, дағдылы тойдағыдай күрес 
салды. Аттар сыналсын деп көкпарға әзірленіп, бір топтар екше- 
ліп жатты. Теңге алатын, аударысатын өнерпаз жігіттер де үлкен 
реттілікпен сайлана берді» [41. 282.].

Абайдың қатерлі, қауіпті сапардан ортаға аман келуі халык 
үшін тойға, сауық-сайранға ұласады. Палуандар күресі өтіп, 
көкпар тартылғаны, теңге ілу, аударыспақ сияқты ұлттык ойьш- 
дарға кезек берілгені де ел-жүртының арқа сүйеп, ақылшы 
түтқан азаматына деген түзу пейілі, кіршіксіз сезімі, ең бастысы 
— сыйластығы мен құрметі. Қарапайым халықтың Абайды калай 
құрметтейтіні, жақсы көретіні ссылай шын ыкылас-пейілдері 
тойға ұласады.

Эпопеяда халықтың ортақ мүдде-мақсат жолындағы бірлігі, 
татулығы, табандьшығы мен жігерлігі, батылдығы айқын көрініс 
тапқан. Елдің елдігін ойластырған аяулы, ардакты азаматтарын 
кадірлеу, құрметтеу үғымы да айшыкты сипатталған.

Павлов жатақтар мен Оразбайлардың арасындағы кактығыс 
кезінде ауру болса да Базаралының орнынан түрып кедей ауылын 
қалай жүмылдырып, жігерлендіргенін Дэрмен мен Мш^ашқа жыр 
етіп жазуын өтінеді. Базаралының акылдылығын, ерлігін ерек- 
шелеп, осынау касиеттерінен елінің болашағын көреді. Павлов- 
тың Базаралы туралы бш-алауы Дэрменнің шабытын туьш- 
датады. Осылайша Базаралының ел басына түскен осы бір сында 
танытқан өжеттігін ертеңгі үрпакка өнегелеуці жөн көреді. Мұны 
Дэрмен Павловқа ерекше ықыласпен жеткізеді.

-  Бір Базаралы емес, сонау жатактағы бар кедеймен, есесіз 
бейнеткормен менің каным да, жаным да бір емес пе?! Көп не
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айтады? Азға істеген зорлығын айтады. Аз нені айтады? Көп- 
тен көрген корлығын айтады. Базаралы мен жатақ көрген, өз көз 
алдымда өткен жауыздықтарды қозғай бастасам, менің алпыс екі 
тамырым түгел ереуілдеп туламас па! Осыны етпесем мен азамат 
та болмаспын!

Қазіргі сэтте Дэрмен алдыңғы шабытты күйінен, қызупы 
өнімді ой тауып, үдей түскендей. Халықтың ұлы, саналы ақыны 
сол халықтың ызасы, намысымен қатты ширыққандай. Алысуға 
шығып тұрған қайратты кайсардай, дүр сілкініп алғандай болды» 
[41.241.].

Дэрменнің «Көп не айтады? Азға істеген зорлығын айтады. 
Аз нені айтады? Көптен көрген қорлығын айтады» деғен сөзін- 
де Абайдың даналық, шешендік меістебінің тэлімі байқалады. 
Базаралыны жазсам деген құштарлық, құлшынысы, сүйіспен- 
шілігі көрінеді. Өйткені Базаралы -  жатақтардың бас көте- 
рер сауатты да саналы, ақылды да алғыр, табанды да турашыл 
азаматы. Базаралы жайлы сөз қозғалғанда алпыс екі тамырынын 
тулауы -  калың жатақтың көрғен қорлық-киянаты, жауыздығы- 
ның жанға батуы. Дәрменнің көкіреғіндегі қайнаған апіу-ыза тол- 
кыны еріксіз ол туралы жазуға итермелейді. Дэрменнін «алдың- 
ғы шабытты күйінен, қызулы өнімді ой тауып, үдей түсуі де» 
Базаралы туралы дастан жазу ықыласын байқатады. «Халыктың 
ызасымен, намысымен катты ширығуы да» -  шығармашылық 
ширығу, ішкі толғаныс сыры. «Алысуға шығып тұрған кайратты 
кайсардай дүр сілкініп алуы да» Базаралы туралы жыр жазуға де
ген шынайы ниеті, шабыт буырқанысы.

Осынау диалогтар мен авторлық сипаттауда Павловтың 
Дэрмен сиякты саналы халық ақынына ой тастауының мэні 
Базаралыдай халық жоқтаушысы, жанашыры, табанды, қайсар 
күрескерінің азаматтьн^ын, ерлік келбетін жырлау, елге танысты- 
ру. Мұның арғы астарында елдін кадірлі тұлғаларын көзі тірісін- 
де құрметтеп жырлау, жазу, өнегелеу үғымы тұр.

Ауырған адамның халін сүрап, көңілін жылы, жақсы сөздермен 
көтеру -  эрбір мұсылман адамның парызы. Романда Абайдың Дәр- 
менді ертіп ауырып жатқан Дэркембайға амандасып, хал жағда- 
йын сүрап кайтуы -  үлкен адамгершілігінің, асыл тектілігінің бел- 
гісі. Дэркембайға бүлардан бүрын Базаралы мен Ербол келгендігі, 
Абай келгенде карт амандасып, орьш бергені хабарланады.
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«Кішкене қоңыр үйдің сол жағында кысылып жатқан 
адамның ескі төсегіне ентелеп, науқасқа үңіле қарасып отыр. 
Осы жандардың бейнесін көргенде, Абай мен Дэрмен бар күй- 
ді анық аңғарды. Бүларды енді ғана білген дені сау жандар тез 
серпіле берді. Абаймен ақырын амандасып, төр жақты босатып, 
орын беріп жатқан -  Базаралы мен Ербол.

Әйел үнсіз жас төгумен отырған қалпынан көп ауысып, өз- 
герген жоқ. Абай бүл адамдармен акыры, қыска ғана амандық 
айтысты да, аурудың халін сұрады. Осы кезде ауруға телмі- 
ріп отырған эйел науқастың ымдап жасаған белгісі бойын- 
ша еңкейіп үңілді де, жүзіне жүзін тақады. Сөйтті де қатты 
дабыстап:

-  Келген Абай, Абай, Дэрмен! -  деп, екі үш қайырды. Бетін 
Абайларға бұрды да: «Келген кім» -  деді тілі қайта шешілгендей» 
[41.402.].

Наукастың хал-жағдайын сипаттаудан гөрі, эйелінің Абай 
мен Дэрмен келгендерін жүзін тақап қатты дабыстап айтуы да 
артық мазаламауды, ауруға деген ілтипатты білдіреді. Ерболдың 
сөніп қалған отты кұрғак тезек салып қайта коздандырьт үрлей 
түсуі, лаулап түрып, маздап жанған отгың Дәркембайға келген- 
дерді анык көрсету эрекеті.

Дэркембайдың Абай мен Дэрменді танып, олармен жүздесуі 
-  авторлық баяндаудағы соншалықты ауыр толғаныс.

«Дерт жеңген қарт, өзіне үңілген екі жүзге кезек карап, сэл 
ғана езу тартқандай болды. Өте ақырьш ғана дауыспен:

-  Абай-мы-сың? -  деді. Кірпігін ғана қозғап, өзіне қарай 
шақырғандай.

Абай онын не тілегенін анғарып, аурудын сақалына бетін 
әкеп баса берді. Наукас бұнысын құптап, бас изегендей ишарат 
жасады да, Абайды ісүлағынан, самайынан, мандайынан коса иіс- 
кеп сүйгендей белгі етті. Көптен көзден шықпаған кесек тамшы, 
ыстық жастар Абайдын көзінен кэрі Дэркембайдын мүрнына, оң 
жак бетіне сап-салкын тамшы бон кат-кат тамды.

-  Қайран қартым-ай! -  деп Абай, өзімен өзі сөйлескендей 
күрсініп, бір жалын атты. Демі дір-дір еткен өксік тәрізді ауыр 
күйініш қалпын байқатты. Үлкен адамдык пен мейірімді достык 
қасиеттерін жиған кең кеуде, аса ащы шерменен өзгеше күйзел- 
гендей» [41. 402.].
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Ауру қарттың сәл ғана езу тартуы, өте ақырын дауыс- 
пен Абайдың үзіп айтып есімін, кірпігін ғана қозғап өзіне 
шақырғандай ниет білдіруі де арадағы ажырамас сыйластықтың, 
ынтымактың, ағалы-інілі жарасымның, жақсы туыстықтың соң- 
ғы бір нышаны тәрізді.

Романдағы кезекті бір кактығыста қамауға түскен. Абайға 
оңайшылыкпен каталашкаға кіргізбегенде, Дэркембайды экесі 
деп көрсетіп, Ербол, Баймағанбетгердің бірге келуі сипатталады.

«Сақалы ак болса да, элі капсағай денесі, қайратты жүзі кәрі- 
лікке мойымаған Дэркембай Абайға кең қүлаш жайды. Дос бейі- 
лін шын бере түсіп:

-  Айналайын, жалғызым, арысым! -  деп капсыра қысып, бе- 
тінен сүйді» [40.170.].

Дэркембайдың бұл ыкыласы Абайдың патша ұлығы, экімші- 
лігіне сүйеніп, эрі өздерінің құлкын, пиғылын ойлап, халыкты зар 
жылаткан болыс, атқамінерлердің түрлі жауыздықтарына карсы 
батьш әрекетіне сүйсініс белгісі. Айналайын сөзінен Абайға риза 
көңілі, шынайы ықьшасы, зор мейірі байқалса, «жалғызым» де
ген! айналасындағы эділетсіздік пен қиянат-қорлықпен аянбай 
бір өзі арпалысып жүрген Абайдың күрескерлік келбетін б«'алау 
мағынасында. Ал арысым дегені -  асыл азаматтын елі үшін еңі- 
реген ер бітімін ерекшелеу. Дэркембайдың алдымен Абайға кең 
қүлаш жайып құшақтап қапсыра кысып, бетінен сүюі жэне эл- 
гіндей жүрекжарды сөздерін емірене айтуы да халық махаббаты, 
ыстық ықыласы.

Дэркембай -  елдін арқа сүйер тірегі, ардак түтар ақсакалы. 
Осынау эсерлі, тебіреністі эпизодта Абай -  ел перзенті, халык 
қамқоры болып көрінее, Дэркембай -  халықтың акылшысы, 
экесі іспетті. Абайға емірене, елжірей достық пейілін, экелік 
махаббат мейірімін танытады. Екеуі де халык сүйген, сыйлаған, 
ардақтаған тұлғалар ^ымында бейнеленеді. «Мьщмен жалғыз 
алысқан» Абайдың елдің болыс, байлардан көрген қорлык-зорлы- 
ғына батыл қарсы шығуы, тайсалмай табандылык танытуы Дэр- 
кембайдай ел жанашыры, акылшысы тарапынан биік бағаланады. 
Абайдың еліне жасаған жаксьшығына, камқорлығына ризашы- 
лық пейіл белгісі диалогтар да, кейде авторлық баяндауда беріл- 
ген. Дэркембайдын Абайдың кай кезде касынан табылуы, басына 
іс түскенде жан ұшыра жетуі -  оған ниеттестігі, тілеулестігі.
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Дәркембайдың кісілігі, қасиеттілігі дүниеден өтер алдьгада да 
ерекшеленеді. Ол үйге Ербол, Абай, Дәрмендер келгенін аңғарып, 
Абайға айтар ризашылык лебізін қиналса да, бар күш-қайраты- 
мен, шынайы ыкыласпен жеткізеді. Осы эпизодты тебіренбей оку 
мүмкін емес.

«Қасына жаңадан кімдер келгенін жақсы аңғарып жатқан 
науқас енді бар күшін, ес, санасын зорлықпен жинап алды. Тағы 
да қабағымен ишарат жасап, Дәрменді өзіне қарай тарта түсті. 
Жас жігіт карт ағасының қиналған жүзіне жүзін тақап, етпеттей 
кеп еді. Дэркембай баяу салмақпен козғалған кішкене көздерін 
сэтке Абайға ауцарды да, Дэрменге сөйледі. Сөзі сыбыр, бірақ 
анық естілді.

-  Абай сенің.. қарызыңнан... қүтылды! -  деген сөздерді бө- 
ліп-бөліп, өте ақырын айтты. Аз күшін тартына жұмсап, тағы бір 
нэрселер айтып қалмак тэрізді. Қуаты шақ болғанымен санасы 
сау, ойы сергек. Есті қарттың жаңағы сөзін естумен қатар, оны 
коршай отырған бар достары да ендігі жайды жақсы аңғарды.

Ербол, Абай, Дәрмен -  үшеуінің де есіне ерте кезде өткен, 
Дэркембай өзі араласкан бір шак түскен еді. Ол -  Құнанбайдың 
Меккеге жүргелі жаткан сағатында Тінібай корасында, Семей- 
де болған уакиға. Сол кезде көзіне көз ауру тиіп, кір орамалмен 
басы, бетін киғаштай таңып алған он, он бір жасар бала Дэрменді 
Дэркембай Қүнанбайдьщ алдына экелген. Жетімнің Құнанбайда 
карызы барын айткан. Сонда Абай аузынан шыккан бір сөз бар 
еді. Жас бала Дэрменге карап: «Әкем үшін мен карыздармын» де
ген. Сондагы эділ адамньвд адамшьшыгы зор адамның аузымен 
айтылган ер серті есепті екен.» [41].

Романда ретоспекция сэтті колданылган. Ягни белгілі окигага, 
бүдан бұрын кайталанган жагдайға шегініс жасау аркылы автор 
сюжетті, эпизодты шиеленістіре дамыта түседі. Ербол, Абай, 
Дэрмендердін есіне Дэркембай өзі араласып, эрі ауру эрі жаны 
жаралы жетім Дэрменді кажылыкка барар алдында К^анбай 
алдына экелгенде, карызын экесі үшін Абай мойнына алған сол 
бір өткеннін ащы да ауыр шағын еске алады. Осы эпизодтан 
нені байкаймыз? Біріншіден, Абай, Ербол, Дэрмендердің Дэр- 
кембайдын халін сұрап барып, жүздесіп кайтады. Өзінің ажалды 
сэті таяғанын біліп Дэркембай Абайға деген жүрегіндегі алғы- 
сын көзінше айтады. Абайдьщ зор адамгершілік касиетін, жаксы-
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лықтарын, қайырым-қамқорлығын қарызынан құтылғанын, Дэр- 
кембай жүрегінен шыққан ризашылығын автор бэрінің ортақ 
қабылдап, түсінуімен жеткізеді. Дэрменнің өсіп, есейіп, ержетіп, 
білімді, саналы, ойлы, парасатты, ақьшды азамат болуы -  тікелей 
Абай тэрбиесі. Жетім-жесірлерге пана, нағыз ел қамқорының кел- 
беті көз алдыға келеді. Абайға арналған ақсақалдың алғыс сезімі 
«зор адамның аузымен айтылған ер серті есебінде» пайымдалады. 
Ауру Дэркембайдың Абайдың атын атап өзіне шақыртып алуы, 
Абайдың қарт қамқорының сакалына бетін басып ілтипат білді- 
руі, Дэркембайдың да оның құлағынан, маңдайынан, самайын- 
ан иіскеуі -  жарасымды сыйластықтың іні мен ағадай жақын 
жандардың тату-тэтті пейілі, бір-біріне ыстык ықыласы. Абыздай 
ақылшының мейірім-шапағатын, сүйіспеншілігін сезген Абай да 
бір сэт буыны босап, егіліп, еміреніп кетеді. «Қайран қартым- 
ай!.. Қадірлім-ай!» деп күрсініп, көкірегінің жалынуы, демінде 
дір-дір еткен өксік, күйініш кейпін танытуы -  ақылшы, ардақты 
ағасына деген қимастық сезімі. Сағынышты, аңсар көңілдің соң- 
ғы бір мейірім шуағы. Талай жыл катар жүрген, жүздескен асыл, 
сыйлас жанашыр жанмен ақтык жүздесуде Абай да толкып, те- 
біреніп, егіліп елжірейді. Жазушы сыйлас, кимас көңіл-ниеті, 
пейіл-тілегі ортақ екі аяулы ардақты, адамдардың ақтық бет көрі- 
нісуін «Үлкен адамдық пен мейірімді достық қасиеттерін жиған 
кең кеуде, аса ащы мейірімнен өзгеше күйзелгендей» деп психо- 
логиялык ерекше толғаныспен жеткізеді.

Романда ұрлық, барымта, тонаушылык -  сол заманға тэн 
қылмыс түрлері болғанымен, жазушы оған Базаралы жэне басқа 
да ағайындардың батыл әрекетін қарсы кояды. Мұндай заман 
зұлымдықтарымен бітіспес күресте халыктың ымырашылдығын 
көрсетеді.

Ұрлық істеген Далбай мен Дүйсеннің серт беріп, жалынған 
жағындағы эпизод романда кызықты оқылады. М. Әуезов 
осы эпизодты көркемдік қиялдан қосса да, өмірлік шындық- 
пен сәйкес. Тұрағүл естелігінде: «Жалпы үрылар айтады: 
«Абайдың алдына өтірік пен бара алмаймыз, жанымыз қалса 
шын сөзіміздің арқасында калады», -  деп: «Менің экемнің 
үрыдан алатұғын парасы шын сөзі еді» деп сондай бір ұрлық 
жасар Қабылай баласы деген кэрі-үрының жылкы ұрлаған деп 
қыстың күні суық су күйып кинаса керек бетін басып. Басқа
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сыбайластарынан күні бұрын ұрлығын сұрап біліп, мойын- 
датқанын қызықты жазады».

Романдағы Базаралы бастаған жігіттердің жылқы ұрлаған 
ұрыларды мойындатуы да өмірлік шындыктың көркемдік элемде- 
гі көрнісі. Абайдың ұрыларға қарсы катал, рақымсыз көзқарасын 
байқатады. Ол тек естелікте ғана емес, Абай өлеңдерінде де орын 
алған. «Менің экемнің ұрыдан алат^ын парасы -  шын сөзі еді» -  
деп айткан Тұрағұл. [44. 113].

Базаралы бастап, Әбді, Келден, Сержандардың екі ұрыны 
жауапка алуы да ашык сот үдерісіндей эсер калдырады. Мұндағы 
басты айыптаушы -  Базаралы. Базаралының білімділігі де, 
тапкырлығы да Далбай мен Дүйсенге койған сүрактарьгаан ғана 
емес, үрылардың бар кылмысын ашуға деген саналы әрекетінен 
де сезіледі.

«Базаралы асықпай көзін кысып отырып:
-  Егер бұл жерде ант ішіп, онда барып шағым етіп, ертең осы 

араға ұрлыктың кэрін экелсеңдер неғылайын?
-  Жүзікара болайык!
-  Оңбай кетейік.
-  Онда екеуіңді бүрсігүні түнде үйлеріңде бауыздап өлтірте- 

йін бе?!
-  Үйтіп ит болсак, өлтіре бер!
-  Ендеше казір кеуделеріңе құран ұстап серт беріңдер, бере- 

сіңдер ме?!
-  Берейік, ойбай!
-  Дегеніңді кылайык!
-  Олай болса ең эуелі ауылдан «недоймке», «карашығын» 

сүрап кайта келмейсіңдер. Бізді Шыңғыс асып көшіп кетіпті, же- 
те алмадык деңдер! Екінші -  осы көргеніңді шағым етіп болыс, 
ұлык атаулыға лэм деп білдірмеңдер! Сөз, серт осы ма! -  деп 
Базаралы Келденге карап еді. Ол да Әбді де:

-  Осы! Осы! -  десті.
-  Ал ендеше жаңм'ы екі сертке сөз беріп, кеуцеге кұран 

ұрасыңцар ғой!? -  деп Базаралы тағы акырды. Әдейі сескентіп 
катты акырып сөйледі.

-  Қүран ұстайык!
-  Әкел ендеше кұранды! -  деп Базаралы үй ішіне бүйрык етті.
-  Құран болушы ма еді бұл ауылда? -  деп Әбді мыскылдап
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күңк етіп еді, Базаралы зекіп қойып, көз қысты:
-  Неге болмасын құран, эне, ана тұр, экел анау уықтың 

қарында түрған ьсұранды! -  деді.
Сержан тап беріп, көп қағазды будыраған қалың кітапты 

Базаралыға ұстатты. Бүл кітап құран емес, Базаралы осы кыста 
көшіртіп алып, ауылдың барлық жас-кәрісіне естіртіп оқытып 
жүретін Абайдың өлеңдері болатын. Бірақ хат білмейтін Далбай, 
Базаралы ұсынған кітапты құран емес деп ойлм'ан жоқ. Дүйсен 
де жатқан бойында кол созып қалбақтай ұмтыла берді.

Базаралы кітаптың бетін ашып Далбайға:
-  Сүй мына қүранды, «осыдан жаңағы айтқан уэделеріңді 

бұзсам кэпір қауымында өтейін, қатын-балам жүзін көрмейін, 
арам кетейін» деп айт осыны! -  деді.

Екі бүлік те осы анттарын айтып, қүранды сүйіп ант суды ішті 
де, бас амандады» [41. 126.].

Базаралы екеуінің ұлыкка шағымданып, осынау қылмыс- 
тың одан эрі ұшынып кетпеуі үшін қоркытуға дейін барады. 
Мұны жай ғана жауабымен емес, Қүран үстатқызып, ант бергі- 
зіп мойындатуды көздейді. ¥лык атаулыға аузын ашып, барма- 
уына серт еткізеді. Базаралы сескентіп, қатты ақырып, кеуде- 
сіне қүран ұстатқызып, істі біржолата бітірмек ниет танытады. 
Қүран экелуін бүйырғанда Әбді мыскылдап, үйде қүран жоқты- 
ғына күманданғанда Базаралы тапкырлық танытады. Ол уықтың 
қарында қыстырулы түрған Абайдың өлеңдер кітабын кұранға 
балап, әкелуін өтінеді. Сержан үсынған будыраған калың кітапты 
Базаралы қыста көшіріп алып, ауылдың үлкен-кішісіне окып жүр- 
ген Абай өлеңдері екенін өзі білгенімен, хат танымайтын Далбай 
мен Дүйсен білмейтінін сезіп отыр. Өйткені ол араб эріптерімен 
жазылған.

Аталған эпизодтағы диалогта автордың тапқырлығы, көр- 
кемдік шешімінің келістілігі анық байқалады. Кеңестік идеоло- 
гияда атеистік насихатпен дінге карсылық жасалғанда, Базаралы 
үйінде кұран бар деп көрсетуі, көпе-көрнеу эдебиеттің партия- 
лык, таптык ағымына кереғар жай. Сондықтан осы бір қиын 
жағдайда Базаралы ойымен қүран үтымында. Абай өлеңдерін 
екі үрының ант беруіне эдейі енгізген. Қарапайым ел адамдары- 
ның аңғалдығын әрі сауатсыздығын білдіретін деталь. Мұнда 
Далбай мен Дүйсенді уэдені бұзбауға ант ішкізіп, құранды сүй-



228 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

гізіп, бүлік істі ақылмен жөнге келтірген Базаралының ой-өре- 
сінің биіктігі, акылдылығы, тапқырлығы, өмірлік тэжірибесінің 
молдығы көрінеді.

М. Әуезов талантының кереметтілігі тағы да алдан шығады. 
Неге дейсіз ғой. Базаральшың тапқырлығы аркылы Абай өлең- 
дерін құран деп, кабылдатып, оны екі ұрыға сүйгізу аркылы 
осылайша кеңестік қатал саясат кезінде Абай поэзиясының кұн- 
дылығын, қасиеттілігін түйсігі терең оқырманға сезінтеді. Қазір- 
гі заман деңгейінде пайымдасак, зерттеулерде дэлелденгендей, 
Абай поэзиясы -  шығыстың ұлы шайырларындай касиетті Құран 
ілімдерімен нэрленген, кұдіретті құндылыктардан негіз алған 
қуатты жырлар. Айқайлап айтуға киын уақытта ұлы суреткер 
осылай абайлап жеткізген.

Беттерін қара жамылғымен жауып алып, Жұммұлдардың 
почтасын талаған Әлімхандардың эрекеті де ел ішіндегі эділет- 
сіздікке, қысастыкка карсылық еді. Мұны Байдалы да қоштайды.

«...Жаз бойы ұры аттандырды деп, өзіміз де Балш^аздарды 
ұры-кары санап, қоса қуып келмедік пе? Бүгін ойлап, болжасам, 
сорлылар ұрлық емес, өжеттікке бастап жүр екен ғой. Ежелгі бір 
кеселге кекесін көрсеткен екен. Аш-арықтың ішінен бұларды 
карғаған бір жан көрдің бе? ¥ры демеймін! Өктем шыккан өз 
тэнім болыс-бауырым деймін!» деген Байдалы сөзіне де болыс- 
байлардың қарапайым халыққа деген ашу-ызасы көрсеткен кы- 
сым-киянатынан білінеді. Автор олардың осындай катерлі іске 
бет бұруының сырьш ашады. Яғни халықты жеп, тонап, ойларына 
келгенін жасап отырған озбырлықтарына жасалған өжет іске 
бағалайды.

Халық арасында кейде осындай киянат-қорлыққа қарсы эре- 
кеттің алып кашпа эңғімелерімен түрліше таралуы да Байдалы- 
ның көңіліне күдік ұялатканымен, Балағаз, Әліхандардың почта 
тонау ісінен елғе көрсеткен жэбірғе берілғен жауап екенін білген 
кезде, көзқарасы біржола өзғереді. Әлдебір өсек-аяң жаламен ұры 
деғен жаман аттан олардың аулақ екеніне, өжеттік іс жасағанына 
көзі жетеді.



ЗАМАН ТАРТЫСЫВДАҒЫ 
КҮРЕСКЕРЛІК МҮРАТТАР

5.1. Жастар жанашыры, ақылшы ^стазы

«Абай жолында» жастар өмірі, іс-эрекеттері кеңінен 
бейнеленген. Мұнда Абайдьщ өз үрпағы, Әбдірахман, 
Мағаш бейнелері бір желіні құраса, екінші желіде -  Дэр- 
мен, Ербол, Баймағамбет, Мэкен тэрізді Абай жанынан жиі 
табылатын, акылын алып, өнеге-тэлімін бойға дарытуға 
ниетті, өнер-білімге ынтық, ынталы, ықыласты топ. Эпо- 
пеяның кең тынысты мазмұндау элемінде жастар мэселесі 
жиі қозғалады. Суреткер қоғамның беталысьш байқайт- 
ын, елінің хал-ахуалын жүрегімен сезіп, соны қалай 
жақсартуды ойлайтын, елдің өмірі мен тұрмысын түзету- 
дің амалдарын қарастырып, үнемі ойланып-толғанып жүр- 
ген Әбіш, Мағауия т.б. жігерлі, үмітті жастар шоғырына 
басымдык береді. Сонымен бірге байлық пен мансапты 
ғана ойлап, бір күндік дүниенің кызығына алданып жүр- 
ген Нығмет, Жэлел т.б. жастарды да көреміз. Абайды 
жастар арасында олардың ақылшы ағасы, ұлағатты ұстазы 
сипатында көрсетеді. Ол талант тэлімгері эрі ақыл- 
ойларына ізгілік отын жағушы, өмірдің мэнін, қоғамның 
бағыт-бағдарын түсіндіріп, ел ертеңін соларға үміт арту- 
шы, камқор түлға сипатында ерекшеленеді. Абай тэлімі 
тэрбиесі, өнегесі өсиет сөзімен ғана жеткен жоқ, үлгілі істе- 
рімен, асыл қасиеттерімен де жастар жүрегіне алау жақты. 
Ол жастар жанына өнердің, білімнің жарығын шаыггы. 
Адам баласына бауырмалдык пен туыстыкты танытуы
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жаксылык пен қайырымдылық жасауы жүректегі имандылықпен 
келетінін р'ындырды. Ұлағатгы ұядан ұшқан ұрпак ұлылыктан 
қуат алады. Дэрменнің, Иіс кемпірдің жетімдері Асан мен Үсен- 
ді бауырына басып тэрбиелеуі, Семейге апарып окытуы -үлкен 
адамгершілік белгісі. Бұл -  Абай жанында жүріп, акылын, өне- 
гелі өсиет сөздерін тыңдап, өжет, өр істерін көріп, асыл қасиет- 
терінен тэлім алуы. Ізгіліктің ұрпактан ұрпакка үласкан ұлағаты.

Романның алғашқы кітабында Абайдың Семейге оқуға барып, 
демалыста елге оралуындағы эпизодтарда каншама адамгершілік 
қарым қатынас мәселелері қамтылған. Қалашылардың Құнанбай 
ауылына жақындауынан бастап, Абайдың қалай үйге түскені, 
алдымен анасы Ұлжанға карай бетгегенде, анасының экесіне сэ- 
лем беруге жөн сілтегені баяндалады. Ал Әбдірахманның Петер- 
бургтен жазғы демалыста елге келуі -  авторлык баяндаудағы өте 
әсерлі көрініс.

«Шымы тұтас жазьщта дүрілдетіп шапқан көп аттар, барлык 
ағындағы тобымен Барлыбай өзенінің жағасындағы Абай ауы
лына келіп те қалды.

Қазір бүл ауылдың үстінде, бүрынғы барлык эбігер біткен де, 
енді калың жиын, Абай мен Әйгерімнің үлкен үйінің сыртында, 
үнсіз қадалып, тосып түр екен. Абай жиынньщ тап ортасында 
түр. Үстінде үзын, ак сарғыш қытайы жібек бешпеті бар. Жазғы 
жеңіл киім бүл күнде толған денесін аса айқын көрсетіп түр. Кү- 
рең барқыт желетке мен ақ көйлек, кең бешпет өзінше бір келісті 
көрнек, жарастық бергендей. Самай, маңдай шаштары кейіңдеп, 
бурыл тарткан Абайдың бұл күндегі үлкен, кесек жүзі, ойлы, кел- 
бетті адамның жүзіндей ашыла түскен. Кең жазык маңцайьгада 
ажым аз. Жіңішке ұзын қастары элі де қап-кара. Бетіңде де ажым 
тіпті аз ғана. Селдірлеу боп жайыла біткен сақалы ұзара түскен, 
соңғы жылдар білінген буырыл талдар бар.

Абайдың айналасы қазір, көбінше, эйелдерге толы. Дәл 
қасында екі көзі жасаурап, өңі ақ сұрланып Әйгерім түр. Көп ке- 
ліндер, жүмысшы, сауыншы, жылқышы, биешілер сиякты жұпы- 
ны жүзді, көрші-қолаң да көп. Үлкендерден қартаң шал көршілер 
болмаса, басқа бөгде адам аз» [41. 106 .].

Алдымен Барлыбай өзенінің жағасына такап калған, жазыкта 
дүрілдете шапқан аттылар, жиналған көпшіліктің ортасында 
түрған Абай суреттеледі. Автор онын жаздык үлгідегі бойға ко-
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нымды, жарасымды киімдеріне сипаттау жасайды. Самай маңдай 
шаштарының буырьш тартуы, кең жазык маңдайы мен бетінде- 
гі ажымының аздығы, селдіреу жайылған сақальшың ұзара тү- 
суі -  Абайдың қазіргі жас шамасын емес, көрген бейнетінен 
хабар береді. Әйгерімнің екі көзі жасаурауы, өңінің ақ сұрлануы 
-  сағыныш сезім сипаты. Абайдың айналасындағы жиынның 
көбісі әйелдер, жұмысшы, сауыншы, жылқышы, биешілер жэ- 
не жупыны жүзді көрші-колан екені де хабарланады. Осы тұста 
салт аттыларды тоқтатып, Әбіштің күймесін алға шығаруынан 
Дэрменнің парасаттылығы көрінеді. Ауылға атшабар, стражник- 
тер сияқты қоқандап бармауды, тізгінді тартып алға Әбішті 
шығаруын айтады.

«Баймағамбет ауылдың іргесіне жеткенше нар құла атты 
басын ірікпестен, cap желдіріп экелді. Күйме тоісгамастан, Абай 
бастаған жиын қарсы алдынан өздеріне қарай қозғалғанда, Әбіш 
тағы да тоқтап болмаған күймеден ыткып, секіріп түсіп, экесіне 
қарай кұшағын жайып, асыға жүгірді.

Абай да мол қүшағын кең жайып, Әбішті бауырына алды. 
Соншалық катты кысып, қүтттып түрып, қүлағынан, бетінен көзі- 
нен сүйіп, ұзак уақытқа шейін өз бауырынан босатпады. Әке мен 
бала екеуінде, осындай сағынышты қүттіактан басқа бір ауыз сөз 
болған жоқ. Әбішті көп уақыт жүрегіне басып түрып, босатқандв 
Абайдың кара сүр жүзі аппақ сұр боп, өзгеше оңып өзгергендей.

Айнала дүниені біраз уақыт аңғара алмай, есеңгіреп қалған 
жайы бар. Әбіш бүл кезде бала халінде болатын. Ақ гимнастеркаға 
жезді түйме таққан Әбіштің юнкер формасындағы поғондары, 
казіргі сэтте кезек-кезек кұшактаған аналар, жеңгелер, кем- 
пір-шал көршілер арасында еміс-еміс көрінеді. Кокардасы бар 
картузын Әбіш бүл уакытта колына алған. Сүйыктау кызьш ко- 
ңыр шашы жылтырай, жабыса таралған екен. Ертерек каска бола 
бастаған кең, биік маңдайы ашык көрінеді. Әбіштің бойы сұіуак. 
Көрнекті, кырлы мүрны байкалады. Жұка ерін, кызғылт жүзді, 
сәнді киінген жас жігіт өзгеше сұлу көрінеді. Көп кауышу, жылап 
амандасу арасьшда шешелер мен жеңгелерінің тілеулестігі айт- 
ылады. Балажан көрші, кемпір, шалдардың Әбішке айтып жаткан 
үзік-үзік мейір, шапағат сөздері естіледі» [41. 106.].

Дәрменнің сөзінен кейін Баймағанбеттің күйме жегілген пар 
кұла атты cap желдіріп экелуі -  жастардың жаңа заман ағымын
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түсінуін, озық мэдениетке бет бұруын байқатады. Әбіш күйме- 
ден секіріп түсіп, Абайға құшағын жая асыға жүгірген эрекетінде 
эке мен бала сағынышын білдіреді. Абай мен Әбіштің кездесуі 
эсерлі бейнеленген. Әке мен баланың сағынышты қауышуы да 
оқырманды селт еткізеді. Жазушының суреткерлік кереметтілі- 
гі де осынау эпизодта айқын көрінеді. Әбішті көп уақыт жүрегі- 
не басып турып босатқан Абайдың кара сұр жүзі аппақ сұр боп 
өзгеше оңып өзгеруі де сағыныштың дидардағы жарқын белгі- 
лері. Әйгерімнің өңінің ақсұрлануы да іштей ана махабатьшьщ 
айрықша сипаты. Абайдың айнала дүниені аңғара алмай, біраз 
есеңгіреуі де сүйікті перзентіне деген экелік мейірім, махаббаттын 
айғактайды.

Автор алдымен Әбіштің эскери киім үлгісін, содан соң кел- 
бет, көркін сипаттайды. Осынау портреттік сипаттауда Әбіштің 
кокардасы бар кортузын қолға алуы да өзгеше тэрбие алғаньш 
байқатады. Көрнекті қызғылт жүзді, сэнді киінген жігіттің сұлу- 
лығын айтуымен бірге, айтушы оның ішкі жандүниесінің сұлу- 
лығын да эсерлі сипаттайды. Әдетте, алыстан атамекенін аңсап 
келген үлдың тілеулесі де, тілектесі де -  көпшілік. Алдымен эке 
құшағымен кауышып, сағыныш маукын басқан перзенті Әйге- 
рімнен бұрын каумалаған елдің мерейлі лебіздерін төгуі алыс 
жерден білім алған Әбішке қүрмет.

-  Жаным, есен жеттің бе?
-  Сэулем, ұзағынан сүйіндірсін!?
-  Көп сағындырдың ғой қуатым! -
-  Айналайын, күнім!..-
-  Ата-анаңды үзағынан сүйсіңцірсін сапарың!
-  Сапарың құтты болсын, қарағым!
-  Қош келіпсің, Әбішжан! -  деген, сан тілеулес жүректерден 

шыккан ыстык сөздер, Әбіш үйге кіргенше барлык жиын атаулы- 
ның түла бойын шымырлатқандай. [41.106].

«Жаным, сэулем, қуатым, айналайын, күнім, қарағым» деген 
қаратпа сөздерде елдің ыстык сағынышы, аңсар тілегі ерекшеле- 
неді. «Қош келіпсің, Әбішжан» деген сөзбен аякталуы да жана 
заманның оқып токыган азаматына көнілінен шыққан тілеулестік 
тілек, де сагынышты сезімнін, жан-жүректің мейірлі шуагы.

Абайдын асыл мүраты -  жастардың оқып-білім алуы. Білім 
алганда, сол замандагы бас пайдасына кажетті тілмаш не адвокат
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мамандығын емес, елдің иплігіне жарайтын, қараңғы халықтың 
сауатын ашып, өзге өркениетті елдердей ғылым жарығына ұм- 
тылатын білім Әбішпен арадағы эңгімеде өрбиді.

-  Әуелі бір нэрсенің басын аша сөйлейік, аға. Жаңағы сіз 
санаған көп жерде оқыған, көп қазақ жасы азғантай ғана окып, 
ерте тоқтап калып жүр...

-  Рас... Рас, -  ДСП, Абай Әбдірахманның сөзін бөле берді де: -  
тоқтап қалып жүрген жок. Тоқтап барып тілмаш, песір болып жүр. 
Көбі жэне песір де бола алмай, кесір боп жүр. «Қазақ жаманы 
орыс бола алмайды да, орыс жаманы қазақ бола алмайды» де- 
генді біздің халык соларды көріп айтқан. Бул не деген сөз? Ме- 
нің уғуымша, терең сын. Яғни, эуелі жақсы казақ болып алмай, 
жақсы орыс та бола алмайсың, яки, эуелі жақсы азамат болып, өз 
ортаңа, халқына адамшылық танытпасаң, өзге елдің адамы болып 
та жарытпайсың деген сөз. Ал біздің көп шала оқығандар жетіс- 
тірген күнде, тэуір чиновник болады екен. Салтыков-Щедрин мен 
Толстой масқаралап, эшкерелеген қу-құрдым төрешік болғанша, 
болмай-ақ қал, деп ойлаймын.

-  Білемін. Сіздің «Интернатта окып жүр» деген өленінізді 
маған Петербург пен Омскіде жатка окып беріп, қатты мақұлдаған 
жастар болған-ды.

-  Макұлдаса, оларың ойлы жас екен. Сын көтерер кымбатты 
болғаны ғой. Ал енді сол жастарьщ бар, өзің бар, жанағы сөзіме 
не жауап айтар едіңдер?

-  Жауабы эзірше біреу-ак па деймін, аға... -  деп, Әбіш 
ойланып, іркіліп сөйледі. -  Жауабы: «оқу бітіреміз де, қызмет 
етеміз! Елге сол қызмет бабында пайдалы боламыз» дейді ғой 
[41. 107 .].

Диалогта Әбдірахманның қазақтың көп жасы аз ғана білім- 
ге қанағаттанып эрі қарай оқи алмаған алаңдаушылығына Абай 
жауабын береді. Жастардың тілмаш, писарь болғанына қарсы емес, 
«песір бола алмай кесір болып жүр» дегені көбінесе ұлықтардың 
ыңғайына жығылып, карапайым халықты алдап, арбап, дұрыс 
ісін бурмалап жүргеніне қапалы. Сондыктан да ол «әуелі жақсы 
азамат больш, өз ортаңа, халкыңа адамшылык танытпасаң, өзге 
елдің адамы болып та жарытпайсын» деген көкейдегі ойын жеткі- 
зеді. Ақын Салтыков-Щедрин мен Толстой, масқаралап, эжуалап, 
шенеп, мінеп жазған мансапкұмар болғаннан гөрі, елге пайдасын
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тигізетін азамат болуын қалайды. Акын жырларының ойы да, 
мұраты да осы. «Интернатта окып жүр» өлеңін Петербург, Ом- 
бы жастарынан қызу қолдау тапқанын жеткізгенде, акын өлең- 
нің мэн-мағынасын түсінген ойлы жастарға іштей ризашылық 
білдіреді. Абай оқудағы мақсатының түпкі сырын ашпак ниетін 
байқатқанда, парасатты, перзент «оку бітіреміз де, кызмет ете- 
міз! Елге сол кызмет бабында пайдалы боламыз!» деген көкейдегі 
ізгі максатын білдіреді. Бұл -  жалғыз Әбдірахманның ғана емес, 
окыған жастардың кесімді тілегі, жаркын мұраты. Абай мен Әб- 
дірахманның әңгімесі заман, жастар, халық келешегі жайлы өр- 
бігенімен, екі парасатты тұлғаның, екі уақыт өкілінің өткен мен 
бүгінді саралап сараптап, ертеңге көзқарасына да ұласады.

-  Қызмет бабы жандаралдың, ояздың соттың алды ма? 
Оңдайларды көріп те жүрміз. Жаңа жол, өзге өріс тауьш со- 
ны халкына, тобына таратып іс ету кайда? Немесе, орыс 
даналарындай халық камын ойлап, өсиет таратып жүрген бар ма?

-  Әй, ондай элі жок қой... Ондайлық білімі толып, өнері аскан 
жоқ қой...

-  Бэсе, сондай қазак оқығанын көрмей жүрміз... Мен осы- 
ны тосқан экенің, ағаның бірі едім!.. -  деп Абай бул эңгімеге 
канағаттана алмай, үндемей қалды.

Әбіштің есіне енді бір жаңа нэрсе түсіп еді.
-  Қазіргі оқығаннан сіз ойлаған адамды таппадым. Бірак 

осындай көрнекті өріске қадам баскан бір-екі кісі казак 
окығандарында болған екен. Естімесеңіз соларды айтайын.

-  Олар кім?
-  Бұның бірі -  осьщан жиырма бес жылдар бұрын, жастай 

қайтыс болған Шокан Уэлиханов деседі. Екіншісі -  Орынбор 
маңынан шыккан Ыбырай Алтынсарин! -  деді. Абай Алтынсарин 
атын естіген, оны жаксы біледі екен. Шоканды білмеді.

Әбіш солар жайын бірталай таратып, жаксы бейілмен айт- 
ып шыкты. Шокан турасында Сібірдің көп ірі адамынан катты 
мактаған сөз естігенін айтты [41. 107.].

Абай казақтың көп окығаны генерал, ояз, сот бола 
алмайтынын, тек солардың билігіндегі, кол астындағы кыз- 
меткерлікке жарайтындығын айтады. Жастардың білім алып 
халыкка жаңа жол, өзге өріс табу кажетгілігін ұсынады. Орыс 
даналарындай халык камын ойлап, өсиет-өнеге тараткан ағарту-
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шы ғалымдар жайлы сұрағанда, Әбіштің қазақ жерін біршама 
шарлап шыққанын, қазақ оқымыстыларының арасында көрнек- 
ті өріске қадам басқандар қатарында ЬІбырай Алтынсарин мен 
Шокан Уэлихановтың аталуы да шығарманың көркемдік-идея- 
лық мақсатын айқындайды.

Әке мен баланьщ сұқбаттасуы -  болашакка алаңдаған қалт- 
кысыз көңілден шыккан шынайы ыкыласты сөздер. Абай Әб- 
дірахманның азаматтык биік болмысын осыдан-ақ байыптап, 
пайымдайды. Оған кейде қаталдау, кесек сауал тастағанда, ел- 
дің жай-күйіне, келешегіне алаңдаған шерлі, зарлы көңіл-күйді 
байқайды. Әбдірахманның Шоқанның қазак халкының камын 
ойлаған, көптеген өнегелі сөздер, ел эдебиеті, тарихы, тұрмыс- 
салты, діні, тілі туралы үлкен еңбектер жазып қалдырғанын 
баяндауы -  заман шындығы. Құнанабай Шоқанның экесі Шың- 
ғыс сүлтанды жаксы білген. Құнанбай істі болғанда Шыңғыс кө- 
мектескен. Кейін Шоқанды емдеуге келғенде Қүнанбайды кұр- 
меттеп, сыйлап күткен. М.Әуезов мұны жақсы білсе де, дерекке 
сақтыкпен қар^ан.

-  Жалғыз-ак, кітабына, қалдырған жазуларына кездеспедім. 
Өзі казак халкының камын ойлауда көп ірі сөздер сөйлеп, жазып 
өткен кісі дегенді оны білген екінің бірі айтады! -  деді.

Абай да, Әбіш те ол адамның әрі жастай кетіп, эрі жазғаны 
жоғалғанын өкініш етті.

-  Ал Алтынсарин русско-киргизская школа ашкан. Өз білімін 
казак жасын окытуға жұмсаған. Көп жерде школдар салдырып. 
Артына шәкірт калдырған. Хальщ үшін іс те, өсиет те калдырған, 
анык жемісті енбекке берілген сол адам екен! -  деді Әбіш.

Абай Алтынсаринді есіне алды. Орысша интернатты, 
школдарды казак үшін ашуда анык үлкен енбек етіп келген камкор 
азамат екенін түсінді. Сөз аяғында Әбішке карап:

-  Ал осы Алтынсариндей еңбек етсе олкы бола ма? Бір үлгі 
осы болмас па еді? Б ^ан  не айтар едіңдер? -  деді.

Дәркембайға соңғы кездескелі Әбіштің өз ойында жүрген 
бір ниет бар-ды. Қазір экесіне соны айтты. Бағанадан бергі Абай 
козғаған сөзге өз басының эзіргі жауабы осы болатындай етіп, 
сенімді сөйледі;

-  Әрине, бүл үлкен үлгі. Егер бар окыған, жаксы білім алған 
казак жастары, тіпті өзді-өз еліне, оязына барып, сонда Ал-
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тынсарин ашкандай бір-бір орыс школын ашса, бүгінге, эзірге 
үлкен істің басы сол емес пе?

-  Бэсе ... Бар мұқтажды бүл шешпес! Бірақ көп жокшылығы- 
мыздың эзірге ең ауыры -  жарық жоқтығы, білім өнерден какас 
калған караңғылығымыз ғой!

-  Ендеше, тағы айтайын, аға, менің өз басымньщ алдағы күн- 
ге арналған байлауы осы! -  дегенде, Абай үндемей, Әбішті белі- 
нен кұшақтап, бейілденіп тыңдай бастады» [41. 109.].

Алтынсариннің орыс-казақ мектептерін ашып, балалар 
оқытқанын, оларға арнап кітап, өлеңдер жазғанын, халық үшін 
қаншама қайырымды істер жасап, артына өнегелі өсиет сөзде- 
рін қалдырғанын кысқаша тұжырымдайды. Әбіштің русско-кир
гизская школа ДСП орысшалауы да сол уақыттың оқығандарьшьщ 
тілінде айтьшғандықтан, автор кейіпкер сөзінің шынайылығын 
сақтаған. Ыбырай жайлы кең мағлұмат алған Абай Алтынсарин- 
нен үлгі алуға шакырады, елге жасаған игілігін бағалап, өнеге- 
лейді. Мұны Әбіш те колдайды. Үлкен үлгі деп Абай ойына ко- 
сылады. Дәркембайға білдірген бір ниеті -  жаксы білім алып, 
терең окыған азаматтардың Алтынсариндей бір-бір орыс мекте- 
бін ашса деген ізгі максаты. Мүны Абай да жэн-тэнімен қуаттап 
костайды. «Көп жокшылығымыздың эзірге ең ауыры» ретінде 
елде казак балаларын окытатын мектептердің жоктығын, білім, 
өнерден макүрым халықтың сол қараңғылықты білім жарығымен 
сейілту тілегін қозғайды. Әбдірахманның алдағы күнге арналған 
бүл байлауына Абай да экелік ыкыласпен тіл қатады. Әбіштің 
Абайды аға деуі де жасынан дағдыға айналған казак отбасындағы 
эке мен бала арасындағы сыйластық, жарасымдылык өнегесі.

-  Дэл осы Ералы, Акшоқыға келіп, школ салдырып, сонда 
мына атыраптың бар баласын орысша окытуға кіріссем деп жүр- 
мін. Әнеугүні Дәркембай: «білген біліміңді койныңа салып ап 
кетпе... Еліңе жарык экел. Артыңда бауыр жеткіншегің, өренің 
бар. Соларды өзіңдей орысша білімге жетілт» деді. Сонысы, бір 
Дэркембай сөзі емес, халык тілегі сиякты. Бүгіннің де, келешек- 
тің де менен тілейтін наразы есепті. Тіпті, шынды айтайын. Жаңа 
анау аксакалдармен сөйлескенде түгел ашпадым. Анығында мен 
Оспан ағама арналған малды жүмсап, жатак ортасына школ сала 
берсе, деген ойды ойлап ем... Осыған дәл биыл бекініп жүрмін, 
бұған не дер едініз? -  деп Әбіш сөзін бітірді [41. 110.].



5-тар^. Заман тартысындағы күрескерлік мураттар 237

Дэркембайдың Әбдірахманға «Еліңе жарық экел» деген ті- 
легі -  арттағы бауыр, жеткіншек өреніңді орысша оқытып, білім 
беріп, көзін ашып, тэрбиеле деген ізгі аманаты. Диалогта білім- 
ді жастың Ералы, Ақшоқыға келіп мектеп салдырып, елдің бар 
баласын оқыту мұраты сезіледі. Автор осылайша Әбішті ойы 
озық, танымы терең, білімі биік, асыл арманды алғыр азаматы, 
елдің болашак кайраткері бітімінде бейнелейді. Оның арыдан 
ойлайтын алғырлығы, елдің ертеңін ойлап жүретін қамқор пейілі 
Оспан ағасының жылына арналған малдан мектеп салуға жұмсау 
мақсатынан көрінеді. Жазушы школ, орыс мектебі, орысша оқыту 
тіркестерін Абайдың даналық ойларына әрі сол уақыт талабына 
негіздеп қолданған.

Абайдың Семейде мектепте медреседе оқып жүрген ауыл 
жастарымен кездесу мақсаты да -  Павловтың берген кеңесі. Му
ны жазушы орыс досымен кездесуден туындаған ой ұғымында 
білдіреді. Абайдьщ жастардың жай күйімен танысуы, жаңа мэсе- 
лелерге көңіл аударуына себепші болады.

Абайдьщ Семейге келгенде оқып жаткан жастармен кез- 
десіп, алдымен кала балаларының үй ішінің хал-ахуалын 
сұрауы да авторлык баяндаумен жэне өзара эңгімемен берілген. 
Абайдың мұндағы мақсаты -  бала жүрегінде шындықпен жететін 
жағдайдың мән-жайын білу.

«Әуелі Абай Аскар, Максут, Шэкет пен Мурат төртеуінен ке- 
зектеп отырып, үйлерінің биылғы күйін сураған. Сеиттің Әбен 
мен Сейілдің жэне кэрі шеше Дэмежан мен өз экесі Жумаштың 
ендігі қаракет-кэсібі туралы Мураттан да сураған еді. Буп 
балалардың үйлері казір аш емес пе, тамактары тоқ па? Әкеле- 
рі жумыс жөнінен табыстан калған жок па, соны сурады. Абай 
жаңағы торг баланың да өз үйлерінің тамағы нашар екенін, эке- 
лерінде казір табыс болмай турғанын жэне бар жатакта осы күнге 
калада жумыссыздан жүдеулік туып жатканын естіді. Соны се
ти отыра Абай бул балалардың каншалық естияр боп калғанын 
байкады. Сеиттің баласы Аскар тіпті Абайды таңыркатып сүй- 
сіндірді.

-  Биылғыдай ауыр жыл болмаған шығар. Менің экемдей 
кайратты, ынталы жумысшы да үйін асырайтын акша таба алмай 
отыр. Мен стипендиямнан карайласпасам шешем аш болармыз 
деп те қоркады! -  деді.
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Бұл бала сондай шыншыл. Жоқ-жітік, бейнетқор жандардың 
мұңына соншалық жақьш. Ойымен, жанымен араласьш, косыльш 
тұр. Анау үйде, биік төсекте сақылдап күлген, аң мінезді мырза- 
сымақтар бір алуан болса, мыналардың кіңдігі өздері шыққан ұя- 
сынан үзілмеген. Абай Аскарды, Максұт, Мұратты тьщдап оты- 
рып, оларға осылайша үй-жайының, жакын жұртының қамын, 
мүңын, жай-жағдайын біліп жүру, үғып, танып жүру үлкен касиет 
деп мактау айтты. «¥дайы ссылай біліп, ұғып жүріңдер!» -  деп 
ағалық өсиетін сөйледі» [41. 564-565.].

Акын ең алдымен олардың үй іштерінің хал-ахуалын, тамағы 
тоқтығын не аштығын, табысы, жүмысы барын білгісі келген. 
Олардың отбасылық өмірінен Абай жағдайдьщ мэз еместігіне 
көз жеткізеді. Балалардың шын жүректен берген жауабьша риза 
болады. Бұл бір жағы олардың естиярлығын байқатады. Сеитгің 
баласы Асқардың сөзіне Абайдьщ сүйсіну себебі неде? Бірін- 
шіден, биылғы жылдың ауырлығын, экесінің қайратты, ынталы 
жұмысшы болса да табысы жақсы жұмыс таба алмауы, анасын 
аш калдырмас үшін степендиясынан қарайласкандығы. Л-ни бұл 
«от басы -  ошақ касын» ойлап, экесі мен шешесіне жаны ашу. 
Бүл естиярлық қана емес, көзі ашылғандығы, көкірегі -  элемді, 
айналаны сезінгендігі. Білімге ықыластана ден коюы. Автор оньщ 
жоқ-жітікке, бейнеқор жандардың мұңына соншалыкты жакын- 
дығын, туған ұясына тартып, олардың жағдайына алаңдаушылы- 
ғын даралайды. Абай олардың үй ішінің, жақын-жұртының жай- 
күйін үғып, оған алаңдап коймай, қолдан келген қаракетгерін 
жасауына разылық білдіреді. Оны үлкен қасиет деп бағалайды. 
«¥дайы ссылай біліп, үғып жүріңдер» деп ағалық лебізін айтуы 
да шәкірттерге деген сүйіспеншілік, ыстық ыкыласының бел- 
гісі. Авторлык баяндауда «өздері шыккан ұясынан кіндігі үзіл- 
меген Асқар, Мақсүт, Шәкет, Мұраттарды ел жағдайына жаны 
ашитындар мен келесі үйге биік төсекте сақылдап күлген ак 
мінезді мырзасымақтарды қарсы кояды. Аскар сиякты кала жұ- 
мысшыларының баласы бір төбе болса, Жәлелдер бастаған бай 
балалары бір топ. Бірі елінің жағдайына елеңдеп, жаны ашыса, 
екіншісінің каперіне мал-дэулеттен баска ештеңе кірмейді.

Семейдегі окып жүрген жастардың ортак эңгімесі қаланың 
ауыр жағдайына бағытталады. Оны бастаған Ракым калаға іш- 
кі Ресейден Жетісуға, Сібірге карай шаруалардың көптеп коныс
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аударғанын, Семейді «үлкен қала» деп қайта оралғанын, Семей 
жерінде Жетісудағьщай кұрғақшылык болып, астық шықпағанын 
хабарлайды. Шаруалардың бала-шағасы аштыққа ұшыраған соң, 
қалада кез-келген үйге кіріп, байға жэне жұмыс табылған жер- 
ге арзанға жалданып күн көруін сөз етеді. Асан да өзінің көр- 
ген, білгенін тэпіштеп жеткізеді. Арзанға жалданған қарулы 
азаматтардың тек қана қара нанмен бір мезгіл ішетін сорпаға ғана 
канағат етіп бүрынғы жұмысшьшарьш «кымбат ақы аласыңдар» 
деп жұмыстан шығарьш жатқан еорақылығын да ортаға еалады. 
Бұған Асқар, Мақсүт, Шэкеттердің экелерінен естігендерін 
затондағы былғары, тері заводының бүрынғы жұмысшыларын 
шығарып жаңадан келген шаруаларды алуын, бұл қауіптің өз 
үйлеріне, туыстарына төнгенін, аянышты ахуалды эңгімелегенде, 
Үсен де кедей ауылдарының ашаршылықтан, құрғақшьшықтан 
кала жағалай бастағандығын, байларға тамак үшін жалданып 
жатканын да жеткізеді. Балалар тіліндегі переселен, крестьян, 
пристань, подрядчик, управляющий, грузчик сөздерді автор 
олардьщ орысша окып, білім алуымен бірге, кала өміріне бейім- 
делу мағынасында алған. Елдің басына төнген киын уакытта 
көзқарастары, ой-өрелерінің жетілгендігі анғарылады. Қалың 
жатақтың ортасынан шыккан карапайым малшы балаларының ел- 
дің, ағайын тірлігіне алаңдауы автор олардың халкына жанашыр- 
лык сезімін білдіреді.

Рахымның сөзін жалғастыруын калап, Жэлелге сыртын бер- 
генде, Жэлел де Абайға суық карап, кабағын түкситіп піығып 
кетеді. Жэлелдің сөз таба алмай шығып кетуі Абайдың піепіен- 
дігінен, білімділігінен ығысып, жасқануы іспетті. Абай Жэлел- 
дің мінез-қүлқына, сөзіне зер сала отырып, болашағынан түңі- 
леді. Ел игілігіне жарайтын азамат бола алмайтынына көзі жет- 
кендіктен де, Дэрмен мен Баймағанбетке Кэкітайдың орыспіа 
жақсы окуға ьщғайы бар басқа балаларын бермей Жэлелді бер- 
уін үнатпайтынын ашық айтады. Абайдың кеш бойы аз сөй- 
леп, балаларды көбірек тыңдауында да мэн бар. Ол -  эр балаға 
акылшы аға. Мүны Дэрмен де іпітей сезеді. Абайдың балаларды 
іш тартып жакын эңгімелесуінен, ел-жүртыньщ, қала тірлігінің 
жайын қозғауы, алдағы уақытка алаңцауын байқатады. Халық 
тағдырына жаны ашитын, болапіағын ойлап, камын жейтін өнер- 
лі, білімді, талапты, адал жастар өсе бастағанына іштей бір піүкір-
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шілік етеді. Сондай-ақ Жэлелдің мінез-құлқынан, келеңсіз, әдеп- 
сіз қьшықтарынан жиренеді. Жазушы Абайды жастар ортасында 
байыпты, байсалды ұстаз бітімінде бейнелейді. Ол эр жеткіншек- 
тің сөйлеген сөзінен, өзін-өзі ұстау мэдениетінен келешекте елге 
қызмет ететін саналы, тэрбиелі жастар толқынын көреді. Жәлел- 
дей жат эдетті бойына сіңірген, өмірдің кызығын эке байлығымен 
ғана бағалап жүргендердің болашағына күдікпен қарайды.

Абай балалардың ақылшы ағасы, ұлағатты ұстазы, әділ сын- 
шысы ^ымында кескінделген. Абай окушы шэкірттермен емен- 
жарқын эңгімелесе келе, олардың білім-білігін, ой-танымын 
байқайды. Өз тарапынан олардың жағдайын біліп кандай да бір 
ақыл-кеңесін айтады. Балалардың елдің қазіргі ахуалына аландап, 
түсініктерінше талдап, саралауына да зейін салады. Мұраттың 
Семейдегі халықтың жағдайын жайлап түсіндіруі -романдмы 
тартымды эпизодтардың бірі.

«Үсен бұның үлкен кісідей баптап сөйлегеніне «қарашы өзін» 
деп сүйсіне мысқылдап қойды да күліп жіберді. Өзге балалар да 
біріне-бірі жалтақтап, катты күлісті. Абайдан қысыла күлгендік- 
тен, эсіресе, өздерін тез токтата алмағандары да бар. Мүрат болса 
сәл қызара түсіп, күлгендерге ызаланды да: «Неменеге күлесің- 
дер, өтірік пе?» -  деді.

Ағы мен қарасы ап-айқын өткір көздерінде Абайға қарап, кү- 
легеш қүрбылары туралы шағым айткан, көмек тілеген ажар білі- 
неді. Абай бұны қостай сөйледі.

-  Мүрат жақсы сөйлейді, балалар. Мен элі калада ешкімнен 
естімеген, білмеген хабарымды осы Мүратган біліп отырмын! -  
деді.

Сонымен Мұратқа өз экесі Жүмаш туралы, көршілері 
Бидайбай, Жабайкан, Шэрипа катын сияқтылардың бэрінің жа- 
йынан эңгіме айтқызды» [41. 566.].

Мүраттың үлкен кісідей баптап сөйлеуі ой-өрісінің, дү- 
ние-танымының кеңдігін айғактайды. Үсеннің сүйсіне мыс- 
қылдағанын, балалардың жалтактап, катты күлісуі де өзара 
жарасымдылығын, татулығын білдіреді. Осында күлу етістігі 
бес рет қайталанады. Алдында Үсен мыскылдап күліп жіберсе, 
балалардың бір-біріне жалтактап, катты күлуі оны коштау ние- 
тін сездіреді Мұраттың сэл кызара түсіп, күлгендерге ашуланып, 
күлу себебін білуге асығуы, эрі айтканына күмэвданып отырма
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деген ішкі қаупі -  шынайы психологршлық суреттеме. Абайдан 
қысыла күлуі -  балалардың үлкенді сыйлауы, аға алдында име- 
нуі. Осы артық емес пе деген ішкі тоқтам да бар, өздерін тез 
тоқтата алмай күлгендері де мінез өзгешелігінен сыр тартады. 
Мұраттың Абайдан күлегеш құрбыларының қылығына ренжі- 
генде Абай да Мүратты ісүптап, жақсы сөйлегенін, каладан еш- 
кімнен естіп, білмеген хабарын жеткізгеніне сүйсініс білдіреді. 
Бір жағы бүл азаматтың өскеніне, оң-солын танығанына ризалык 
белгісіндей. Әрі елдің жағдайына алаңдап жүруі де -  саналылы- 
ғы. Абайдың эңгімені Мұраттың ойына бүруы да оның көрген- 
білгенін байсалды жеткізген сөйлеу мэдениетіне, таным-түсіні- 
гіне сүйіспеншілік сипаты. Білімге ден койып, халық тіршілігі 
туралы ойлана бастауы дұрыс бағыт алып, жаксы азамат болып 
қалыптасуын сездіртеді. Үлкен пейіл-ниетін Рахым да білдіреді.

«Рахым білім құрап, халык туралы ой ойлап, жеткіншек еке- 
нін байқатады. Абай оған үлкен бейіл бөліп, бас изеп, ойлана 
тыңдады.

-  Дүрыс айтасьщ, біліп айтасьщ, Рахым!.. -  дей беріп еді, 
осы кезде ауыз үйде, төсек үстінде күліп сөйлесіп жаткан қос 
Қүнанбаев гимназистер өзара эңгімесін тыйып, Рахымның 
жаңағы, соңғы сөзін тыңдай қалған екен. Енді Жәлел төсектен 
атқып түсіп, сақылдап күліп, бергі бөлмеге келді. Екі қолын, ұзын 
мундирінің етектерін қайырып, шалбарының қалтасына салып 
тұрып, Рахымның тұсына келді де кекірленіп, мазақ ете сөйледі.

Рахым қазақша жауап айтайын деп еді, «довольно, тыңдағым 
да келмейді!» деп Жэлел қолын сілікті. Абай Жэлелдің мінезін 
жақтырмай теріс көрді де:

-  Жоқ, Жэлел, олай емес, сен айтқандай емес, Рахымды- 
кі дүрыс. Патшалык өз халқыньщ қалың көпшілігі апатқа ұры- 
нып, аштықка үшырап жатса неге қысылмасын? Қысылмақ түгіл 
әр жайды ойлап, сескенуден де аман болмас! Сақтықта ойламай 
қалмас. Сенің ол жайды түсінуін үстірт екен, шырақ! -  деді.» [41].

Абайдың «дұрыс айтасың, біліп айтасың» деп Рахымды 
колдап, қолпаштауы да бар білген хабары аркылы елдің өміріне 
алаңдауын байқатады, екінші жағынан оларды бала деп қарамай 
есейген, есті азаматы деп санайды. Күлу етістігі балалардьщ 
ортак эңгімесіндегі психологиялык кілт іспетті. Күлу етісті- 
гі олардың карым-қатынасының ортак ойталқысының деталі-
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не айналған. Рахымның сөзін тыңдаған Жэлелдің сакылдап пу
лу!, орнынан атып тұрып, екі қолын узын мундирінің етектері- 
не кайырып, шалбарының қалтасына салуы, Рахымды кекірле- 
ніп, мазақ ете сөйлеуі мэдениетсіздігін, көргенсіздігін білдіреді. 
Рахымның жауабын естігісі келмей, тыңдауға құлқы жоктығын, 
«довольно» орыс сөзін косып айтуымен білдіреді. Қолын сілтеуі 
елдің жағдайына пысқырмайтын, экесінің дэулет байлығьгаьщ 
буына мастанып жүргендігін байқатады. Жэлелдің эдебі Абайға 
ұнамайды. Оның сөзін теріске шығарып, Рахымдікін дұрыс деп 
колдайды. Ел жағдайы, орыс шаруаларыньщ коныс ауцаруы, 
қаладағы байырғы жұмысшыларды ығыстыруы, оған патшалық- 
тың қалай да алаңдаушылығын талкыға салған пікірінің дурыс- 
тығын өткір айтады. Жэлелдің мэдениетсіздігі, өркөкіректігі де 
Абайдын ренішін туғызады.

Бір жағынан, өркениетті елдерде діннің мэдениетке, әдебиет- 
ке, өнерге ыкпалын, яғни қоғамдағы ролін атап көрсетеді. Мұнда 
Л.Н. Толстой тэрізді классиктердің өмір жолы меңзеліп отырғаны 
да белгілі. Оны эдейі чиновник Сақып Сакпаевтың айтуьгада жет- 
кізеді. Халыктың тағдырына алаңдамауы Абайдың ашу-ызасын 
туғызады. «Жаңа заманның соры болар кара таяқтары» деп айьт- 
тайды. Екіншіден, Абай осындай окыған азаматгардьщ білімімен 
елге пайда тигізу орнына, қайдағы бір теріс түсініктермен елдің 
берекесін алуына кынжылады. Абай ^ымында «Жана буынньщ 
зоры» -  еліне пайдасын тигізетін, елінің елдігін ойлап, ертеңі- 
не кызмет ететін таланты жастар. Олар: Әбдірахман, Мағаш, ел 
жақсыларынан тэлім алғанДэрмен сияқты заман ағымын түсінген 
азаматтар.

Акын өз максатына жеттім деп тыншымақ емес. Оны ел- 
дің ертеңі катты алаңдатады, жастардың білімге ұмтылмауын 
уайымдайды. Ол Семейде білім алатын туыстарының балалары- 
нын оқу-тэрбиесін қалт жібермей қад^алайды. Ел туткасы болар 
буынның қамын жейді. Әдетте оку адамды тэрбиелейді, мэде- 
ниеттілікке бағыттайды, жақсартады, жаңартады. Әркім баласын 
окуға бергенде саналы да салиқалы азамат болып тэрбиеленіп 
шығуын максат етеді. Осы тұрғыдан келгенде Абайдың білім 
алу туралы ой-түсінігі өмірлік, маңызын жоймайтын қағида іс- 
петті. Ол сауат ашып, білім алуцың патшалық өкіметке емес, ел- 
дің мүдде-максатына жумсалуын жөн көреді. Кэкітайдың оқуға
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Дарханды бермей, Жэлелді бергеніне риза емес. «Бұның арының 
маңдайы жез» деген орыс жазушысының теңеуін келтіре сөйле- 
ген Дэрмен сөзін күліп тыңдап, жауап кайтаруы да көзқарасын 
аңғартады.

-  Кім білсін, оку адамды қайта тудырады. Жаксылыққа карай 
өзгертіп жіберсе ғажап емес. Ал енді Жаман шықса, тап осы Жэ- 
леліңнен «күндердің күнінде аса бір жауыз жаман адам шықпаса 
болар еді» деп қауіп қылам. Бұлар Құнанбайдың тұқымы. 
Қырдағы жуан, содыр, сотқар ауылдардың асқақ мырзасы болып, 
бұзылып өсуі де мүмкін ғой. Сонда барып сорға барып жүрмесе 
не қылсын! -  деп токтады.

Жэлелді тэкаппар, зор көкірек, тентек тіл, боқтампаз міне- 
зі үшін жөн көреді. Дәрмен мен Баймағамбет Абайдың сөзіне 
катарынан деп коя күлісті [41. 569.].

Окудың адамды жақсылықка карай өзгертуі ұғымында автор 
адамгершілік мэселесін алға шығарады. Окып, білім алып, тэр- 
биелі, өнерлі, өнегелі, өркенді азамат болып өсуіне тілеулес. 
Абай оку адамды кайта тудырады деген пайымдау жасайды. Іс 
жүзінде мұнда окудың, адамның рухани болмысын жетілдіріп, 
кайта жаңартатын кұндылығы меңзелген. Абайдың Жэлелдің 
окуынан түңілуі де бекер емес. Өйткені олар болыс үрпағы, ата, 
экелерінің, калың елге жасаған киянат, зорлығын, зүлымдығын 
көріп өскен балалар. Қазір жетістіріп окып жүрмеген олар, күні 
ертең жуан, содыр, соткарға айналарынан кауіптенеді. Жэлелдің 
тәкаппар, зор өркөкіректігі, боктампаздығы -  кісі жирендіретін 
жамандыктары. Дэрмен мен Баймағамбеттің Жэлелдің кылы- 
ғына, мінезіне теңеу тауып, күлу себебі де осыдан.

Жэлелдің мінез-кұлығын автор романда іс-эрекетінен көрсе- 
теді. Желкілдеп өсіп келе жаткан желкендей жастар арасындағы 
аражік бар. Бірі -  халыктың жағдайына назар аударьш, соны калай 
жеңілдету жайын ойлап жүргендер, екіншісі -  байлык, дэулеттің 
дүбірінде думандап, білімге де атүсті карап, өз билік күшіне сене- 
тін даңғой, желөкпе, жыртакайлар. Жазушы жастардың коғамда 
халыкка кандай кызмет ететінін айкындап көрсетеді. Білім-ғы- 
лымға талпынып, білсем, үйренсем деген ел үміті Мұрат, Рахым, 
Асан, Үсендермен катар, оларды кекетіп-мұкатып, өз білгенімен 
жүретін жеңіл ойлы, теріс пиғылды Нығымет, Жэлелдер барын 
еске салады. Бір жағы бүл -  сол кездегі коғамға тэн калыпты кұ-
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былые. Жазушы Дэрмен, Мағаш, Ербол, Мэкен т.б. жастарды бей- 
нелей отырып, келешекте елдің бетке ұстар жанашырлары болу 
міндетін де жеткізеді. Әсіресе, бұл Дэрменмен екеуара сұхбатга 
ортақ арна тапкан. Бұлар кімдер? Бұлар: Жэлел мен Нығыметтер. 
Алдындағы эпизодта Асан, Үсен т.б. ауыл балаларымен эңгіме- 
лесуінде сол жылдың елге, Семей қаласының тұрғындарьша ауыр 
боларын, Ресейдегі қиын жағдайға байланысты шаруалар, жұ- 
мысшылар ағылып қоныс аударып қалар деген қауіп айтылғанда, 
олардың мазаланған, алаңдаған сөздеріне келекелеп күлген Нығ- 
мет пен Жэлелге Дэрмен, Ерболдың кейіп ренжуіне Абай ойымен 
мінездеу жасалады.

«Себебі екеуі кай Құнанбаевтың үйіне келсе де өздерін ер- 
келетіп, алақанға салып, элпештеп алуды тілегені болмаса, қазір 
өздеріне бара-бар келетін, тең түсетін қыр қазағы бар деп біл- 
мейді. Киімі, отырыс-тұрысы, беті-жүзі Жэлел мен Нығыметтің 
өздерінің аталары, экелерінен баскаша болмағандықтан, бұлар 
Абайды да сол қыр қазағының өздерінен төмен көбінің бірі тэріз- 
ді аңғарады.

Абай орысша акындар атьш, кітап атын атаса, өлең жайды 
айтса, олар көбінше күліп тыңдайды. Жасы ұлғайған соң оку се- 
бепті кей сөзді Абайдың бұларша дэл орысша айта алмағанын екі 
гимназист кешірмейді. Білем деген талабын эурешілік тэрізді се- 
зінетіндері де бар.

Бүгін Абайдың қонағы болып отырса да Нығымет пен Жэ
лел баска туыстардьщ пәтер үйіне келгендегі әдеттеріне ауыс- 
ты. Екеуі бастарына үлкен жастык салғызып, папиростарын 
ауыздарына тістеп, аяктарын көсілте созып, кырларынан немесе 
шалкаларынан шімірікпей жатады да, өзара сыбырласа күбірле- 
сіп, орысша сөйлейді. Айтысатындары өткен күндердегі таныс 
болған гимназистка жайы, немесе пәтерлерінде болған ойын- 
сауык, сонда таныскан кыз бен жас дама жайларын айтады. Біре- 
се пэтердегі жас хозяйка, я болмаса, бойжеткен кыз бен өздерінің 
жай-жапсарын сыр гып айтысады».

Абайдын эңгімесіне ыкылассыз, Жэлел мен Ныгымет бүгін 
Абайдың касынан екінші бөлмеге шыгып, сондағы биік төсекке 
катар сүлап, керіле жатып, өздерінің дағдылы көп күлкілі кұпия 
сырларына кетті. [41. 564.].

Авторлык баяндауда Жэлел мен Ныгыметке мінездеме
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жасалған. Олардьщ ерке өскені, өз бетімен жүріп-тұруы, ой-пи- 
ғылын тэкаппарлық, менмендік дендеп алғандықтан, ешкімді өзі- 
не тең көрмейтіні аңғарылады. Алайда, Абай олардың ой-өрісінің 
төмендігін сезеді. Аталары мен экелеріне киім-киісі, отырыс-тұ- 
рысы, бет-жүзінің ұқсауы да түңілдіреді. Бүған Абай олармен эңгі- 
мелесуцен көзі жетеді. Орыс ақьшдары атын, кітабын, өлең жайлы 
айтқанда олар күліп тыңдайды. Бүл эрекеті баска тілдің құлаққа 
тосындау естілуіне таңыркап күлу емес, кітап оқуға, білмекке 
ниет жоқтығын танытады. Тіпті кейбір орыс сөздерін дэл айта 
алмауы эрі түсіну орнына, келемеждеп күлуінен ақын олардың 
адамгершіліктен жұрдайлығын байқайды. Екеуінің бастарынан 
үлкен жастық салғызып, ауыздарына темекіні салып, аяқтарын 
көсілте созуы, эр кырынан аунауы, бірде шалқалап жатуы өзара 
сыбырласып орысша сөйлеуі де Абайға ұнамайды. Олардан елдің 
жағдайын, мүддесін ойлайтын азаматтар шықпайтынына Абай да 
күманданады. Оқып-білім алуға деген ниеттен гөрі қыз-қыркын 
туралы, ойын-сауықтарын, көңіл көтерістерін эңгімелейді. Олар 
үшін гимназияда оқу ойнап-күліп, уақытты текке өткізумен бір- 
дей.

М. Әуезовтің суреткерлік ерекшелігі, шеберлігі -  балалар тэр- 
биесіне жіті көңіл аударуы. Нығымет пен Жәлелдің темекі тарт- 
уына қатысты автор үстанымы айқын. Шығармада оны папирос 
деп берген. Сонан соң гимназистка, жас дама, жас хозяйка де
ген орыс сөздерін де тектен-текке колданбаган. Мүны казакша 
баламамен, немесе соган сай ұгыммен беруге болар еді. Ғұлама 
суреткер сол замандагы тэрбие мэселесін өткір козгай отырып, 
орыс бодандыгын кабылдау. Ресей шаруаларының коныстануын 
біркатар керегар сипаты жастардың таным-түсінігіне, тәрбиесіне 
тигізген зиянды ыкпалы деп үгындырады. Мүнда орыс деген бір- 
де-бір сөз жок. Олай атау да мүмкін емес еді. Оның есесіне элгін- 
дей колданыстагы орыс атауларын эдейі енгізген. Отаршылдык 
жүйенің жастар тэрбиесіне тигізген зиянын осылай астарлайды.

Абай жылаганды жүбаткан, киналганды демеген халыктың 
камкоры гана емес, өсіп келе жаткан жастардың акылшы агасы, 
үлагат түтар ұстазы, дала данышпаны. Ол өзінің өмірден көр- 
ген-білгендерін көңілде түйіп кана коймай, ұрпагына, жаксы- 
лык жолын куған жастарга беруден аянбайды. Романда Абай 
еккен жемістің көгеріп, көктеп, өсіп келе жатканы баяндалады.
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Соның бірі -  келешегінен үміттенер ұрпағы Мағаш. Абайдың 
тәлім-тэрбиесін алған Мағаш та -  ел мүддесін ойлайтын ел- 
дік істерге белсене араласып жүрген камкор жандардың бірі. 
Қаладағы көптеген жаннан естуінше сиязда белсенділік пен өт- 
кірлік танытқаны, «дауына дауа тауып кетіскенді келістіруі», 
«қиюсыздың қисынын табуы», сөйтіп көпшіліктің көңілінен 
табылғаны бағаланады.

«Тобықтыда, кала берді исі Семей дуаньшда, сондайлық кара 
үзіп жаксы аты мейілінше шығып тұрған кісі Мағаш болыпты». 
Бұдан эрі Әбдінің өз көз көргені сүйсініспен хабарланады.

Осы күндерде кырдың елі, ойдың елі болсын бәрі де үлкен да- 
уын Мағыштың алдына экеп салуға талпынатын болыпты» -  деп 
Әбді Сүлейменнің үйіне барғанда есігінің, ауласынын алдьюда 
Мағаштың Әділ есімді пікірін естуге Тобықты ғана емес, Бошал, 
Шакантай, Керей, Теріс таңбалы Матай, Сыбан елдерінен келуі 
де -  оған деген халык ыкыласының айғмтл.» [41,557].

Мағашка деген ел ризашылығы айтушы баяндауымен бері- 
леді.

«Әділдігін танып, колкаланып Мағашты іздеп келушінің кө- 
бі жок-жітік, жарлы-жакыбай екенін Әбді жаксы көріпті. Сондай 
жандар басып жаткан соң, Әбді, Мағашқа амандаса алмай кетіпті. 
Бірак ішінен ырза боп кайтқан жайы бар. Бүгін Мұнда сонысьш 
айтып берген. Абай бүл хабарды бар үй ішімен куанып тывдм'ан 
еді [41. 557.].

Мағаш туралы ел мактауы Абай құлағына каладан келген Әл- 
пейім аркылы да жетеді.

-  Алты ояздан жиналған, бес-алты үйге түтас орналған жүзге 
жуык би бар екен. Соның ішінде каршығадай шағын ғана бойы 
бар, үйдей үлкен ойы бар алғыр, аксұр Абай баласы -  Мағаш 
кара үзіп, озып отыр. Акты-бозды айкьгадап алға түсіп тұр! -  де
ген сөзді каланың халкынан да, сиязда id  бар, дау-далбайы бар 
жүрттан да көп есіттім! -  деді [41. 558.].

Мағашка деген көпшіліктің ілтипат лебізі алғыс сезімі ке- 
йіпкерлер эңгімесінде де, авторлык баяндауда да сабақтасып 
отырады.

Қалидың өзін кағыткан Бураның өзі күрбы бір биіне кайт- 
арған жауабы Әлпейім эңгімесімен өрбиді.

-  Бағы жок баска жаудыраған көз бітеді, дуасы жок ауызға
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саудыраған сөз бітеді, деп жиырма күннен бергі осында отырған 
кеңесте жыртылғанды жамаған, үзілгенді септеген берекелі сө- 
зіңді естімеп ем. Менің Мағаш інімнен көмек алған бір кезегімді 
ғана аңдып отыр екенсің ғой -  деп жаңағы биді де сүрінтіп кет- 
ті. Өзі де кысылып калған қиын жайынан киялап шықты. Бұл да 
жүйрік кісі екен. Бірақ жасына карамай, сол отырғанның бэрінен 
Мағаштың иығы асып, кең түсіп жатқанын көрдім! -  деп Әлпейім 
сөзін аяқтады [41. 559 .].

Мүндай лебіздер эртараптан естіледі. Жазушы осылайша 
Мағаштың ел мүддесін қорғап, кандай киын істе де кедейлерге 
қолдау білдіріп, калың кауымның камқор азаматына айналғанды- 
ғын елдің сүйсінтер ісіне ыстық лебізі мен көпшіліктін көз көрген 
жайын, бір-бірінен естігендерін баяндайды. Мағаш сөзімен ғана 
емес, елге жанашырлық танытқан ісімен өзінің адамгершілік бол- 
мысын биіктетеді. Автор осы арқылы Абайдың ақылын алып, ел 
билігіне араласқанын айғақтайды.

Мағаш -  жаңа заман бағытын жандүниесімен ^аты н ойлы да 
саналы азамат. Ол халқының болашағына алаңдайды. Елін озық 
мэдениет, білімге тартуға, жаңа заман өзгерістеріне бетбүруға 
ниеттенген Абайдың үмітті мұрагерлерінің бірі. Қанаты қатайып 
келе жатқан қайраткерлік қабілет иесін көргендей боламыз. Жазу
шы Мағаш болмыс-бітімінен қалың казағының мұңьш мүңдаушы, 
жоғын жоқтаушы, жарлы-жақыбайлары мен еңбекшілерінің мү- 
десі мен қүкығын қорғаушы камқор бітімінде бейнелеген. Осы- 
ның бәрі -  Абайдың экелік мейірімінің, білген-түйгенін оларға 
үйретіп, тэрбиелеп, жаңа заманға бағыттаған үстаздық үлағаты- 
ның да жемісі. Абай жолын қуған, соңынан ерген таланты, көкі- 
рек көзі ояу, саналы жастардың шоғырлана бастауы да жаксьшық 
хабаршысындай сезіледі. Мағаштың турашылдығы, адалдығы, 
алғырлығы әр ауылдың кедейлерінің ғана емес, туған-туыстары 
тарапынан да бағаланады.

«Мағаштьщ ол жиында ғана емес, кейін Шұбар мен Әзімбайға 
айтқан сын кекесін сөздерін де Кэкітай өзі құптай отырып жет- 
кізген-ді. Абай Кэкітай эңгімесінің бэрін тыңдап шықканда ең 
ырза болғаны Мағаш болды. Бұл мінезді ғана емес, есті жэне зор 
адамгерлік санасы бар азамат. Әсіресе, мұнда ар, адамгершілік 
деп Абай жазып өсиеттеп айтқан касиеттер анық бар тэрізденеді» 
[41. 524.].
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Білеубай кажы үйінде Шұбар мен Әзімбайдың кытығына ти- 
генде эжуалап тойтарып тастауы эрі батыл сын айтуы Мағаштьщ 
батылдығын, мыктылығын көрсетеді. Абай Мағаштың ер мінез- 
ділігіне, ақылдылығына, зор адамгершілігіне, саналы азаматтық 
бітіміне куанады. Ар-адамгершілік -  Абай жазып, өсиетгеп кет- 
кен қасиеттерінің жастар бойынан табылғандығы. Мағаштьщ бі- 
лімділігі мен тэрбиелігі де оның келешегі зор елге тұгка болар 
келбетін көрсетеді. Яғни Абайдың өлеңдері мен кара сөздері- 
нің кейінгі буын жастарға өнегелік ықпалы тиюі деп білеміз. 
Жастардың өмірге жаңаша көзқарас қалыптастыруына себеп 
болғанда -  Абай туындылары. Жазушы Абай шығармаларьшьщ 
құндылығын жэне ұрпақтардың оны ғибрат тұтып, қадірлеп 
қоймай, мән-мағынасынан тағлым алып, іс жүзіне ұластыруын- 
да деп біледі. Абай мураларымен жастардың таныстығы өмірге, 
заманға басқаша көзқарас танытады.

Мағаштың жасап жүрген тірлігіне, азаматтық алуан істері кө- 
бінесе басқа адамдардың сөзімен сүйсініспен бағаланады. Жазу
шы, баяндау, сипаттаудьщ түрлі тэсілдерін қолданады. Самарбай 
мен Кэкітай көкірегінде жатталып калған Мағаштың ойлы да хе
рен танымды сөздері.

«Абай Мағаш айтты, -  деген сөзді енді тамашалай тыңцайды. 
Самарбай мен Кэкітайға өмірдін сағатынын қаншалық кажет, 
каншалык кымбат екенін Мағаш жэне де сөйлеген екен. Сол шакта 
тағы бір кызык ойды соншалыкты көрікті етіп, Самарбайдын кө- 
кейіне кондырып айтыпты: «Өмірдін эр демі сондай кымбат, деп 
келіп, -  бірак не шара! CoajH'a да, токтата тұруға да, «өтпе», «біт- 
пе», деп өтінуге де жол-жок! Минут, сағаттын акырын козғалы- 
сынын ӨЗІ ен жүйрік аттьщ, ен күшті шабысынан куаттырак... не 
шара!...» депті [41. 560-561.].

Мағаш өмір, уакыт туралы терен пайымдайды. Өмірдін эр 
сағатынын каншалыкты кымбаттылығын айтуымен Самарбай 
көкейіне тын ой туындатады. Эдетте уакыт ағынынын жүйрік- 
тігін тұлпарға, күска, суға т.б. тенесек те оны секунд, минут, 
сағат т.б. уакыт өлшемімен саралаймыз. Жазушынын «өмір- 
дін эр демі» деген тын тіркесінде тіршілік тірі жүргенде ғана 
кұнды, кымбат деген жэне эрбір сэтін кұр жібермей пайдалану 
кағидасын ойға салады. «Созуға, токтата түруға, өтпе, біт- 
пе» деп өтінуге жол жоктығы да -  философиялык астары те-



5-тарау. Заман тартысындагы күрескерлік мұраттар 249

рең ой. Мұны Мағаштың айтуы да, көп оқып, көп тоқығанды- 
ғын, өмірге деген көзқарасының өзгешелігін пайымдатады. 
Абайдың тамашалай тыңдауы -  баласының ойлау дүниесінің 
кеңдігі мен тереңдігіне көз жеткізуі. Пэлсапалық пайымдауы- 
мен парасат биігінен табылады. Бұл -  балаларға дарыған Абай 
ілімінің куаттылығы.

«...Өте раісымды, мейірлі, аса бір кең мінезді Мағаш, кұл- 
қы жаман, қылығы сорақы атқамінерлер, даугерлер, арамқұлақ 
парақұмарлар туралы сөйлегенде эзілінде зіл сездіреді! Надандық, 
қараңғыльщ, білместік сияқты кемдіістерді себеп етіп, сынаған 
жандарын жауыз деуден гөрі сорлы жандар етіп сипаттайды» 
[41.56.].

Айтушы көзқарасында атқамінерлер, даугерлер, парақорлар 
туралы эзіл астарында казақ еліне қатер болып төнген осьшау 
кеселдердің қоғамды, органы шырмап алуы сезіледі. Ол аздай 
халыктың надандығы мен караңғылығы, білместігі де алға 
басар кадамды тежеген. Халқьшың бұл да бір кемдігі. Авторлық 
баяндауда елінің жағдайына алаңдаған Мағаш дараланады.

«...Өзі ойлы-білімді, өз ішіндегі таразысы дэл біткен М ^аш  
енді қандай саналы, үлкен адаммен кездессе де тең түсердей» [41. 
562 .].

Автор Мағаштың ойлылығы, білімділігімен бірге, парасатты- 
лығын, адалдығын айкьшдайды. Зерделі, зейінді жастың қандай 
саналы үлкен адаммен кездессе тең түсуі ой-өресінің кеңдігін, 
білімділігі мен дүниетанымы тереңдігін көрсетеді. «Ішіндегі 
таразысының дэл бітуі» -  авторлық түракты тіркес. Мағаштың 
ішкі жандүниесінің кеңдігі, турашылдыгы, адамгершілік касиет- 
терінің молдығы да сезіледі. Осының бэрі адалдығы, парасатты- 
лығы, имандылығы Абайдың тэлім-тэрбиесінің жемісі.

Жазушы Абай жанында жүрген, акылын тыңдап, асыл 
ойларын санасына сіңірген, тэлім-тэрбиесін көрген өсіп келе 
жаткан бір топ буынды нақты іс-әрекетте көрсетеді. Далбай сияқ- 
ты сойыл соғарлардың сойқанын көзбен көрген Дэрмен эрекеті 
нанымды. Кедейлерді зар еңіретіп, бар малдарын тартып алып 
бара жатқан содырлардың жауыздығына шыдамм'ан Дәрмен 
Баймағамбетке қарамай алдымен шауып жетеді. Өйткені, Иістей 
кэрі әженің зарлап жылағаны жанына қатты батады. Осынау сю- 
жетте Дәрменнің өжеттілігі мен өткірлігі айқын бейнеленеді.
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Дэрмен Иістің бай малын бағып жүріп, қыстың катты суы- 
ғында катып өлген Исадай ер азаматын жақсы біледі. Ашынған 
жандардың аянышты халін, көріп, біліп өскен саналы да ақылды 
тұлға. Абайдың айтуымен, Баймағамбет екеуі келіп жеткенде оз- 
бырлардьщ жауыздық киянатына шыдай алмайды. Иістін зарлы 
даусына ғана емес, Асан мен Үсеннің өздеріне талғажу еткен 
көк сиырдың екі бүйірнен айрылғысы келмей жабысьш, еңіреп 
жылағаны қабырғасына қатты батады. Сұмдықты көзбен көр- 
ген ол енді ештеңеден тайсалмайды, зұлымдыкка аянбай карсы 
тұрады. Сиырын жіберуін талап еткеніне қыңк етпеген Далбай 
ақырып қамшы көтерсе де, тайсалмай пышағымен сиырды же- 
тектеген бас жібін кеседі. Қабанқара Дэрменнің бетіне қамшы- 
мен салып жіберіп, бетінен канын ағызған кезде жанына келген 
Баймағамбет Қабанқараға ұмтылғанымен, Өтеп пен Жакай бар, 
олардың күшінің басым екендігін сезіп, Абайға осьшау жауыз- 
дықты жеткізбекке бекінеді. Сюжеттің даму динамикасы осьшау 
зұлымдыкка Дәрмен, Әбіштің қызу атсалысуын, эділетсіздікке 
қарсылығын өткір көрсетеді. Беті канаған Дэрменді аякасты се- 
руендеп жүріп көріп калған Әбіш те мынау жауыздыққа жаны 
шыдамайды. Жазықсыз Иістей кейуананы қамшымен салып жі- 
берген Сатиканның зұлымдылығына апіуланады. Қустай ұшьш 
барып, атының ауыздығына жармасады. Дэрмен бастап, Әбіш 
қостаған осынау көзсіз ерліктің астарында жазықсыз жандарды 
жапа шектірген жауыздық эрекетке, озбырлыкка бірлесіп қарсы 
туру эрекеті бар. Бул- саналы да ойлы эрекет. Әділетсіздікке 
карсы бас көтерудің кезекті кадамы. Автор уғымы осыған саяды. 
Зорлықшьш жауыздардың халыққа көрсеткен қиянат-қорлығын 
шынайы көрсеткен осынау эпизод тіпті осы заманда кейбір әкім- 
дердің елге көрсеткен жэбір-жапаларын да еске салады. Заман өз- 
ғергенімен, қоғам ауысканымен, бэрібір зулымдық пен зорлық, 
қиянат пен қорлық қала береді.

Авторлык баяндауда қаза тапқан Оспанның жылын өткі- 
зу жайы қозғалады. Онда жылына сойылатын мал мен шакы- 
рылатын адам сөз болады. Шакырылатын елдің көптігінен өз 
малынан баска Қунанбай балаларынан, Өскембай, БІрғызбай 
ауылынан сойыска мал берілетіні, бар ағайын «шығынға ортак 
болуға» әзірлігі эңгімеленеді. Әбіш осыншама мол шығыннан, ас 
ішіп, ат шаптырып, балуан күрестіріп, басқа да сауык шараларын
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жасауцан гөрі «қыруар малды орынды пайдаға, өнімді бір жақсы- 
лыққа» жұмсау туралы игі ұсьшыс тастайды Тэкежан оны 
қабьшдай қоймайды. Орысша өскендіктен, түсінбей отыр деп, 
осындай мол шығынның жұмсалуы шариғат заңына сай екенді- 
гін ойына салғысы келгенде, Әбіштің діни білімділігі де көрінеді.

-  Шариғат құптағанда, кэрі-касерге берілсін деп құптайды! 
-  деп, Әбіш өзінің эр жайды біліп, ойланып сөйлеп отырғанын 
танытпақ болды.

-  Өзі тоқ, кызыкмасы жиынды қымызбен қыздырып, етпен 
кептей түс демейді. Мен білсем, осы жолы шығаратын мал тү- 
гел жұмсалсын, бірақ анық мұқтаж, нашарларға үлестіріліп бе- 
рілсін... Өлген жанның артын солай күтсе мақтан үшін, атақ үшін 
емес, игілік үшін күткен болар еді ғой! -  деді. [41,214.]

Авторлық баяндауда мұндай молдықты Абайдың да қолдайт- 
ындығы аңғарылады. Абай колдм'анда да, мұншама малдың 
сойылғаннан гөрі атак шығару үшін емес, елге пайдасы тиюін 
ойлайды. Ойды Әбіш те мақұлдайды. Диалогта бұл эке мен 
баланың ортак эңгімесіне айналады.

Әбіштің окшау ойларын Абайдың ^ы н а  түскісі келді.
-  Кімдерге беріп, кайда жүмсаса макұл дер едің?
-  Кім деріңіз бар ма? Жоқшылық жүдеткен ел аз ба, 

айналамызда? Ең алдымен мынау қалың жатакка беріп, солардың 
жүдеу шаруасын аз да болса сүйеп кетуге болмас па еді. Олар 
болса шетінен осы ауылдың көп заманғы малшы, қосшы көрші- 
сі емес пе? Тіпті, шынға келсек, ата-аналарымен р а к  еңбек ет- 
кен... Арқа-басы жауыр боп, тозып, азған күйлеріне тым қүрса 
осьшдайда қарасса не етеді? Сіздердей ел кісілері, оқта-текте 
ссылай ойласа обал бела ма?

Сөзі Тэкежандарға жат көрінгенмен, дэлелді сияқты. Әбіштің 
өзі ойламаған түрде сөзі шешен боп айтылды. Абай осы жағын 
ғана аңдап, баласының байлауынан, жаңа буынның жаңа үнін ес- 
тігендей болды. [41.215.]

Жылға сойылатын малдьщ біразьш жокшылық жүдеткен кальщ 
жатаісқа беруін көздеген Әбіш ойы Абай тарапынан ықыласты 
қолдау табады. Күні кешке дейін азапты тірлік кешіп, азып-то- 
зьіп елге осындай аста төк молшылықта қарайласуды үсынуымен 
Әбіштің елінің ертеңін ойлайтын озык ойлы парасатты тұлға бол- 
мысьш пайымдатады. Оспанньщ жылын өткізу туралы ағайьшдар
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кеңесінен Абай мен Әбіштің жаяулата ауылға қайтқан жолдағы эң- 
гімесінен де елге қамқорлық, көмек ниеті аңғарылады. Диалогта 
бұл әке мен баланың емен-жаркын сырласуы больш беріледі.

«Кеш бата, кеңестің бар жағын шешкен ағайындар тарай бq)дi.
Абай да Әбішті ертіп, өз ауылдарына қайтты. Атка мінбей, 

екеу ғана боп, акырын жаяу басып, эңгімелесіп кетті.
Қазір Абай, Әбіштің иығына бір колын асып келе жатьш, 

оның жаңағы сөздерін еске алды.
-  Сен дұрыс сөз айттың Әбіш... Жоқ-жітік, жатақ туралы айт- 

қаныңның бэрі де жай сөз емес. Өнімді, өрелі сөз. Бірақ осыны 
кітаптан ұққан ойша айтгың ба, жок, жатақ жайын білгендіктен 
айттың ба?

-  Кітаптан үкканым мен жатақтан көргенім екеуі дэл қо- 
сылған соң айттым.

-  Жатаққа барып па едің? Әлде Дәркембайды көрдің бе?
-  Дэркембайды да көрдім... Жатақтың эр үйінін өзіне де күнде 

жаяулап шыкканда, бас сұғып, байқап жүрмін [41. 215.].
Әбіштің жатақтың эр үйіне күнде бас ср'ып, жаяу аралап 

шығуы кедей-кепшіктің жай-күйін көзбен көріп, білу ниетін 
аңғартады.

Әбіштің сөзі мен эрекетінің сабақтастығы сезіледі. Кез-келген 
ел басына келген адамның қалың қауыммен етене араласу қажет- 
тігін, сол аркылы билікте елдің ыкьшас-мейіріміне бөленетіндігі 
меңзелген. Нағыз халык камкоры бола білудің жөні нұскалған. 
Шіркін, «Абай жолын» барлық билік басындағыларға, экімдер- 
ге окытып, сынак алар ма еді. Сонда олардың санасына қазіргі 
айтылып жүрген басқару институты дегеннің дайын мысалы, 
мыкты тәжірибе эпопеяда молынан табыларын сезінер еді.

Абай мен Әбіштің оңаша сыр сұхбаттында т^ ы  бір маңыз- 
ды мэселе көтерілген. Ол -  еңбекті, еңбек адамын бағалау. Дәр- 
кембайдай ақылшы аға, ауьш ардактысының болмысын бағалау 
аркылы, халыктың мұң-мұктажын, жағдайын сезіну диалогта бе- 
рілген. Ол Әбіштің Дэркембайға қатысты пікірі мен Оспан жы- 
лына қатысты ойына Абайдың колдау білдірген, оның ертеңіне 
үміт артқан толғанысымен тужырымдалады.

-  Онын жақсы екен, Әбішім... Ал Дәркембаймен сөйлеске- 
нің, тіпті дұрыс. Сен екеуміз кітаптан окып білгеннің көбін, Дәр- 
кембай өмірден бақылап білген...
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-  Өз ауызымен татып та білген...
-  Иэ, рас, ащысын татып білген, ауырын арқалап білген. 

Таркамас қу түйіннің көбін ақылды басымен ойлап, барлап біл- 
ген, Онымен іштесіп сөйлессең анык халык үнін де, мұңын да 
уғасың... Бірак сенен тағы бір сөз сұрайын... Ал Оспанның «жы- 
лы» деп мал шығардық, соны себездеп көп жатакка бір кара, 
жарым карадан бөліп бердік. Рас, сен айтқан қызык-масыларға 
жіберген бос шығыннан бұл көп пайдалы. Әрбір нашар үйге жеке 
бір кара тисе бірер айға болса да, үлкен олжа. Уэлэкин, халык- 
тың сондай калың көпшілігінің мол мүктаждығы кайда? Оларға 
мынау істемек ісің не талшык болмакшы? Бұл бір шөкім ғана, зэ- 
редей ғана, тіпті болымсыз жаксылык кой... Ал сен караңғы кедей 
жұртыннын ең алғашкы емшісі екенсің. Сенің сол калың көпке, 
халкына арналған баска ойың, мұратың, жэрдемің бар ма? -  деп, 
Абай баласына барлап караған [41. 215.].

Әбіштің Дэркембаймен сөйлескеніне ризашылык білдірген 
Абай: «Сен екеуміз кітаптан окып білгеннің көбін, Дэркембай 
өмірден бакылап білген» -  деп биік бағалайды. Бұл -  Дәр- 
кембайға ғана емес, жасы үлкен ел ағасын, ардакты аксакалын 
кадірлеудің, үлкенін үлгілеудің, ата дэстүрін сыйлаудың тамаша 
өнегесі. Акын аузынан айтылған ұлағатты сөз ғана емес, бүгін- 
ге де, ертеңге де жалғасар, ескірмес, мэңгілік сөнбес ғибраттык 
сөз. Әттең, ел арасында көкірегінде көненін небір кереметтері 
айтылмай, ашылмай каншама кариялар дүниеден өтті. Бүгінде 
көрген-түйгенін зерек зейініне зерделеп, акыл ағынын ағытатын, 
кателесіп адасканда алдыңнан түнде ай туғандай, күндіз күн күл- 
гендей бағыт-бағдар беретін жаны жайсан, жүрегі кең, білімі да
рил, айтары алуан көнекөздер азайып кетті, тьщдайтьш кұйма 
кұлак, көретін көкірек көзі көбімізде жетісе бермейді.

Көркем шығарманың тәрбиелік бір ерекшелігі кейіпкер 
аузындағы сөздің сананда жаңғырып, өрісті ойға жетелейтіндігі. 
Абай ұғымында Дәркембай -  өмірдің «ащысын татып, ауырын 
аркалаған» абырой иесі, «халык үні мен мұңы». Қарттыкты кадір- 
леудің, акьш-ой казынасын бм'алаудьщ көркем сөздегі ғибраты 
кандай эдемі! Сүйсінтеді.

Абай ойы Оспан жылын өткізуге, Әбіш ойын толыктыруға 
ойысады. Акын аска арнап сойылатын көп малдан нашар үйге 
жеке бір карадан беріп, бір ай болса да талғажу еткенін пайда кө-



254 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

реді. Қалың қауымның аз да болса мұқтаждығын азайткан Әбіш 
ойы «болмашы ғана жаксылык» ұғымында бағаланады. Абай 
кең байтақ қазақ жерінде окыған ел азаматтарьшың көбейе түс- 
уін, жыл кұсындай білім алған жастардың жаңа заманға көптеп 
келуін тіледі. Сонда халык надандығы жойылады. Қараңғылық- 
тың түні келмеске кетеді. Сонда Әбіштің мына бір аз ғана жақсы- 
лығы молайып, зорайып, телегей теңізге айналады. Абай сөзінің 
түйіні осы. Тағылымды түйін. Романда мұндай данышпандық 
ойлар, ғибратты нақылдар Абайдың ғана емес, басқа да жүрегі 
еліне елжіреген жандар аузынан да айтьшады.

Әбдірахманмен жүздесіп, сағыныштың мауқын басқан 
Абайдың да сонау алыс киырдағы Ресей қаласында окып жаткан 
үлына айтары да аз емес. Әке мен үлдың екеуара оңаша кездес- 
уінде ортақ эңгіме өрбіген.

«Абай эзіргі сөзін ұзакка созған жоқ:
-  Ғылымның жаманы жоқ. Біздей сусағанға қай ғылым болса 

да, соңынан түссе, алтын асыл қазынадай. Азаматтык қүралыңды 
мығым етіп берерлік оқу, тәрбие болса ата-ана одан өзге қолқа 
салмайды, қарағым! Халқьща басшы болар талап соңьгаа түссең, 
офицер боп жүріп жетесің бе, инженер болып, адвокат оқуьш 
оқып жетесің бе, бэрі бір! Қай түрғысына барсаң да еліңнін мұ- 
ңы мен мұқтажы мың батпан. Тек оқып өсе беруіңде, сауіиылык 
куатың ғана жетсе екен деп тілейміз! -  деді.

Әбдірахманды тағы да кұшактап, бір колымен бауырына кы- 
сып, үзак ұстап отырды» [41].

Диалогта Абай Әбішке кай ғылым болса да білімге енді ғана 
үмтылған елі үшін маңызды екенін айтып, қадамын құптайды. 
Абай тілеуі -  қандай ғьшымды менгерсе де, ең басты азаматтық 
парыз болмысын сақтау. Алдымен ел ардақтар, абыройлы азамат 
бол. Мейлі офицер, мейлі инженер, мейлі адвокат мамандьн'ын 
меңгерсеңде, ел басшысына лайык ерекшелікті азаматтык тұлғаны 
таныту. Әкесі елінің мұңы мен мұктажьшың мьщ батпан екенін 
айтканда, ел жағдайына алаңдаған ұлы халкына кызмет етуге берік 
мақсат койған. Перзентінің денінің саулыіына тілектес, тілеулес 
эке, саушылык куаты жетсе, барлык максатыңа жетесің деген ізгі 
ниетін білдіреді. Абай осынау үлағатты сөздерінде Әбдірахманға 
ғылымның касиетін, маңыздылығын сезіндіреді. Ол ғылымды 
алтын асыл казынаға теңейді. Халықка камкор басшы болса де-
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ген аңсары да бар. Әбдірахманға білім мен ғылымның азаматтық 
болмысы үшін ғана емес, талай заман езгі мен азаптағы халқын 
қиындықтан құтқарудың бірден-бір құралы деп түсіндіреді.

М. Әуезов 1943 жылы жазушы эрі аудармашы П. Кузнецовқа 
жазған хатында «Абай» романына материал жішау максатында 
шілдеде Абай ауданында бір айдай болып . барлык колхоздарға 
барғанын, қазір романмен жұмыс істеп жазғанын жеткізеді. Ол 
хатында:

«Халық Абай туралы өте көп естеліктер мен аңыздарды элі 
есінде сақтап қалыпты. Айтайын дегеніміз, Қоңырэулиеде, үң- 
гірде болдық, бәлкім сенің есіңде өте сақталса керек. Сол жерде 
сені есіме алдым» дей келіп, үңгірді аралап, мол эсер алғанын 
білдіреді. «Былай қарағанда, бұл үңгір тек ішкі жағымен қы- 
зықты ғана емес. Сыртқы жағынан да, оның жанында көптеген 
шамалы бір уақытта тұрғызылған тас қорғандар да өте көп жэне 
де осьшау қорғандардың көпшілігінде тас плиталарда бүрынғы 
қазақ руларының таңбалары кашалған.

Бэлкім,осындағы зираттардың бэрі қандай да бір қантөгіс 
шайқастьщ уақытына жатар, үрыстан кейін туыстық тобы бойын- 
ша өлген адамдар жерленсе керек» -  деген байламын да айтып 
қалады. [25.]

Міне, осыдан-ақ Қоңырэулиедегі көз көрген жайды сюжетке 
өзектестіре келе, жастардың назарын халкымыздың ежелгі тари- 
хына карай бұрады. Үңгірден алған эсерлерін бөліскен жастардың 
эңгімесі де бейнебір ғылыми пікірталасқа ұқсайды. Олар мұнда өз- 
дерінің ойларын ортаға салып, эсерін бөліседі. Жазушы осылайша 
романньщ тарихи негізіне қажетті деректерді, көзбен көрген жайды 
оқырманға халык өткенін, тарихын тарихи тұлғаларьш біліп, тану- 
ды, елдік дүниетанымды қалыптастыруды көздеген.

Қоңырәулие үңгірін аралап шыққан жастардың үңгірдің ішін- 
дегі шайтан, албасты туралы ой-ұғымдары -  ескінің санада сіңіп 
қалған сарқыншақтары. Қоңырэулиеге бару, оны аралау туралы 
сюжетте жастардьщ жаңа заман кажеттігін ойға тоқуын, елінің 
бай тарихын, табиғат ерекшелігін, жерінің құпия құбылыстарын 
біліп, зерттеу мұратын да анғартады.

«Көлдің сол жағындағы бір кең қалтарыста Әбіш бұларды то- 
сып тұр екен. Шамымен бүйірде жатқан бір ұзын тастың бойын 
жағалай жарқыратып, кадала қарап тұр.
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-  Әулие мінеки! Мынау төсекше кашалған тасты, көріңцер. 
Мынау бас, мынау иық кескін!.. Үзын дене, бойы былай кетеді! 
-  Кэкітай мен Мағаш тас мүсінге таңдана қарап, Әбіштің айт- 
қанына илана бастады. Дэрмен де сұлап жаткан мүсінді анық 
аңғарғандығын айтты...» [41. 152.].

Диалогта Әбдірахманның тас мүсіннің өзгешелігін басқаларға 
талдап айтуында мэн бар. М. Әуезов үңгірлерді зерттеп, көне 
сынатас, балбалтас, жазу, суреттерге, таңбаларға, тарихи ескерт- 
кіштерге, әдебиетке, этнографияларға жастардың ойын бұрып, 
ғылымның алуан түрін жэне елге аса қажет түрін меңгертуге де
ген құлшынысын оятуды көздеген. Тас мүсіннің бет-келбетін, 
бас, иығын көрсетіп, түсіндіру арқылы. Әбіш оларды өз жерінің 
осындай көзге елене бермейтін тарихи мұраларына қызықтыруды 
көздейді.

М. Әуезов Қоңырэулие сюжеті арқылы ондағы жер атаулары- 
ның шығу тарихын, маңайдағы жұрт діни наным-сенімде 
қабылдайтын халықтық жэдігерлердің, ескерткіштердің сырын 
аіпуға, ғылымды бм'ыттауга, ежелгі мураларды зерттеп білу- 
ге ықылас алауын жаққандай көрінеді. Нақтылай айтсак, казіргі 
таңда мемлекеттік маңыздағы «Мэдени мұра» бағдарламасына 
негіз калағандай.

5.2. Абай -  улт күрескері, рухани кайраткер

Абай туралы мол құжаттар, деректерді ел ішінен жинап 
алғанымен, М. Әуезов бэрін түгел пайдаланған жок, пайдаланар 
еді-ау, кертартпа заманның ұлтгык эдебиеттің өрісін тарылткан, 
социалистік реализм заңдылықтарынан жүзеге аспады. Абайды 
сан қырлы талантымен, зор адамгершілік касиеттерімен, халқына 
жасаған ерен істерімен көрсетті. Елінің ауыр түрмыс-жағдайын, 
азапты тіршілігін жақсартуға жанталаскан, патшалық отарлау 
саясатының озбырлығына, халыкты аяусыз қанап, тонап қиянат- 
корлығын жасаған болыс, атқамінерлердің зүлымдық, жауызды- 
ғына қарсы күрескен кажырлы да табанды ұлт күрескері, кайраткер 
бітімінде бейнеледі. Суреткердің саралаған көркемдік шешімі де, 
түрі -  ұлттык, мазмұны -  социалистік заңдылыктағы әдебиет 
ыкпалында Абайды акындыктың ағасы, өлең өнерінің патшасы 
^ымында ғана емес, халыктың кайсар азаматы, алғыр да адал
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ақылшысы, ұлтының келешегі жолында ақыл-ойын, білімін, күш- 
куатын сарп еткен ұлы ұстаз, заманынын кемел көшбасшысы, 
нағыз патриот перзенті ретінде көрсету еді. Абайдың жасампаз 
жырлары мен өсиет сөздеріндегі ұлы мұраттарды жүзеге асыруды 
ұрпағына меңзеді.

Семейден генерал-губернатордың қазак ауылына келуі жазу- 
шы баяндауымен ғана емес, диалогтарда, кейіпкерлердің ішкі 
толғанысында, психологиялық суреттемелерде көркем, эсер- 
лі мазмұндалады. Генералдың Қарамола жэрмеңкесіне келуі 
айтушы көзімен берілген

«¥лы сэске кезінде Қарамола жэрмеңкесінің басы ың-шың, 
у-шу, эбігер қарбаласқа ауысқан. Шаңдатып шапқылм-ан, жүзде- 
ген аттылар жосыды. Қоңыраулары шылдырап, үлкен күймелер 
тройкалары лек-легімен келді» [40.270].

Авторлық баяндаудан маңызды, шені жоғары басшының келе 
жаткандығынан оқырман хабардар болады.

«Ұлықтардың айдын, айбатпен келіп түсіп жатқанын естіген- 
де, өз басының кіріптарлығы жоқ, қайта үлыкпен астыртын жең 
ұшынан жалғасы бар болыс пен жуандар алыстан сүйсінеді.

Абай коралай түрған топтың орта түсына кеп, алға таман 
шықты да, тыныш қана жүзбен, болашақ күйді тосып қалды.

Осының сэл алдында өз ісінің аңғарын байқамақ боп, бір 
таныс тілмаш арқылы жана келген Лосовскийге сэлем айтқан-ды. 
«Маған сәл уақытқа жолығып кетсе екен!» деп өтініш білдірген. 
Сонда Лосовский өзі түскен үйден жылмаң етіп шығып, салқын 
қабақ түйген бетте Абайдың алдына келіп, аса түрпайы, жат мінез 
көрсетті» [ 41.270].

Одан эрі үш оязды (уезді) басқарған әскери генералға мінез- 
деу жасалады. Жандаралдың салтанатпен, мықтап келістіріп жү- 
ретін жүрісі маңғаздығын, тэкэппарлығын, өзімшілдігін білдіре- 
ді. Қасындағы қошаметшілердің, пристав, урядник, стражник, 
полицейлердің, кыскасы қол астындағылардың көпшілігінің іле- 
се келуі -  кыр халқына өзінше айбат көрсету. Жазушы мұны «бю- 
рократтык, шеншіл шүбар топ» деп атайды.

Олардын Қарамолаға келуі «атырапты селдей басумен» 
сипатталса, күймелердің үзындығы, «қүнан шаптырым жерге үз- 
дік-создык созылуы» -  патша ұль^ының сес пен айбары. Осынау 
шенді, шенеуікті мансаптыларды жергілікті халыктың кандай
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көңіл-күймен карсы алуы психологиялык сипаттамада берілген. 
¥лықпен астыртын жең ұшынан жалғаскан болыс-жуандардың 
алыстан сүйсінуі, олардың ештеңеге алаңдамайтын каннен капер- 
сіз кейпін көрсетеді. Күтуші топтьщ ішінде Абайда бар. Жазушы 
болыстардың психологиясын өте нанымды берген. Мұны автор- 
лык сипаттаудан анык аңғарамыз.

«Ынта, бейілдері тек жоғарғы ұлык жакка ауып алған, өзге 
адамға көз де, көңіл де токтата алмай алактаған болыстар Абайды 
байкаған жок.

Бірен-саран жакын жерден танығаны болмаса, онымен ерін 
ұшымен ғана амандасады, «ұлык», «ұлык», «жандарал», «ояз», 
біздің ояз», «элгі біздің нашэндік» десіп, тыным ала алмай іште- 
рінен пысып тұр» [41. 271.].

Мэтіннен болыс, байлардың жағымпаздығы, екі жүзділігі, 
озбырлығы, т.б. жат кылыктары байкалады. Жандаралды карсы 
алуға шыккан болыстардың арасында жүріп, Абай олардың 
жанталаса безектеген күлкілі сэттерін көзбен көріп, көнілге 
түйеді. Әсіресе билер мен аткамінерлердің үлыкка кошеметі, ала 
кұйын көңілі диалогта кызыкты берілген.

«Абай сэл түрып жаңағыдай болыстар ажарын аңғарған кез- 
де, ұлыктар үй жағында жиі козғалған карбалас басталды. Жез 
кылыштар; жаркырауык түймелер, окалы погондар болыстардың 
көздеріне жарк-жүрк етіп, оттай ыстык боп басылды.

Бұндағы сапка тұрған барлык казак болыстары шапшаң сы- 
бырласып, шолак-шолак үндермен дабырлап, кожырап калды.

-  Ал келе жатыр!
-  ¥лык келеді!
-  Ояздар!
-  Ал жандарал шығады!
-  Пай-пай! Осы үлыктың осындай бір айбаты ай!
-  Қошаметші нөкерінің өзін карашы!
-  Көздің алмасын сорады ғой!?
-  Қайтып ыктатып сескендірмесін!
-  «¥лыктың пысы басады» деген осы ғой! Тіпті аркама шейін 

тоңазып кетті!- деп, өздері болыс болса да, бір жуанның шыла- 
уында кошаметші боп жүретін билер, аткамінерлер тыным ала 
алмай түр» [41. 271.].

Жазушы үлыктың киімінің сэнділігін, әшекейін, сырткы бі-
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тімін де сипаттаған. ¥лық соньшан ілескен полковник шенінде- 
гі ояздың, басқа да штаттың кара фрак, сюртук киген, советник 
хат жүргізушілер баяндалады. Генералдың болыстардың тұсынан 
өтуі -  психологиялык эрі сатиралык эпизод. Айкайлап, апіык, 
анык айта алмай, эйтеуір іштерінен эзер сыбырлап, үн катыскан 
болыстардың кимыл-эрекеті де күлкілі. Олардьщ іпікі дүниесін- 
дегі жағымпаздықгы диалогтан оки отырып, іпггей езу тартасын.

«Жандарал! Жандарал!» десіп, болыстар катары сусьшдаған 
сыбырмен, үн берісіп калды. Қамыс-кұрак басьш акырьга жел 
желпіп, судырлатып өткендей қыска сыбыр, казак тобын түгел 
айналып пп>іқты.

-  Жандарал!
-  Ак жандарал!
-  «Ақ жандарал» десе дегендей!
-  Өзі де аппак марқаска ғой! Айбьшы да, келбеті де келіскен 

екен!» [41. 272 .]
Болыстардын психологиясы айтуппынын көзқарасымен баян- 

далды. «Ұлыкка ен алғапі кол созған болыс «Керей -  Рақыш 
еді. Ол шошак төбе, қара елтірі тымағын кеудесіне баскан. Өзі 
жотасынан оқ тетендей пгуғыл бүгіліп, иіле кальшты. Екі аяғы ты- 
ным таппай козғалакгап, өбектеп кетті. Орта жасты адам болса да, 
әлі біткен кісідей. Буьшын бекіте алмай калбақтап, құрак ұшты. Ті- 
лі де күрмеле берді. Бар аузына түскені «здэрэсти, таксыр!» деген 
сөз болды.

Одан кейінгі болыстын да ақыл токтатып, ес жиғаны болған 
жок. Булар да тыпырлап, тымақтарымен, немесе, бөріктерімен 
кеуделерін, карьшдарын басады. Иіле бүгіліп, өбекгеп, бишара 
боп калды. Бейне бір іштері ауырған кісідей тыным-тыныпгты- 
ғынан айырылып, қудайына жазьш, жорғактап тұр. Олардың 
жағалай айтканы сол Ракыштың бір сөзі «здэрэсти, тақсыр! Здэ
рэсти, таксыр!» болды.

Жандаралдың артында келе жаткан суык түсті ояздар мұрт 
астьшан жымияды. Жандарал казак тобьш жағалап, орта туска 
піейін келді. Әлі күнге «здэрэсти, таксырдан» басқа, жөні түзу 
сөз тапкан бір казак жок. Бір де біреуі жандаралға өздерінін аты- 
жөнін айтуға да жарамады» [41.272 ].

М. Әуезовтьщ үлкен психолог-суреткерлігі осы бір көрініс- 
тен айқын танылады. Генералдың кеудесінде шен белгісі бар бо-
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лыстардың жағалай амандасу эрекетін, көніл-күйін, жандүниесін 
ащы, өткір мыскылмен бейнелеген. Рақыш болыстың шошак кара 
елтірі тымағын кеудесіне басуы, жотасынан ок тигендей шуғыл бү- 
гіліп, иілуі, екі аяғы тыным таппай қозғалақтап, өбектеуі -  ұтым- 
ды психологиялык мінездеу. Жандүние арпалысы қорқақтық, ой 
таяздығы, бейшаралык, жағымпаздық, жасқаншақтық -  бэрі осы- 
ның астарында. Буынын бекіте алмай, қалбактап, құрақ үптып, 
тілі күрмеліп, «зэдрэсти тақсырдан» басқа аузына ештеңе түспе- 
ген бейшара тобырдың қылығы еріксіз күлкі шақырады. Атқамі- 
нерлер, болыстардың кылығын кекетіп көрсетуде ащы мысқыл, 
сарказм сарыны бар. Тымактарымен немесе бөріктерімен кеуде- 
лерін, карындарына басуы, иіліп, бүгіліп, өбсктеп, бишара боп 
калуы -  әрі аянышты, эрі күлкілі. Сол замандағы болыстарға пси
хологиялык мінездеу.

Ракыштан үккан жалғыз ауыз «Здэрэсти, таксырды» жағалай 
кайталауы аркылы үлык алдында жандэрмені калмай, жалы- 
нып күрак үшып, коғаша иілген билік тобы эжуаланады. Ол 
аздай «Бейне бір іштері ауырған кісідей тыным-тьгаыштығынан 
айырылып, кұдайына жазып, жорғалап түруы» -  сатиралык ке- 
йіптеу. Болыс, байлардың жағымпаздык жайын байкаған суык 
түсті ояздардың мүрт астынан жымиюы да олардың бейшара бі- 
тіміне кекесін танытуы. Автор генералдың топтың орта түсьша 
келгенше, олардың бір ғана «здэрәсти, таксыр» деп кол кусыра, 
бүгежектеп түрған бейшара кылығын, ешкайсысыньщ орыс дэс- 
түрінде калыптаскандай, аты-жөнін, кызмет-шенін айтып таныс- 
тыру ойына келмегенін шынайы жеткізген. Осылайша куыс 
кеуде, санасы таяз, ештеңенің жөнін білмейтін, тек байлығы мен 
мансабына мастанып жүрген эулекі билік иелерін келемеждейді. 
Мұндай мэдениеттің казак даласына элі жетпегенін аңғартады.

Генералдың Абай түсына такауымен, онымен жүздестіру 
аркылы осы таныстыру рэсіміне катысты мәселеге жауап табады. 
Жазушы генералды алғаш окырманға сырткы киімдерінің сэн- 
салтанатымен таныстырса, Абаймен бетпе-бет кездескенде, киім 
үлгісін де, келбет-көркін де өзгеше көрсетеді.

«Енді бір кезекте жандарал Абайға такап келіп еді. Оның мой- 
нында знагы, үстінде окалы шапаны жок. Бірак калаша, сыпайы 
сүлу тігілген үзын бешпет, жұка сүр шапаны бар. Келбетті жү- 
зі, ойлы пішінді Абай бүның касына жандарал келгенде, еркін,
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маңызды тұрған қалыппен, титей де өзгерген жок. Жандарал бар 
қазактың тобынан басқарак ажары, келбеті бар бұл қазақка бір 
секундке таңыркағандай көз тастады. Абайға да бас иіп, кол со- 
зып амандаса берді. Сол кезде Абай да салмақты сыпайылыкпен, 
тэрбиелі адамның қозғалысын жасап бас иді:

-  Здравствуйте, Ваше превосходительство! -  деді. Жэне іле- 
се жандаралдың қолын қысып, амандасып жатып -  Ибрагим 
Кунанбаев! -  деп, өзін атап таныстырды.

Бұрын бөгелмей жүріп келе жатқан жандарал, енді Абайдан 
жарым адымдай кейін басты да, жалт қарады.

-  Кунанбаев! А-а, элгі ел бүлдіргіш Кунанбаев сіз бе? [41. 
272.].

Абайдың жиналған атқамінерлерден, болыстардан өзгеше- 
лігі неде? Мойнында знагы, оқалы шапаны жоқтығында ғана 
емес. Қала үлгісіндегі ұзын бешбет, жұқа сүр шапаны, сыпайы, 
сүлу тігілуі сэндік түр ерекшелігін, биік мэдениеттілігін білді- 
реді. Басқалар жалпақтап, өбектеп, елпектеп жанүшырып жүр- 
генде, Абай маңызды қалпынан титтей өзгермей, ойлы пішінде 
жандаралмен жүздеседі. Оның басқа казақтардан ажарлылығы, 
көрікті келбеті дараланады. Осыньщ бэрі Абайдьщ үлкен мэде- 
ниеттілігін, парасаттылығын, білімділігін танытады. Мұны ге
нерал да байқайды. Абай сыпайылыкпен бас иіп, олардың дэстү- 
рінше амандасып, өзін таныстырады. Осьшайша орыс мэдениеті- 
мен, эдет-ғүрпымен таныстығын байкатады. Әрі көп окып, көп 
білетіндігін де сездіреді. Дэл осы түста жазушы эпизодка күрт 
өзгеріс енгізеді. Ибрагим Кунанбаев деп аты жөнін толык атауы 
генерал мен акын арасындағы тартыс деталіне айналады. Оның 
фамилиясын екі рет кайталап айтуы аздай, «ел бүлдіргіш» деген 
кекесін Абайдың іс эрекетімен таныстьшын аңғартады. Болыс, 
билердің жазған арыз шағымдарынан, оның үстіне ояздардың ко- 
сымша айтып жеткізуінен Абай атына жаксы каныккан.

Авторлык сипаттау мен диалогта генерал мен Абайдың 
кактығысы, ішкі тартыс өткір драмалык сипат алған. Мұндағы 
Абайдың ерекшелігі неде?

«Абаймен екеуі осыдан соң карсы көз қадасып тұрып калып, 
орысша жауаптасып кетті.

Абай тез жауап берді:
-  Иэ, сол менмін. Ваше превосходительство.
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-  А, сіз неге ондай болдыңыз?
-  Мен алысамын! Себеп солай...
-  Неге алысасыз?
-  Алысу -  тіршілік заңы. Дүниеде жанды, жансыз заттьщ бэрі 

де алысумен тіршілік етпей ме? Мен ғана емес, тіпті, сіздің өзіңіз 
де алысасыз, Ваше перевосходительство.

Жандарал сэл ойланып, тоқырап қалды. Тш'ы бір адым шегіне 
түсіп, Абайдың бас-аяғын сүзе барлап, сүзе карап өтті.Ол бір сэт 
қатты ызаланғандай. Басының қасқасына дейін кып-қызыл бо- 
лып кетті. Мына қалып койған салтанатты шығысында, осынша 
жүрт алдында элдекандай сахаралық киргиз мұнымен қорғанбай, 
қысьшмастан жауаптасады. Жауабы қандай!?. Жандарал өзіне 
белгілі кейбір шағым қағаздарға сүйеніп, «Бүл кыңыр киргизді 
үстатып койса неғылады?» деген ойға да келді.

Бірақ жанағы сөзіне орай сөз, мінез таппай кұр ұстату, мьшау 
топ алдында шатақ, өрескелдік болуы да мүмкін. Сондықтан енді 
қатты зекіп сөйледі.

Тағы да қадалды:
-  Сіз немен, кімге қарсы алысасыз?
-  Мен жауыздықпен алысамын.
-  Сізді неге көп жұрт жамандайды?
-  О да ғажап емес... Тірлікте жа)л.іздық көп пе? Жақсьшык 

көп пе?
Менің білуімше, жауыздық пен жауыздар көбірек... Ендеше 

олардың үні молырақ болуы да занды...» [ 41. 273. ].
Абай генералдын атақ-шеніне, қызмет, мэртебесіне карамай, 

ойын батыл, айкын, бүкпесіз, дэл жеткізеді. Біріншіден, Абайдьщ 
тез жауап беруі, тайсалмай бірден «сол менмін» деуі -  ашык 
тартысқа бекем бел байлауы. Екіншіден, «Мен алысамын» деп 
қасарыса тіл қатуы. Генерал алысу мэнісін сұрағанда, Абай ой- 
шылдығын, терен білімділігін көрсетеді, Алысудың тіршілік заңы 
екендігін, дүниедегі жанды, жансыз заттын алысуын, яғни, фи- 
зиканың заңдылығын алға тарта келіп, «сіздің өзіңіз де алысасыз» 
деп төбесінен бір-ақ қойғандай, ойын жедел түйеді. Абай генерал 
сүрақтарына жауабында «Ваше превосходительство» деп дэре- 
жесін жиі қайталап сыпайылық салтын байқатса, бірінші жақтан 
«Мен» деуімен батьшдык болмысын білдіреді.

Мұның өзі генералдын шамына тиеді, қатты ызаланады.
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Авторлық сипаттау мен ішкі монологта генералдың басының 
қасқасына дейін қызарып кетуі, дала казағының күтпеген жер
дей қысылмай, қымтырылмай еркін жауаптасуы оны тайсалуға 
мэжбүрлейді. Абайдың білімдарлыкпен өткір жауап беруі бір 
адым шегіне түсуіне мэжбүрлейді. Бұл -  қадамдағы шегініс емес, 
ойдағы шегініс. Сол тұста генерал оны ұстау туралы да пасык 
ойға барады. Тереңнен толғаған, ғьшым-ілімге негіздеп айтқан 
жауабына сөз таппаған генералдың үрдажық мінезі осы тұста 
байқалып қалады. Абайға қадала зекіп сөйлеп, «Сіз немен, кімге 
қарсы алысасыз» -  дегенде акын анық та айқын жауап береді. «Мен 
жауыздыкпен алысамын». Мынадай тосын тұжырымнан генерал 
тағы да тайсалып калады. Енді Абайдың өз басына, тиісіп, көп 
жұрт жамандайтынын айтып, бетін қайтарғысы келеді. Абайды 
бұл да жаеыта алмайды.Ол өзінін атына жабылған каншама жала, 
арыз барын біледі. Соны генерал есіне салады. Тірлікте жауыз- 
дық пен жақсылыктың қайсысының көбін ұлық санасына жет- 
кізе отырып, себебін өзі ^ындырады. Жауыздық пен жауыздар 
көп болғандыктан, олардың «молырак үні» арыз-шағым екенін 
білдіреді. Сонан соң жауыздық не екендігін карапайым тілмен 
баяндайды Абайша айтқанда, ол: «ұрлық, өтірік, куэлік, талан- 
тараж, кісі өлтіру, үлкен шайкалар жасап, бір елден шығып, екін- 
ші елге барып мал талап қайту. Сонын ар жағында, эрбір мык- 
ты адамдардың сүйеуі, жауызды жаманшылык танактап алаты- 
ны, жалғанға приговор жасау, біреуді өтірікпен жалалау -  осы 
істердің бэрінің үстінде үнемі жүретін пара, заңсыз теріс билік, 
көп елді, момын елді жем ету, шығынға батыру.» Оны істейтін 
кол астындағы болыстарды, кенседегі экімдерді, қызметшілерді 
ашьщ айыптайды. Олардың шексіз көп жауыздығынан эділдік 
таппай, зардап шегетін қарапайым халыктын жэбір-жапа, киянат- 
қорлығын аямай айтады. Осынау диалог тартысынан ел мүддесін 
қорғайтын қайраткер, халық қамқоры Абайды көреміз.

Абайдың осындай өткір, өжет жауабы генералды ықтырып, 
әлдеқандай ойға салады. Бұл айтушынын генералдың іппсі ойын, 
сезігін, күмэнін жеткізуден білінеді.

«Жандарал Абай сөздерін тындай отырып, бұл адамның «жай 
бір арыз, приговорларда жүретін, қатардағы айлакер емес» еке- 
нін анғарды. Аңғарған сайын Абайға іштей жауығып, жатырқай 
карады. Бұл киргиз -  жандаралдың сахарада «кездестірем» деп
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күтпеген адамы. «Халықтың қамқоры боламын, оның сөзін сөй- 
леп жоктаушы, алысушы боламын» деген кескін байқалады. 
Жандарал Абайдан іштей үркіп те қалды. Мынау айтып отырған 
сөздері элі «азатшылдық», «халыкшылдық», «социалистік» 
ойлармен жалғасатын программа емес пе екен?» деп те сескенеді.

Күдіктенсе де, «ол аталған заттар элі сахарадан алыс болуы 
керек, мына сияқты қырдың киргизына ондай ойлар жетпеген бо
лу керек» деп ойлайды. Осыдан кейін Абайды тағы да сөйлете 
түсіп, сьгрын ашкызуға бекінеді.

-  Құнанбаев, не себепті сіздің жаңағы маған айтқан сөзде- 
ріңізде жамандаған адамдарыңыздың барлығы біздің сайлап 
койған судьялар, волостной управительдер және эр түрлі беделді, 
инабатты адамдар болып шығады? Сіз бұнымен кімді жамандап 
отырғаныңызды аңғарасыз ба? Біз киргиз даласына таңдап оты- 
рып, экімдер сайлаймыз. Сіз оньщ бэрін жаман дейсіз, жауыз 
адамдар дейсіз. Оныңыз менін аңғаруым рас болса, сіздін өзгеден 
бөлек убеждениеңіз емес пе? -  деді.

Абайға салкын карап, сынап, торып сөйлеп отыр. Бұл сөз- 
дің артында «елдегі әкімдер жаман болса, оларды сайлап қойьпі 
отырған біз де жаман боламыз ғой! Айтпағың сол ма?» дегендей 
Абайды айыптауға бейім ажар көрсетті. [41. 278 .].

Қанша ел аралап жүрсе де, құрмет-қошеметке, сән-салтанатқа 
бөленген генералға мұндай терең білімді, өжет мінезді өр 
тұлғаның жолығуы тосын жай. Абай оның бұрын кездестірмеген, 
күтпеген адамы. Табанды да тегеурінді жауабы кайсар да тік мі- 
незінен нағыз халык қамқорын, күрескерін байқайды. Абайға іш- 
тей жауығып, жатырқай қарауы -  өзін әр жағынан мысын баскан 
жаннын кездесуі. Ығына жығылып, алдына күлдық ұратын бе
лые, билерге көзі үйренген генерал бойын жиып бір сэт одан се- 
кемденіп, сезіктенеді.

Онын осыншалык біліміне, ғылымға жетік екеніне көзі жете- 
ді. Сол кездегі орыс демократ-революционерлермен ымыралас- 
ау деп күмэнданады, бостандық жолында халықты күреске 
шақыратын «Социалистік ойлармен жалғас программа жасап 
алған ба» деп те секемденеді. Ол ойынан кайтып, ондай ой- 
мұраттар алыс қазак даласына элі жетпеген шығар деп те қалады.

Авторлық баяндауда генералдың ішкі күдігі, секемденуі 
Абайдан сырын білуге үласады. Бүл сауалдан гөрі генералдың бо-



5-тарау. Заман тартысындағы күрескерлік мұраттар 265

лыстар мен билерді қорғау, өз терісін аман сактаудың айласы тэ- 
різденеді. Абай сөзіндегі жауыз астарында болыс, билер, беделді, 
инабатты адамдар турғанын, өзі таңдап қойған экімдерді жауыз 
деп жамандауға еш қақысы жоқтығын қатал айтады. Оларға 
қарсылық ұлыққа, одан эрі патшаға қарсылық деген арам пиғы- 
лына арандатпак болғанда да, генералдың сұм ойының астарын 
Абай анғара қояды. Тіпті райынан қайтармак болған генералдың 
сұрағына да, «солай дейтінін», алған бетінен қайтпайтын алғыр- 
лығын, табандылығын танытады.

Диалогта генералдың Абайды үйге шақыруы арадағы тағы бір 
тартысты өрбітеді.

«Жандарал Абай қасында элі қарап, элі кетпей тұрып алды.
-  Сіз солай дейсіз бе?
-  Солай деймін. Ваше превосходительство!
-  Осы айтқандарыңыздың дұрыстығын сөзбен, іспен бекіте 

аласыз ба?
-  Бекіте аламын деп бек сенемін.
-  Ну... көрейік! Менің соңыма еріңіз! -  деп жандарал бұйыра 

сөйледі де, ілгері жағалап жүре берді. Абай бар қазақтың 
қатарынан шығып салмақпен басып, жандаралдың қасына ерді» 
[41.273.].

Абайдың «салмақпен басып, жандаралдың қасына еруі» -  өзі- 
не деген іштей сенімділігі. Айтарын ірікпей, бүкпей, аяусыз айт- 
қан ақылды, алғыр бітім иесі батыл байламға келіп, тэуекелге бел 
буады. Салмақпен 6acjn>i да -бойдағы батылдық, ойдағы шешім- 
ділік. Генералдың соңынан емес, катарына еруі де оның атақ-ше- 
ні ықпайынын, білім озықтығын білдіреді. Өз ісінің эділеттілігін 
жүрегімен түсінеді.

Адам баласьшың мінезі жиі өзгеріп отырады. Адам табиғаты 
жаратьшыс элеміндей құбылмалы. Абай төңірегінде болыс, би- 
лердің теріс қылығынан, әрекетінен бір туңілсе, орыс ояздары мен 
экімдерінің, советниктері мен тілмаштардың жауыздығынан жи- 
ренеді. Киіз үйдің алдында Лосовскиймен жолыққан кезде Абай 
оның бұрынғы қалпынан өзгергенін, жаңа қарым-қатынасын се- 
зеді. Оңаша кездескенде мүлдем басқаша кейіпке енгенін бірден 
байқайды.

«Тайный советнигі -  бүрынғы Лосовский емес. Абайдың 
үстінен түскен көп арызды оязға қосылып, Абайға қарсы қатал
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түрде жұмсамак ниеті бардай. Тек жандаралдың кандай байлау 
жасайтыны мәлім емес болғандыктан, Досовский өз сырын 
тұпа-тура аша алмады. Бірак сонда да Абайдың сұраған сөзіне 
жауап бермей, айтайын дегенін тыңдамай, бір-ақ кана катал сөз 
тастаған;

-  Ибрагим Кунанбаев, бүгінде сіздің ісіңіз жаман. Өте жаман. 
Неге жаман болғанын мен айтпаймын. Өйткені, сіз бар нэрсені 
білетін білімді, тэжірибелі адамсыз. Аса білімді адамсыз! Сол өте 
көп білгеннен, эсіресе, айыбыңыз үлкен болуға мүмкін. Осыдан 
басқа менің сізбен сөйлесетін сөзім жоқ. Көріскенше! -  деген де, 
түксиген кабгн'ын жадыратпастан, қайта айналып жүріп кеткен.

Абай осы кездесудін сонында, касына ере барған Көкбай мен 
Дэрменге өзінін ісі бүл жолы жайсыз бола ма деген қауіп айткан». 
[41.274.]

Лососовкий бұрынғыдай Абаймен еркін сөйлесіп, акыльша 
ақыл қосатын жан емес. Оязға түскен қалың арыздан Абайға 
аяушылық болмасын түсінеді, кандай да бір қол ұшьш берсе 
өзінің онбайтындығын ұғынып, эрі генерал алдында, қызметін 
сақтап қалу үшін бойын аулақ салады. Абайдың сүрағына жауап 
бермей, сөйлейтін сөзін тыңдамауы тэкаппарлығы ғана емес, 
генералдан үрейленуі. Басына төніп тұрған ісінін кауіпті, соны 
жаман екенін, алатын айыбы да үлкен болуы мүмкін деген катал 
болжамьш, сүсты кесімін айтады. Бар нэрсені білетін, аса білімді, 
тэжірибелі адам деуі -  Абай ақыл-ойьш, парасатьш тануы. «Үл- 
кен білімді адамнын болыс, билерге карсы шығуьш ддаыс көр- 
мейді» деген Лососовскийдін генералды жактаған сөзінен Абай 
өзіне төнген қауіпті сезеді.

«Абай далада жандаралды алғаш көргеннен, элі оның жүзі- 
нен үміт белгі көрген жоқ еді. Мынау сөзде өзіне төнген анык 
кауіп барын аңғарды. Бірак алысуға бекінген ниеті мынау сэтте 
де өзгерген жоқ. Сескену үрку емес, бойына қайсар ашу жиды. 
Бүған ұлык қазір тек ызалы көрінді де, ақылсыз, үшкалак тэ- 
різденді. Мінезбен, ақылмен бойдағы адамдық қасиет қуатпен 
салысуға келгенде, қазір Абай өзін жандаралдан элдеқайда биік, 
астам түрғандай сезінді. Ол сабырмен ғана ығыспай жауап айт- 
ты» [41.273].

Бүдан нені байкаймыз? Абай елдің жағдайы мен мүддесі 
үшін ештеңеден аянбайды. Бүдан эрі шегінуге болмасын да бі-
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леді. Тайсалмай, бойына қайсар ашу жиып, бэріне де тойтарыс 
беруге берік бекемге келген. Әңгімелесуші жандарал мен ақынды 
салыстыра сипаттай келе, ұлықтың акылсыз, ұшқалақ бейнесін 
береді. Абаймен арадағы ой қактығысында, яғни, ақьшмен, мінез- 
бен адамдық қасиет қуатын салыстыра келгенде Абайдың одан 
элдеқайда биіктігін көрсетеді. Мұның өзі Абайдьщ қайраткер- 
лік болмыс ерекшелігін танытады. Өйткені, өмірден көрген, біл- 
гені, оқыған-тоқығаны мол, парасаты зор Абай -  елге ақылшы, 
камқор тұлға ғана емес, адамгершілігімен де, білім, ілімімен де 
дара-дана бітім. Сабырмен жауап беруі де өзіне деген сенімділік- 
ті аңғартады.

-  Ваше превосходительство. Мен ол адамдармен сіздер 
экім қойғандықтан алыспаймын, айттым ғой, олар жауыз бол- 
ғандықтан алысамын.

Жандарал қатты тепсініп, столды саусағымен қатты ұрып тұ- 
рып:

-  Ен әуелі сіз осы үшін жауап берініз! Әкім сайлаған 
адамдарды «жауыз» деуге қандай қақьщыз бар? [ 41.274].

Абай айтар ойын осылай батыл да өткір жеткізеді, 
тайсалмайды, қайтпайды. Қайсар калпынан таймайды.

«Абай орысша сөйлеп, салмақпен үн қатып:
-  Сабыр! Мен Уездный начальник мырзаға өтуім қажет! -  деді.
Бірак есік пен Абай арасына екі стражник түрып қалған еді.

Дэл осы уакытта он жақта тұрған сыпайы, сұлу пішінді бір чи
новник ілгері қозғалды. Абайдьщ орысша сөйлеғеніне танырқап, 
кызыккандай. Стражниктердің алдынан жанаса келді де, күлімсі- 
реген пішінмен:

-  Сіз кім едініз? Білуге рұксат етініз! -  деді.
Абай бұл кісінің сыпайы жүзіне өз тарапынан лайықты тағзым 

көрсетіп, тымағын алды. Өз қадірін жоймайтындай, тең тәрбиелі 
сыпайьшыкпен бас иіп:

-  Мен Ибрағим Қүнанбаевпын. Халықтан шыққан жүпы- 
ны кісімін, -  деді. Төреге күлімсіреп, барлай қарап, тоқтап тұр. 
Абаймен сөйлескен төре бүрынғысынан да жадырап, жақындай 
сөйледі.

-  А, сіз Ибрагим Құнанбаевсыз ба? Мен сізді білемін. Жақсы 
білемін. Маған сіздін досыңыз адвокат Андреев көп айтқан. 
Таныс болайық, мен советник Лосовскиймін! -  деді.
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Абай бұл кісімен таныса сала, алдыңғы үйді көрсетіп:
-  Мұнда не хал болып жатыр? Бұның бэрі бізге -  халықка ре- 

нішті... дей берді.
Абайдың алдынан шыккан стражниктер бұл кезде Лосовский- 

дің қаб«'ын байқап, орындарына кайтып келген еді». [41.275.]
Диалог пен авторлық баяндауца Абайдың оқымыстылы- 

ғы, мәдениеттілігі, бойындағы ізгілік қасиеттері ерекшеленген. 
Абайдың салмақты сөйлеп, сабырлық танытып, әрі советник 
Досовский алдында «өз қадірін жоймайтындай, тек тэрбиелі 
сыпайылықпен бас июі деп мәдениетілігін, парасатты болмы- 
сын айқындайды. Өзін «халыктан шыққан жұпыны кісімін» деп 
таныстыруы да -  карапайымдылығы. Бұл тұста жазушының осы 
сөзді сол кездегі идеология мүддесіне бейімдегені байкалады. 
Сыпайы да сынык мінезімен, салмақты да сабырлы сөзімен Лосо- 
вскийді тәнті еткен Абайдың елде дүрбелең туғызған жайға назар 
аудартуы да елінің мұңдасы, жоқтаушысы екенін еске салады. 
«Мұның бэрі бізге -  халыққа ренішті» деген деталь акынньщ 
қалың халыққа қамкорлық пейілін көрсетеді. Зіркілдеп, аяғымен 
жер теуіп кэрлене сөйлеген Оразбай сезін кысык көз, шолак мұ- 
рын, семізше тілмаштың түгел жеткізуі орысша жаксы сөйлеген 
Абайдан да ыккандық. Бұлтарып, бұрмаласа, бассыздығьш бет- 
ке басары анық. Абайдың білімділігі, адуындьшығы, алғырлығы 
сескендіреді.

Ел ішіндегі болыс, байлардың жауыздығы, киянат-қорлы- 
ғының шектен асқанына шыдамағандығын, іштей жүрек шеші- 
мін білдіріп отыр. Осы арада жандаралдын ой таяздығы, билік 
буына мастанып, тек айкайға басып күш көрсетуге тырысқан 
залым эрекеті сезіліп қалады. Оның қатты тенсініп, столды 
саусағымен катты үруы ақылының аздығы ғана емес, мінезінің 
де элсіздігі. Патша экімшілігі сайлаған адамдарды «жауыз» деп 
айыптағанға зілденуі де өкіметке қарсы шығу саналады. Алайда 
алғыр да табанды, қайсар да кажырлы Абай жандаралдан еш 
ығыспайды. Райынан қайтарғысы келіп, өктем сөзіне өткір де 
өжет жауап береді.

«Олардын шынын білсеніз мен ғана емес, өзіңіз де, жауыз 
демек түгіл, көбін жазалар едініз» деп көкейдегі кесімді сөзін 
бірден айтып салады [41. 277]. Төңірегіндегі елдің билеушілер- 
ге катысты элдебір жақсы, жағымды пікірін білдірер деген ояз-
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дың дэмесіне Абай жүрегіндегі ақикатьш аянбай ақтарьш салады. 
«Өзіңіз де жауыз демек түгіл, көбін жазалар едіңіз» деп тура бе- 
тіне айтады. Оның батыл сөзінен болыс, байлардың жауызды- 
ғын, озбырлығын, қиянатын бетке басумен бірге, ұлықтын өзіне 
де айыптың бір ұшын тірегені аңғарьшады. Ұлықтың жанындағы 
жандарал, ояз, атқамінерлерінің сұрқия, сұмпайы эрекетін эшкер- 
лейді. ¥лық пен Абайдьщ бетпе-бет жүздесуі екі қарсы топ өкілі- 
нің өз мүддесін қорғаудағы ой тартысы ғана емес, білімділік пен 
парасаттылық сынына ұқсайды.

«Бұл ара арбасудың анық шетін, катер жері. Абай айтарын 
айтты ар жағын қорыту, экімнің өз міндеті» деп, ішінен ойлады 
да өзімшіл зорлықшыл ұлықпен бұдан ары шыншылдықка басьш, 
сыр ашысып сөйлескісі келмеді. Салмақпен карады да күліп жі- 
берді:

-  Ваше превосходительство! Мен ғұмырда бірінші per 
сіз сиякты үлкен экімге кездескендіктен, сіз билеп жүрген 
сахарадағы шын ауыр халдерді айту қажет кой деп білдім. Шы- 
нын айтсам, жаңағы мен айтқан көңілсіз халдер туралы бір мен 
емес, сұрастырсаңыз, барлық сахараның мол халқы да айтар еді. 
Сізге кездесуде менің өз басым үшін эділеттен басқа өтінетін еш 
нэрсем жоқ. Мен экім боламын дейтін кісі емеспін. Сіз болсаңыз, 
зор экімсіз. Қолыңызда көп қүдірет күші бар. Жаманшылық, 
жа5п>іздыкты тыямын десеңіз, колыңыздан көп нэрсе келеді. Ал 
сізге біздің сахарамыз турасындағы шындық халдің көбі мэлім 
емес деп білемін. Соның біразын болса да сіз біліп кетсе екен деп 
эдейі айттым! -  деді. [41. 277].

Абайдың өзінен өресі томен ұлықпен тэжікелесудің бе- 
кер екенін сезіп, көкейдегі ойын анык жеткізгісі келгені 
аңғарылады. Салмақпен қарап, сөзін күліп бастауы да орыс экі- 
мінің сөзіне зейін аудару мақсаты. Елдегі түрлі зорлық-зомбы- 
лықтарды, киянат-әділетсіздіктерді санасына тереңдеп бойлату- 
дың бір тэсілі. Абай экім болуға үмтылмайтынын, бірақ елде 
дэл сол экімдей беделге ие адамдар барын меңзейді. Ол елде- 
гі бар шындыкты жайып салғанда, мұның соңында кандай қа- 
уіп-қатер басына түсетінін біледі. Абай табандылығына да 
турашылдығынан танбайды. Ұлықты райынан қайтарьш, зы- 
мияндығына сөзін нақтылап дәлелдеп, жеткізеді. Жауапкерші- 
лікті өзіне қарай бұрады. ¥лық алдында именіп, иіліп жүретін
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қыр казағынан мұндай эрекетті күтпеген жандарал да Абайдан 
қаймығады. Шындықтың жолында елінің тағдыры үшін алғыр 
акыл иесі ойынан еш тайсақтамайды.

«Жандарал бұл сөзді ұнатпады. Қазақтың халқын тек топас 
жабайылықты білетін үлыққа караңғы корқынышпен бм'ы- 
ну, табынуды ғана білетін, аса бір тағы ел деп ойлайтын түсі- 
нік бар еді. Ол ойының бэріне мынау сахара казағы Ибрагим 
Құнанбаев өнеге бойымен сөйлеген сөз, ішкі нэр ойымен, түгел- 
дей қарсы ажар танытып отыр. Орысша оқыған адамша сөйлей- 
ді. Жандаралдай үлықтан жасқанбай, ақыл, тэрбиесі тең адамша 
кеңеседі. Үстіне киген бешбеті де сондай ұнамды түсті, кымбат 
сукнодан тігілген, онысын жэне каланың тігіншісі тіккені көрі- 
ніп түр. Бұл белгісі де Абайды надан етпей тең адам еткен үшін 
жандаралды ыза кьша түседі» [41.278 ].

Авторлык сипаттау жандаралдың Абайдьщ тіктеп бетіне айт- 
қан батыл да байсалды байламдарын қалай қабылдағаньш көр- 
сетеді. Абайдың «ұлықтан жасқанбай ақыл, тәрбиесі тен адамша 
сөйлесуі -  білімділігін, парасаттылығын айғактаса, «орысша 
оқыған адамша сөйлесуі» -өз бетінше орысша окып, мэдениеті- 
мен терең таныстығын білдіреді. Үстіндегі тігілген бешпетінін 
қымбат шүғадан тігілуі жэне түсінің ұнамдыльн-ы, оны қала ті- 
гіншісіне тіктіруі -  Абайдьщ үлкен мәдениеттілігін танытады. 
Өйткені сөйлеген сөзінің тамтығы жоқ, үстіне киген киімі де қо- 
нымсыз бай, болыстарды талай көрген ұлыққа бұл тосын көрініс.

Автор Абай мен жандарал диалогын өткір тартысқа құрған. 
Сюжеттін даму динамикасы да Базаралы мен советниктің «темір- 
дің кызған кезінде келуімен» сабакталады.

«Осы кезде Абайға суық карм'ан көзін жандарал есік жакка 
аударьш, қабағын түйді. Торге карсы отырған Абай да бүрылзған еді.

Үйге кіріп, есік жанындатік түрып, тымағын қолтығына кыскан 
Базаралы мен орта жасты, сүлу сакалды сыпайы ғана киінген орыс 
адамы түр екен... Абай Базаралының бұл жерде шыкканына орасан 
танданды... Оның жанындағы орыс адамын да жаңа таныды. Бүл 
қазакшаға жүйрік Семейдің сағатшысы Савельев екен. Өзі үнемі 
қазақтың арызын жазып жүретін ояздык, болыстык бар кеңсені 
білетін жоғары, томен үлықтың бэрінін аты-жонін білетін жэне, 
эсіресе, сол кеңселердін манындағы стражник, урядник, хатшы, 
тілмаш -  баршасымен жеке таныс та үйір адам болатын.
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«Көп адвокаттан Савельевтің қолы жеңіл» деп қазақтың мо- 
мын шаруасының барлығы да арызын осыған жаздырып, Савель- 
евті жокшы етіп жүретін» [41, 279].

Базаралының тымағын қолтығына қысып, кіруі сыпайылық, 
эдеп үлгісі болса, тік түруы өзіне деген сенімділікті байқатады. 
Абай Базаралының эркімнің қолы жетпейтін ұлыққа жол тауып 
кіруіне таңданады. Автор Савельевтің қазак тіліне жүйріктігін, 
сыпайьшығын, білімділігін сипаттаумен бірге, «көп адвокаттан 
қолы жеңіл» деп ерекшелейді. Қазактардьщ оған арызын жазғы- 
35л>і эділеттің жақтаушысы, қиянат пен корлықтан корғаушы, 
жұртшылыкка жанашырлығын танытады.

«Жандарал өз үстіне кірген көрнеу арызшыларға ызаланумен 
қатар, таңдана қарады. Бірі орыс, бірі казак -  екеуінің де қол- 
тықтары толы будаланған қалың қағаздар. Қазағы үзын, сымбатты 
бойы бар... сұлу бурыл сакалды, аппақ кең маңдайлы, нүр жүзді, 
келбетті адам...

Бұлардың артьшда, есік алдында оннан аса жұпыны киімді 
момын жүзді арызшы жандар, үйге кірмей ашык есіктен бас иіп 
кана жандарал жүзіне қарасып тұр. Бэрі де үйге кірген Базаралы 
алуандас орта жасты, ұнамды түсті казак арызшылары:

-  Бүл не?.. Кімдер? -  дей берген жандаралға Савельев шапшаң 
ғана жай білдірді.

-  Ваше превосходительство, бұл келгендер Семипалатинск 
уезінің эр болысының арызшы қазақтары. Қазір бәрі де сізге бір 
ғана өтінішпен келді. Бэрі де приговор экеп тұр. Мына қағаздар 
солар. Мені «сізге арызымызды айтып бер!» деп сүрады. Өздері 
орысша білмеген соң...» [ 41,279].

Жазушы Абайдын таңданысымен бірге, салыстырмалы түрде 
генералдың да танданысын жеткізген. Абай ұғымында Савель
ев «сұлу сақалды сьшайы киінген кісі», ал генерал танымындшы 
Базаралы: «ұзьш, сымбатты бойлы сұлу бурьш сақалды, аппак кең 
маңдайлы, нұр жүзді адам». Сонан соң еріп келген арызшылардың 
«Базарлы алуандас, орта жастағы эрі үнамды жастағы адамдар» 
екендігі. Автор оларды кедей, малшы, түрлі кәсіп иесі деп жіктеп, 
бөлмеген. Арызшы, ортақ мақсаттағы адамдар деп біледі.

Арызшылардың бір сенетіні -  Абай болса, екінші үміт артары 
-  Савельев. Генералдың қызметшілерінін алдын орап Савель
ев олардың Семей уезі эр болысының арызбен келген казақтары
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екенін, өздері орысша білмеген соң, оны тілмаш етіп, бетке 
ұстағанын генерал алдында түсіндіреді. Әрі шапшаң жауап беруі 
талай жерде ұлықтар алдында болғанын байқатады.

Абай арызшылардың көрген қиянат-қорлығын генерал ал- 
дына w a 3  жүзінде айғак етіп, сөздерін дэлелдегеніне риза. Му
ны жазушы Дэрмен, Баймағамбет, Ерболды ертіп, Қарамоланың 
батысындағы сары жотаға шығып, жэрмеңкеде болатын сыязға 
көптеген болыстан момын көпшілікті көруімен ұштастырады.

«Бұлардың анык қалың ел атанған өңшең еңбек иесі жандар 
екені бар ажарларынан танылады. Ең эуелі мінген аттарьшың 
көпшілігі арық, күн қакты. Кейбірі шолак, жалғыз-жалғыз тұ- 
ғырлар. Олардың үстіндегі ертокымы да ескі, жыртык көпшігі- 
мен немесе ортасынан жыртылған үзеңгілерімен, ескі қайыс жү- 
генімен жэне де жез, кара темір, элде тіпті ағаш үзеңгілерімен де 
-  бар жайларды мәлім етеді. Мүнда барқыт аткөрпе, күміс жүген, 
карала күміс жаптырған кұйыскан тартпа дегендер жок. Ескірген 
токымдардың арасында бірде-бір былғары каптаған, сукномен 
ойылған токым-тұрман да жок.

Бүл елдің үстеріне киген киімдері де шетінен сұр түсті шек- 
пен, не көнетоз шапан. Бастарындағы эр рудың үлгісін көрсе- 
тетін тымактары да тегіс ескі елтірі, ұзын сеңсеңнен істелген. 
Ол тымактардың тыстары арзан шыт, немесе жыртылған жүні 
шыккан реңсіз кукыл шүберек.

Осындай анык кедей-кепшіктен, калың бұкарадан шыккан 
халык, бүгін Абайды өз үлындай масайрап тоскандай. Оны 
ортаға алып, куана коршап, даурыға амандасып шын бейлімен 
кұтты болсын айтысты. Төбе басында Базаралы мен Байкөкше 
аттарынан түсіп, тосып отыр екен. Абай да аттан түскенде жанағы 
достары кұшактасып амандасты.

Абай Базаралыға калжыңдап:
-  Базеке, шыңыраудан алып шыктың ғой. Бұл жолы мен өз 

өнеріммен шырмала түспесем, құтыларым жок еді. Ал сенің бү- 
гінгі сөзің бар ділмардан, бар жүйріктен, адвокаттан анағүрлым 
асып түсті-ау. Қалай айттың? Төбемді көкке жеткіздін ғой! -  деді 
[41.282 .].

Авторлык сипаттауда алдымен кедейлердің мінген аттарынын 
түрпаты, от эбзелдері сипатталады. Қарапайым енбек адамдары- 
ның аткамінер, байлардың ат жабдыктарымен салыстырады.
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Барқыт аткөрпе, күміс жүген, қарала күміс жаптырған құйысқан 
тартпа, шүғамен оюланған тоқым-тұрманының жоқтығымен ке- 
дейлер екенін білдіреді. Бұл жиналғандардың да мақсаты бар. 
Өйткені көптен бері іштегі арыз-армандарын аркатүтар Абай 
аркылы бір жеткізсе, Базаралыдай жол тапкыш жанашырларымен 
жазғандарын қағазға түсіртіп тапсырады. Кедей-кепшік, калың 
бұқараның Абайды өз ұлындай масайрап күтуі де осьщан. Қалың 
жұртшылығының қаумалаған ортасында түрған Абай Базаралы 
мен Байкөкшеге құшақтасып амандасуымен шын ыкыласын 
білдірсе, Базаралының бүгінгі батылдығын жақсы лебізімен 
сүйсіне жеткізіп, ризашылық пейіл танытады. Шыңыраудан 
алып шыққандай ерен ісін ерекшелеп кетеді, бүгінгі сөзінің бар 
ділмардан, бар жүйріктен, адвокаттан анағүрлым асып түскенін 
әзілдегенімен де, жүрегіндегі ризалық сипаты айқын. «Төбем- 
ді көкке жеткіздің ғой» деген шынайы бағалауы да Базаралы 
тапқырлығына, шешендігіне қылаусыз көңіл белгісі.

Көптен бері бас қоспаған малшы, жалшы, бейнет кешкен 
қауым бір сэт көңіл көтеріп, ойын-сауыққа үластырып, Абай мен 
Базаралыны ортаға алып, дүрілдетіп тойлап жатқанда да Абайдың 
ризашылығы толастамайды. Диалогта оның мэнісі айкындалады.

«Осындай ойьш-сауык басталғалы жатқанда Абай 
Базаралыдан;

-  Қалай ғана жол таптьщ? Жандаралдың үстіне кім жіберді? 
Неғып кіргізді? -  деп сүрап еді.

Базаралы:
-  Ойбай, Сабелей екеуміз ашпаған есік бар ма, Семей үлы- 

ғында! -  Содан ары Абай анықтап сүрағанда, Базаралы нақтылы 
шынын айтты.

Расында жандаралдың үйіне мұны жіберу кімге де болса оңай 
емес-ті. Үстіне қырдың казағы түгіл, ояз бен чиновниктердің кө- 
бін кіргізбей отырған жандаралға арыз иесі Базаралының жол та- 
уып кіруі, ойда жоқ нәрсе, мүмкін емес еді. Бірақ Базаралының 
ендігі айтқан шыны бойынша, бұған жол ашып берген ақша-пара 
бопты.

Жандарал үйін күзеткен үлкен жандарм төресінің біріне 
Савельев дэл бір сағат сөйлесіп, екі аттың құнындай ақшаны 
алақанына бастырып, содан соң жол алғанын Базаралы енді біл- 
дірді» [41. 282 .].
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Анау-мынау емес Семей экімінің, генералдың алдына кіруге 
кейбіреуінің дэті бармаса, көпшілігінің дэрмені жетсе де, дэлел- 
деп айтар сөзі жетпейтіні анық. Авторлық баяндауда Базаралы- 
ның мұның жөнін қалай тапканы байыпталады. Қыр казағы- 
ның ішінде атқамінері тұрмақ, ояз бен чиновниктер алдына кіре 
алмайтын мундай сэтте Базаралыны жолығысуға мүмкіндік ту- 
ғызған -  патша экімшілігі кызметкерлерінің пара алуы. Кеңес- 
тік кезеңде қатал коммунистік коғамда пара алу тіркесі дәл бү- 
гінгідей жиі айтьша бермейтін. Аракідік болса да «ақша жепті», 
қоғам қаржысын жымкырыпты», «мынадай сом пара алыпты» 
деп хабарланатын. Соңынан қолданылған шараеы да, берілген 
жазасы да мәлім етілетін. М. Әуезов Абай заманындағы патша 
ояздары мен шенеунікгерінің, адвокаттар мен тілмаштардың, 
болыстардың парақорлығын, озбырлығын анық көрсеткен. 
Жандарал үйін күзеткен жандарм төресінің біріне жөнін тауып, 
бір сағаттай сөйлескен Савельев екі аттың ісұнындай акшамен 
амалын тауьш кіргені баяндалады.

«Абай мен Базаралы сияқты егде адамдар тобьшда түрып 
Байкөкше өзінің зор үнімен аса бір мағыналы сөз тастады.

-  Иэ, халайық, бүл бір асыл мереке болды, шын қуаныш, 
қалткысы жок халық қуанышы. Солай болғанда бір жм'ынан 
Абай үшін қуанамыз. Ал осы куаныштың екінші бір тарауы тм-ы 
бар. Ол өзіміздің елдігіміз үшін қуаныш, жаксылық үшін бірігіп, 
ынтымақ тілек қосып өз дегеніне жеткен адал, момын ел үшін 
куанбасқа бола ма? Бұл анық елдік жол еді, эмісе осындай ел- 
діктің жолы болсын, Әмин! -  деді. Айнала жұрт бұл сөзге катты 
сүйсінді. Қарт ақынды костап дауыстап «Әмин, эмин!» десіп 
бет сипап. Мәз боп күлісіп, қатты қожырасып қалған көңілді 
дабырлар естілді» [41. 283.].

Автор заман шындығын дөп басуы аркылы патша экімшілі- 
гінің шен құмарлығын, парақорлығын көрсеткен. Қазіргі дәуірде 
кейбір билік басындағылардың жең үшынан жалғаскан осындай 
пайдакүнемдігін, жемкорлығын дөп басып көрсеткендей. Сонау 
бір ғасырда жазылған шығарманьвд осы бір детальдары бүгінгі 
күннің келбетін дэл, шынайы кескіндеп кеткендей көрінеді. Ке- 
меңгерлік кереметі де кемел көрегендікте ғой!

Алайда осынау думан Абай мен Базаралының ақыл қоскандай 
бірін-бірі толықтырып жалғап кеткен ерен істерінің ь^уаны-
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шына ғана арналған. Айтушы Базаралы мен Савельевпен бірге 
он шақты жарлы-жақыбайдың жанына еріп баруын елдің ортақ 
мақсатқа жұмылуы, береке-бірлігінің белгісі деп біледі. Айтушы 
мұны Байкөкшенің азуынан жалпак жұртқа алғысы ретінде жет- 
кізеді. Байкөкше -  сөзге шешен ділмар, көкейдегіні дөп ұғатын 
зерделі де зерек ел ардақтысы, сыйлы ақыны. Ол осынау тірлік- 
те Абай мен Базаралының осыған уйтқы болғанын көкірегі се- 
зеді. Айтушы ұғымында бул батыл қадам жалпак жұртқа ортак 
саналады. Байкөкше сөзінде «халық қуанышы, асыл мереке» 
ретінде бағаланса, осындай мерекені сыйлаған Абайға куанады. 
Куаныштьщ тағы бір тарауы елдіктің күшінде, жаксылык үшін 
бірігіп, ынтымақ тілек косып, өз тілегіне жеткен адал, момын 
елінде деп ұғады. Ол қарапайым халқының бұл қуанышын ел- 
діктің жолына балайды. Төңірегін үнемі осындай бірліктен көр- 
гісі келеді. Елдіктің жолының жемісі жалғануына оң батасын 
арнайды. Мұны жұртшылык та сүйсіне костап, эмин деп бет 
сипап, қабыл алысады. «Мэз болып, қожырасып қалған көңілді 
дабырдың естілуі де» -  елдің мейірімін, шаттанып, марқаюының 
айғағы. Байкөкшенің ақындық дарыны әрі бидей баптап, байып- 
тап сөйлейтін шешендігі, байсалдылығы, әрбір жаксьшық пен 
жамандықты таразыға тең тартып, жөнімен жеткізетін казылық 
қарымы да байкалады. Халыктың осьшау бірлігін байқап, сезі- 
ніп, оны пайымдап жеткізе білген Байкөкшенің ак жаркын лебізі 
адамды тануды, бағалауды көрсететін үлағат тұжырымындай. Ел- 
ді сүюдің, қадірлеудің жүректе маздш-ан айқын алауындай.

Абайды үнемі мазалап, ақыл-ойын он сан толғантып жүрген 
ащы жай -  халқының патшалык билік қол астында отарлық езгіде 
бұйығы тірлік кешуі. Өзге елдер ұмтылып жатқан жақсылықтарға 
жуыр арада жақындай қоймайтын жүртты қалай бетбұрғызудың 
амалдарын карастырып, жаны жай таппайды. Бұл көкірек көзі кө- 
реген Қадырбайдай тусінігі бар картпен эңгімелесуде көрінеді.

«Қадырбай ел дегеннің бэрінің тірлігінде де тұрақсыздық бар 
екенін айтып, казақ тірлігі өзгеден артық тірлік деп бағалады. 
Абай б ^ан  да тоқтамады. Өзге елде өнер барын, өнер деген 
таусылмас азык, жұтамас байлық екенін айтып кеп:

-  Ойлап, байқап қарасаңыз, осы дүниедегі бар жұртты біздің 
казак шала біледі. Бір елді бір ел жаксы білсе, жаксы өнегесін де 
алар еді. Сонау адам-ата заманынан бері карай бір елдің өнегесі-
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не бір ел ортақ болып келген.Біз болсақ, сол көп үлгіден кенде, 
көп өнерден кенже қалғамыз. Баяғы заманнан бері айықпаған жұг 
-  сондай артта қалғандық салдарынан,- деді.

Қадырбай мен Қуандық мына сөздің тұсында бір-біріне 
қарасты да іштен ұғысқандай болды. Қадырбай өзге әкелер- 
дей емес.Баласына акыл сала сөйлейтін жэне кыз бала демей 
Қуандыққа да сүйенетін тэрізді».[40.243]

Авторлық баяндау мен диалогта түйсікті карт пен ой- 
танымы кең, білімді жас елдің келешегі жайлы ортақ ой бөлі- 
седі. Қадырбай ел атаулының тірлігінде тұраксыздык барын 
айта келіп, казақ тірлігін өзгеден артық деп бағалағанда өткен 
дэуір болмысымен санасады. Ал Абайдын көзкарасы басқаша. 
Өнер «таусылмас азык, жұтамас байлық» екеніне тоқталып, 
казақты дүниедегі бар жүрттың шала білуін өзгелермен қарым- 
қатынасының, араластығының аздығынан деп ой түйеді. Бір 
елдің бір елді жақсы білуімен бірге жақсы өнегесін алатынын, 
ғасырлар бойы бір елдің өнегесі бір елге ортак болғанын, өзара 
байланыста тапқанын бойына жапсырып, яғни елікгеп, кызы- 
ғып, үлгі етіп,дамып өскенін, ал казак халкының кемшілігі осы 
көп үлгіден кенде, көп өнерден кенже калғанының салдары деп 
сезінеді.Өмірден көргені мол, акылға бай болса да Қадырбай 
заманнын алдын болжамдап, елдің ертеңгі өмірін тереңнен 
пайымдаған. Абай сөзін иланады. Акылды кызы Қуандык та 
конак сөзінің дүрыстығына көзі жетеді. Диалогта елдік мәселе 
молынан камтылады.

«Бұл кештегі ұзак әңгіме мен кейбір жарыс сөздер ылғи 
ғана сол жаңағы «ел», «елдік» деген жайдан болды.Сонда кэрі 
ақын жас жігіттен неге алуан соны сөз естіп кеп, іштей катты 
толғанып калды.Әншейінде кандай үлкендермен кездессе де 
оңай үғысатын жайлар бар еді.Сол баяғыда шешіліп қойған, 
«айдан айкын» деген сөздің барлығына мына жігіт басқаша 
карайды. Дау айтады. Айтканда, тауып айтып, тізе көрсетіп то- 
кыратып кетеді.» [40.243]

Ел мэселесіне келгенде карт акын алдында дүниетанымын 
кеңдігін , ой-өрісінін биіктігін көрсеткен жас жігіттің толғанды- 
руы да өзі біліп, ойлағаннан элдекандай аукымды, арналы әңгіме 
өрбітуінде. Әшейінде үлкендермен кездескенде оңай ұғысканы- 
мен, Абайдың карт акын ойлағанынан асып түсіп, кейбір түста
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карсы пікірін де білдіріп, яғни тауып айтуы мол окып білгендігі 
мен талай көзі ашық адамдармен пікірлес, мұраттас болуында.

Қадырбайдың ақыл сапа сөйлейтін сүйеніші Қуандықга Абай 
ойының шынайылығына, өзектілігіне іштей риза болады.Әке- 
сі мен Абайдың дауына арласпайды.Айтушы осы пікірталасты 
талдап байыптайды.

«Келесі күні кымыз үстіндегі мэжілістерінде осы эңгіме- 
лер жэне де сөйленді. Қуандық дауға араласкан жоқ. Бірақ бү- 
гін ол Абай сөздерін көбірек қостайтын болды.Әкесінің кейбір 
дауларын қабыл алмай күледі де:

-  Әке, қонақтың сөзі ұтымды ғой,- деп қояды.Тағы бір кез- 
де «осы сөзге токтау керек -  ау!» деп те қояды.Бүл тұс Абайдың 
кешеден бергі эңгімені екшеп кеп тоқыратқан жері болатын». 
[40.243]

Келесі күні кымыз үстіндегі мәжілісте Абай сөздерін көбі- 
рек қостауы, экесінің кейбір дауларын қабыл алмай күлуі эрі 
«конақтың сөзі үтымды ғой» деп маісүлдауы -  кұптап-қолдауын 
білдіреді. Оның «осы сөзге тоқтау керек-ау» деген ұйғарымына, 
Абайдың да кешеден бергі эңгімені екшеп тұжырымдауы үйле- 
сім табады. Ел болашағына алаңдап, қандай да бір жаркын ұм- 
тылыстарды коштап, қуаттап қолдайтын алғыр ойлы, саналы, 
сауатты кыздар өсе бастағандьн-ын сезіндіртеді.

Абайға экесі болыстықты ұсынғанда, саналы түрде бас 
тартады. Мұны акылға салып шешеді. Өзінің бауыры Құдайбер- 
дімен ақылдасады. Құдайберді Абайдың болыстықтан, ұлық- 
тыктан бас тартканын қалайды. Тэкежанды лайық санайды.

«Құнанбай Абайдың қолынан, молынан келетін жұмыс санап, 
қайратына сенгенімен, Абай халықты білу үшін адам өзі кэмелет- 
ке жету керектігін, эзір еместігін ал түптін түбінде «халык керегі- 
не жарайтын боп жете калса жэне елге білдіреді пайдасы тиеріне 
көзі жетсе, ол күнде экесі үйғармай -  ак өзі сүрануға уағда бере- 
ді». [40.264].

Абайдың болыстықтан бас тарту себебі ссылай пайымдалады. 
Яғни, Абайға басты парыз -  болыстық емес, халыктьщ мүд- 
де-мақсатына кызмет ету. Сөйтіп өзіне үсынылған болыстыкты 
қабылдамайды. Біріншіден, «халыкты білу үшін кэмелетке жету 
керек». Бұл кез-келген, билікке ұмытылатын жасқа қажет. Қазір- 
гі уақытта кандай да бір лауазым, билік үсынылса ойланбастан



278 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

жоғарғы жалақы немесе атак-дәрежесіне кызығып барып, 
артынан опык жейтіндер аз ба? Ақын осындай көрсеқызарлыктан 
сактандырады. Абайдың ең басты ұстанымы -  «халык керегі- 
не жарау жэне елге пайдасы тиеріне көзі жету». Бұл үшін біраз 
оқып, біліп, айналасындағы билік иелерінен тэжірибе жинактап, 
эбден ел басқаруға кабілет- карамы жеткенде бақ сынамак.

Абайдың ақылдылығы, парасаттылығы да осында. Билікті 
ұсынды екен деп көне салмайды. Білім-білікгі, тэжірибе толыс- 
тыруды жөн көреді. Авторлық пайымдаудан Абайдың азаматтык 
ұстанымы, білімділігі, көрегенділігі танылады.

5.3. Блдің елдігі -  кемеңгер мүддесінде

Абайдьщ ерекше бір ерлік ісі -  елде жұг жайлап, малшылар 
қатгы киындық, көрген кезде жүртшылыктың ортасынан табы- 
луы. Жазушы оны елдің мұңын мұңдаушы, касірет-қайғысьша 
ортақтасушы жанашыр, қамқоршы тұлғасында даралайды. 
Тәкежанның шөбіне малы қаптағанда карсылык көрсет- 
кен Жұмиғріды соққыға жығып айбат көрсеткен окиға Абай 
назарынан тыс қалмайды. Ондай қиянат-қорлыққа шыдамаған 
ақынның азаматтык келбеті еңселене түседі. «Жұт деген жок- 
шылық, қысталаң, апат деген осындай боп как касына келгенде, 
Абай ел тірлігінің барлык кайғылы сорын көрді».[41.291.]

Абай ел тірлігіне етене араласып, бұрындары көріп-біліп жүр- 
ген жүттың карапайым халыкка каншалыкты киьшдык экелгенін 
көзбен көріп, көніліне түйеді. Дәл осы кысталаң шакта азаматтык 
болмысы жаңа кырынан көрінеді.

«Малдарын күресіп кардың арасына тығып, коянның кеуде- 
сіндей оптың ішін паналаған жандарға жаны ашыды.

Әрбір ауылдың үлкендеріне соңғы рет кайтадан соғып:
-  Тоңғандарың мына тұс-тұсындағы ауылдарға барып, 

жылынып кайтыңдар. Бір-бір мезгіл ыстык ішіңдер. Осы ко- 
рыктарда отырған ауылдардың бэрі де ағайын ғой, кумайды. 
Жасканбаңдар... -  деді» [41. 291.].

Біреу мал кайғысымен арпалысып жатканда, Абай жан кайғы- 
сына түседі. Қолдан келген эрекетін жасайды Осылайша еңбекші 
елдің калың ортасынан табылады. Жеке басының атак-абыройы 
үшін емес, кара халыктың камы үшін батыл байламға барады. Бай
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ағайындары малыньщ амандығын ойлап жатканда, ол сол малды 
жұттан аман сақтауцы амалдаған малшылар, қойшыларға қандай 
да бір жэрдемін жасауға жанталасады. Дэркембай, Ерболдар 
жолға шыққанда, өздеріне мол ғып ет, азық эзірлеуці Ділдаға 
бұйырады. Ерболдан Тэкежанға «қумасын» -  деп сэлем айтып, 
Дэркембайдың аз ғана малына жайылыс беруін талап етеді. 
Қалың елге төнген жұгтың қасіреті бэріне ортақ. Сондықтан жұ- 
дырықтай жұмылып жігер танытуды, бір-біріне көмек колын со- 
зуцы талап етумен бірге, сол талаптың орындалу жауапкершілігін 
мойнына алады. Бірінші кітаптағы жұг лаңына қатысты сюжеттер 
мен эпизодтарда Абайдың елдің қамын ойлап, қаракет жасаған 
азаматтық келбетін байқаймыз. Бул Абай күрескердің, Абай 
қайраткердің халқьшың тіршілігіне барынша жакын араласуы ғана 
емес, оның жоғын жоқтап, мұңын мұңдай білгендігін де көрсетеді. 
Тіпті бай ағайындары арасынан элдебір теріс эрекетті байқағанда 
да, айбарлы сөзбен, қайсар мінезбен қарсы шығады.

Қаражанның үйіне келген жалшыларды жолаткысы келмеген- 
де, апіуға басады. Тэкежанның үйіне барып Қаражанға долданып, 
ақырып: -  Аш қалмақ түгіл, қырылып қал!.. Бересің! Бермей кы- 
рыстанып көр осыдан!

Қолынан алатын Тэкежан жоқ. Көзіңді ашып кара! -  деп жең- 
гесіне де қатал кесімін білдіреді. Дэркембай бастаған кедей-кеп- 
шіктің жалғыз сол үйден емес, баска үйден де ас ішетінін катал 
айтуы да -  жұг пен жокшылык таксіретін тарткан халкына жаны 
ашығандык. Осындай батыл әрекеттерімен Абай жалпы жүрт- 
шьшыкты ел басына төнген касіреттен кұткаруға атсалысады. 
Абайдың азаматтык тұлғасы осылайша ел басына ауыртпалык 
тускенде айрыкша даралана түсті. Абайды калың кауымның касі- 
ретін жүрегімен сездіретін, ауыртпалыкты аянбай көтере білетін, 
жанашыр, камкор, кажымас жас күрескердің болмыс-бітімінінде 
көреміз. Оған осынау кысталаң, киын уакытта халкының аманды- 
ғы, денсаулығы кымбат. Тыным таппай, кыстауларды аралап, 
малшылар жай-күйін көріп, колдан келген жэрдемін жасауы да 
парасаттылык болмысын айкындайды.

«Абай жолы» эпопеясында акын өмір сүрген дэуірдің шын- 
дығы бар болмысымен айкын ашылған. Сол замандағы ұры- 
кары, тонаушылык, барымта, кісі өлтіру, бай-болыстардың кедей- 
кепшікке үстемдігі, жер дауы, жесір дауы, адам еңбегін корлау,
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балалар еңбегін канау, турмыс ауыртпалығы, көрші елдің бір- 
біріне жасаған қастандыктары, зұлымдыктары, т.б. санамалап 
шықсақ, қаншама мэселелер қамтылған. Сол заманның рухьш 
шынайы жеткізу үшін де каншама деректер пайдаланған.

Кітаптың алғашқы бетінен-ақ ел ішіндегі ұрльщ мэселесі өт- 
кір козғалған. Оларды таныстыруы да Абайдың заманға, қоғамға 
көзкарасын калыптастыру ұғымында берілген.

«Үлкендер корыққан Есембай да, тіпті, ұрылар да Абайға 
сондайлық жат, суық боп көріне алмады. ¥ры десе, осы елдің 
өздеріндей казактары. Көп болса, киімдері, ер-турманы ғана 
жаман; колдарында сойьшдары ғана бар. Ондай ұрылар жайында 
Абайдың естіген эңгімелері соншалык көп. Кейде, тіпті, сарыто- 
қым ұры болған-ел ішіндегі үлкендердің өз аузынан естіген эңгі- 
мелері де ұмытылмайтын» [40, 7 .].

Жазушы ұрылардың іс-эрекетінен, киімдері мен құрал- 
жабдықтарынан олардың ел ішінің адамдары екенін аңғарта ке- 
ліп, оған Абайдың көзқарасын білдіреді.

Бұл заман шындығы Құнанбай болыстығына ғана емес, сол 
кездегі казақ даласына да тэн еді. Мұны Абай да өлеңдерін- 
де өткір көтерген. Есембайдың жырасында ұры жататынын 
еске сала келе, жазушы Абайдың балалығы ұстап, ұры болып 
ойнағысы келетінін нанымды суреттеген. Абайдың шапан- 
бөркін айналдыра киіп, мұрны мен аузын қызыл орамалмен 
таңып алып, ұрыларша даусын танытпай, мыңкылдап сөй- 
леп Жұмабайдың зэресін алуы автор шешімі ғана емес. Абай 
заманының елі дүрліккен окиғаларын естіп, біліп, соны өз 
ұғымында, эшкерелейді. Әрине, балалық шакта кез-келген 
жеткіншектің жаксылыктан гөрі жамандыкты тез қабылдап, 
еліктейтіні айқын. Абай эрекетінен айналасындағыларды 
сақтандыру сезілгенімен, Жұмабайдың зэресін алуымен оған 
деген іштей қарсылығы аңғарылады.

Романда заманнан заманға жалғасып келе жатқан парақор- 
лық, жемқорлық, үрлық тэрізді ел өміріндегі кесел -  дертгер 
орынды көтерілген. Сондай бір ел арасындағы бітіспес дау- 
жанжалға айналған мәселе -  барымташылык, тонаушылық, үр- 
лык. Үшінші томда Әбішпен арадағы дала еңбеккерлерінің тір- 
шілігін кала халкының тірлігімен,салыстыра ой толғап, эңгіме- 
лесуден кейін автор осындай бір мэселені көлденең тартады.
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Абай отырған үйге Әбіш кіргенде бөтен түсті үш ксінің экесінің 
қарсысында отырғаны, төменгі жүпыны киімді жалаң бас кісіні 
Әбіш шырамытып, танып, ақырын амандасқанын, олардың ұр- 
лык дауымен келуі авторлық баяндауца беріледі.

«Шеттен келген екі кісі Тарбағатайдағы Мұрын екен. Ал 
мынау төменгі отырған жігіт, осы ел ішіндегі тынымсыз, қаны- 
пезер қатты ұрының бірі» -  деп таныстырады. [40. 132]. Мұ- 
рынға барып, бір айғыр үйірін, түтас куып келген айыпкерді жэ- 
не «ақ адал малының сорабын тауып келген жолаушыларды» да 
сипаттап кетеді. «Мұның бірі -  бурыл еақалдың кішілеу шегір 
көзді, ер мүрынды салмақты адам. Екіншісі -  сорайған, ат жакты, 
көселеу келген, өткір жүзді, үзын бойлы қара жігіт». [41. 133].

Әрине үрланған малдың иелері оны даулап, кайтарып алумен 
тынбай, мынадай баукеспе үрыға катаң тыйым салуын Абайдан 
күтеді. Малын жоктаушы екі кіеінін шағымы хабарланады: 
«Олардьщ айтуынша, дэл осы отырған үры, исі Арғын, Най- 
мандағы ең бір барып тұрған қаныпезер баукеспенің өзі. Жэне екі 
ел арасын бір осынын кеселі сан рет барымтаға түеіріп, шарпыс- 
тырып жүр... Тарбағатайдағы Мүрынды, соңғы бес жылдьщ ішін- 
де үш рет кан каксаткан. «Осындай иттерге тоқтау болмаеа, біз 
ертен елімізге айтып барайык. Тобықтының бұзакысына тыйым 
жоқ. Жалғыз айла, тек колдасып жылқы алысып, ел шабыекан 
екен деп, Блмайтын болеа, мынадағы малымызды эперіңіз. 
Мұндайға тыйым салатын еіз ғой, Абай. Арыла келіп отырғаны- 
мыз бір сіздін басьщыз! Болмаса өзге көп жуан, мьщты дегенді 
аралап өттік. Алдарына мұңымызды шағып арылып болдык. То- 
бықтының мынау сыкылды сайтанына тыйым салып, ем табылар 
деген кісіні көрмедім деп, Абайға шегір шал мен шешен жігіт, 
кезектеп отырып, катты салмак салған.» (40.133).

Мұнда үрының Арғын, Наймандағы қаньшезер, баукеспе еке- 
ні, екі ел арасын сан рет барымталап, шиеленістіріп жүргені, соң- 
ғы бес жылда үш рет кан қаксатканы сөз болады. Шағымдану- 
шьшар талабы -  малын қайтарып алу. Ал оған Абайдан басқа еш- 
кім көмектесе алмайды. Сенері де, үміттенері де -  Абай. Осынау 
эпизодтан Абайдың алдына кез-келген дау-тартыспен келгендер- 
ге қамкорлық ниеті сезіледі. Бүл -  өмірлік шындык. М. Әуезов 
Абай өмірбаяны туралы макалаларында осындай ерекшелігін 
көрсетеді.
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Парақорлықтың өрістеуі, аға сұлтан, болыстардың ұлык, оязға 
сөздерін өткізіп, істерін амалдап шешуге түрткі болуы романда 
заман шындығы ретінде ашылады.Алдымен айтушы ұғымында 
«ел» деген сөздің сол уақыттағы мэні айкындалады.

«Ербол Балқыбектегі сиязға бұдан бұрын бір барып, аз күн 
жұрт аңғарын көріп кайтқан-ды. «Ел» деп, бұндайда калың жиын 
халықты айтпайды. Атқа мінген, сөз сөйлеген, әмір -  кұдірет 
жүргізген болыс, биді жэне солардың айналасындағы коршау -  
қамауды айтады. Балқыбекке карай келе жатқан жолдьщ соңғы 
кезінде Абай мен Ербол өзге топтан кейіндеп, оңашалап калып, 
екеуі ғана эңгімелесіп келе жатыр еді.Жаңағы Құнанбай балалары 
турасындағы, жұрт аузындағы аңызды солай кып айтқан Ербол 
болатын. «Ел мінезін,журт сұрқын жақтыртпадым» деп, атқа мі- 
нер атаулыны сынап шенеген де Ербол еді». [41]

Балқыбектегі болыс сайлайтын съезге барып қайткан Ербол 
біраз жайды көкейіне түйіп қайтады. Ондағы аз ғана топтың «ел» 
атын 03 максаттарына пайдалануына көз жеткізеді. Ербол уғы- 
мында «ел -  атка мінген, сөз сөйлеген, эмір-кұдірет жүргізген 
болыс биді жақтайтын жэне солардың айналасьгадағы қоршау 
-  камау». Осьгадағы қос сөз түріндегі тіркес көніл аудартады. 
Жазушы эмір-құдіретті неге алып отыр? Бұл -аз ел атын иеленіп, 
сол елге зорлық, қорлығын көрсетіп, бас пайдасын ғана ойлай- 
тын, Құдайдан қорыкпайтын зұлым топтар. «Қоршау -  камау» -  
солардын сойылын соғып , «барып кел, шауып -  келмен жүрген» 
ұрдажық ұсақ тобыр. Ерболдьщ сол съезден «ел мінезін, жұрт 
сұрқын жақтырмауы да» билік иелерінің арам пиғылдары үшін 
бэріне баратыны түсіндіріледі. «Құнанбай балалары турасындағы 
жұрт аузындм-ы анызды солай қып айту» нені аңғартады. Бұл 
олардың халыктың қолдаущысы, камқоры екені, білімділігі, елге 
пайдасын тигізуі т.с.с. Автор мұны толық баяндамаған. Оқырман 
түсінігіне қалдырған. Ерболдың атқамінер атаулыны сынап, ше- 
неуі де дэл осы парақорлық, жемкорлықтан туындағаны анык.

-  Бәрінен жексұрыны -  осы күнде не көп, пара мен жем көп. 
Не деген көмейлер, жемсаулар екенін білмеймін! «Түйені түгі- 
мен жұтады» деген, о бір сыпайы обырлык екен. Айгыр үйірлеп 
жылқы, жүздеп кой, матауымен түйе экеліп жаткан дауларды да 
естідім. Онан соң қаланың ұлыгы, начальнигі де, Құдай ұрып 
бадырайтып түрып жейді екен.Осы жолгы Тэкежан Шүбардың
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болыстығын, Қызьш Молаға Казанцев келісімен Ысқақ эзірлеген 
тэрізді.Жиырма жылқының ұзын ырғасын Казанцевке бір өзі өт- 
кізіпті дейді. Соның салдары болуы керек, Казанцев Тобьщты ше- 
тіне ілінер -  ілінбестен Тэкежанды аузынан тастамацты. Сүйтіп 
начальникке берген царанын орайын, осы күнде болыстарың оң 
мен солдан қатар сыпалац, борсықтай сорьш жатыр. Қызара бөр- 
тіц, жонданыц алған. [41]

Ербол елді царақорлық цен жемқорлык жайлап кеткенін 
ашына айтады. Ол мұның көптігін ең жексұрын нэрсе деп түсіне- 
ді. Ол «түйені түгімен жұтуды» сыпайы обырлыққа балайды. Кө- 
мейлер мен жемсаулардың үйірлеп жылкы, жүздеп кой, матауы- 
мен түйе экеп, дауларын шешіп кайтатынын, қаланың ұлы началь- 
нигі де құдай ұрып көздібадырайтып тұрып жейтінін де Абайға 
түңіле энгімелейді. Казанцевтін кім мол пара берсе, соның сөзін 
сөйлеп, колдайтынын да айтып салады. Ал, улыққа, начальник
ке берген параның орнын болыстар оң-солынан толтырып алаты- 
ны, жүртты борсыктай соратыны ащы шындық. Болыстардың 
озбырлығын, жемкорлығын, паракорлығын, тойымсыздығын, 
аждаһадай аранын аяусыз сынайды. Олардың «қызара бөртіп, 
жонданып алуы да» -  параға белпіесінен баткан, құныққан қул- 
қынын аңғартады. Осьгаьщ бэрін Ербол аузынан естіген Абай 
егжей -тегжейіне жеткісі келеді. Көкейін мазалаған сауалдарын 
қояды.Абайдын ұялып, кысьшуы да мынадай жайсыз көріністі өз 
ой- түйсігінде талкылап, жаны жай таппауында. Ол тіпті өз жұр- 
ты емес, сапарлап, ел аралап келген Шөже акыннан да кысылады.

«Не деген ұят!» деп , Абай көңілі эсіресе Шөжеден ұялғандай 
болды. Жүргінпіілер тағы да соқтырып, жүріп кетті. Абай желіп 
келеді. Бүгін бүлар Қарапіоқыдағы Күңкенің ауылына да жетпек. 
Туған-туысқан барпіасын осы кеште көреді. Бірак көптен асық- 
тырған сағыныпітың өзі де Абайдың жаңағы ауыр сезімін айық- 
тыраалмады». [41. 101].

Авторлық баяндаудан Абайдың көңілін эңгіменін мән жайы 
жиі мазалағаны байкалады. Жүргіншілер соқтырып жүріп кет- 
кеннен кейін, Абайдың желіп жүруі элдебір ойдын жандүниесін 
мазалауын анғартады. Қарашоқыдағы Күңке ауылына жиналатын 
туған-туыскан, ағайьгаға асықпау себебін айтушы түсіндіреді. 
«Көптен асықгыртан сағьшыштын өзі де Абайдьщ жаньшдағы ауыр 
сезімін айьпсгыра алмады». Абай жаньшдмы ауыр сезім не? Ол -  ел-
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ді жайлаған парақорлық. Жас та болса, өмірден көрген-түйгені бар 
Абайға түсініксіз эрі санасын шырмм-ан сұркия көрініс.

Әлеуметтік өмірдің аса бір шиеленісті мэселесі -  паракор- 
лык. Ұлыктар мен жергілікті бай-болыстар, аткамінерлер 
арасында кезекті сайлау барысында, партияға бөлініп, жік-жік 
болуы аздай, ұлыкка сөзін өткізіп, билік тізгінін ұстауға талас 
романда тартысты сюжеттерді кұрайды. Тіпті пара беру, алу -  
сол заманның ел билеудегі бұлжымас заңы тэрізденеді. Осыған 
байланысты бір отырыста Алшынбайдың «Пара деген бір сэрі 
ғой. Пара жемейтін ұлык бар ма тэйірі? Оң-солынан кабат алып, 
кабат кылғытып та кыбын тауып жүрмей ме?» деген сөзі -  сол 
заманның бұлтартпас піындығы. Эпопеяның бір ерекшелігі ел 
арасына дендеп жайылған урлык, барымтамен бірге, паракор- 
лыкты өткір көрсетуі. Шығармада пара берудің түрлі жолдары 
жэне онсыз кез-келген істі шешудің киындығы да сол кезеңнің 
кеселді көрінісі болып сипатталады. Кейде тіпті бүгінгі уакытта 
айнымай кайталанып жаткандығын сезінесіз. М. Әуезов осынау 
заманның зиянды жактарын өткір көрсетуімен ащы сабак алуға 
шакырғандай.

Тіпті ұлыкка, генерал-губернаторға кіру үшін де стражник- 
терге акша беру де -  сол замандағы шындык. Әсіресе болыс- 
тыкка сайлану кезінде партия болып жік-жікке бөлінуден бөлек, 
ұлыкка жағыну, мал-мүлікпен, акшалай, баска да кымбат зат- 
бұйымдармен паралау аркылы дегеніне жеткен пысыкайлардың 
кара пиғылдары мен жауыздықтарын өткір эшкерлейді. Осыған 
байланысты руаралык кикілжіңдер мен кактығыстарды да ашып 
көрсетеді.

Жазушы паракорлык сөзінің мэн -мағынасын, себеп -  
салдарын сонау замандардан іздейді. «Паракорлык -  кітап айт- 
атын күнэнің үлкені... Паракорлык бұрыңғы Кеңгірбай сиякты 
атакты бидің де сүйегіне басылған таңба еді. Өшпес міні, кешпес 
сумдығы сол болатын. Ол эсіресе кысылған жандардан, жазыксыз 
жұрттан түсетін жем. Көпшілікке айткызсаң, Барлас, Шөжелерге 
айткызсаң -  ол ең бір кешірілмейтін күнэ... Абырой, атак эперіп 
отырған «кудай үнінің» өзі де көптен -  көп малдан салынбады ма 
екен?..». [41.101].

Бүрыннан бастау алғанын түсіндіреді. «Паракорлык -  кітап 
айтатын күнэнің үлкені», біріншіден, жазушы мұнда элдебір эде-
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би немесе ғылыми кітапты айтпаған. Ойын жұмбақтап, астарлап 
жеткізген. Оның Қасиетті Кдаан аяттарында қайталанып айт- 
ылатыны, адамдарды бұзатын жағымсыз, жат нэрсе екені тұс- 
палданған.

«Абай жолы» эпопеясы -  Абайдың азаматтық, акындық жо- 
лын суреттеуден бөлек, дарын-талантының шындалып, өскен, өр- 
леу белестерін де қамтьщы. Абай -заманының күрескер тұлғасы. 
Ол айналасындағы жауыздық, аярлық, зұлымдық, қатыгездікпен 
батыл күреседі. Ең бастысы сауатсыздыкпен, надандыкпен, бай- 
болыстардың озбырлығымен ғана емес, орыс патшалығының, 
отарлық саясатымен күрес те астарлы берілген. Байыптап мазмұ- 
нын окып, түсінсеңіз тәуелсіздік мұраты жолындағы ақынның 
күрескерлік болмысы ел мүддесіндегі эрбір істен ширыға түседі 
Базаралы ісіне катысты дауда Оразбай белсене араласып, Тэкежан 
болыстың бас араздыкпен кисынсыз күйдіргені отырғанына 
наразылығы Абайға даұнайды. Оразбайдың әрекеті. ояздың ожар, 
озбыр сөздеріне қайтарған ашу-ызасы іспетті, Абайдың бүл келі- 
сін Базаралы ерлікке балайды. Ақынның ойы -  бұдан да эріректе 
-  уездік бастыққа тікелей жолығу. Осы әрекет шығармада автор- 
лык баяндаумен эрі диалогпен үтымды берілген. Алдымен Абай 
Оразбайдың сөзін тілмаш қалай аударар екен деп көніл аударуы 
да, осындай кесімді ойды кейде тілмаштардың бұрмалап тэржі- 
мелеп, ояздардың ығына жығылудан қауіптену аңғарылады. Тіп- 
ті, екі жақтағы күзетшілер Абайға қатты зекіп, ішіне кіргізбеуге 
тыйым салғанда да, абыржымайды.

Округ соты патша заңы бойынша бұрын төленген калың 
малый даулап, Мэкенді зорлыкпен алам деген Шалкар ұлы 
Дайырдың талабын теріске шығарьш, кыз басына азаттык берген 
сюжетте сот пен кыздың сұрак-жауабында Мэкеннің білімділігі, 
алғырлығы байкальш отырады. Осының бэріне де Абайдың акыл- 
кеңесінің ыкпалы тигені айкын.

Жазушы Абайдың Мәкен ісіне араласып, соттан оның басын 
арашалап, бас бостандығын беруіне көмектесуімен азаматгык 
болмысын биікке көтереді. Романда бұл авторльщ баяндаумен 
эсерлі сипатталады.

«Қазіргі сәтте Абайдың ажарындағы ызғарлык оны жасартып, 
өзгеше бір жадыраткандай. Жүзінде күлкі іреңі ағарғандай. Қүйіс 
кеткен кас-кабағы жоғары көтеріле керіле түсіпті. Екі көзінін
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айналасында нұрлана біткен, өзгеше бір сэуле бардай. Шат, игі 
сэуле! Қарасынан ағы молая түскен мұрт, сақалы едэуір егде 
жасты байқатса да, Абайдың езуіндегі күлкі, ақсиған сұлу аппак 
катар кесек тістері оның жасын да ұмыттырғандай. Қасынд^ы 
Кэкітайды, Дэрменді екі жақ қолтығына ала құшақтай түсіп, сот 
үйінен шыққанда, Абай өзгеше өркештеніп сонша бір кең тыныс 
алып, шоқтығы аса шықты» [41. 399.].

Психологиялык баяндаудан Абайдың мерейі үстем болғанын 
сезінеміз. Абайдың ажарындағы ызғарлық пен күлкі іренінің 
м-аруы да сот шешіміне ғана қатысты емес, Мэкеннің тағдыры 
жауапты шакта ақьшдылығы мен алғырлығын танытуы. Жазу- 
шы Абайдың көңіл қуанышын, ішкі сезім сипатьш екі кезінің 
айналасында нүрлана біткен «өзгеше бір сэуле, шат игі сэулемен» 
астастырады.

Адамға жақсылык жасауцан аскан бақыт жоқ. Мүнда автор 
Мэкеннін кандай сезімге бөленгенін сипаттаудан гөрі, осынау 
қиын істе жанына жанашыр, ақылшы Абайдьщ жан-дүниесі- 
нің жарқын шағын ерекшелейді. Абайдың езуіндегі күлкісінің, 
аңсаған сүлу аппақ қатар кесек тістерінің аксиуы да, жасын 
үмыттырғандай сезім дарытуы да даулы істің оңьшан шешілуін 
аңғартады. Адам адамға жаксылығымен, қайырым-камқорлығы- 
мен бір жасап, жадырап қалады.

Абайдың арқасынан үлкен бір жүк түскендей жеңілденіп 
қуанған шағы психологиялық суреттемеде берілген. Абайдың сот 
үстінен өзгеше өркештеніп, кең тыныс алып, көңілденіп шығуы 
да азаматтық болмысын биіктеді. Бұл -  көңіл мейрамы.

Абайға деген елдің қүрметі, ыкыласы да оның сүйсіне тывдай- 
тын жырлары мен эндеріне ғана қатысты емес. Ел асыл үльшың 
азаматтык асыл істеріне де канығады. Абай -  халық камқоры, 
колдаушысы. Осьшайша ол елдік мүдде-мақсат жолынд^ы жігер- 
лі күрескер, кайраткер бітімінде де түлғалана түседі. Мүны Дэр- 
кембай тэрізді ел ақсақалдары да кұптап, колдап, кошеметтейді.

Дэркембай аузынан қазақ баласы айтпағанды сен айтарсың, 
Абай!.. Асылым!.. Шөлімдегі жалғыз алтын терегім. Шөлден шү- 
лен боп туған сергегім! -айтылған лебізді тілектер Абайға деген 
зор ыкыласты айқын танытады. [40.587].

Абай түлғасынын шөлдегі жалғыз алтын терекке балануы 
халык сенімі мен үмітіне ие болуыньщ белгісі эрі елінің тірегі, кө-
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семіндей көретіндігі сезіледі. «Шөлден шүлен боп туған сергек» 
деп дэріптелуі де ақьш, азаматтың қалың елінің арқа сүйер ағасы, 
жанашыр, мейірбан панасы болуының айғағы. Дэркембайдың 
ағынан жарылған ризашылық рауаны жалпы жұрттың көкейіне 
күндей ұялаған кұрмет лебізі.

Тарихи шығармада белгілі бір дэуірдегі елдің өмірі мен тур- 
мысы, жағдайы, қоғамдық, элеуметтік өзгерістері, халыктың 
сүйініш-күйініші, тағдыр-талайы бейнеленді. Жазушы өткен 
дәуірлердің аясында қалмай, кейін көкейіндегі көптен сакталған 
ұлт тағдырына, катысты ащы шындыкты кейіпкер аузына салады. 
Не болмаса айтушы баяндауымен астарлап жеткізеді. Абай өз 
заманынан озық туған тарлан тұлға. Әрине алдағы ғасырларды 
көрегендікпен болжағандай, бүгінгі тірлігімізде пайдаға асатын, 
талай уақыттарда алдыдан оралып отыратын, еріксіз жүгінді- 
ретін, небір ғаламат ойларын қалдырып кетті. М.Әуезов «Абай 
жолы» романын ұлы акын өмір сүрген кезеңдердің тасасында 
қалдырған жоқ, бүгінді жэне болашакты болжағандай қаншама 
кемел ойларын шым- шымдап жеткізді. Сөзді сүзгіден өткіз- 
гендей сақ қарайтьш кеңестік идеология замаында туспалдап, 
астарлап авдатты.

Романда Абай -  акын ғана емес, кальщ елінің жайын ойлайтын 
камкоры, жанашыры, абыройлы да ардакты азаматы. Сол кезеңде- 
гі сан алуан күрделі жағдайлар мен тартысты оқиғалар ауқымьшда 
бейнелеген. Жастар жырьш тыңдап, кітаптан оқыған эңгімесінің 
әсеріне каныкса, алдьгаа келген ел адамдары, малшьшары, жалшы- 
жакыбайлары ақыл сұрап, білімі мен парасатгылығына жүгінеді. 
Жазушы муны эрбір эпизодта, сюжетте айқьшдап көрсетеді.

Әлмм'амбеттің Мэкен сот есігіне кіргенде «Жасқанба, 
жалтактама, Мэкен! Жоқшың қасыңда, Абай ағаң да осында» -  
деп оның сеніммен айтуы да Абайдың халық арасындағы беде- 
лін көрсетеді. Абай б ^ан  дейін де ел азаматтарьшың басына іс 
түскенде, бірде сөзімен демеу берсе, енді бірде іске өзі тікелей 
араласып, жанашырлық кейпін танытады. Әлмағамбеттің Мэкен- 
ге Абайға арка сүйетіп ештеңеден қорықпай, қаймықпай, батыл 
жауап беруге шакыруы да оған деген зор сенімі.

Сот Мэкеннен Дәрменге кашан көңіл косқанын, Дайырдан 
неге кашқанын ныктап сурағанда, Мэкен аз сөзбен өте орныкты 
жауап береді. Өйткені Абайды медет тутады.
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Халык Абайымен аркаланады, Абайына үміт артады. Сенеді. 
Қандай іс болса да, оның тікелей араласуымен шешілерін біледі.

«Бірақ Абайдың орталык үйге бас сұға беруі-ақ сол еді. 
Оразбайдың жаңағы жауабын түгел естіп болған ояз ақырып, 
эмір етті. Базаральшы нұсқап, бұйрык беріп түр. Екі стражник 
Базаралыны иығынан жұлқып жіберіп, шалқасынан бір түсіріп, 
сэтте етпетінен салып, камшымен тартып-тартьш жіберді. Абай 
осыны көре сала ақырып, айғай салып:

-  Постой! Не смей! -  деп қалып еді. Үйдің іші апыр-топыр. Ор- 
нынан жыландай ысқырьш, атып тұрған ояз Абайға тақай бере;

-  Сен кім? Сені кім шақырды? -  деп калды.
¥зын мұрты калтырап, көзі жиреніш отын шашып, Абайға 

тақап кеп, тік қарап түр. Абай бойы ояз бойынан биік еді. Қаны 
қашқан, ызалы жузі бар, екі көзі қанталап, ұлыққа жоғарыдан то
мен шаншыла қарайды. Айыптап, кінэлағандай бон, қатты жауап 
берді.

-  Ақырмаңыз! Мені жиылып тұрған халық жіберді! Тоқтаты- 
ңыз казір, мынау бассыздықты!

Ояз ызадан қайнап кетіп, жаңа Абай араласканда камшьшарьга 
көтеріп тоқтап қалған стражниктерге «Соқ!» деп қайта бұйрык 
етті де, Абайға саусмымен көзге шұқығандай нүскады. Аскақ, 
ашулы үлык оған да ақырып:

-  Сені абақтьи-а жапқызамын! -  деді» [41].
Оразбай жауабына ақырып эмір етуі. Базаралыны дүре- 

леп соғуға екі стражникке бұйрык беруі шектен шьщқан эрекет. 
Байлаулы Базаралыны көзінше шалкасынан түсіріп, камшы
мен сабай бастауы ақын жанына қатты батады. Елінін сыйлы 
азаматтарын істің анық-қанығына жетпей, бір сөзге бола соккыға 
жығу Абайды ашуландырып, токтатуға мэжбүрлейді. Абайдың 
сабырлылығы, салмактылығы, парасаттылығы, білімділігі -  өзін 
халык атынан келгендігін, қалын бұқараның өкілі екендігін көр- 
сетуінде. Ояздың озбырлығы, жауыздьшы -  Базаралыны соғуды 
тоқтатқан стражниктерге қайта бұйырып ұруды жалғастыруы 
ғана емес, Абайға өктемдік етуі.

Абайдың ұлыктардың зұлымдғына карсы тұруы да көкіре- 
гінде көптен бері жиналған ашу-ызаның ызғары болатын. Ол 
ұлыктардың карапайым халыкты корлауынан жергілікті бай, бо- 
лыстардың жауыздығы мен катыгездігін көріп, біліп, көкірегіне
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сыйғыза алмаған жеккөрушілік сезімнен туындаған. Ел ішіндегі 
эділетсіздіктің, парақорлықтың, ынсапсыздықтың күшейіп кетуі 
Базаралыларды қарсы эрекет жасауға итермелегенін де біледі. 
Өзі де солардың тілекшісі, тілеулесі, ниеттесі.

«Абайдың «¥рма! Тиме, тарт колыңды!» деген қарсы айғайын 
елеген де, ұққан да жоқ. Базаралы үстіне қамшы жауып қалды. 
Енді үлық Жиренше, Асылбектерге де, оқшау отырған Оразбайға 
да дүре соқпақ. Қолын қайта нұсқап, қасына жиылып калған 
төрт-бес стражникке:

- Жиырма бес қамшы, отыз камшы! Елу қамшы! -  деп, ең соң- 
ғыны Базаралыға кесті. Абай дэл осы шақта жанып тұрған отқа 
түскендей. Көз жұмған өжет ерлікке басьш еді. Енді ашу емес, 
ызасы күшті, тартыс каны қайнағандай. Ұлыққа карап:

-  Енді бар нэрсеге сен жауап бересің! Помни, сам виноват! 
-  деп есікке қарай үмтыла берді. Ербол мен Абылғазыға айғай 
салып, катал эмір етті:

-  ¥мтыл, каптат елді! Ойран ет! -  деп, есіктен өзі де жүгіре 
шыкты. Тыстағы Дэркембайлар элдеқайдан қысқа шоқпар, дырау 
камшылар тауып ап сақадай сайланып та қалған екен. Абай шыға 
бере:

-  Құлат! Ойран ет! Талқанда, мынау үйлерін! -  деуі-ақ мұң 
екен. Айналада сіресіп түрған ел Дэркембайдың: «Қыр-жой!» де
ген жалғыз айғайымен үш үйдің үшеуіне де камшы, шокпар ұрып, 
тозаңын аспанға шығарды. Төрелер өз бастарына тиіп жатқан 
ызғарлы жаза соққысын көргендей. Ояз Жиренше, Асылбектерді 
ұр дегенмен, стражниктер оларға үмтылған шақта, ауыз үйдегі 
чиновник Досовский акыра жүгіріп келген» [41].

Базаралыға дүре соғуға эмір берген ұлык Жиренше, Асылбек- 
терді де стражниктерге камшымен урғызбак болғанда, мынадай 
жауыздыкка, каталдьпска Абай шьщай алмайды. Ол елді басынып 
отырған патша әкімшілігінің осынау озбырлығына аянбай карсы 
тұрады. Елдегі бас көтерер азаматтарды каралап жатканына ары 
да, жаны да төзбейді. Абайдың осы тұста халкының тағдырына 
араша түскен, елі үшін етжүрегін берген елдік болмыс-бітімі өз- 
геше кырынан, батылдык пен өжеттілік ұғымында көрінеді.

«Ояздың бетіне бетін такап, түгін атып, түкірігін шаша, катты 
сөйлеген. ¥й  ортасындағы столды кең алаканымен сарт еткізіп 
ұрып кап:
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-  Жетті бассыздық! Доғарыңыз дереу! Сіз енді қайтып түзел- 
мес қате еттіңіз! Тыйыңыз дүрені, шапшаң! -  деп еді.

Чиновник Абайдын қандай ызамен кайнап кеткенін, кандай 
өрт кимылға бекінгенін жанағы шыккан айғайлы жүзден анык 
танып кеп, осыны істеген-ді. Лосовскийдін әмірінен сон, үй іші аз 
уакыт жым-жырт еді. Көтерілген камшылар да Жиренше, Асыл- 
бек, Базаралыға соғылудан тыйылып, бата алмаған капында, асы- 
лып түрып калған».[41,162.]

Абай алғаш «¥рма! Тиме, тарт кольщды!» деп айкайлап карсы- 
лық білдіргенімен, оны елеп, ескермеген ұлықтар Базаралыны 
камшымен сабап, тіпті 25, одан елу деп эмір бергеніне ғана емес, 
Жиренше, Асылбектерге де сілтемек пиғылын сезіп, батыл эре- 
кетке бел буады. Абайдьвд осы бір кайсарлығы «Көз жұмған өжет 
ерлікке» баланған. «Жанып түрған отка түсуі де!» -  калын елінін 
колдаушысы, қамкоры болмысын байкатады. Абайдьщ тағы бір 
батылдығы -  үлықтардын кінэсін бетіне басьш, жауапкершілікті 
мойнына жүктеуі. Ол елінін бетке ұстар азаматтарын қорлауьгаа 
шыдамай, тэуекел деп бағытынан қайтпайды. Оның «¥мтыл, 
қаптат елді! Ойран ет!» -  деп Ербол мен Абылгазьп'а эмір етуі 
де зүлымдыққа деген өшпенділік ғана емес, қайнаған кек куаты. 
Жалпақ жұрттын жұмыла жұдырык болып, ояз озбырлығына 
карсы шығуының себебі Базаралының көз алдында дүрелеуін, 
ұлықтарға деген ашу-ыза, қайнаған каннын жойқьга эрекеті. Бұл 
Абайдың эмірінен сон, тіпті үдеп, күшейе түскен еді.

«Барлық үйге сатырлап тиген қамшы-шоқпар уық-кере- 
гені шатырлата сындырып барады. ¥лықтар басьшдағы жұқа 
баспананы ышкына соққан халык ашуы жапырып, киратып ке- 
ле жатыр. Есі енді кіре бастм'ан урядник ең алдымен мылты- 
ғын суырып ап шаңыракка атты. Осынын жолымен тағы бірне- 
ше стражник мылтығын атып кальш еді. Ояз оларға енді акырьш: 
«Тоқгат!», «Атпа!» деп әмір берді. Сырттағы жүртгын ішінде 
мылтык үнінен серпіліп, секіре кейін шыккан бірер шалдар болса 
да, көпшілік үш үйді сығымдаған шеңгелінен піығармай түрған. 
¥лыктын үй ішінен акырып: «Мылтык атпа! Тоқтат!» деген эмірін 
сыртга анық аңғарған Абай бар елге катты айғайымен белгі берді:

-  Сескенбеңдер! Енді ата алмайды!-деп жар салды.
Сол арада Ербол, Абьшғазы, Дәркембайлардын үндері саналы 

ызамен екіленіп, бірлесе шыкты:
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-  Құлат, мынау үйлерді! Жық! Домалат! Ал жұлып, баспа- 
насын! -  десті. Ауыздағы үйдің сол жак қанатына барлық ел 
қаптап кеп иін тіресе, жабыла тұра қалды. Бұл қимылдың алдында 
жүрген көбінше жатақтар. Солар тобы қалың күшпен еңсере 
қайрат еткенде, ауыз үйдің уық-керегесі шықырлай сынды, сы- 
ғылысып, ішке қарай жапырылды. Қабысып-қабысып барды да, 
ақыры шарт етіп кұлап кетті» [41. 163.].

Ел азаматтарының патша эміршілеріне карсы көзсіз эрекетін 
автор жай бас көтеру, ереуіл ғана емес, ызалы халык толқынын 
шарпыған қуатты қарсылық сипатында баяндайды. Бір ерек- 
шелігі -  осынау ашу-ызалы топтың жігерін жанып, кайратына 
қайрат косқан Абайдың өжет те өткір эмірі, жаркын сөздері 
ғана емес, карсылықтың бар салмағын өзіне аударып, түбі бір 
жамандыққа апаратын халык наразылығына басшылық етуі. 
Халықтың колына камшы, шоқпар алуы да қарулы көтерілістің 
бастапкы нышаны тэрізденеді. Урядниктің шаңыракка мылтык 
атуы -  дэрменсіздіктен, қауіптің қатерге ұласуынан сескенген- 
дік. Стражниктердің мылтық атуына тиым салған ояз мына ашу- 
лы, катал топтың біреуін оқ жазым етсе, аямасын сезіп қауіпте- 
неді. Ұлықтың үй ішінен «Мылтық атпа! Тоқтат!» -  деген эмі- 
ріне Абай селт етпейді «Сескенбеңдер енді ата алмайды!» деп 
жар салуы -  тиянак таппайтын, токтамға келмейтін қайсарлық- 
тың ызалы толқыны. Не де болса, ақырына дейін көрейік де
ген берік байлам бар. Сондықтан да Абайды ес көрген, демеу 
түтқан халықка оның эр сөзі жаңа эрекетке бастайтын бағыт- 
бағдардай көрінеді. Халықтың бас көтеруін де Абай -  ақыл-ойы 
мен жүрегі, намысы мен қайрат-жігері үғымында бейнеленген. 
Сондықтан да Ербол, Абылғазы, Дәркембайлардың екілене үй- 
лерді құлатып, жығуы, шаңырағын ортасына түсіруі де, енді 
ештеңеден тайынбай, осынау эрекетті бір жаққа шығару ние- 
тін байқатады. «Ауыз үйдің уық-керегесінің шықырлап сынып, 
қабысып барып, акыры шарт етіп құлауы да» -  патша үстемді- 
гінің, отарлық үкіметтің қүлап, қирауының алғашкы белгісі іс- 
петті. Жатақтардың жаппай жабылған осынау қам-қаракетінің 
нысаны да патшалык билікке қарсылық эрі карапайым халық- 
тың алғашқы батыл бас көтеруін сездірткендей. Алайда ызалы 
калың кауымды бір тоқтатса, Абай тоқтатары анық. Абай да 
мынау өршіген өрттей өшігіп, ерегіскен, екіленген жүрттың ен-
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ді беті оңайлықпен қайтпасын біліп, осы бір саналы әрекет со- 
ңының жаксылыққа апармасын сезсе де, тоқтатуға асықпайды. 
Сондықтан ол ашулы топтың басы мен көзіндей бар жайды 
бақылап қана қоймай, жұдырықтай жұмылған жұрттың бас кө- 
теруін ақырына жеткізуге ісұлшынған сыңайлы.

Егер Базарбайларға болысканын білдірсе, ақынды қалай 
айыптаудың амалын таппай іұрған ұлықтарға дайын дэлел больш 
табылатынын түйсінеді. Осының алдын аңдаған акын батьш әре- 
кетінің бар салмағы өзіне іүсіп отырғанын эрі одан оңайлықпен 
ісұтылмасьш сезгендіктен де, эр жауабының астарында өз тағды- 
ры тұрғанын байыптап, Оразбайлар жағына бұра тартуы да эл- 
сіздік, дәрменсіздік емес, қатерлі қауіптің аз да болса бағытын 
өзгерту амалы жэне кінэнің түпнегізін Кошкинге қарай біржолата 
бұру болатын. Табанды тулға «Ондай оязды ел қадірлеуге міндет- 
ті емес» -  деп тентек ояздың теріс кылығын бетіне басьш, осынау 
халық наразылығының басты себепшісі де, солардьщ сорақы, 
қатыгез эрекеті екенін эшкерелейді.

«Алғаш Абайға келіп, ауьшда болған халді білген сағатьшда 
Андреев

-  Құтырып барған ұлыкты соншалыкты масқаралап, абырой- 
сыз етуіңіз осал іс емес. Ол -  әділ ашудьщ ісі. Бірақ бұл сіздің 
азаматтық бағаңызды улғайтқанымен, зан алдында экімдердің 
ызасын келтіретін іс. Рұқсат етілмеген тентек, сотқар ашу! -  деген.

Андреев осы жөнінде Абайға сөйлесуден бұрын, өзінің жакын 
таныс адамы Лосовскиймен де көп эңгімелесіп, барлық жайды 
біліп келген. Досовский Андреевке Тентек ояз істерін мазактап, 
күлкі етіп айтатын. Ол Абайдың мінездерін намыскерлік деп 
бағалаған» [41. 167].

Абай -  калың елдің кайғы-мұңынан арылтушы, жоғын 
жоктаушы, данасы да, панасы да.

Абайдың осы бір ерекшелігін амалсыз мойындаған Досовс
кий амалдап колдау білдіргісі де келеді.

-  Сіздікі дұрыс. Сіздер ғана емес, ретгі әкімшілік үшін де рен- 
жірлік, топастық бар. Самодурство! -деді. Соңғы сөзін кып-кы- 
зыл бон, ашумен айтты.

Досовский әкімшілікті сынап, ояздың өрескел озбыр эрекетін 
топастық, акымақтық деп біледі. Әкімшіліктін катардағы кыз- 
меткерлеріне кыр көрсеткендей болуы, Абайға ілтипат танытуы
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да -  оның білімін, адамгершілік болмысын, ел камын ойлайтын 
жанашырлық ниетін білгендігі.

Абайдың ел ағаларын жэне бас көтерер азаматтарын тентек 
ояздың дүрелеп, соққылауына карсы сазайын тартқызған эрекеті 
ұлықтар тарапынан ссылай бағаланады. Андреевтің сөзінен бір 
жағы халык карсылығынан ығып калганы байқалады. Алайда, 
билік қольшда тұрғандықган, корқытып, сес көрсеткені де сезі- 
леді. Абайды тергеуге жандарал кеңсесіне екі стражниктің алып 
келуі, Андреевке карсы жак шеттегі орындыққа отырған Лосо- 
вскииді байқамағанын баяндай келіп, айтушы тентек ояздың 
келуіне назар аудартады.

Ералыға барған шенді төренің суык түсі мен қыңыр кейпін 
көрсетіп кіруінен бөлек, тэкаппар жүзділігі, үй ішінде аяғын 
қатты басуы да ұлықтың қаталдығы мен өктемдігі, ешкімді де 
аямайтынын, зұлымдықтан тайьшбайтынын танытады. Мұның 
бэрі Абайды ыктыра да, бұқтыра да алмайды. Тентек ояз Абай 
жауабьшда бір өзгеріс болар деп күтеді. Алайда мұны оның 
ойл^анындай емес, кайта керісінше Абайдың шындьщты ши- 
рыға айтуымен тартысты жалғастырады.

«Жауапкер Ералыда болтан халді түгелімен шолды. Тентек 
ояздың елді корлм'ан, заңға карсы каракетін айтты. Дүре соғып, 
камшы жұмсағанын да іріккен жок. Тек іштей ойлаған тэсілмен, 
Абай енді Базаралыға болысканын айткан жок. Оны эдейі ірікті 
де, өзін Оразбайлар үшін, кызмет адамдары үшін намыстанған 
кісі кьш көрсетті. Үкіметтің өзі елмен бірге сайлап бекіткен 
«халык билерін» -  Оразбайларды Кошкиннің ел көзінше дүрелеп 
сабағанын баса айтты. Барлык элек содан болды деп баян етті. 
«Ондай оязды ел кадірлеуге міндетті емес еді...» [41. 177.].

Абайдың Ералыдағы окиғаның тентек ояздың кінэсінен 
болғаньш, өте сак, ұкыпты жеткізуі де заңды жаксы білетіндігін 
көрсетеді. Оразбайды Кошкиннің дүрелеп соғуын баса айтуы да 
халкының баскаруға сеніп, бекіткен ел ағаларын корлау екенін 
айла-амалмен білдіреді. Базарбайлар үшін емес, Оразбайлар үшін 
намыска тырысып осындай эрекетке барғанын әдейі айтуы да -  
төніп тұрған кауіп бұлтын сейілту.

Роман-эпопеядағы ең бір ауыр сюжет -  Абайдың соккыға 
ұшырауы. Окиға- арадағы м'айын араздығының салдары. Абай 
Сәменнің Көкше, Манайға жасаған адам түршігер корлығына
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шыдамай батыл әрекетке кіріседі. Кезекті сайлауда Сэмен мен 
Әзімбайдай «Жеміт болыстарды орнынан түсіртіп» аз да болса, 
жұрт басына жеңілдік эпермек ниетімен Көшбикедегі сайлауға 
Кэкітай екеуі жэне жол-жөнекей сапарлас адамдармен келіп же- 
теді. Сайлауға жаңа келген оязға жолығарда түскен үйдегі сусьш 
берген күтушілер Сэменнің жігіттері болып шығады. Абайдың 
оязға бармақ байлауын естіп, сырттағы бір адамына Сэменге тез 
айтуды тапсырады. Ұлыққа бір кірсе, Абайдың кандай да бір өз- 
геріс жасайтынын р-ынған зұлым Сэмен енді кандай бір эрекет 
жасамаса қапы қаларын біледі. Не істемек? Мұны алдағы эпи- 
зодтан анық көз жеткіземіз.

«Абай отырған үйге көрші үйлерде тығыльш сайланьш 
отырған, қандарын ішіне тартқан елу-алпыс аткамінер бар екен. 
Солардың тап алдына Сэмен түсіп алыпты. Бэрінің қолында 
қамшы ғана емес. Кейбіреулерінде қолшокпар, тағы біреулері- 
нің сапысы да бар. Абай отырған үйге осы топ беттей бергенде 
Есентай тап беріп Сэменді сәл тоқтатып қалды да, өз бойымен 
топтан тасалай шеттете берді. Бітік көздерін бұл жерде айқындап 
аша түсіп, тұқыра қарады.

-  Сэмен, кол батыр болмай, жүрек батыл болмас... -  деп, Сэ- 
меннің қолындағы жіңіпіке камшыны алды да, өзінің сегіз өрме, 
бүзау тіс дырау камшысын үстатты.

-  Еттен өтіп, сүйекке жеткен ызамыз бар-ды. Тапсырдым, 
Жөкең аруағына? Аяма да... Аянба!.. -  деп Сэменді сөйлетпей 
жөнелтіп жіберді.

Әзэзіл кан тілегенін танытып қалды. Абайдың үстіне есікгі 
шалкасынан аштырып, аттап, екпіндеп Сэмен кіргенде, қалған 
он-он бес кісі катарынан қаруларын жасырмай иін тіресе, сү- 
ғына берді. Сэл сескеніп, үнсіз қарап калган Абайға Сэмен тура 
басып, адымдап кеп, катты сүмдык бір боктык айтты. «Соңымнан 
каласың ба, жокпысың!» деп камшымен бастан тартып жіберді» 
[41.493.]

Елу-алпыс аткамінерді бастап жүрген Сэмен ештеңеден та- 
йынбастан, зұлымдык пиғылын жүзеге асыруға жанталасады. 
Әлгі тобырдың колдарына камшы, тіпті кейбіреулері колшокпар, 
сапы алуы да -  Абайға карсы жасалар жамандык хабары. Сэменге 
сегіз өрме бұзау тіс камшысын тапсырған Есентай да «Қол батыр 
болмай, жүрек батыл болмас» деп еттен өткен, сүйекке жеткен
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ызасын алуға кайрауы да -  жауыздыққа жанын салған берік 
байламы. Оньщ үстіне аруаққа тапсырып «Аяма да... Аянба!» -  
деп Сәменнің сөйлеуге мұршасын келтірмей, жеделдете аттанды- 
руы да басқа амал жоқтығын аңғартады.

Жауыздык, зұлымдыкка еш бөгет жоқ. Арам ниет ойдағы 
жауыздығын істеп бір-ақ тынады. Эпизодта Абайдың үстіне 
Сэменнің есікті шалқасынан аштырып тура басып адымдап 
аттап екпіндеп кіріп келіп, қатты бір сұмдық боқтық айтуы да 
қатыгез, залымдығын білдіреді. Жазушы суреттеуіндегі оның 
эр кимылы, боқтык айтуы Абайдай ардактыға қол жүмсаудан 
тайынбайтын арамзалығын айқындай түседі. «Соңымнан 
каласың ба, жокпысың!» деп қамшымен бастан тартып жіберуі 
де шектен шыққан жауыздығын, аскан қатыгездігін көрсетеді. 
Зүлымдыка тосқауыл қоя алмайсың. Абайды соқкылауы жэне 
Кәкітайдың кейінгі эрекеті -  сюжеттің тартысты да, шиеленіс- 
ті түсы.

«Сол ақ екен, Абайдың үлкен денесі козғалып тұруға да 
мүрша келмеді. Соққы жауып кетті. Кім екені белгісіз, жаңағы 
келген топтың ішінде, енді денесін бүркеп құлай кеткені де бол- 
ды. Олар біреу емес, бірнеше адам. Осындай әбігер арасында 
Абайға камшысы тимей қалғандар, Кэкітай мен калған жігіттерді 
сабай жөнелді. Жан ұшырған Кэкітай қалай шыққаны белгісіз, 
жаңағы үйден жұлқынып шығып, соңынан қуған қамшы астында 
шырылдай айғай салып, орысшалап: -  «Құтқарыңдар, көмек етің- 
дер!» -  деп ояздың үйіне қарай жүгірді.

Бірталай уақыт өткенде, ояз үйінен шыға мылтық атқан 
стражниктердің эрекетін аңдап барып, жаңағы қаптаған жаулар 
жан-жаққа шашырап, тарап кетті. Бірак Оразбайдай қара ниетті 
жаудың дегені болды. Өлімнен де аяйын деген ниетті жоқ. Сэ- 
меннін талайдан кескекті иттей ырылдап арсылдап, кіжініп жүр- 
ген тілегі болды. Жауыз дүшпандардың күндіз-түні, айлар бойы, 
жылдар бойы камауында келе жатқан, талауын тосқан, бірак 
тэуекел етіп, шыдап тосқан Абай, бүгін өлімнен бетер жаза шек- 
ті. Бүның басына тиген соққы, етіне түскен жара, бетінен аққан 
қан, беймезгіл заманның адал үлын қасқырша талаған қас қимыл- 
дың айғағы еді. Ол соққы Абайға ғана тиген соққы емес, қазақтың 
халқының арына соккан сұмдык соккы болды.

Абай есінен танып қалған екен. Ол не болғанын аңдай бере, өз
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ішінде жалғыз ғана удай ой ойлады. «Несіне тірі калдым, өлсем 
етті!» -  деді.

Ішінен сан рет қайталап айтқан арманы осы» [41. 493.].
Абайдың үстіне соккы жауып кеткенде тосыннан жасалған 

жауыздық эрекетіне қарсы тұрғандар -  өзімен бірге келгендер. 
Қанішерлердің Абайды өлтіруден тайынбайтын түрін көрген соң, 
үстіне құлап, денесін жауып қамшымен сойыл соққысына тигіз- 
бей аман алып қалу -  жанталас харекеті. Абайға камшысы тимей 
калды дегеннің өзінде, Сэмен соңына ерген басым көпшілігінің 
тек Абайға жабылып, соққыға алуды көздеген сорақы топтьщ 
зұлым эрекеті.

Кэкітайдың білімділігі, тапкырлығы осынау өлім мен өмір 
арпалысында амальш тауып тысқа шығуынан бір көрінсе екін- 
шісі -  орысшалап жауыздыктан құтқаруын, көмек беруін сүрап, 
ояз үйіне жүгіруі, Абайларға араша түсуі нағыз азаматтығын 
танытады. Қазакшалап айтқанымен, бэрібір ешкім де селт етпес 
еді. Жэне жауыздьщ аяғы тым ауыр болар еді. Өйткені ояз үйі- 
нен шыға стражниктер мылтык атканнан кейін ғана, Сэменнің 
жауыз тобы жан-жакка қашып, тарайды. Оразбайдай қара ниетті 
дүшпандардың Абайды өлімші етіп соккыға жығуы айтушы р ы - 
мында беймезгіл заманның адал ұлын қасқырша талаған қас қи- 
мылдың айғағы еді. Аяусыз соққымен Оразбай, Сәмендер қара 
ниеттерін, «талайдан кескекті иттей ырылдап, арсылдап, кіжініп 
жүрген тілегін» жүзеге асырды.

Абай соққыға жығылды. Адал да ардақты ел ақылшысы, 
қамқоры жауыздықтын, өштіктің, каскүнемдіктің соккысын 
алды. Автор түйіндеуінде -  ол Абайға ғана тиген соккы емес, 
казак халкының арына соккан сұмдык соккы. Жанға, тэнге тиген 
сокқыдан аман қалған Абай кайтеді? Жалғыздыктағы удай ойы: 
«Несіне тірі қалдым, өлсем етті!» Ол ендігі тірліктен күдер үзген. 
Барлык арман-үмітін Сәменнің сойыл соғарлары соккымен бірге 
жоғалтқандай. Жазушы Шакпак ауылына келген Абайдың жағда- 
йын, елмен жүздесуін қысқаша баяндайды.

«Абай Шакпактағы ауылға кеше келген. Барлык ауылдың үл- 
кен-кішісі, көрші-қолаңы, етбауыр жакыны -  бэрі Абайдың жүзіне 
тура карай алмайды. Бейнебір сондай ғазиз, ұлы жанның алдында 
өздері айыпты тэрізді. Бүл жараньщ атын атай да алмайды. Соккы 
Абайға емес, оны сүйген, оны кимаған, кадыр түткан жандардың
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дэл өз бастарьша тиген соккьщай. Халыққа тиген соккы, немесе 
жазығы жоқ, касиетті қарт ананың бетіне соғьшған каскөй, сұм 
соққы тэрізді.

Әйгерім, Абайды құп-қу болған өңменен, екі көзі мөлтілдеп 
толған жаспен аттан түсіріп, өз қолымен есік ашып, қарсы алған 
еді. [41.493.].

Абайға тиген соққы -  халыққа да тиген соққы. Ауылдын 
барлық үлкен-кішісі, көрші-қоланы, етбауыр жақыны Абайдың 
жүзіне тура қарай алмай, өздерін ұятты, айыпты санайды. 
Абайдың бетіндегі жара, денесіндегі соққылар, аққан кан Оразбай 
сияқты озбырлардың жауыздығын танытады. Қанша ашуланып, 
ызаланса да, сол сұмдық соққы өз ағайындарынан, аталас жұр- 
тынан келді. Өздерін кінэлі, айыпты сезінуі де осыдан.

Ауыр да аянышты пайымдау. Айтушы Абайдын Оразбай, 
Сэмен тобырынан алған ауыр да сұмдық соққысын ссылай 
сипаттайды. Бүл әркімнің жүрегіне тиген соққы. Автор мұны 
ақынның аяулысы Әйгерімнің қалай қабылдағанын, қалай жан- 
жүрегі жылағанын бір ғана сөйлеммен тұжырымдаған.

Романдагы басты кейіпкерлердің бірі -  Оразбай. Оразбай қандай 
да бір жауыздыктъщ жуан ортасьшда жүретін, сөзіне мытым, ісіне 
шымыр, қиянат пен қаскүнемдікгін нағыз колдаушысы. Әсіресе, 
Абайдың іс-эрекетіне қай кезде де қатты қарсылық көрсетеді. Оз- 
бырлык пен қатыгездіктің иесі. Алайда өмірдегі Оразбай басқаша.

Абай Оразбайдын жаманшьшык жолына түскен, жа)л>із- 
дықтың адамы екенін, қандай эрекет жасаса да зұлымдықпен, 
арамдыкпен істейтінін Айтқазыга айта келіп, келісті байлауын 
жеткізеді. Оразбай өз дегенінен қайтпайтын, қарақан басын ғана 
ойлайтын, Абай сияқты заман ағымын анғарып, халықты жақтап, 
қолдаушыларды жазалауға, күш көрсетуге эзір түрған қиянатшыл- 
дық пен жауыздықтың кейпінде көрінеді. Әрине кейбір окигалар, 
жағдайларға көркемдік қиял араласқанымен, каламгер тарихи де- 
ректерді негізге алған.

Абайдың Оразбай тобының соққыға жығу оқиғасы өмірде 
болған жай. Нақты дерек бойынша Абайдьщ соқкыға жығылу се- 
бебі Қадиша кыздьщ тағдыры шешілер түста сотка тебе би бо- 
лып қатысып, қыздьщ бас бостандығын алуға араласуынан туган. 
«Жаз)шіы бұл мәліметті ой-елегінен өткізіп, творчестволыкпен 
пайдаланған. Абайға қастандық жасауцың терең тамырларын
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ашып, акынның өз тобы мен арасындағы элеуметтік қайшылы- 
ғын айкын көрсетуце көркемдік жинактаудың зор шыңына жеткі- 
зе білген» деп Л.М. Әуезова мұны талдап көрсетеді [1. 195.].

Бұл оқиға 1897 жылы Көшбике деген жерден болыс жайлауы 
кезінде болған. Абайға қастандық осында жасалған. Жазу- 
шы жинаған деректердің бірінде «Оразбай -  ауызды, қақсап 
отыратьш, қара қабақ кісі еді» деген мінездеме берілген. Оньщ 
кескін-келбетінің қандай екенін көзі көргендерден жазып алған. 
«Оразбай -  ақшыл, үлкен, Медеуге ұқсас, семізше, ақ көзі соқыр, 
сақалы шамалы, ер пішінді кісі» [1. 199.].

Коммунистік идеологияның партиялык жэне таптық прин- 
циптері эдеби кейіпкерлерді ой, ұстаным, мақсат, мүдде тұрғы- 
сынан жікке бөлді, бай мен кедей тартысы көркем шығармада 
негізгі тартыс өзегі еді. Осы тұрғыдан келгенде, бірқатар кейіп- 
керлер іс-эрекеті бұрмаланып, өзгертілді. Тіршілікте тағлымды 
мінезімен, жарасымды ісімен халық есінде калған адамдар көр- 
кем шығармада еріксіз жағымсыз мінезімен, кереғар істерімен 
кайшьшықты сипатта бейнеленді. Сондай кейіпкерлердің бірі -  
Оразбай. Автор Оразбай портретін «алуан сыры бар шытырман 
адам, алысқан адамына көп тор кұратын жэне айлалы адам, 
жаулықта ешбір эдісті, шағым-жаланы талғамайтын қасқыр адам 
болуы керек» деп сипаттаған [40. 233.]. Бұл -  авторлық ұстаным 
әрі кенестік тарихи роман шарттары.

Эпопеяда жалғыз Оразбай емес, бірқатар елге ісі ұнамды 
игі жақсылардың мінез-қылығы да, іс-эрекеттері де жағымсыз 
эсер калдырады. Бүған авторды еш кінэлаудың қажеті де жоқ. 
Арадағы алауыздык қыз тағдырына қатысты даудан өрбігенімен, 
абайтанушы ғалым Т. Жұртбай «Екеуінің бұрындары дос-жаран 
болғанын тіпті Абайды сабағаннан кейін де, 40 ақботаны айы- 
бьша алдына экеп, кешірім сұрап татуласқанын, кейіннен бесік 
кұда болғанын» эңғімелейді. [11 ].

Осыдан-ак Оразбайдың қатал билік иесі болса да, кісілігімен 
заманында елге танылғаны айқындалады. Әдебиеттің партиялы- 
ғы әрі таптығы қоғамдағы жіктелуді, таптық талас-тартыстарды 
көрсетуді басты бағыт ұстады. ¥лттык эдебиеттен осыны талап 
етті.

Абайдың елдің ар-намысы, тағдыр-талайы, болашағы 
үшін аянбай күрескені эпопеяда эр сюжет, эпизод, оқиғадан
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айкындалады. Болыстар бас коскан жиьшда жағымпаз, сұркия- 
лык ұсісьшьш байқаған акьш айтарын апіық жеткізеді.

«Бәрінің сөзі эр тілмен айтылғанымен, бір ғана бояма, екіжүз- 
ді жағымпаздыкты, жаман жорғалыкгы танытады.

Абай бұлардыи ешқайсысымен де жылыұшырап сөйлескен 
жок. Қонақтарға қымыз ұсынылған кезде, өз ойымен тебіренген- 
дей больш, толғауы терен cөздq) сөйлеп кетті.

Ешкімнщ бетіне қарамай келбетті, ойшыл жүзін жоғары көте- 
ріңкіреп, сөйлеп отыр:

-  Қазақ деген халықтьщ соры кальщ ғой. Санап бітіргісіз жок- 
шылығы, мұны көп. Сол сорының бірі -  өзін билеп отырған өн- 
шең зоры емес пе? Аткамінері, болысы, бек пен биі, хан мен төре- 
сі емес пе? Ойда ұлык корласа, аяздай боп экім кысса, үйден үрген 
итке ұксап ел ішінен бэлекор, паракор неше алуан мансапкоры 
піығады. Бір ғана өз басьгаьш, жалғыз өзінің, ата тегінің барлығы, 
эмір құдіретінен баска халык камьш ойлайтын бірде-бір мансап 
иесі бармысьщ? -  деді» [41. 284.].

Жазушы олардьщ сөйлеген сөзіндегі екіжүзділікті, жмым- 
паздыкты Абайдың ұнатпауын «жылыұшырап сөйлеспеуімен» 
білдіреді. Ешкімнің бетіне карамай, келбетгі, ойшыл жүзін 
жоғары көтеруі де — тэкаппарлық, менмендік емес. Тебірен- 
ген ойда тер&лген көкейдегі толғаулы сөздерді жеткізу амалы. 
Абай сөзінде казак халкьгаьщ соры калыңцығы, жокшылык, мұ- 
ныньтң көптігі, сол сорлы елді билеп отырған аткамінерлер, бе
лые, билері, аксүйектеріне реніш сезіледі. Абайды ашындыраты- 
ны -  солардьщ каракан басын ғана ойпап, ата-тегінің дэупеті 
мен қолд^ы байлығына мастаньш, халык жайьша алаңдамауы. 
Жанын аяздай қарып, жүрегін мұздай тоңдыратыны да осы. 
Мансап иесі деген сөзді қадап айтуында да мэн бар.

«Қатгы ызамен, үлкен намыспен ширыкты. Жщ-алай отырған 
болыстардьщ барльпъгааұрыскандай бон, жирене карап өтгі. Жү- 
регінде шабыт бар. Ашулы шабыт болатьш. Соньщ үшкьшдаған 
отынан, тамаша терен, ойшыл бір толғау туардай. Акын атаулы- 
ның акындьпс, ыстык жалын үстінде күйдіріп айтатьш канатгы 
сөзі. Ол мансап жайына арналған-ды:

-  Мансаптын бэрі корлық емес, игілік үшін өзін кұрбан ете- 
тін мансап адамға касиет бітірсе керек. Ондай мансапты сен адам 
болсан ит корльпспен, ұлыктың табанын жалап жүріп таппас
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боларсың. Халқыңа кэдірің асқан жақсы болсаң сендей мансап 
өзіңді өзі іздеп кеп тапса болар! -  дей келіп, өлеңдей, үлкен 
даналық бар сөз айтты. -  Биік мансап -  биік жартас. Оның басына, 
екпіндеп ұшып қыран да шығады, ерінбей еңбектеп жылан да 
шығады! Міне осының қайсысы болдың, осы отырғандар? Қыран 
болмасаң, халқың үшін жылан болдың емес пе! ? -  деді де қабағын 
суық түйіп, өзге сөзден тыйылып отырып калды.

Абайдың сөзі болыстардың барльн-ына, камшымен кақ бастан 
қасқайта тартқандай, ауыр соққы болды. Бұны түсінбей калған бе
лые жоқ. Астыртын жамандасуға айлакес, сыркынды болғанмен, 
мынадай үлкен эділ қазының алдында ашық шындыкка бара 
алмайтын арамза экімдер, Абаймен жауаптаспай, тегіс томсарып 
үндемей калды. Көбі сызданып, қабақпен өкпе көрсетіп, тым-ты- 
рыс отыр». [41. 284.].

Акынның «қатты ызамен, үлкен намыспен ширығуы» -  ашу- 
лы шабыттан тамаша терең, ойшыл толғау тудыруы -  талайдан 
жүрегін тілгілеген, жанын жай таптырмм-ан елдік мүдце. Мансап 
хуралы ой-толғамы; «Мансаптың бәрі қорлық емес, игілік үшін 
өзін қүрбан ететін мансап адамға қасиет бітірсе керек» де
ген канатты сөзге үласады. Абай айтпаса да, қаламгердің киелі 
каламынан төгілген қасиетті сөз кешеден бүгінге бағытталған 
қадірлі аманат. Ел билігін үстаған, қызмет басында отырған кез- 
келген азаматтың қаперінде жүретін кастерлі қағида. «Игілік 
үшін өзін құрбан ететін мансап» -  ел боламын деген хальпстын 
эрбір саналы жасынын жүрек түбінде мэнгі алаулайтын асыл ой. 
Бүл -  бүгінгі тәуелсіздікке қана емес, мемлекеттік биліктегілер- 
ге арналған ұлағатты пайымдау. Ол билік тізгінін ұстағандардын 
«ит қорлыкпен ұлықтың табанын жалап тапқан» арзан, сатулы 
мансабынан жиренеді. Халқына қадірі асып, жақсы болу арқылы 
мансап адамды өзі іздеп табатынын тұжырымдайды. Қанатты ой 
қарымы кең. Елдің мұң-тілегін жүрегіне бойлатқан, жанына түй- 
ген жан ғана абырой төріне өрмелейтінін пайымдатады.

Абайдың тағы бір асыл пайымдауы «Биік мансап -  биік 
жартас. Онын басына екпіндеп үшып кыран да шығады, ерінбей 
енбектеп жылан да шығады». Мүны билік зорларына бағыттай 
келе, «халық үшін жылан болдың?» деп ақиқатын аяусыз айт- 
ады. Абайдың осындай ашулы толғамын жазушы «қылышымен 
как бастан каскайта тарткан ауыр соккыға» теңейді. Өйткені
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оның өнебойы шымырлап кайнаған ащы шындық, ыстық ыза 
буы еді. Болыстардың жауаптаспай, тегіс томсарып, үндемей 
көбінің сызданып қабағын түйіп, тым-тырыс қалуы да шын сөз- 
діи жанына ауыр тигендігін сездіреді. Абайдың осылайша жанға 
батыра ашу-ызамен айтқан ақикат сөздері арқылы жазушы нағыз 
ұлт жанашыры, халық қамқоршысы болмысьш алға шығарады. 
Осылай айтуы қалғып жаткан сананы сілкіп, түнектегі түйсікті 
түрткен шабыт шоғына баланады.

Абай эдеби мұраларының қасиетті кұндылығын зерттеп, 
зерделеген суреткер поэзиясындағы жаркын да жасын ойларды 
данышпан акынның халык қабылдаған даналық қағидалары 
сипатында шығармаға ұтымды пайдаланған. Дэуір шындығы- 
мен қабысып, халык сүйсіне тыңдап, мэн-мағынасын ұғып, тәлім 
алған ұлағатты ойлар -  өткеннің бүгінге жалғаскан жарқын өне- 
гесі. Қүдіретті сөздің тағылымдық қасиеті зор.

Романның 3-4 кітабында Абай -  таланты кеңінен танымал 
ақын ғана емес, халықтын мүң-мүддесін қорғап, елінің калың 
ортасында көрінетін сүйеніш тірегі, ақылшы, жүрегі. Ол -  елі- 
нің арыз-арманына кұлақ асумен бірге, орыс экімшілігі мен 
шенеуніктердің, болыс, байлардың, атқамінерлердің қиянат- 
корлыктарынан, жүртын эділетсіздіктер мен элімжеттік зор- 
лыктарынан бірден-бір қорғаушы, камкор түлға. Басқа да заңсыз- 
дықтардан жүртшылык мүддесін қорғап, ағайын арасындағы дау- 
жанжалды жөнге келтіреді. Автор Абайды осылайша қайраткер 
болмысында бейнелейді. Абайды ел ішіндеғі кандайда бір оқиғаға, 
жағдайға кызу араласып, қалың елінің камын ойлап, арыз-өтіні- 
шіне кұлак асып, тартыс-таласка батыл араласкан жанашыр біті- 
мінде көреміз. Әсіресе бүл Керей мен Тобықты арасындағы жер 
дауына қатысты мэселеде ерекше айқындала түседі. Абай туралы 
естелік, эңғімелерде данышпан ақыннын сол кездеғі жер дауына, 
жесір дауына әркез араласып, әділетті шешкені пайымдалады.

Жер дауына байланысты жиында ояз, болыс, байларға Абай 
ақиқатын айтады.

«Ағайын-жүрт, бір дуан елді бір араға шоқтай жиған әлек 
сөздің жөніне мені куэға тартпаңыздар. Мен сол куэлікті айт- 
қалы келдім. Кесіп айтатын мен емес. Осында мансап иесі аса 
көп адам бас косыпсыздар. Мансаппен адам касиет таппайды. 
Адаммен мансап қасиет табады. Әділет жол тапсын, өріс алсын
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деймін. Қаншалық ащы болса да, элдекімге ауыр тисе де, жұрт 
жарасын емдейтін дэрі сол -  эділет ғана. Ал дэрі ащы болса да 
дертті жазады. Осыны сіздер ойлар деп сенемін де, өзіме де соны 
аркау етемін. Қолымнан келсе, ақыл-парасатым жетсе өз кеуцеме 
ак көрінген эділетті айтқым келеді. Рас, бұл жөнде жеңілдік жоқ. 
Өйткені кейбір кыңыр көкіректер бар. Олар қасқөйлікпен, зор- 
лықпен арамдыктың есебінен басқаны ойлап көрген емес, барлап 
барған емес» [41. 484-485.].

Ол алдымен жердің ежелгі иесі керейлер екенін, оны кезінде 
тобықтылардың күреспен басып алғанын, оған өзі куэ болғанын 
айтудан бұрын, ел есінде сақталар, көңілінде жатталар үлағатты 
ой айтады. Адамның мансапқа малданып, кісілігінен кетуін- 
ен гөрі сол мансапқа ақыл-ойымен, білімділігі мен қабілеті сай 
болуын, сонда ғана оның қасиеті артатынын санаға уялатады. 
Ең алдымен эркімнің адам атына сай болу керектігін, мансаптьщ 
құлына айналмауын, адамның адамгершілік ары, адамдығы, эділ- 
дігі қымбат екенін уғындырады.

Ол әділетті алға тартады. Осынау даулы таласта, тек эділет 
ғана екі елдің игі жақсыларының басын қосып, ортак ойға келуіне 
бірден-бір ұйытқы боларын пайымдайды. Әрине, эділеттіліктің 
кесімі де, шешімі де қашанда киын. Мұның соңы оңайлықпен бі- 
те қоймайды, сол үшін де бэрін ақылға салып, байсалды шешу 
кажет. Мұндайда арамдық, зорлык, каскөйлік те жүретінін зер- 
десіне түйген Абай осы тұста эділқазы, би рөлінде де көрінеді. 
Сөз мэнерінде шешендіктің үлгіеі көрініп отырады. Сократтың 
соттағы жауап сөзі тэрізді эрбір ойының астары терең. Ең басты- 
сы, жиналғандарға бұл мэселені билік-беделдің күшімен емес, 
ақыл-ойға салып, салмақпен саралап шешуді ұйғарды.

Абай алыстан сермеп, кұлашын кеңге жазып, әр сөзін 
салмактап, сабырмен санаға нык кадайды. Бұл -  осынау үлкен 
дауға ара ағайындык жасап, ақикатына жету максатын көзде- 
гені. Абайдың батылдығы -  өз ағайынының күшпен иемденген 
жерін баска руға, жердің байырғы иелеріне қайтарып беруге 
эрекеттенуі. Өзіне таяктың ұшы катты тисе де, эділет алдында 
аянып калмайтын акылшы, данышпан, адал, парасатты Абай 
дараланады. Қиын да болса, таласпен шешілген бүл дау халык 
тарапынан ризашылыкпен макұлданады. Бұған сол талас-тартыс- 
тың оң шешілуіне тікелей көзімен көрген Абай төңірегіндегі



S-тарау. Заман тартысындагы күрескерлік мураттар 303

жастар да жақсы лебізін жарыса жеткізеді. Автор енді қалай сүй- 
сіне колдағанына уақ, жатақ тобының арасындағы болған Дэр- 
менді куэ етеді. Абайдың ағайын арасындағы араздықтың сонау 
уакытган басталғанын, экесі Құнанбайдың эмірімен болғанын 
аянбай айғак етеді. Дэрмен ойындағы «ата намысы» деген уғым 
да осы даудағы Абай қолдаған ұлағатты сөз. Абай дау басы «зор- 
лықшы, соткар, қиянаткер, бүлік басы Тобыктыны» айыптап тіпті 
экесін айыпкер етуден де тайынбайды.

Жер дауына қатысты сюжет өмірлік шындықтан алынған. 
Бай, болыстардың зұлымдығы мен зымияндығына, жауызды- 
ғы мен арамзалығына қарсы Абай аянбай күрескен. Романда 
бүл диалогтармен де, монолоғпен де берілғен. Абайдың ішкі 
толғанысындағы мына сөздер: «Күн артынан күн келеді. Бірак 
жаңғырығар дүние жок. Елді жегідей жеп жатқандар анау. Қалың 
жүрттьщ қорлықта, зарда, иткешуде жатса, қаскырдай шауып, 
жауша тонап тойымсыз, тынымсыз бүліктер жүр...» деуі жаны 
ашығаннан айтқаны ғана емес, көкейін мазалап, жүрегін қан 
жылатқан уайымы, ел касіреті. [41. 485].

Жауыздык атаулының жалпақ жүртын жаулап алып, жегідей 
жеуіне қиналады. Жүреғі жылайды. Соларды комағай күлқынын, 
ашынған аранын қалай тыйсам деп аласүрады. Қалың жүртының 
корлык пен зорлыкта, иткешуде жүрғеніне күмілжиді, күнкөрісін 
көріп көңілі ала кұйын болады. Герцен «Не істеу керек?» деген 
сауалды орыс қоғамының алдына қойса, акынды осындай сауал 
жиі толғандырады. Ал елдің болыс, байлары мен атқамінерле- 
рі, шенді-шекпенділері, шенеуніктері елді «қасқырдай шауып, 
жауша тонап жатқанда» кайтсем екен деғен көңіл алаңдауын се- 
зесіз.

Абай -  дала демократиясының дара данышпаны. Ол -  
акикаттың жаршысы. Ол «жауыздык менің өзімнің де қойны-ко- 
нышымда отырғаны ма?» деп інісі Оспан болыстың кедейлердің 
малын шауып алған озбырлығын аямай бетіне басады. Өйткені, 
оның адал жүрегі тек шындықты ғана қалайды. Ақын жүрегі- 
нен тек өмір-заман ақиқаты жыр болып төгілсе, ол айналасына 
жіті карап, ондағы жаксылықты жұртына паш етуге эзір. Ал 
жамандык пен жауыздық ол үшін мэңгілік бітіспес майдан. Туған 
інісі болса да Оспанныи оспадар қылығын, ел алдында әшкере 
етеді. Абайдай дала данышпанынын өткір ойларынан ел мүд-
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десінжолында мұкалмас, жігерлі күрескер тұлғасын көреміз. 
Абайдың азаматтық ой-ұстаным тұрақтьшығы мен дүниетаным 
қарымдылығын батыл жеткізеді. Тіпті, Абайдың «өзін-өзі аямау 
ақиқатын аяусыз ақтару» эрекеті бүгінгі уақытқа да сұраньш 
тұрғандай. Әзімбайдың жылқышыларына жылқыны жатақтың 
пісіп тұрған егініне жайғызған жауыздығына кедейлердің 
Базаралы бұйрығымен алпыс үйдің екеуіне бір-бір аттан ұстатып 
алып, мінуге беруі -  жасаған корлығына қайтарған карымтасы. 
Болатын жанжалдан да олар тайсалмайды. Адал еңбекпен күн 
көріп отырған жатақтардың піскен, енді оратын егінін жылкы 
тұяғына таптатқан шектен шыққан озбырлықка Абай аянбай 
қарсы тұрады. Кедейлер ұстап алған аттарын қайтаруға келген 
Әзімбай тобына Абайдың -  Қайт арман, қоразданбай. Сен Ыр- 
ғызбай болсаң, мұнда қалың ел!... Менің елім, менің туысым да 
досым! Шапкызбаймын, жөніңе көш! Болмаса, Құнанбай баласы 
алдымен менімен соғысасың -  деген эмірлі сөзінде жауыздық- 
тың жанын жеген ызасы бар. Кедейлерді корлаған ағайындары- 
ның қаскүнемдігін аяусыз айыптайды. Шындьщ үшін жаны піы- 
рылдайды Абайдың айтканынан қайтпай, ақыры отыз атты кедей 
ауылына қалдыруы да мынау жауыздыкка деген көкірек кесімі, 
эділетті де түбегейлі шешімі. Әрине өмірде болған оқиғаларды 
жазушы көркемдігін шешіммен тарихи романға ұтымды енгізген.

Ырғызбайға: «Мұнда қалың ел. Менің елім, туысым, до
сым!» деп кедейлерді шауып, малый қайтарып алмақ пиғылын 
өжет сөздерімен тежейді. Керек болса, «Құнанбай баласы мені- 
мен соғысасың» деп тэуекелге бас тігеді. Кедей ауылына жасаған 
қасақана киянатқа қабырғасы қайысқан қайсар азамат, сұм- 
дық істің аяғына дейін олардың қасында болып, алып калған 
аттарын күшпен, сойылмен қан жоса ғып қайтаруға келген Ыр- 
ғызбай бастаған ызалы топты райынан қайтарады. Қайтарып кана 
қоймайды, қайта шаппастай сөзбен оңдырмай соққы береді.

Романның 3-4 кітабында Абай кедей-кепшіктің мұң-мүд- 
десін батыл қорғайтын қамқор, елағасы бітімінде дараланады. 
Қандай қиындық болса да бетпе-бет келіп, тайсалмай табанды- 
лықпен қарсы тұрады. Осылайша Абай ел күрескері, қайратке- 
рі, халықтың арқалы, абыройлы кадірлі тұлғасына, тілеулесі мен 
жанашырына айналады. Абай ел ішіндегі эділетсіздік, жауыздық, 
арамдыкпен аянбай күреседі.
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Абайдың көкірегін «аЬ> ұрған күрсінісі, жан дүниесінің зары, 
қанша ашынып, аямай айтса да, арасында ептеп құлақ асқандары 
болмаса, көпшіліктің қаперге іле бермейтіндігі. «Осы дұрыс екен, 
көңілге қонымды екен, ақылға тоқтайык» деп уэжге тоқтауцын ор- 
нына, бас изеп, макұлдап алып, артынан бэрінен безіп шыға келе- 
ді. Абайды ашындыратыны да, ашуландыратыны да, қабырғасын 
қайыстыратыны да -  мынау.

Бұл казак халкының атам заманнан бері денесіне дендеп 
жайылған берекесіздік пен бет-бетімен кеткендік жэне төрткүл 
дүниенің өзгерістерінен макұрым калу «Ол надандык... Ол меңі- 
реу зұлым караңғылык...» [41. 352.].

Жазушы халкының касіретін ссылай түйіндейді. Оған деген 
Абай көзкарасы да ызғарлы. «Абайдың көзін ашкалы көріп ке- 
ле жатканы да: «Әрі сол сор, әлі сол касірет!.. Сау акыл, сергек 
жанды санадан солдырар кара дүлей».[41.352]

Абай осылайша заманының касіретін алдыға тартады. Халык- 
ты надандыктан, караңғылыктан арылту, өзге елдердің катарына 
косу -  асыл арманы. Меңіреу, зұлым караңғылыкты калың ел- 
дің шырмап алған касірет-соры деп біледі. Семейдегі оба ауруы 
тараған кезде де осы караңғылык алдан шығады. Халыкты 
аурудан калай айыктырудың, калай сактану орньша діндалардың 
ой-өрелерін шырмаған дүмбілездігі, жаппай кырғынға экелу се- 
бебі де сол -  «кара дүлей» караңғылык.

Абай үшін ең киьш, сан түйінді мэселе де осы алдағы күрес 
максаты да осыған бағытгалған. «Абай осы аз ғана жұмалар ішін- 
де өзі кешкен кайғы мен өшкен жайын ойлап, жалын ата күреседі. 
Ел уайымы, ер зары еді» [41. 352.].

Абайды жалын ата күрсіндірген -  елінің кайғысы, касіре- 
ті. Көзбен көріп жүрген касіретке жаны ауырады. Күндіз-тү- 
ні де мазалап, алаңдап, уайымдайтыны ел зары, караңғылык, 
надандык, сауатсыздык. Елінін жапа шегіп жатканын біліп, ко- 
pin жүріп, Абай осынау калың касіреттен калай кұткарсам деп 
шарк ұрады. Абайдың Семейдегі оба ауруынан елді кұткарудағы 
жанталас эрекеті азаматтык алғыр ойының, кайраткерлік кары- 
мының куаттылығы.

«Амалсыздык, айласыздык, діңкені кұрткан тәрізді. Қырдағы 
соракы жырткыштың бір алуаны болса, каланы капт^ан караңғы 
надандык, кыныр дүлей зорлык күштін меңіреулігі де өзгеше»
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[41. 350.]. Бұл -  ішкі жандүниесінің тебіреніс-толғанысы ғана 
емес, ой-санасын мазалаған сол заманның өткір де өзекті мэселе- 
сі. Бұл -  Абай тэрізді көп окып, көп білген оқымысты, алғыр ел 
қамын тереңінен ойлайтын ұлт жанашырларына тән ерекшелік. 
Әркім күнделікті тіршілік, күнкөрісімен мэз болғанымен, баска 
халықтардай жұмылып, максатты іске бетбұру қаперіне келме- 
ген кезде, ақын санасынан арылмайтын азапты мұң осы еді. Ол 
жауыздык, зорлык, корлык, қиянат, паракорлық, зымияндык, 
надандыққа жэне еңсені езіп жатқан езгіге карсы тұрды. Халық- 
тың қайғы-мұңын қалтқысыз ^ынып, кайтсек өркенді елдер 
қатарына теңелеміз деген кемел ой еді.

-  Сен осы сайда саны, құмда ізі жок кайдағы бір құнсыздарды 
«ел», «жұрт», «көп» дегенді қашан қоясың?

-  Ешқашан да қоймаймын, өйткені қалың елім қазағым, 
халқым дегенім -  сол жоқ-жітік, ол -  көпшілік... Сендей Тэ- 
кежандар біреу болса, олар бір байға он бес-жиырмадан келе- 
ді. Жылаған сол, сорлаған сол халық. Анық жәрдем күткен сол. 
Онымен болмай, кіммен болайын? [41. 127.].

Бұл -  Тэкежанмен Абай арасындағы ашык тартыс. Тэкежан 
онын көпшілдігіне, қарапайым халыққа жанашырлығьша және 
елінің жағдайына үнемі алаңдап, уайымдап жүретініне іштей ре- 
ніш білдіреді. Абайдың азаматтығы да, табандылығы да осында. 
Бұл Абайдың «қалың елім, қазағым, кайран жұртым» деген елге 
бағытталған қағидалы өлеңіндегі күрескер ақынның табанды тұ- 
жырымы, ұлағатты устанымы.

Абай Семейде Сейіт, Дэмежан, Сейіл, Әбен сиякты қала 
халкымен бас қосқан сэтінде болашак туралы толғамын білдіреді.

-  Қанша заман өтер екен!.. Жылдар ма, көп жылдар ма, оны 
болжау өз басыма онай емес. Менен артық білгендер, алысты кө- 
ретіндер, орыс кауымының шын жаксы дана адамдары бэлкім 
жыл мөлшерін де айтар ма еді. Әйтеуір бір болжайтынымыз бар!

Неғылса осы өздерің біліп, көріп турған дүние асты-үстіне ке- 
ліп, астаң-кестең бір өзгереді де жаңғырады. Одан арғы заман, сен- 
дердін ата-бабаң, арғы-бергі аруағың аңдап болжап білмеген бір өз- 
геше заман болады! -  деп Абай тоқтағанда, үйде бұрыннан отырған 
конақтар өзгеше таңыркап, аңыра қарап калыпты. Олардың кейіс- 
ке, ренішке толы ажымды жүздерінде казір бір сэтке ашьнс сэуле 
түскендей, куанышка сүйсінген елес білінеді [ 41.].
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Абай -  кемеңгер ақын ғана емес, кемел көріпкел. Жалпы кө- 
ріпкелдік, болжампаздық ұлы ақындарға ғана тэн ерекше қасиет. 
Мұны Абай туралы естеліктерден де көз жеткіземіз. Дінге жэ- 
не осьшдай сэуегейлік сезім-ойларға кеңестік идеология катаң 
тыйым салған кезде, М. Әуезов Абай ойымен алдағы заманды 
болжамдатады. Мына дүниенің түбі асты үстіне түсіп астан-кестең 
өзгеріп, жаңғыруын еске салады. Міне бұл -  Қазан революциясы. 
Мұны орыстың дана, көреген тұлғаларынын пайымдауларына 
сүйеніп болжамдағанын да жасырмайды. Одан арғы заманның 
ата-баба, арғы бергі аруақ аңдап, болжап білмеген заман, жаңа 
коғамның орнауына бір сэт киял көзімен карағандай болады.

Абайдың осынау көреген көңіл тілегі Дэрмен тарапынан биік 
бағаланады?

«Бұ да бірталайдан кемел кеудесіне жиылып келген қасиетті 
ойы екен-ау, оқтын-оқтын айналаның, эр сананың тұманын айық- 
тырып, білмесін білдіріп, көрмесін көргізіп, осындай нүр сэуле- 
сін төгетінің бар-ау, қайран Абай аға!» деді.

Бұл Дэрмен түсінігінде -  Абайдьщ даналық, көреген ойын 
бағалау. Абай эрбір адамның санасындағы түманды айықтырып, 
сауатын ашып, білмесін білгізеді көкірек көзін оятады, даналық 
ойларымен көңілдерін тербетеді, алдағы болашақтан үміттенді- 
реді. Абайдың эр ақыл-өсиеті, өнегелі сөздері -  халык жүрегіне 
төгілген нүр сэуле. М. Әуезов нүр сэуле тіркесін ару жүзінің эде- 
мілігін айшықтауда ғана емес, кейіпкер ойының әдемілігін, сөз- 
дерінің эсерлілігін суреттеуде үтымды пайдаланады. Осы тіркес 
бірде эстетикалық, бірде философиялык үғымда колданылады.

Абай -  ел камқоры, жанашыры ақылшысы, аяулысы. Оның 
ерен істері, өткір де эділетті сөздері, парасатты пайымдаулары 
батьш да байыпты болжамдары халық тарапынан лайықты 
б^аланады. Көп жағдайда Дәрмен, Әбіш, Базаралы тэрізді өзі- 
мен жакын араласатын, қалың кауымнын көзі ашык, саналы 
азаматтары атынан айтылады. Абайдың осынау көнілге сэуле хок
кей көреген ойын көкірегіне сінірген Дэрменнің оның қайраткер- 
лік тұлғасына білдірген тебіреністі толғанысына ұласады.

Абайдын Павловпен энгімеде патшальщ экімшіліктің элсі- 
реп, революцияның таяп келе жатқанын естігеннен кейін, киялға 
шомып, келешекке үміт артады. Мұны автор монологтық түрде 
баяндайды.
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«Әлі дала меңіреу, элі бұл білген дүние ауыр қараңғылык 
ішінде. Бұнда туған сәуле жоқ десе де болардай. Сондықтан жә- 
не де өзің манағы бір түпсіз, шексіз суык дүние, ылай суда жү- 
зіп келе жатқан жан түрінде аңғара береді. Бірақ карағыда қайда 
барарын, калай құлаш сермерін білмеген шағында енді алдынан 
бір жиек жаға көрінгендей болады.

Көлбей жатқан бел ме, бұны күтіп тұрған ж^асы жайлау 
жақсы жаңа дүние ме?...

Әйтеуір алдында енді мақсат ететін өріс бардай. Сол бұған 
«бері тарт» деп кол бүлғардай, атой бердей байқалады. Тағы бір 
шақта сол түн мұнары қоршап тұрған қарабарқын, бірақ, айқын 
белдің аржағынан сібірлеп ақ шапақ білінеді, тез өзгеріп, түн 
жиегін түре серпіп, тамаша ашық мамыр айының аспаны білін- 
гендей. Сүттей таза аспанды, кең элемді таң шапағы сэл кызғылт 
сэуле нұрлантып келе жатқандай...» [41. 574.].

Абай ұғымында мешеу тірлік, берекесіз бейнет кешіп жаткан 
халык ой-санасы ғана қапас қараңғылық тұманьшда емес, күллі 
дала меңіреу күйде. Қараңғылық болғанда сейілетін түн қараңғы- 
лығы емес, еңсені езген, есті тұмшалаған надандық қараңғылы- 
ғы. Өзін шексіз суық дүние, лай суда жүзіп келе жаткандай се- 
зінуі де заманның озбырлығы мен ойран-топан сұмдығы. Оны 
жаңа бір тұнық ағын келіп тұнытарын кім білсін, карануыда жаға 
таппай қайда барарын шарк ұрып іздеген үмітсіз жандай көре- 
ді өзін. Алдағы болжап, білмес дүниені көлбей жаткан бел не 
жағасы жайлау жақсы дүние ретінде елестетеді. Абай көз алдына 
мұнары қоршап тұрған карабарқын айқьш белдің арж^ында сі- 
бірлеп білінген ақ шапак алаулайды. Жэне де түн жиегін түре 
серпіген тамаша ашык мамыр айының аепаны білінгендей елес- 
тейді көзіне. Автор акын қиялын «сүттей таза аспанды, кең элем- 
ді таң шапағы сэл кызғылт сэуле нұрлантып келе жаткан шакка» 
балайды. М. Әуезовтің дүниетанымы -  кең, ойы шалқар. Абайдың 
болашак жаңа заманды елестетуін табиғатпен үйлестіре әсерлі 
жеткізеді. Автор Абай Чикагодағы эйгілі мамыр ереуілін, кейін- 
нен еңбекшілердің ынтымак мерекесіне айналған айтулы мере- 
кені еске салады. Чикагодағы наразылык үні жер жүзіндегі жаңа 
буырканыстарға баст^анын санада жанғыртады.

Абайдын ойшылдык, даналык даралығы акындык дарын- 
дылығымен табиғи үйлесім тапкан. Абайдың ғұламалығы мен
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көрегендігі -  поэзиясындағы астарлыойларында «Көк тұман -  
алдындағы келер заман, үмітті сэуле етіп көз көп қадалған» деп 
келер заманның кейпін болжағандай үмітті сэуле етіп, көзді көп 
қадауы да -  алдағы заманның жүртқа бір жақсылық экелеріне се- 
зіндіртеді.

Абайдың болашақ жайлы ішкі монологы жандүниесіндегі ой- 
толғанысын, арман-аңсарын айқындайды. Семейге барғанында 
қыстың каттылығына байланысты халыктың ауыр жағдайына 
аландаған Абай қаланың ашаршылыкка ұшырауынан кауіптенеді. 
Тіпті Ресейден переселендердің қалың сел болып ағылуынан да 
секемденеді. Ресейде егін шыкпауынан, кала халқының жұмыс- 
сыздықтан казак жеріне коныс аударуын кұптамайды. Сырттан 
келгендердің жергілікті жұмысшыларды ығыстырьш шығаруы- 
мен, жұмыссыз калғандардың арзан еңбек күшіне айналу каупін, 
эрі аштыктың онсызда ауыр тұрмыстағы кала халкына киын тиеті- 
нін жүрегімен үғынады. Аштык салдарынан ауру көбейіп кетуін- 
ен де сезіктенеді. Абай отырыкшылык өмірдің зандылыктарын 
білетін, кала мен дала тірлігінің, эдет-салтының ерекшеліктерін, 
айырмасын пайымдайтын, парасатты, кайраткерлік бітімде бей- 
неленеді. Семей жүртшылығының жайына алаңдауы да -  калың 
елі, казағының камын жеуден туған күрескерлік рух нышаны.

Абай -  арыдан ойлайтын алғыр, болашакты да болжамдап, 
заман желінің калай соғарын аңдаған, сергек, сезімтал, көреген 
тұлға. Алдағы заманнын тынысын сезе келіп, бүкіл саналы тір- 
лігін таразылап, салмактап, келешекке кемел көз тастайды. Со- 
ңынан ілескен таланты да білімді, өнерлі жастардың жаркын 
болашағына сенеді, ертеңіне үмітпен карайды. Оларға көкірегін- 
дегі ыстык мейірбан тілегін, батадай бэтуелі сөздерін ак жүрегі- 
нен алаулатады.

Абайдың Дэрменге карата айткан ой-толғанысы -  ағалык 
ак пейіл сипаты «... Мен ұшканнан арыға ұшар болшы! Мен 
танығаннан арғыны танышы, кейінгі елдің көрер ырыс-конысты 
барлашы! Ол сол, сен бүгінгі шыншыл жүрекпен таныған өріс- 
те!» [41. 292.].

Бұл сөздер -  Абайдың акындык, ойшылдык, ғұламалык 
ғибраты ғана емес, парасаттылык пен имандыльщ, үлылык то- 
ғыскан ұлы жүректің асыл ағыны. «Мен ұшканнан арыға ұшар 
болшы! Мен танығаннан арғыны танышы!» деген сөздерде
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қаншама тілеулестік, шынайы пейіл шаттығы шарпылады. «Ке- 
йінгі ел көрер ырыс-конысты барла» ұғымы қандай терең, қандай 
астарлы! Кеңестік жылдарда әйгілі шығарманы оқыған окырман 
социализм заманын айтып отыр деуі мүмкін. Көбісі казір де 
солай ойлайды! Алайда социализмнің қазак халкын қалай қан 
қаксатып, қаншама корлық-қиянат көрсетіп, аштық пен сталин- 
дік жазалаудың зобалаңын тарткан жұрт сол дэуірді «ырыс-коны- 
сы» дей алмаса керек. Автор астарлы турде елдің түптің түбінде 
азаттык алуын болжамдап, байыптаған тэрізді.

Абайдың Ерболға шаққан мұңында халқына деген аяушылық 
сезімі аңғарылады.

-  Халкым, қазағым жұртым сол. Соның күйі калың сор ... 
Соған мен не көмек, не басшьшык еттім?... -  деп, біраз үндемей 
қалды. Шарасынан шыға жаздап үлкейе түскен ойлы, мұңды көз- 
дері, бет алдына кадалып капты [41. 130.].

Автор осылайша Абайдың жан толғанысьш жеткізеді. Халкы- 
ның тағдыры, бақыты үшін жан-жүрегімен арпалыскан ұлы кү- 
рескер бітімінде көрсетеді. Ақын айнала жауыздьпс пен зорлық- 
зомбылықтан қорлык көрген, маңдай соры қалың халқының ауыр 
халіне налиды. Оны жеңілдетер, өзгертер көмек жасай алмауын 
уайымдайды.

-  Жас шақтан эр кезде, эр атаның үльшдай жаманшы- 
лықтармен алысқан болдық. Бірак нені жеңдік? Не жақсылык 
орнатгық? Кеткен өмір, өткен бейнет жемісі қайсы? Еліме жол 
тапсам етті. Мен болсам, өзіме де тауып жеткем жок. «Мақсүт 
алыс, өмір шак» деп өзінің бұрынғы бір осындай уайымдар тұ- 
сында жазған сөзін еске алды. [41. 130].

Абайдын ішкі толғанысында елім деп еңіреген, елжіреген, 
кемелдік, көсемдік үні естіледі. Қажыр-қуатымен жаманшылық, 
жауыздықпен арпалыскан акын жасаған істеріне, тірлігіне, өмірі- 
не шегініс жасайды. Мынау өлшеулі өмірдің демде өтіп кеткеніне, 
жасынан армандаған максат, тілегіне жете алмағанына, көкейдегі 
көп көксегенінің орындалмауына капаланады. Абайды толғанды- 
рып, жанын мазалаған жай -  халкының тағдыры, болашағы, 
бостандығы. Алайда ол -  кым-куыт, шым-шытырык заманда бір 
Абайдын колынан келе коймайтын тірлік. Абай осынау ішкі се- 
зімдік тебіренісінде халык жанашырынын, оны ізгі арман-тілегі- 
не жеткізуге талпынған кайраткерлік бітімінде байкалады.
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Абайдың елі үшін жасаған игіліктері де аз емес. Халықтың 
бақыты, болашағы, теңдігі жолында аянып қалмады. Автор Абай 
голғаныстарында өзіне-өзі риза болуды, атқарған алуан істері- 
не мақтануды көрсетпеген, керісінше, Абайды үнемі жұртының 
тағдырына күйіп жүрген арпалыс азабында көрсетеді. Абай жы- 
ры ел жүрегінде қалай жатталса, ісі де ұмытылмақ емес.

«Абай халық тағдыры үшін алысады. Халык Абайдың қуатты 
қорғаны. Соған сенеді, үміт артады. «Анық-ақ жолымен алыскан 
қайрат сапары осы болады. Бұдан артық игі жолда алыскан сахара 
қазағын білген емес!» -  деп ауылдың кедей-кепшігі алдында 
Базаралы өзінің көкейге түйген ізгі ойын ашып салады» [41.258.].

Бұл — Базаралы байламы эрі қалың журттың айта алмаған, 
бірақ көкірегінде ұялаған ұлм-атты бағалауы.

Күрес жолын сезініп, білген елі де шүберекке жанын тү- 
йіп, оны қорғауға да, қолдауға да эзір. Мұны Дэркембайдың 
Базаралыға аманаттап айтқан мына сөздері де дэлелдейді.

-  Қырда -  қаракөңіл қазақ жуаны бол, калада -  парашыл то
ре, үлық жуаны болып, бэрі косылып, Абайды қамағалы түр. Сен 
осы жолы касына ер. Есебін тауып Абайға қанат бітір, қайрат 
бер! Дэл осы күні өзгенің сөзі емес, сен екеуміз дем беруіміз ке- 
рек. Жалғыз Абайды сүйейтін күніміз жетіп тұр, -деген [41.269.].

Осылайша атқамінерлер мен парашьш кала торе, үлықтары, 
болыстар ел басына катер тондірген шағында, ол созімен жанына 
куат болар жанды жібереді. Абайдың касында болып, калайда 
канат бітіріп, кайрат беруге шакырады. Өйткені окығаны да, то- 
кығаны да мол Дәркембай мен Базаралыдан баска Абайдьщ жальш- 
ды, жігерлі ойьш, батыл максатьш түсінетіндерде санаулы. Абайдьщ 
жалғыздьнын білдірмей, жанына демеу болуды жон көреді.

Абайдың кеменгерлік асыл ойлары санасын нұрландырған 
Дэрмен «Сол айткан заманыңыз кашан болатын заман? Біз 
болмасак, тымкүрса мынау казіргі жеткіншек бала-буындар соны 
коре ме, жок па?» деп кокейін мазалаған сауалын кояды. Абайдьщ 
сәл ойлана кайтарған жауабы:

-  Бала буын ол заманды элбетте көреді.
Ал бүгінгі ел білген үлкенді алсам тщы бірнеше жандар же- 

тер. Оған жаксы да жетер, жаман да жетер, бэлкім! Әрине, жаксы 
жаксылығымен, жаман озінің жамандығымен жету себепті, 
эркайсысы озіне тиісті орайын алар. Мен айтсам, сен сол заманға
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жетсең екен деп тілер едім. Тымкұрыса сен жетер болармы- 
сың! — деп соңғы сөздерін элденеден калтырм'ан үнімен айтты». 
[41.575.].

Кеңестік кезеңді көрген көзіқаракты оқырмандар мұны бір- 
ден сезеді. Автор Абайға алдағы Қазан революциясын, кедейлер- 
ге теңдік экелетінін, байларды қудалап, жазалайтын совет үкіме- 
тінің орнауын меңзеді дер еді. Шын мэнінде жазушы социализм 
заманын меңзеп отырғаны анық. Алайда Абайдың ой-толғамы- 
ның астарында елдің патшалық отарлыктан азаттығы, бостанды- 
ғы ғана емес, дербестігінің де нышаны сезіледі.

Авторлык сипаттауда Дәрмен Абайдың жүзінен «саналы 
көздерін алға қарай ашык кадап отырған эз ағаның екі көзі мөл- 
тілдеген жасқа толы екенін» байқайды. «Бүл сэтте мынау жүзде, 
Дэрмен жасты да, қасіретті де жэне жарқын сэуле нұрландырған 
елесті де аңғарды» деп жазушы Абай толғанысының сырын 
ашады. [41. 576.].

Көздегі жас, көцілдегі қасірет бұл өз заманына деген іш- 
тей ашу-ызаның, мұң-шердің белгісі тэрізденсе, «жаркын сэуле 
нұрландырған елес» -  халықтың надандык, қараңғылык түне- 
гінен құтылып, хат танып, сауаттанып, білім, ғылымға, өнерге 
умтылатын алдағы жаркын жаңа заманның бет-бейнесін елес- 
тетеді.

«Абай да бір шөл сахараның диханшысы өмір бойы дэн кө- 
міп, жаксылық, жарық ұрығын көміп келеді. Рас онысынан да 
бұл күнде не зәулім тоғай, не қалың нэубет жеміс, бидай өсіп- 
өніп тұрмаған-ак шығар. Бірак сонда да сан жерде, талай жүзде- 
ген, мыңдаған кеуделерде асыл өсиеттерің калып жатыр-ау, әз 
аға! Артыңда қалар ұрығың мен ұрпағьщ сол осы мьшау отырған 
жұрттай әркімнін жүрегіне, санасына егіп кеткен дэнің болар-ау» 
-деп ойланды» [40. 575.].

Дэрмен пайымдауында шөл сахараға жаксылык урығын көміп 
келуі де халкының санасын оятар, ойына сәуле шашып, калың ұй- 
кьщан арылтып, ізгілікке бастар Абайдың өлмес өлеңі мен асыл 
сөздері, өнегелі өсиеттері меңзеледі. Абайдың өнегелі өсиеті 
мен өлең-жырының тарала бастауының, үлкеннің де, жастың да 
кеуделеріне сэулелене бастауының айғ^ы.

Осылайша асыл ойлары мен кұнды сөздерін жүрегіне жаттап, 
акынның асыл түлғасынан, адамгершілік касиетінен өнеге алған
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ұрпақтың көбейіп a жэне болашақта да арта беретініне үлкен се- 
нім білдіреді.

Дәрмен сөздері -  Абай шығармашылығын үрпақ көзімен 
бағалап, байыптау. Абайдың ересектермен, жолы үлкендермен 
сұхбаты елдің жай-күйінен өрбиді немесе басқа да қозғалған 
ортак эңгімеден тың арна табады. Жастармен эңгімесінде ел- 
дің ертеңі, оку, білім, өнер үйрену, т.б. сол кездегі қазак қоғамын 
толғандыратын түйінді ойлар жарқырайды. Әсіресе, Әбішпен 
екеуара эңгімесі эке мен баланың ашык сырласуына ұқсайды, 
онда елдік мэселелер кызу пікірталасқа да айналады.

«Неше алуан жауыздык пен қиянат атаулы мені қатты 
қинайды-ау қарағым, Әбіш.. Бірақ менің сыбағам осы болып кет- 
кені ғой! -  дей түсті де, бар жастарға карап жаңа бір көз тастады: 
-  Ал сендердің замандарың басқаша болар деп сенемін. Мен ескі- 
нің арты боп, сендер жаңаның алды болсаңдар екен, тым күрыса! 
-деді» [41, 160.].

Абайдың жандүниесін мазалаған өткір мэселе -  орыс ұлық- 
тарынан бастап, болыс, аткамінерлердің елді езіп-жаншуы, түрлі 
жауыздығы мен қиянат-қорлығы. Бұл поэзиясындағы ойларымен 
де үндеседі.

Ақынның «менің сыбағам осы болып кеткені ғой!» деген зіл- 
ді сөзінде заманына, заманы аздырған ел билігіндегілерге реніші 
байқалады. Ол өз уакытының ауырлығы мен азабын арқалм'анына 
киналса да, болашақ заманының жақсы боларына үміт артады. 
Заманының ескіліктің шырмауынан шыға алмауына қынжылады. 
Жанаға ұмтылыстың жоқтығы. Осыны пайымдай келе, өзі өткен 
заманның арты болса, жаңа уақыт алды Әбіштер болса деген ізгі 
ниетте. Бұл -  Абайдың ұрпаққа аманаты ғана емес, асыл арманы, 
аңсар тілегі.

Халық өзін сүйетін, өзіне күйетін перзенттерін кашанда күр- 
меттеп, сыйлаған. Эпопеяда Абай халкының камын жеп, қайғы- 
мүңының ортасынан табылып, жігерін жаныған камқор, жанашыр 
түлға сипатында сомдалады.

Дэрменнің: «Әттең, Абай аға, қадіріңді білер халкың аз, 
қайтейін! Көзім жаңа жетті ғой! «Атаның үлы болма, адамның 
ұлы бол!» деп өсиет айтушы ең. Қысыр кеңесің емес, хан қақ 
жарғандай, хан казынаңдай асылың шының, шын иманың екен 
ғой! Садағаң кетейін жақсы жан эз аға! -  деп ағынан жары-
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луы -  Абайдай асыл ардағына шексіз кұрмет. Абай -  шын мэ- 
ніндегі адамдық болмыстың биігі де ұлысы Адамдық ұлағаттан 
адамзаттың ұлы тұлғасына айналған асыл перзенті. Дәрменнің 
«жақсы жан эз аға» деген ықыласты тілектері Абай жасаған із- 
гі істерге, қамқорлыкка, жақсылыққа -  інілік ілтипат, ізетті 
бағалау.

Мұндай ақ пейілден ақтарылған ризашылык лебіздер аз емес. 
Көбінесе Абайдың халкына жасаған алуан игі істерін жинактап, 
адамгершілік қасиеттерін бағалау бітімінде келеді.

Көкеннің жігіті К^жатай: «Елдің ұлы», «елдің ері» дейтін 
осы-ақта. Шын жаксыны көргенім де осы болар! -  деп Дэрмен 
лебізін кұптап, Абайға шын ыкыласын білдіреді.

Абайдың зор адамгершілік істерін, мейірім-шапағатын сол 
өңір адамдары ғана емес, басқалардың да сүйсіне айтуы халық 
сүйген тұлғаның абыройға бөленуін білдіреді. Абай араласкан 
қандай іс оң шешімін табады. Кедейлердің, жалшылардың, 
малшы, жұмысшылардың аузында Абай есімі ардақтала айты- 
лады. Автор Абайды халкының көсемі келбетінде дэріптейді.

Абайдың болмысына, елі үшін атқарған ерен істеріне сүйіс- 
пеншілік зор. Бегештің асылымыз, ардактымыз деп мадактауы 
да Абайдың халық сүйіспеншілігіне бөлену сипатын аңғартады. 
Бір жағы елге жасаған жақсылықтары бағаланады. Орта жүз- 
дің төрт арысының басын қоскан Білеубай кажыға ризашылық 
пейілін де танытады. Бегештің сөзге шешендігі өз алдына, ойын 
жүйелеп, эр нэрсені байыбымен, көкейге түйіп, сараптай білетін- 
дігінде. Біріншіден Білеубай кажының осынау игі жақсыларды, 
алғыр ақыл-ой иелерінің басын қосқан дастарханның қасие- 
тін үғынады, екіншіден, жайшылықта басы косыла бермейт- 
ін қазақтың эр руының өкілдері табысуын қазактың жиналуы 
деп пайымдайды. Абай туралы артык-кемі жоқ, қарапайым 
лебізге уакыттың сөзуар орамды адамы Серке де серпіле сөй- 
лейді. Абайдың қадір-қасиетін асыра түседі. Абайды «Тобыкты 
ғана емес, исі Орта жүзден орасан, ойқастап озған жүйрікке» 
балайды.

-  Кім еді Абай, ол Тобыктының ғана Абайы ма еді? Жоқ, исі 
Орта жүзден орасан, ойқастап озған жүйрігім болатын! -  деп ке- 
ліп, тағы бір Абайды көтере атаған тұсында «ол кім еді?» -  деп өзі 
сүрап барды да такпақтай жөнелді.



5-тарау. Заман тартысындагы күрескерлік мұраттар 315

-  Ол қоңыраулы бұйра нарындай, көпке пайда көп еткен көк- 
темдегі жауындай жаксымыз болатын! -  дегенде тағы осындай 
кұрмет, мадақтау сөзді Серке де іле жөнелді.

-  Тілі бұлбұл, аяғы дүлдүл дейтініміз Абай еді! -  деп Серке 
енді бір кезек сөзді мақсатқа карай бура тартады.

-  Көштің байсал тапқаны, көкорайға қонғаны, даудың байсал 
тапқаны, төрешіге барғаны! -  деп, құбажондатып, айтқалы 
отырған жайларын тұспалдап өтті. Тағы да Абайдьщ қасиетіне 
мақтау айтып орағытып келді.

-  Отка салып ерітсең де алтын сірэ жез болмас, аякка шулғау 
қылсаң да, асыл жібек бөз болмас! Біз Абайдьщ касиетін кор етер 
жайымыз жоқ! -  деп бір токтай берді.

Сол кезде Айтқазы да ой мен қырдьщ калың топ елінің аңғарын 
танытып, Абай бейнет көрсе де, халкының қамқоры екенін атап 
кетті. Халық камын жеген жақсынын жолы оңай болмайды. Ер 
басына ол қымбатқа түсетін ауыр салмак екенін шешендікпен 
коса акылды сөйлеп келіп, өзінше бір ойлы түйін тастады.

-  Қорғасындай толкып балкысаң, бейнет көріп алкынсаң, 
максатты тура табарсың! -  дегендей, Абай өзі үшін емес, ел үшін 
іздену мен киналуда еді. Оның түскен оты ел камының оты еді! -  
деп енді өзгелер айтпаған тағы бір жайды орай келген» [41. 519.].

Абай атын айтканда тау суьшдай таза, мөлдір көңіл мейірле- 
не шаттанады. Абайды такпактата төккен бшғалауы: «коңыраупы 
бұйра нарындай,көпке пайда көл еткен көктемгі жауындай жаксы
мыз». Қоңыразшы бұйра нар керуен көшті бастайды. Тапкыр ой 
өзегінде -  Абай ел бастаған көсемдік тулға. Көпке пайдалы көк- 
темдегі жауьшдай жаксыльн-ьшьщ молдығы, ел үшін еткен ерен 
істері, көктемгі жауын жерді ылғалдандырьш, көкті жетілдіре- 
ді, жемістерді гүлдендіріп, ағаштарды бүрлендіреді, мал кұрсағы 
тойынып, төлдер аяктанып, айнала жайкальш, жасарьш, жасанады. 
Елге жасаған камкорлығы, жаксылығы дәріптеледі. Демек, 
Абай -  халыктын камкор, кормалы, еліне үлкен пайда келтірген, 
талайларта киналғанда кол үшын берген парасатты түлға. Абайдың 
зор адамгершілік касиеттерін, асыл істерін, жаксылыктарын 
бағалау мұнымен алкталмайды, «тілі бүлбүл, аяғы дүлдүл» деп 
Серке көңіл кесімін жеткізеді. «Тілі бұлбұлы» -  Абайдың шешен- 
дігі, акындығы, ойшылдығы, сөзге жүйріктігі, алғырлығы. «Аяғы 
дүлдүл» дегені кай уакытта да кандай ауыртпалык киындьщта
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халықтың қалың ортасынан табылуы. «Дауцың байсал тапканы, 
төрешіге барғаны» -  Абайдың эрбір істің анык-канығына жетіп, 
жасаған адал шешімі, батыл кесімі нағыз тура бите тән шыншыл- 
дығы дэріптеледі.Тағы да Серкенің «Отқа салып ерітсең де, алтьш 
сірэ жез болмас, аяққа шұлғау кылсаң да, асыл жібек бөз болмас!» 
деп Абайдың қасиет-қадірін даралм'ан алғыр байламы да акынньщ 
азаматтық асыл болмысьш жоғары бағалау.

Абайдың қасиетін білмейтіндер -  болыстар, атқамінерлер 
мен жуандар. Оның бейнет көрсе де, жасымай, жігері мұқалмай 
халқына камқорлығын Айтқазы да айырыкша атайды. Сер
ке, Бегеш, Айтқазының Абай туралы ой-толғамдары шешен- 
дік тапқырлығымен ерекшеленеді. Абайдың көрген бейнетін, 
киянат-қорлығын Айтказы тұспалдап «Оның түскен оты ел 
қамының оты еді!» дегені халық үшін жанын шүберекке түйген 
ер екенін ерекшелеу жэне де «қорғасындай толкып балқысаң, 
бейнет көріп алкынсаң, максатты тура табарсың!» деген ойы -  
қандай терең, мағыналы даналық. Абайдың азапты, ауыр өмір 
жолын аңғартады.

Қанша киналып, қапаланса да, елінің келешеғіне бэрібір үміт 
артады. Сол болашақ үшін біраз уакыт жоғалып барьш, кайт- 
адан сол кезеңнің жанданған, жаңарған шағын бір сэтке болса да 
көзбен көру үміті қандай зор. Ол сол бұлдыр болашақты ыстык 
қиялмен кызықтап кана қоймай, өмірден өтсе де жалғыз көзбен 
қараса да сығалап көргісі келеді. Абайдың болашак заман, оның 
адамдары туралы ой-толғамдарын автор философиялық ойлары 
тұнған жырлары мен кара сөздеріне сүйеніп жеткізеді. Кейде тіп- 
ті ғүлама Мұхтар өзінің заманы аркылы тэуелсіздікті, азаттыкты 
аңсаған арман-тілегімен меңзеп тұрғанын да байыптап байкайсыз.

Абайдың дүние, заман, қоғам, адам туралы пайымдаулары -  
жан толғанысынан актарылған сыры.

«Дүние, жаратылыс рас осы түрған Шүнайымен, Шыңғы- 
сымен, Қарауыл, Балпаң, Ақадыр, Ордабасымен ол заманға 
баратыны даусыз. Ал бүгінгі халықтан, осы кауымнан, осы заман 
адамынан сол жаксы заман калпына таман керекке жарап барар 
бүйым бар ма?.. Халықтан халыкка жетер касиет бар ма?!..» -  деп 
тағы бір ойға түйіле бергенде, Абай сүйсініп жадырай түсті. Ез- 
уінде сэл ырзалык белгісі пайда болды. Оның есіне бағанадан 
жүрек түбінде жаткандай, Дэрмен айтып келген жайлар келді.
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Жауын да бар бұл күнде, қара борандатқан дауыл да бар. Бірақ 
бүгін күні тумаса да, туар күнге атой беріп жатқан қауым да бар. 
Мынау Базаралы айтқан «Армансызбын» деген жалынды сөз, 
жан сөзі ғой. Ал ол ұран тастаған қалың ел ше?..

Дүние, жаратылыс өзгермейді. Мынау туып-өскен жер табиғи 
қалпымен сол заманға ауыса салады. Абайдын буған көзі анык 
жеткенімен, капаландыратыны қатты уайымдайтыны -  кальщ 
елі казағының тағдыры, ертеңі. Бүгінгі халықтан, осы заманның 
адамдарынан жақсы заманға не алып баруға болады? Жарқын 
келешеістің керегіне барар бұйымы -  «халықтан халыққа жетер 
касиет». [41. 536]

Осынау тұнғиык ойлардан акынның ел қамын жеген, 
болашағын ойлаған қайраткерлік болмысын айқын көреміз. Бұл 
ақындық ой-толғаныс, тебіреніс, шабыттану, яғни шығармашы- 
лык үдеріс. Әр жазушы оны өз ір-ымында, танымында сипаттайды. 
Романда Абайдың алдағы заман жайлы болжамы, жан толғаны- 
сында көрініс табады. Автор оны акынның ішкі дүниесімен 
сырласуы, оңаша ой кеіпуі іспетінде көрсетеді.

«Егер ол заман адамымен тілдесер болса, қандай, нендей 
жайларьш Абай өзі ең алдымен айтуға тырысар еді. Әрине, ол заман 
адамьша бұл түтас түрған жүмбақ қой! Ол адам көп ойланбаса, жү- 
регінің түбіне терең бойламаса. Абайды түсіну онай бола ма?.. Соқ- 
тыкпалы соқпақсыз заманда өскен мендей жанды жақьш тану, жан 
тарту арзанға түсе ме?!. Тас қараңғы далада үйірлі наданмен жалғыз 
алыскан ем. Әлсіз қолда жансыз жалғыз ғана шырақ ұстаған ем. 
Мендей ізденушіні кабылдаушы, онай біле қояр ма!..

Көптен көп айтары бар, жылап та айтпайды, жасып та сөйле- 
мейді, өтініш те етпейді, тек кана «түсін мені, таны мені» дегісі 
ғана келеді» [41. 537].

Жазушы тұжырымында Абайды білу, шығармаларын оқумен 
ғана бітпейді. Әр өлең жолын, сөзін тереңнен пайымдап, жүре- 
гінің түбіне терең бойлап, яғни ақынның дүниетанымын, мүрат- 
мақсатын, ізгілік-өнегесін түтас танып, білген жөн. Соқтықпалы, 
соқпақсыз заманның бір құпиясын, сырларын зерттеп білу керек. 
Абай сонда ғана жанға жақын тартылады. Айтушы пайымдауын- 
да Абай осының бэрін «жьшап та айтпайды, жазып та сөйлемейді, 
өтініш те етпейді». Бір ғана тілегі -  «түсін мені, таны мені» дегісі 
келер емеуріні.
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Абайды мазалаған ойлардың қағаз бетіне түсуі авторлық 
баяндауда жалғастык тапкан.

«Көңілді бұрып билеген бір кызу толкын, ыстық ойлар зор 
кеудені шарпып тулатты. Абай асығьш үйге кіріп, Әйгерімге «шам 
жаьсшы» деп тез бір тілек айтты да, төсектің бас жағындағы сүйек- 
теген кітап шкабьшың ішінен кағаз, карындаш алды. Үлкен дөң- 
гелек стол касьша кулай бере, асығып кеп отыра қалды. Жарығы 
мол Әйгерімнің лампасы стол үстіне кеп орнағанда Абайдьщ асыға 
қимылдаған, жүрдек колы астынан, өзгеше бір тың туысты өлең 
жолы созьша берді. Дэл осы сэт кешінде анык акындықтың үлкен 
биігіне ой сезімімен өрлеп шықкан зор өнерпаздьщ өзгеше бір өле- 
ңі туып еді: болашақпен өз заманын өзгеше бір халде жарастыра 
табыстырғандай. Шақ қана үн катып, иек қакқан белгі атқан еді.

Жүрегіңнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбак адаммын оны да ойла.
Соқтыкпалы соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым кінэ қойма!..
Өзі ермей, ерік бермей жұрт қор етті;
Сен есірке, тыныш ұйыктат, бак сөзіме!..

Осылайша «Өлсем орным қара жер» дейтін өлеңмен Абай ең 
алғаш рет өлімді аузына алды [41.517].

Әйгерімге шам жақтырып, кағаз-қаламын алып, үлкен дөңге- 
лек столда осынау көкейдегі ойларын жазады. Акынньщ осы бір 
шабытты шактағы заманымен мұңдасып, келешекпен сырласкан 
«Өлсем орным қара жер» жырының жазылу жайын әңгімелей- 
ді. Оны автор бір ғана сөйлеммен түжырымдайды: «Дэл осы 
сэт кешінде анык акындыктың үлкен биігіне ой сезімімен өрлеп 
шыккан зор өнерпаздың өзгеше бір өлеңі туып еді: болашакпен 
өз заманын өзгеше бір халде жарыстыра табыетырғандай». Жазу- 
шы Абай өлеңінің осындай үзақ толғаныстан, терең тебіреністен 
туындап барып, соншама сапырылысқан ойлардың сарапталып 
қағаз бетіне тізіле түсуін шығармашылык еңбекгің азапты шағы 
деп үғындырады. Осындағы «зор өнерпаз» тіркесі -  Абайдың сан 
кырлы дарынына, теңдессіз талантына салыетырмалы балама. Сол 
замандағы адамдардың ұғынып-түсінуіне лайыкталып алынған. 
¥лы талант, зор дарын деее де болар еді. Бірақ, Абай таланты
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мен ойшылдығы, керемет шығармашылығы, дүниеден өткен соң 
ғана халқына танылғаны айқын. Әр сөзге, тіркеске зерек зейінмен 
қарап, зерделеп, зергерше еңбектенген ғой, ұлы Мұхтар бабамыз! 
Үздіксіз үйрену мектебі бұл. Сөз өнерінің керемет мектебі! Нағыз 
дарынды шыңдап түлетіп, ұшыратын шығармашылық қызметі- 
нің мектебі. Бір ғана сөзбен дэуірдің рухани болмысы, ақын өмі- 
ріне жаңаша көзқарас өзгеретінін сезінген.

Осынау өлеңінің жазылу жайын, туындау себебін ақын- 
ның ұзақ ой-толғаныстарымен байланыстыра өзіндік бағалау 
жасайды. «Өлмес күшті кұптау мен ұзаққа жолдау бар. Бұл -  кү- 
ңіренген кэрінің, көрге үңілген зарлауын, айтқан өлім жайы емес. 
Дүниедегі, халықтардағы, замандардағы барлық бір өлмес күш- 
тер, мэңгі тірліктер барына барынша сенген жүректен туған, өлім 
атынан айтылған, өмір жыры еді» [41. 518].

Айтзшіы пайымдауында Абай жыры түңілдіретін, күрсіндіре- 
тін, қайғыландыратын жыр емес, дүниенің, заманның жалғаса бе- 
ретін, халықтардың мэңгілік тірлігін айғақ еткен шын жүректен 
туған өмір жыры болып дэріптеледі. Авторлык толғаныста ке- 
зекті өлеңін жазып біткен Абайдың домбырамен шат көнілді күй 
тартуы сипатталады. Бұл ақынның жүрегінен шықкан шабытты 
жырына ризашылык белгісі.

Әйгерімнің Зылиқаға кабакпен белгі етіп, жерошақ басында 
көптен кайнап, талай рет тобылғының шоғымен демделген үл- 
кен самауырды келтіруі де акынға сыйластық сезімін байқатады. 
Әйгерімнің кабақпен белгі беруі де -  ақьш жанын, жүрегін те- 
реңнен үғынуды білдіреді. Самауырдың көптен кайнап, талай 
рет демделуі де ақын шабытына, ойына кедергі келтірмеуді 
байқатады. Ақынға деген құрмет, сүйіспеншілік осы бір көркем 
детальдардан аңғарылады. Абай мен Әйгерім арасындағы үлкен 
махаббат, өнегелі сыйластық айкындалады.

Павловтың азаматтық, теңдік туралы аңсарлы тілегі Абайды 
да толғандырады. Бұл ішкі монологында Абайдың жандүниесі- 
мен сырласып, сол заманды аңсап, армандауынан сезіледі.

«Абай көңіліне осы оймен катар, кызықты ыстык хиялдай 
тағы бұлдыр тілек келе берді. Сол дүниені, сол заманды көрер ме 
еді!.. Тым құрыса үзак тірлік кешпесе де, элдебір жайдан қандай 
бір сэтінде, жалғыз көзбен сығалап қараса да, сол заман, сол 
дэуірді көрсе!.. -  деген арман, хиял Абайдың көңілін шалды.
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Соны ойлаумен қатар, «ал сол айтылған болашаққа, бұл дү- 
ние, бұл дәуреннен не баруға, жетуге болар еді!» Ол күлгін күн, 
жарқын заманның керегіне бұл шақтан не жарар еді? -  деп те бір 
ойлап кетті. Әрине, мынау тұл заманнын тусып тұрған дүниесі 
ол шаққа да осы қалпымен барады да өзгереді. Ал адамнан ше? 
Бүгінгі қауым, бүгінгі жандардан ше!.. Бул жайды бөгеліп тұрып 
ойлағанда, Абай қабағы түйіліп, жүрек жирене қысылып, өне 
бойымен түршігіп бір дір еткендей болды.

Соқтықпалы соқпақсыз заманда өмір кешкен азғантай халқы 
бар. Оның бүгінгі тірлігі -  корлык. Ол қараңғы, надан, оны би- 
леген күш-қуат қара албасты, қара түнек күштері. Бұны ойласа 
Абай бір сэт шуғыл, катал бір ойға ауысады. «Бұл өмірден кетер 
ме еді? Өліп өшіп, жоғалып, сол болашақ дүние үшін кетсе, қайта 
бір ояну үшін, бір сэтке болса да қайтадан жандану үшін өлсе... 
Болашакта аз тірлікке қайта бір келу үшін солай болса» -  деп те 
қиялдайды» [41. 516.].

Абайдың аңсар-тілегі, ыстық қиялы -  сол заманды көру. Ыс- 
тык қиялдың қызьщты болуы, тэтті елестің белгісі -  заманның 
жай-күйі. Қандай жаксылык әкеледі. Сан сауалдар Абай ойьш 
мазалайды. Абайдың арман-қиялы сондай кең. Тағдыр жазса, 
сол заманнын игілігіне көппен бірге кенелсем, калайда сонын 
басталуын көрсем деген іңкәр үмітте. Болашақты киял-елесімен 
шола отырып, сол жарқын заманға бүгінгі күннен не жарамды 
деген үлкен елдік мэселеге ой жібереді. Абайдың бүл -  кемең- 
герлік кемелдену кезеңі. Суреткер адамзаттық аукымды мэсе- 
лені алдыға кояды. Заманнын өзгереріне күмәні жок. Жанын 
мазалайтыны -  халқының ахуалы, адамдарының жайы. Дэл осы 
білімсіз надан, жауыздык, қиянатшыл, парақор, зүлым, зымиян, 
екі жүзді, жм'ымпаз күйінде қала берсе, «заманның тусып түрған 
дүниесінің өзгергенінен» не пайда? Абайды ойландыратын да сол, 
ойынан жиренетіні де осы. Ол караңғы, надан халқы билеп-төс- 
теп отырған озбыр, оцбгн'ан патшалық билік жандайшаптары осы 
қалпьшда сол заман тізгініне жармасатыньш ойлап түніледі. Жазу- 
шы мүны «қара албасты, кара түнек күштері» деп сипатгайды.

«Абай мен Павловтын жүректеріндегі сезімдері үндесіп, ті- 
лектері кабысып, ойлары катарласа дамиды, бірінің пікірін бірі 
толыктырып отырады. Адал достык негізінде екеуінде көзкарас 
бірлігі туады». [57. 65.]. «Кейіпкердің ұлттык келбеті» атты зерт-
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теу еңбегінде белгілі эдебиетші Н.Ғабдуллин романдағы Абай 
мен Павловтың эңгімелесуінің мэн-мэнісін ссылай талдап түсін- 
діреді. Осылайша, озық ойлы окымысты тұлғалардың коғам, ел- 
дің жай-күйі, әлеуметтік тұрмыстық ахуалы, келешегі туралы ой- 
пікірлеріндегі ұқсастықты, Абайдың халқының қамкор жанашыр 
тұлғасы екенін айқындап көрсетеді.

Павловпен эр жүздесу Абайдың ойын бүкпесіз актарған шын 
жүректі шүйіркелесу эрі көкейіндегі мұратына жаңа жол ашқан, 
жаңа біліммен бэсекелестіктегі ой толғауы. Осындай оңаша бір 
отырыста Павловтың демократиялық ой-түжырымындарына 
қаныққан Абай оның алдағы болашақ жайлы болжамдарына да 
көз жеткізеді.

«Қазақтар көп айтатын анау сегіз санат, министрлер, 
жандаралдар, мынау ояздар тіпті, анау сіздердің болыстары- 
ңызға шейін бар билік, эмір-құдірет күл-талқаны шығып, жоқ 
болады. Соның орнына халықтың тілегіне сай келетін жаңа дү- 
ние орнайды. Міне, ол болашақ туралы менің барлық айтарым 
осы ғана! Бұны мен ғана -  осындағы киялшыл Павлов қана айтты 
деп білмеңіз. Айтылып та, жазьшып та, бекіліп жол болып, талай 
ер кауымды бастап келе жатқан арман мен тілек осындай. Б ^ан  
сеніңіз! -  деп эңгімесін аяктап еді.

Павловтың айтқандарынан Абай ерекше бір сэулелі күн нұ- 
рын шалып қалғандай, кеудесі ашыла түсті. Сондыктан өзінше 
өлшеу, мөлшер болжағысы келеді. Еңсесі көтеріле беріп: «Енді 
тым құрыса сол жақсылық біздің баламыздың түсында туар деп 
мөлшерлеуге бела ма, жок па?» -  деп сүраған [41. 524.].

Патшалык өкімет те, елдеғі белые билігі де, жарлык заңдары 
да күл талқаны шығып, халык тілегі, арман-аңсарьшдай жаңа 
дүние орнайтьшдығын жеткізғен Павлов мүның өз қиялынан 
тумағаньш, бүрыннан талай заман жазылып, айтылып жүрген кү- 
рескерлердің ой-тілеғі, максатымен сабактастығын жасырмайды. 
Автор Абайдьщ қалай қабылдағанын ерекше бір сэулелі күн нүрьш 
шалып калғандай, кеуцесі ашыла түскен р'ымда эсерлі бейнелейді. 
Мына заманның зүпымдык пен жауыздығынан күтылар бір жақсы 
уақыттың жаьсьшдағанын акынның көреген көңілі сезеді. Еңсесі 
көтерілген Абайдьщ сол жаксылыіуса балаларының жеткенін, сол 
заманның бақытына кенелгенін қалайды. «Мөлшерлеуге бола ма, 
жок па?» дегені де -  сол арманға тілеулестік пейілін сездіреді.
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Абай арманы -  халкының теңцікке жетер, өзге елдер көрген 
игілік, жаксылыкка кенелер заман. Қиял, үміті де -  сол сэуле- 
лі, еркін заманмен ұрпағының қауышуы. Абайдың сол заманды 
аңсай күтуі де -  елге экелер жақсылығы. Халкын қараңғылыктан 
кұтқарып білім, мәдениет, ғылым жарығын шашар шақ. Суреткер 
Абайдың осы ішкі толғаныстарын жазғанда, түптің түбінде заман 
өзгеріп, қоғам жаңара калса, эрбір басшы, эрбір адам осыны мұ- 
қият санасына сіңірсе деген ізгі ниет сезіледі. Абайдың халқынан 
касиет табардай сүйсінер сэл ырзалык белгісі, шүкірлік етері -  тө- 
ңірегіне Дэрмен сиякты ел ертеңін ойлайтын, жанашыр, жальш- 
ды жастардың шоғырлана бастауы. Ол караңғылықты, надандык- 
ты еңсерер жаңа заманның беталысына б^ытталар, халкыньщ 
жайын ойлап, көкірегінде ұялаған ізгі армандарына сэуле шашар 
осындай саналы жастардың көбейе бастауына қуанады. Соларға 
үміт артады.

Роман-эпопеяның «Өкініште» тарауында ел өмірі, келе- 
шегі жайлы ойлар Абай мен Әбіш арасында өрбиді. Әбіштің 
«Сахарадағы тұрмыс калаға Караганда адымды мол бейқамдыққа, 
салғырттыкка тартады-ау. Мұнда жалқау болып кету оп-оңай» -  
деген сөзіне Абай күле жауап қайтарады.

«Әбіш пен Абай сан рет кеңес құрып, сахара адамымен оның 
ісі туралы неше алуан ойлар толғауы» да үлкен мэселе көтерілге- 
нін байқатады.

-  Анығында, мұнда ешнәрсе сағатпен, мезгілмен өлшенбейді. 
Барлык тіршілік мерзімді өлшеуден сырт жатыр, өзімен өзі. Түйелі 
көштің жүрісіндей, қоралы қойдьщ жайылуындай, баскаша. Кей
де тіпті дүниенің бұл бұрышында уакыт тоқталып, «сағат», «сут
ки», деген өлшеулер дағдыдан, кажеттіктен шығарып тасталған 
сиякты. Сахара сағаты бейне-бір токталып тұрған сиякты!

Әбіш кұптай сөйледі:
-  Мунда сағат кана емес, тарихтың өзі де жылжымай, жатып 

алгандай ғой. Тіпті ғасырлар бойы осы емес пе?! [41.131]
Таннан түнге дейін тынымсыз тіршіліктен босамайтын 

халык өмірінің шындығы айкындалып тұр. Дала еңбегі елінің 
сағатпен, мезгілмен өлшенбейтіні, баскалардың күнделікті тір- 
лігін де белгілі бір шектеулерден тұратын «Сағат», «Сутки» 
уакыт өлшеулері дағдыдан, кажеттіктен шығарылып тастауы 
казак халкының патшалык отарлау жүйесіндегі, совет үкіме-
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ті кезіндегі де азапты, ауыр тірлігін аңдатады. Дүниенің бір 
бүрышында уақыт тоқталуы немесе сахара сағатының бей- 
не тоқталып тұрғандай болуы жайдан жай айтылмаған. Жұр- 
тының осынау киын еңбегін қалай жеңілдету жолын іздесті- 
ру байқалады. «Мұнда сағат қана емес, тарихтың өзі де жыл- 
жымай, жатып алғандай ғой» деген Әбіштің сөзі ел еңбегінің 
ғасырлар бойы өзгермеуін аңғартады. Бұл -  халыктың малмен 
көз ашып, баска кәсіп түрлеріне бейімделмеуі, ғасырлар бойы 
мешеулікте қалуы. Қоғамдық құрылысты өзгертіп, адамдар 
сана-сезімін жаңа бағытка бұру ойы туындайды. Тіршіліктің 
мерзімді өлшеуден сырт жатуы, ел өмірінің, түйелі көштің жү- 
рісіне, я, қоралы қойдың жайылуына теңелуі де бекер емес. 
Жайбарақат, алаңсыз, дағдылы кэсіппен айналысып, өзімен- 
өзі коңыркай тірлігін кешкен елінің марғаулығы, момындығы 
ақьшды алаңдатады. Үлкен каладан білім алып келген Әбішпен 
көкейіндегі мазалаған ойларын бөліседі.

«Абай кырдағы тірлікпен еңбекке басқаша мэн беріп сөйлейді.
-  Еңбексіздік туралы айттың. Мал баққан, көшпелі ауылдың 

тіршілігінде еңбек ұғымды отырықшы қала тірлігіндегі еңбек- 
тен басқарак емес пе? Мысалы, осындағы мал айналасындағы 
адамдарды алайық. Ол қойшы, жылқышы, түйеші, күзетші, са- 
уыншы, мал суарушы сияқтылар болса, олардың еңбегі аса көп 
дер едім. Жэне сағатпен өлшенбейтін еңбек. Мысалы, қойшы 
қоймен бірге өріп, қоймен бірге жусайды. Күннің үзактығы 
канша болса, оның еңбек см'аттары соншалық. Жылқышы, күзет- 
ші дегендер де үзақ уақыт баққан малының қамынан, оған тиіс- 
ті үнемі ойлайтын сақтыктан, қауіппен катерден бір уақыт бос 
болмайды. Малдың күтіміндегі еңбекте тыным жоқ, үзілісте жоқ, 
ол ауыр еңбек. Рас, ерекше жалқаулық, бейнетсіздікте күн кеше- 
тін жандар да кыр тұрмысында көп кездеседі. Ал сен демалыста 
жатқан адам болғандықтан, ол соңғылардың қатарына өзімізді 
қоспайық. Кел, өзіңді аяй тұр, Әбіш! -деп күліп барып Абай сөзін 
тоқтатты». [41. 331].

Абай мал баккан елдің тіршілігімен отырыкшы қала тірлігі 
айырмасын саралайды. Алғашында «сағат», «сутки» деген уакыт 
өлшеулерінің казак өміріне жүрмеу себебіне токталады. Қазакша 
сөтке атауы болса да, орысша «суткиді» алу аркылы кімдердің ел 
билігінде үстемдігін білдіреді. Содан кейін ол малмен айналысып.
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қойшы, жылкышы, түйеші, күзетші, сауыншы, диханшы сияк- 
ты еңбек түрлеріне тоқталып «олардың еңбегі аса көп дер едім» 
деп ерекшелейді. Аса көп еңбекті «сағатпен өлшенбейтін еңбек» 
деп оны толықтыра түседі. Яғни, қойшының күннің ұзақтығына 
қарамай, күні бойы қоймен бірге жүретінін, шопандық кэсіптің 
ауырлығын козғайды. Әлбетте жаз жайлауда таң ерте атып, күн 
ерте шығып, кеш батады. Ондайда қойды таң ата өргізіп, кешкі 
8-9-дарда бір-ак коралайтыны белгілі. Одан баска жылкышьгаың 
жылқыны түнгі күзетуін кім ескерді?..

С^атпен санаспай, мезгілге мойынұсынып, күнкөріс қамымен 
еңбек ету кеңестік кезеңде де орын алды.Байкап отырсақ, М. Әуе- 
зов төрт түлік малмен таң атырып, кеш батыр ьш, азапты тірлік ке- 
шетінін жэне ауыр еңбекке қарай тиісті төлемін ала алмайтынын, 
басқа кэсіп иелері сиякты еңбек демалысьш пайдаланбайтынын, 
бұл берілмеген жағдайда да акшасын да алмауын, т.б. жеңілдік- 
терден құралакан қалғанын тұспалдаған. Абай заманы шындығы 
ретінде тұспалданса да түсінігі барлар осынау ой астарьгаан ке- 
ңестік биліктің қазақ ұлтына катысты қандай саясат үстануьшың 
ащы акиқатын аңдайды.

М. Әуезов -  халқына кажымай-талмай қызмет еткен жанкеш- 
ті жарқын болмыс.Ол Абай аузына телінген сөздерді шама -  
шарқынша іске асырды. Биік мінбелерден малшы еңбегінің 
азаптылығын, ауырлығын қозғады. Малшы балаларына каладан, 
ауылдык жерлерден интернат ашқызды. Қолынан келген қамқор- 
лығын қалтқысыз көрсетті. ¥лы ойларын үлағатты істеріне 
үластырды.

Мэтін мағынасында автор социалистік қоғамның таптаурьш 
жүйесіне көзқарасын байыптап білдіргендей. Яғни коғамға, ел 
өміріне бір өзгеріс қажеттілігі де астарланады.

Филология ғылымдарының доқторы Б. Майтанов акаде
мик С. Зиманов мүрағатынан тапкан бір дерекке сүйеніп жазған 
макаласында Абайдың ел арасындағы дау-жанжал, тартыстарға 
батыл араласып, өзінің әділ кесімін, шынайы шешімін айтканын 
дэлелдейді. «Абай өзі канша ұнатп^анымен, халык арасындағы 
дау-шарды шешуден бас тартпаған. Тумысынан адал, болмысы 
бөлек акынға әділдік сұрап келушілер көп болған. Көбінесе өзі- 
не жау жактың өкілдері арыз-мұн айтып, кесігін Абайдан естуге 
кұмарткан. Бұл Тобыкты елінде бүрын-соңды болмаған окиға еді.
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Дұрысын айтуға келгенде ол туғанына бұрмаған. Көкейіндегісін 
жасырмаған. Мұны экесі Құнанбай да құптаған.

Абай өз елі ғана емес, «Көршілес керей, найман елдерінің 
жер мен жесір дауын шешкенде де эрдайым парасат биігінен 
табьшған».[59].

Абайдың ақыл-ойының тереңдігін, көп оқып, көп білетіндігін 
ғалым бір жағдайда экесінің шешімін өзгертуімен ұластырады.

«Бірде топты жан күні бойы қуып соға алмаған түлкіні 
кешқұрым Шыңғыс бөктерінде кездейсок аңшы қанжығасына 
байлайды. Билік сұрап экесіне келген даугерлерге К^нанбай олжа 
иесі -  соңғы адам деп ұйғарым түйген. Абай кейін кеп экесіне ең- 
бек алғашқылардікі екенін айқындаған соң, Құнанбай конақтарды 
қайта шақырып, баласының билігін дұрыс санайды». [59]

Осылайша Абай ел арасындағы дау-дамай, жанжалдарды 
эділ шешіп, батыл байламын білдіріп отырған. Би,болыс, аға- 
йын, жакыным екен деп бұра тартпаған, алаламаған. Дауласушы 
екі жақтың да сөзін муқият тыңдап, нақты кесімін айткан. Абай 
атының халык арасында адалдықты, шыншылдықты жактаушы 
ретінде таньшуы осындай эділказылық, турабилік касиеттері- 
мен байланысты. М.Әуезов Абайды осындай тартысты жайларға 
батыл, белсенді араласқан, ақ сөйлейтін, ақиқатшыл адал тұлға 
сипатында сомдайды.

«Жау үлкені -  елдің дауы, дау үлкені жердің дауы» деп бір 
баурайды» деген Абай сөзі де жерді пайдаланудың үлкен мэселе 
екенін көрсетеді. «Абай жолында» жер дауы рулық сипах алғаны- 
мен, бүл бүгінде адамзаттық ірі мэселеге айналып отыр. Жазушы 
мал дауы, жесір дауы т.б. ел арасындағы ғасырлардан жалғасып 
келе жатқан маңызды жайларға ден қояды. «Қазак казак болғалы 
іргелі дауының үлкені -  жер дауы емес пе? -  дейді Оразбай 
[41.450-451.]. Осылайша жер дауының ахам заманнан ағайын, 
еларалык біхіспес күреске айналғанын аңғархады. Романдағы 
«Жер ашуы -  жан ашуы» деген сөздің өзінде үлкен мән жахыр. 
Жер -  кашанда хальщ игілігі. Оны кызғышхай корғау мэселе- 
сі, сол заманда да билігі күшхі, асып-хаскан бай-болысхардың 
жаксы, жайлы жерлерді иемденуі өхкір көхерілген. Бұл жағынан 
алғанда, эпопея өхкен уакыххың аукымды, аса маңызды мәселе- 
сін козғаған. Бүгінгі күн хүрғысынан да, ел болашағы үшін аса 
аукымды мэселе көхерген.
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Б. Майтанов «Абай жолындағы» үлкен дау-жанжалдың ру кө- 
лемінен шығып «суреткер шеберлігінің аркасында ұлттық-элеу- 
меттік мэні зор тартыс тарихын сараптайтын көркем суреттерге 
айналады» [60. 52.] деп талдап көрсеткендей, эпопеядағы элеу- 
меттік жағдайдың бейнеленуі -  сол кездегі қазак коғамына тэн 
кеселді көрініс. Оқи отырып, сол кездегі қауымнын түрлі дау- 
тартыстарьш, алауыздығын, араздығын айкын аңғарасыз.

Жазушы «XIX ғасырдың ІІ-жартысындағы казак коғамыньщ 
элеуметтік-экономикалык катынастарының негізгі ерекшелікте- 
рін ашып берумен катар, сол кездегі коғамдык өндірістің негізгі 
саласы -  көшпелі мал шаруашылығын жан-жакты көрсеткен» [1. 
83.]. Бұдан баска казак даласындағы отарлык ыкпалы да назардан 
тыс калмады.

Бүл жылдар Қазақстанның Россияға косылған кезеңі ре- 
тінде тарихтан белгілі. Сонымен катар патша экімшілігі казак 
даласын билеп-төстеудің түрлі тэсілдерін, амал-айлаларын кеңі- 
нен жүргізіп, ел ішіндегі рулык тартыстарды, алауыздыктарды өз 
максатына пайдаланғаны да аян.

Жер мэселесі, жайылымды бөлісу, жерді пайдалану тэртібі, 
жалға алу жайы, сол заманның өмір шындығы эпопеяда өткір бей- 
неленген. Сондай-ак егіншілікпен айналыскан казак шаруалары- 
ның жерін күшпен тартып алу, жер дауы өткір де өзекті мэселе 
ретінде көрінеді.

М. Әуезовтің «Абай жолында» халыктың түрмыс-тіршілігі, 
мал шаруашылығымен айналысуы т.б. ерекшеліктері бейнелен- 
ген. М ріда еңбектің ұлт өміріндегі рөлі, еңбектің адамдарды 
ортақ максатка біріктірудегі дэнекерлік ыкпалы, адам -  коғам 
-  еңбек катынасында айкындалады. Мұнда дене еңбегінің ерек- 
шелігі көрсетілген. Эпопеяда жұгтан малды аман алып калудың 
киындығы мен амалдары да көшпелі казак өміріне тэн ауыр касі- 
ретті апатпен күресу ^ымында баяндалады. Табиғаттың тосын 
мінезімен, катал кыста төндірген каупіне малшы қауымыны- 
ның карсы эрекеті сондай аянышты суреттеледі. Тарихи дерек- 
те Семей әкімшілігінде казактар кардың сіресіп катып калуынан 
малдарын жылдағы кыстауларынан алыска айдап апарған, тіпті 
Балкаш Шу өңіріне карай көшкені де мэлім [1. 87.].

Осының бәрі халыктын күнкөріс әрекетіндегі жанкештілігін 
көрсетеді. Талай адамның аштан кырылуы, күнкөріс камы, тіршілік
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үшін басқа өңірге, қалаға кетуі, арзан жұмысқа жалдануы, қайыр- 
шьшық, тіленшілікке ұшырауы -  заман шындығы. Ащы шындық. 
Тарихи дерек бойьшша Абай аз ғана малы бар байларға тиісті ақы 
төлеуге уэде беріп, олардан қар астында қалған мол тебіні бар 
жайылымның бір бөлігіне мал жаюға рұқсат сұрм'ан. Сөйтіп қатал 
қыстьщ қаһарында ауыр азап көрген халқына калтқысыз қамқор- 
лық жасаған тарихи құжаттар мен деректердің шындығы эпопеяда 
айкьш байкалады. Елдік мүдцеден Абайдың азаматтық болмысы 
биікген көрінеді. Ол -  елінің мүдде-максаты, бірлігі жолында жан 
аямай арпалысқан, халкыньщ қабырғасына батқан киьгадықтарда 
үнемі касьшан табылған камқор да қормал тұпғасы.

Архив ісұжаттарында «Абайдың қазақ халқының арасында 
егіншілікті дамытуға тікелей белсене қатысқандығы, осыған 
байланысты патша өкіметінің коныстандыру саясатына орай 
шұрайлы жерлерді тартып алуды эдет қылған патшаның экімші- 
лік орындарьша егіншінің жеріне тимеу жөнінде» жасаған өтініші 
бар [1. 189.]. Абайдың егіншілікті, диханшьшықты дамытудағы 
істері де ежелден, сонау хандык дэуірлерден, Абылай заманынан 
кең өріс алған қазақты отырыкшыландырудағы ізгі қадамдары. 
Шұрайлы жерлерді тартып алып, қарапайым халықты тасты, 
тақыр, сусыз, нусыз жерге күштеп ығыстырған патша экімші- 
лігіне қарсы шығуы да кайраткерлік келбетінің өнегелі сипаты. 
Кемеңгер Абай жайланып, көсіліп отырып өлеңін жазып неме- 
се үнемі кыр кезіп, қызык қуған жок. Халқының мұң-мұктажын 
көріп-біліп, күн сайын күшейіп келе жаткан отаршылық билік- 
тің қаупін де аңғарған. Қайтсем елімді өзге өркениетгі халықтар 
қатарына қосам деп үміттенді.

Абай өмірінің ең соңғы сэттерін эпопеядан оқу -  ауыр эрі 
қиын. ¥лы ақын тағдырының бар түйіні де көбінесе кейіпкердің 
ішкі толғанысымен және айтушы баяндауымен алмасып отырады.

«Абай осылайша бар асыл жандарынан айрылғанын көріп кү- 
ңіреніп болды да, үғымсыз бір дертке түсті. «Күнім санаулы, мен 
де жоқпын, дауа жоқ!» -  деген екен Баймағамбетке. Қасындағы 
Кәкітай, Ақылбай сияқты іні-бала, жақындар «доктор алғызамыз» 
дегенде Абай суык кана түйіліп, бас шайқаған. Мүлде керек ет- 
пейтінін білдірген. Бүнда енді түні бойы титтей көз шырымын 
алар ұйқы жоқ. Күндіз жалғыз-жарым оқыс айтып қалған сөзден 
бөтен тіл де жок...
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«Не болды», «сізге не болды, Абай жаным!» деп үй оңашада 
беті-жүзін ыстық жасымен жуып, үш рет, үш күндей оңаша 
оралып келген Әйгерімге де Абай жауап қатпады. Басын шайқап, 
Әйгерімді арқасынан сипап, басынан, бетінен аялап кояды. Үшін- 
ші рет қана Әйгерімнің жас тамшысы түйіліп түрған оң көзінен 
бір рет сүйді. Сөйтті де алақанымен «басқа жайды айтпа!» деген- 
дей ым жасады.

Абай үшін қазір дүние жыртылып, бұзылып, қүлап, тозып 
бара жаткандай. Бұл білген жақын дүние дэл солай» [41. 597].

Абайдьщ күңіреніп, жан азабьша, ^ ім с ы з  дертке түсуін- 
ің де себебі бар. Ол -  жанында мұңдасы, сырласы, акьшшы- 
сы, жанашыры, сыйласы, кимасы болып жүрген талай аяулы, 
ардақты адамдарынан айырылуы. Еске алған сайын әжесі Зере, 
анасы ¥лжанның өмірдегі орны бір бөлек екенін сезінеді, тағы да 
егіле қиналатыны -  Мағаш, Базаралы, Ербол, Әбіш ардақтылары- 
ның арадан кеткені. Енді міне өзі де тірліктен күдер үзіп, «Күнім 
санаулы, мен де жоқпын» деген катал жүрек кесімін Баймм-амбет- 
ке жеткізуге мәжбүр. Дэрігер шақыртуға да көнбейді. ¥йкыдан 
айырылып, көкірегінде шалқар ойды айналасына құштарлык- 
пен тарататын төгіліп түрған тіл де тежеле бастаған. Тек күндіз 
анда-санда ғана сөйлегені болмаса, сөзге де эл-дәрмені шектеліп 
калғандай.

Абайдьщ өмірінің соңғы сэттері эпопеяда кандай аянышты, 
ауыр суреттелген. Әйгерімнің айналып-толғанып, жаны калмай 
жүргені де Абайға түк те эсер етпейді. Тек бар болтаны аяулы 
жарына, сүйікті, сырлас, сыпайы сьвдарына деген махаббатының 
СОҢҒЫ белгілерін білдіріп, аркасынан сипап, басынан, бетінен 
аялаудан баска амалы жок. ¥шінші келгенде тана жас тамшысы 
түйілген он көзінен бір рет сүюі де ерлі-зайыптылардың мэңгілік- 
ке коштасуынын актык белгісі тэрізденеді. Алаканымен «баска 
жайды айтпа!» -  деп ым катуы, ештеңені тыңдауға кұлкының 
жоктығы. Тыңдаса да, айтар сөзін сарнатып емес, санатып жет- 
кізердей. Абай үшін дүниенің жыртылып, бұзылып кұлап тозып 
бара жатуы да -  актык сапардың жакындауы.

Абайдын өмірінің актык сэттерін эпопеядан окып отырып, 
акынның жан толғанысын, көкірек күрсінісін, ішкі арыз-арманын 
терен сезінесіз. Сезінтетін -  Әуезовтің күдіретті таланты және 
калам кұдіреті. Абайдьщ Кәкітайға айткан жүрек зары кандай
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аянышты. Суреткер оны ой-қиялдан туындатпаған. Ақын өмірі- 
не негіздеп, соның түйінін алып, тағдырына тұжырым жасайды.

-  Құп-қу болып, жапа-жалғыз қалыппын! Бақсының мола- 
сындай жапа жалғыз қалыппын. Кімім қалды, нем қалды!? -  деп 
өзімен өзі сыбырлай күбірлеп сөйлеп кетеді.

-  ...Ей, сорлы заман, менен аяған қай кастығың қалды... Мен 
ішпеген у бар ма!.. Жүрегімді көрші міне, жарадан сау жер қалды 
ма? Мұнша ғазап шеккендей не жазық, не айыбым бар? Көп көр- 
геннің шер кеуденің элсіреген тынысы ма?! -  деп біраз отырып 
барып, тағы да бір ауық уланған оймен оянғандай болады [41. 
598.].

Бақсыньщ моласындай жалғыз қалу жанындағы жақын сырлас, 
сыйлас, мұңдас, ақылдастарының, қолдап демеп, сүйеушілері- 
нің жоқтығы. Олар; Базаралы, Мағаш, Әбіш, Дэркембай. Акын 
жүрегі сол аяулыларын, асылдарын іздеп аласұрады. Енді бір 
сэт заманға айтар зарьш жеткізеді. «Менен аяған қай кастығың 
қалды!..» деп көкірегін кернеген өкінішін өксікке үластырады. 
«Мен ішпеген у бар ма!» деп тағдырының ауыртпалығына, 
басынан кешкен тірліктің небір қиянат-қорлығына налиды. Жү- 
регі жаралы. Осыншама азап шегетіндей не жазық, айыбым бар. 
деп тағдырына кінэ артады. Бэрінен көнілі қалған шерлі кеуде 
аурумен арпалыс та ажал ғана азабынан күтқарардай, дэрменсіз, 
шарасыз халде. Окисыз да ақьгамен бірге жаньщ егіледі, жасы- 
ңыз төгіледі, тірліктің ащы-түщысын татқан талайлы таланттың, 
кемеңгер тұлғаның бар өмірін көз алдынан өткізіп, соңғы татар 
дэмінің бітер шағына таяғанын сезінесіз де... «ей, өмір-ай» деп 
еріксіз күрсінесіз.

«Зарына шыдамаған Кэкітай егіліп жылап жіберіп, көз жасын 
көрсетпейін деп үйден шығып кеткен еді. Дертті жанның, оған 
қадала қарап эр қыбырын баққан жалғыз ғана Дэрмен қапты. 
Соған Абай тағы біраз сыр, шер тастап еді.

-  ... Жапан түз, елсіз, жолсыз cap далада жалғыз түп ағаш 
өсіпті.

Айлар, жылдар, не замандар жасапты. Әрбір көктем күніне 
үмітін артып, шат қуаты жапырағын жарып гүлін атыпты... Талай 
жт.тпттяр өтіпті. Әр жылының гүлдері мен дэндері ұшып, тарап ке- 
тіп жатыпты. Сан жапырақ сарғая солып, жок болыпты. Бір заман 
сол айдаладағы жалғыз ағашка жай түсіпті де жайрапты. Бар
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бұтактан, гүл жапырақтан, дэн нэрден айрылыпты, ажырапты... 
Қурап, шошайып қалған жалғыз ғана қу ағаш көк аспанға тіл 
катыпты. He жазып ем, не еүмдық, не зұлымдық етіп ем?! Бітгім 
міне, тек, көк аспан, куәм едің, сенен ғана сұраймын. Сорымның 
да куэсі, көгерген гүл атқан шағымның да куэсі сен едін, кең көк 
аспан! Сен ғана бір айтшы... Мен өлейін, бірақ еол сан жылдарда 
сенің желдерің қуып экеткен гүлдерім, дэндерімнен ұрпақ, нэеіл 
қалар ма?.. Шанда біреу, санда бір сайда болса да жас жапырағьш 
көкке созып, гүл жемісін жер жүзіне берер ме?! Әлде бір-бір өл- 
кеде, тағы бір замандарда сол гүлдердін бір тобынан саялы тоғай, 
мэуелі бак өсер ме!.. Бұтақтарында өнген-өскенді мадактап кұмар 
бүлбұл сайрар ма! Саясында жас өмір, жаңа дэурен мекендер ме! 
-  деп өзімен-өзі шын бір үлы шабыт, акын шабытымен шарыктап 
бір барды да, содан соң үні өшті». [41.599].

Абайдын жан-жүрегінін зарына Кэкітай да шыдамайды. 
Шыдамдысы Дәрмен ғана. Абайдың оған көңіл сырью, жүрек 
шерін актаруы да бекер емес. Ақын жанын, адам жанын түсіне- 
тін, Абайдын өлмес өлеңдері мен өнегелі өсиет сөздерінін каді- 
рін ұғып, қасиеттеп ертеңге жалғап, жана тыныс беретін үміт- 
кердің біреуі Абайдың оған шаккан мүң-шері қандай толғаныс- 
ты, тебіреністі. Ақыннын жапан түз, елсіз, жолсыз cap далада 
өскен жалғыз түп ағашы -  өз өмірі, арманы. Әр көктемдеғі шат 
қуаты жапырағын жарып ғүлін атқан үрпағы, тілеулес, тілектес, 
қолдаушы қауымы. Жалғыз ағашқа жай түсіп, бар бүтактай, ғүл 
жапырақтан, дэн нэрден айырып, ажырауы да қандай аянышты 
көрініс. Асьш мүраларын алдағы ғасырларға апарар аманаттарын 
замандарға жеткізер, ^ы нар ұрпактың қалмауына қапаланады 
Ақын жанын мазалайтын да, жүреғін қинайтыны да сол. Енді 
сорының да, көғерғен гүл, аткан шағының куәсі аспанға соңғы 
үмітін артқандай, содан ғана медет күткендей. Жел куып жет- 
кен гүлдері дэндерден нэсіл, түқым қалып, қайта көктеп шыға 
ма?! Жас жапырағын көкке созып, ғүл жемісін жер жүзіне бе
рер ме, сол гүлдердің бір тобынан саялы тоғай, мэуелі бэйтерек 
өсе ме деғен іңкэр үмітін үзбейді. Сонан соң мэуелі бақ, саялы 
тоғай бүтақтарында өнғен-өскенді мадақтаса, қүмыр бұлбүлдың 
сайрауы -  саясында жас өмір, жаңа дәуірдін орнығуы.

Бүл -  Абайдың алдағы заманға айтқан актык арыз-арманы, 
соңғы аманат, тілеғі.
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Автор Абайдың осынау жүрек шерін, ішкі жан сырын, көңі- 
лін тербеген толқын-толқын ойларын суреткерлік керемет көре- 
гендікпен, терең тебіреніспен, ақындық алғыр сезіммен, психо- 
логиялық толғаныста шебер жеткізе білген. Абай оңаша ой ке- 
шіп отырған сэтте, мынау жалған тірліктін өткіншілігін саралап, 
пайымдаумен бірге, ертеңгі болашаққа да көз жібереді. Келер 
заманның келбетін болжамдап, көкірек көзімен көре біледі. 
Заманынан гөрі адамдарына айтар назы басым. Автор Абай тағды- 
рының ақтық сэттерін сондай психологиялық сипаттаулармен 
ширықтырып, жан толғанысын толқыта, тебіренте суреттейді.

Абайдың дүниеден өтуі қалың қауым үшін үлкен касірет. 
Қабырғасын кайыстырған кайғы-қасірет ауырлығы халық жүрегі- 
не зіл-батпан салмақ салғандай. Әркім көңілінде -  Абай түлғасы, 
жаксылығы, дарындылығы, өнері, өнегесі асыл қасиеттері. ¥мы- 
тылмайтын, еске алса күрсіндіретін, өзегін өкіндіретін өлім, 
қайғы. Арқалы, ақылшы азаматын жоғалтып жылайды жүректе- 
рі. Солардың бірі -  асыл болмысты акынның сүйікті жары, аяулы 
аңсары, сүйікгісі -  Әйгерім. Әйгерім жоқтауы роман шарықтау ше- 
гінде авторлық баяндауда өзгеше көркемдік шешіммен көрінеді.

«Тағы бір кезек Зейнеп үні басыла бере, өзгеше сұлу, салқын, 
бірақ сондай биік шыркап, тамаша қалқып сорғалаған бір дауыс 
кетті. Ол жылаған Әйгерім еді. Абай өмір бойы сүйіп өткен, 
тамашалап сүйіп өткен саналы сұлу жар. Көп заманнан тыйылып, 
тоқталып қалған ғажайып энші өнерін, енді айтып болмас арманы 
мен зарына арнапты.

Бұл жоқтаудьщ осы отырған халайык естіп көрмеген, болжап 
білмеген санасы да, қаралы сэні де басқаша. Айтылып жатқан со- 
ны сөз де өзгеше».[41.599.].

Әйгерімнің Абайды жоқтап жылауы жырмен жетеді. Жоқтау 
жырды жазған Дэрмен. Жоқтаудың ерекшелігі айтушы ұғымында 
«халык естіп көрмеген, болжап білмеген қаралы сэнінде». Сөзі- 
нің саналығында, өзгешелігінде. Жэне оны жүрегімен жылап 
жырлаған, әуендеткен», «тамаша калқып сорғалатқан» -  «Абай 
өмір бойы сүйіп өткен, тамашалап сүйіп өткен саналы сұлу жар» 
-  Әйгерім. Жазушы саналы сүлу жар деп Әйгерімге мінездеу 
жасаса, жоқтау жырында «санасы да, қаралы сэні де басқаша!» 
деп сипаттайды. Күнделікті, жаттанды жоқтау емес. Айтушы 
пайымдауында.«¥лы өнер данасына күйлі саздың шебері келген.
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Жүрекпен туыскан бір туғаны келіп, өзгеше бір ескерткіш орната 
отырғандай». [41]

Абай туралы элі күнге казак баласы айтпаған сөздің соны- 
лығы, кымбаттылығы авторлык баяндауда сауал сабактастығын 
кұрайды.

«Әйгерім айткан сөз бул өңірде, бұл шакка шейін Абай жө- 
нінде элі күнге казак баласы айтпаған сөз. Асыл жардың аузы- 
мен, халык ұлы Дэрмен Абайға халык атынан үн катады. Несімен 
кымбат! Қандай кадірлісі еді халыктың Абай! Оньщ тілімен зарлы, 
шерлі аналар жылап еді. Саналы ата, ойлы азамат ой таратып еді. 
Оның үні мен өрісі бар, үміті бар жас буьш жамандыктан жирен- 
генін, жаксы күнді көксегенін таратып айтып еді. Сол үшін Абай 
өлген жок бүгін.

«Өлді де)те бола ма ойлаңдаршы, 
Өлмейтуғын артына сөз калдырған!» -

деген өзіңсің, Абай аға!»
Алтын Терек, арсыға кұлаш ұрған ардакты азамат, сен өл- 

мейсің! Еліңнің жалғыз жан, ең соңғы ұлы ма, кызы ма, ең ке- 
йінгі нэсілі бірде-бір жан болса, соның да кеудесінде сенің атың 
бірге кетеді. Сенің тірлігің бірге жасайды, сенің нұрың бірге 
жаркырайды!.. Алдың жаркын, өзің солай сеніп ең... Анажұртьщ 
сені өлді демейді!» [41.600]

«Дэрменнің Абайға халык атъшан үн катуы да» -  ардакты тулға 
аруағьша кұрмет. Абай -  халык перзенті, кадір-касиеті де биік ұлы 
түлға. Халкына жасаған жасампаз еңбегі зор. Қэддырған өлең-жыры 
іфшбат. Өйткені үлкен мен кіші, барша ел жүрегіне жаттап, көңілін 
эн-эуен етіп шыркап, өнегелі сөздерін өсиеттеп айтады. Абайдьщ 
есімі ел жүрегінде мэңгілік жаңғырады. Абай -  ғасырлар жасай бере- 
тін, дэуірде жаңа қырьшан жаркырап, үлылығьша табындыра бере- 
тін кемеңгер түлға. Өлмейтұғьш артьша сөз калдырған Абайды өлді 
деуге келмейді. Автордьщ айтпағы да ұлылыктьщ мәңгілік касиет- 
тілігімен халык жүрегінде сэулеленіп калатындығы. Айтушыньщ 
тебірене, толғанған жүрекжарды сөздерінде. «Алтын терек арсыға 
күлаш үрған ардак азамат» -  ұлы Абай.

Абай -  елін өркениетке, жаңа қоғамдык мэдениетке тартып, 
халкына болашактың жаркын жолын нұскаған дала данышпаны.
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Жидебайда Ши қорықта шырылдап дүниеге келгенде бауырына 
алған анасы енді жер бесікте де «ақ құшағы, адал мейірімімен 
бауырына басты».

Ұмтылмас ұл өмірге экелген ана да -  мэңгілік өлмейтін 
аяулы тұлға. ¥лы перзентімен ел мақтанады, даңққа бөлене- 
ді, қадір тұгады, пір санайды. Абай -  ұлы талант, халкының 
камқор, қайраткер тұлғасы, данышпан, ойшыл, ақын, ардақты 
асыл азамат, мэңгілік өлмес, жасампаз, ғибратты болмыс. Автор 
ойы осыны аңғартады. Жүрекке мэңгілік жатталар, күттттарлық- 
пен қурметтеле айтылар есім деп ерекшелейді. Осынау улм'атты 
пайымдаулар мен бағалаулар халық атынан, халык өкілі Дэрмен 
атынан жыр больш төгіліп, Әйгерімнің жоқтау эуеніне айналады. 
Осының бэрі ұлы Абайдын мэңгі ел құрметіне бөлену айғағы. 
Абай өз заманы ғана емес, талай заман занғарында да асқактап 
тұрады.

Абай дүниеден өткеннен кейін де, халық оньщ жақсылықтарын, 
ізгілікті істерін, асыл касиеттерін қастерлеп еске алып, р[ы 
тұлғасьш ардақтап, аруағын құрметтеді. Әйгерімнің жоқтау жырын 
өлең үлгісінде бермегенімен, айтушы онын мағынасын қысқаша 
мазмұндап, Абайды «өлім де женбес жан» деп даралайды. Шың- 
ғыстау өңірінде өмірден өткендердің ішінде өлімді жеңбес жалғыз 
жан болса, ол өзі деп біледі Абайдың үлы түлғасын, асьш істерін, 
ізгілік өнегелерін сүйіспеншілікпен дэріптейді.

Әйгерімнің ғажайып үнімен, соншалық өзгеше шыккан 
жоқтау жырынын ерекшелігі «Сөздін сұлульн-ы, биіктігі күмбез- 
дей!...» деп бағаланады. Әйгерімнін жүрек жалынымен шықкан 
өшпес, тозбас сөздерімен жеткен Абайға ақтық арнауы көркем, 
поэтикалық мэтіндермен өрілген. Әдемі де мэнерлі жырдай жү- 
рекке жылы тиеді.

«Көкпенбек түпсіз биік аспанда қалықтаған аққудың аппақ 
таза қанаты күн ш^ыласына малына алтындай жарқырамас па 
еді!.. Қасиетті қүс ақ қанатын кақпастан қалкып, баяу ғана сүң- 
қылдап толқып, тамаша бір үн салмаушы ма еді!..» [41. 600]

Ақкудың сұнкылдап, толқыған үні тебіреністі көнілді баураған 
сұлу көрік естен кетпестей көкейге конады. Әйгерімнің Абаймен 
косқан күй-шері ең соңғы жыры, ен соңғы үні. Үсен, Мүрат, Шә- 
кет сиякты Абайдын жас шэкірттерінің ортасында отырған Дэр
мен Әйгерімнің күй шері, жыр-жоктауына ойын білдіреді.
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Авторлық баяндау мен монолог арқылы Абай аруағьша 
тағзым, аруағын қастерлеу, армандарын жүзеге асыратьш ой -  
серт сипатында түсіндіріледі.

«Сактармын, қойнымдағы алтынымдай сактармьш сіз 
қалдырған дэндерді... асыл ұрықтарыңды... -  деген ой келгенде, 
Дэрменнің есіне Абайдың ең соңғы терең бір арман шері келді.

Ол кең аспаннан сол дэндерінің болашак тағдырын білмек 
боп еді. Енді Дэрмен ойласа сыр тереңі, арман зары сол екен... 
Әйгерімді тыңдай отыра Дэрмен өз ішінен Абай сүрауларына 
жауап іздейді.

-  Абай аға, кадірлім! Ол дэндерің өлген жоқ, жойылған жоқ. 
Рас, бұл күнде бір араға біткен дүм тоғай болмасын. Үлкен бақ 
боп түрмасын... Бірақ ен дала мол сахараның бар бойында ол дэн- 
дерің өсіп келеді... Көп өсіп, көктей өсіп келеді... Өсе бермек күн 
санап та жыл санап... Сол үшін де өз өмірімде, өле-өлгенше асыл 
сөзіңді сақтармын, ата тәрбиеңді ақтармын, ағажан! -  дей берді.

Адал жар жоқтауымен Абай жаңаша жолға өтті. Ол өлмес- 
ке қадам басты! Әйгерімнің эні мен соған оральш айтылған Дэр
мен жыры Абай туралы кейін туатын бар өнердің басы еді. Жаңа 
туған эннен бастап Абай жаңа туысқа ауысқан». [41. 602]

Дэрмен жауабьшдағы «Еккен дэндерінің бір ар^а  біткен дүм 
тоғай, үлкен бақ болмаса да, ен дала мол сахараның бар бойында 
өсіп келе жатқандығы» -  Абайдың өлмес, өшпес жырларының, 
ғибратты қара сөздерінің, асыл ойларыньщ, кұнды мүралары- 
ның елден елге, ұрпақтан-ұрпаққа таралып, шалқар далаға жайы- 
лып, қалың кауымның игілігіне жарауы. Оның күн санап та, жыл 
санапта өсе беретініне сенімді. «Сол үшін де өз өмірінде, өле-өл- 
генше асыл сөзіңді сактармын, ата тэрбиеңді актармын, ағажан!» 
деп акын аруағы алдында мэңгілік серт береді. Абайдың жыр- 
дастандары, кара сөздері, аудармалары халыктың кастерлі кұн- 
дьшығы болып мэңгілікке калатындығын айғактайды. Ол туралы 
жырланар жыр, шыркалар эн, жазьшар шығармаларды болашак 
үлесіне аманаттауы да ғибратты ғұмырының мэңгілік екендігі. 
Бүл Абайдың өнегелі өмірінің, өркен жайған өсиеттерінін, халкы 
бойтүмардай сақтар мүраларының өміршеңдігін білдіреді.

¥лы акынның дүниеден озуы туралы жазушы көз көрген 
жандардан, көне көздерден естіген болар. Бірак оны сол күйінде 
жеткізу көркем шығармада киындау. Кейде көркемдік киял ко-
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сылады. Абайдың өмірден өтуін жазушы астарлы эрі көркем түр- 
де тебіреністі суреттейді.

«Өзін тағы суык, түпсіз, лай реңді толқынды судың ішінде се- 
зеді, ол жүзген болады. Бірак жакында жетерлік жаға жоқ. Тек 
алыста, көз ұшында, кияда ғана эзір бергі бетін түн түнегі баскан, 
биік қоңыр бел бар. Соның ар жағынан, алтын арай, жақын таң, 
түн түнегін азадай серпілтіп, баяу көтеріп жеңіп келе жатқандай. 
Абай бар ойы-бойымен сол асыл арай алыс таңға кыбласындай 
бой ұруда. Ал жақын дүние суық, лай, түпсіз тұңғиык боп тарта 
берсе бұл өше берді, сөніп, семе берді». [41. 598.]

Бұл -  Абайдың ой-елесі. Өмір мен өлімді бөліп жаткан тір- 
шілік ағынындағы соңғы уақыт көрнісі. «С!уық, түпсіз, лай рең- 
ді толқынды судың ішінде жүзгендей болғанымен, шығатын 
жағаның жоғы» да- енді тағдырдың бұйырғанына мойынсы- 
нудан басқа амал қалмағаны. «Алыстағы бетін түн түнегі басқан, 
биік қоңыр бел» -  басқа дүниенің елесі. Оның ар жағынан, алтын 
арай, жақын таң түнегін азадай серпілтіп, баяу көтеріп жеңіл келе 
жатуы да-ақыннын өлмес өнегелі жаңа өмірінің басталуы.

Тэтті өмірдін таусылмас қызығынан мәңгіліктен бақилыққа 
ауысуы жақын дүниенің суық, лай, түпсіз тұңғиық болып тарта 
беруі, өліп, сөніп, сене беруі де -  шіркін гүмырдың таусылар сэті. 
Жазушы Абайдың дүниеден өту сэтін ссылай тұспалды, астарлы, 
философиялық, поэтикалық ұғымында сипаттаған.

Ажалды эркім ойымен эрқилы елестетеді. Абайдың ой-қия- 
лында -  жұмбак жай, буалдыр, бұлдыр елес, бұлыңғыр көрініс. 
Абай өмірінің, заманының мэн-мағынасын суреткер калай тебі- 
реністі жеткізген.

«Бір күйге сайған жаңағы жұмбақ жай, оның ең соңғы деміне 
дейін ой, қиялынан, көз алдьшан кеткен жоқ. Осылайша айналасы 
айыкпаған сұр түман, суық заман ішінде, ұлы жан дүниеден көш- 
ті. Мағаштың қырқын беріп болған күннің ертеңінде Абай жэ- 
не каза тапты. ¥лы кеуденің ыстык демі тоқталды. Шөл даланы 
жарып аққан дариядай, игілік өмір үзілді. Сонау бір шакта тасты 
такыр, жалтыр биік басына жалғыз шыккан зэулім өскен алып 
шынар күлады. Өмірден Абай кетті» [41. 598.].

Абайдың айналасы айықпаған, сұр түман, суық заман ішінде 
дүниеден өтуі -  аумалы-төкпелі заманында азапты да ауыр дәурен 
кешкені эрі бір жұмбақ, түсініксіз дэурен болған аян. Сол заман
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ішінде ¥лы жан дүниеден көшті. ¥лы жан, ұлы адам -  Абай. 
Жазушы оған түрлі теңеулер, айшықтаулар қосып, данышпан ой- 
шыл т. б. кырларын ерекшелеп көрсетуге умтылмаған.

Ол өз заманына акындыктан бұрын үлкен адамгершілігі- 
мен, халықтың қамқор, жанашыр парасатты түлғасы сипатында 
танылған еді. Кейін алғашқы жинағы шыкканнан кейін Абайдьщ 
зор таланты, ақындык даңкы эрі ойшылдык болмысы ел санасында 
зерделене түсті. Жазушы бірде ұлы жан десе, «ұлы кеуде» деп ке- 
меңгерлік, дарьшдылық касиетін ерекшелейді. Шөл даланы жарьт 
аққан дарияға теңелуі де -осьшау ұлы да ұлағатты ғұмырды өл- 
шеусіз бағалау. Игілік өмір деуі -  жаксылықпен, ізгілікпен халқы- 
ның қадіріне бөлену сипатын қастерлеу сезімі. ¥лы кеуденің ыс- 
тык демінің тоқтауы, игілік өмірдің үзілуі -  халкының жанына 
түскен қасірет. Абай тұлғасы тасты такыр, жалтыр биік басына 
жалғыз шыкқан зэулім өскен алып шынарға баланады. Айналасы 
дау мен тартыстан, кым-киғаш қактығыстан бір тьюшып көрмеген, 
жұмбағы да, түйін, күрмеу де мол, киын заманда «Мыңмен жалғыз 
алысып», кайтсем халкымның басьш біріктіріп, берекелі, білімді- 
ілімді ел етем деп аласұрған алып тұлға заңғарлана түседі.

Зэулім өскен алып шынардай даралануы да ұлы тұлғаньщ 
болмысын әділ де дэл бағалау. Өйткені сол заманда «қалың елі 
қазағының» қамын жеп, қайғы-касіретіне ортақтасқан бірден- 
бір дара тұлға Абай еді. «Өмірден Абай кетті» деп автор ойын 
тэмамдайды. Абай өмірден кетті деп халкы аһ ұрып, кайғыға 
салына бермейді. Жаңа өмір тынысын сезген Абай шәкіртгерінің 
ақын рухын жаңа биікке көтеруге ұмтылысы үшқындайды.

5.4. Ғүлама талантының асыл қырлары

Абай үшін эр мезгілдің өзіндік ерекшелігі бар. Қолы калт 
етіп босай калса, дамылдауды білмейтін акын шығармашылык- 
пен кызыға, кұлшына айналысады. Оқиды, ой толғайды, эсе- 
рін айналасындағылармен бөліседі. Орыс классиктерінін туын- 
дыларын тэржімалайды. Жазушы Абайдын күзгі шығармашылык 
шағын тартымды бейнелей келе, шабытты шағын Әйгерімнің 
бірге бөлісуін эңгімелейді. Авторлық баяндауда Абай жазған 
шығармаларды Әйгерім мен Мэкеннің калай көңіл қуанышы етіп 
кабылдауын аңғарамыз.
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«Абай үшін бұл күз айрықша бір шабытты еңбек күзіне 
айналып келеді. Кей түнде, немесе таңертең ерте шақта Абайдың 
оңаша отырып, жазып тастаған кағаздары ең алдыман Әйгерім- 
нің колына жинала беретін. Кішкене, аппақ ажымсыз саусағымен 
Абайдың соңғы, бүгін таңертең жазған бір өлеңін, күндегі эдеті 
бойынша Әйгерім жэне де Мэкенге экеліп оқуға бұйырды. Мэ- 
кен хатқа жүйрік, Абай сөздерін бұдан бірнеше жьш бүрын да 
Мм'ышпен бірге жаттап өскен. Өзі көшіріп алуцы да дағды еткен. 
Жарым табақ қағаздың бетіне жазылған сөзді Әйгерімнің әкелуін 
қазіргі шақта Мэкен күн санап күте жүретін.

Қарындашпен кесек жазылған, оқуға өте оңай, ірі, сұлу Абай 
жазуы эр шақта, ең алғаш Әйгерім қолымен бүған экеліп беріл- 
генде, Мэкенді ұдайы асықтыра, қуанта эсер етеді» [41. 411.].

Күз айында ақынның шабыттанған шағында, кейде түнде, 
кейде таңертең шығармаларын жазып тастағаннан кейін, Әйге- 
рімнің жинап алатыны, хатқа жүйрік, сауатты Мәкенге оқытуы 
да, өз жүрегінен шыккан дүниенің эдемі дауыспен келісті есті- 
луі де лэззат, эсерге бөлейді. Мүнда Мэкеннің Абай өлеңдеріне, 
өсиет сөздеріне сүйіспеншілігі, қүрметі сезіледі. Мағышпен бірге 
жаттап алғаны өз алдына, оны көшіріп, сақтап қайталап оқуы да 
білімге, эдебиетке ынтызарлығын аңғартады. Әйгерімнің Абайдьщ 
эр жазған сөздерін экелуге жұмсауы -  Мэкенге үлкен қуаныш. 
Өйткені Абай шабьггынан, ой тереңінен іпыққан сөздерді оқып бе
ру, мэн-мағынасын ойға тоқу -  рахат дүние. Оқуға үдайы асығьш, 
қуанатын себебі -  өлеңді кұштарлана, ынта-ыісыласпен ұғынуында. 
Абайдьщ жазуьшьщ кесек болуы, оқуға өте оңайлығы, ыкыласын 
арпырады. Абайдың карьшдашпен өте эдемі жазған сөздерін Мэ
кен шабыттана оқиды, шаттана эсер алады.

«Бейне бір өзіне арналған аға, эке сэлем хатындай көреді. Кей
де коңырқай, сүрғылт жүзіне сэл толқын кызғылт нұр шығады. 
Қобалжытқан қуанышын жасыра алмайды. Әйгерім Абай хатын 
үсына тұра, эрдайым Мэкеннің жүзіне карайды. Қиылған жініш- 
ке қастары сэл ғана діріл ете, қозғала түсіп, Мэкен эдемі, кіші- 
леу, ойлы қара көзін қағазға үнілтеді. Сол сэтте толықша, кішкене 
аузы сэл ашыла түсіп, сол жақ езуі үнсіз ғана жымиғаны білінеді. 
Мэкеннің көзі тура қарағанда кішілеу көрінгенмен, ұзын болып 
біткен. Өзгеше бір келісімі бар, адамға айрыщпа тартымды, ыс- 
тық, отты көздер» [41. 411.].
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Абайдың осынау азапты шығармашылык еңбегінің жемісін 
бірге бөлісу — Мэкенге зор мактаныш, үлкен бақыт. Абай сөз- 
дерін аға, эке сэлем хатындай көреді. Автор сол сөздерді алып 
окудағы Мэкеннің жандүниесіндегі қобалжып, қуану сэтін 
«кейде қоңырқай, сұрғылт жүзіне сэл толкын кызғылт нұр шы- 
ғуымен» психологиялық сипаттама жасайды. Мұны Абай көзімен 
емес, Әйгерім көзімен береді. Қиылған жіңішке кастарының сэл 
ғана діріл кактыра, козғала түсіп, эдемі, кішілеу ойлы қара көзін 
қағазға кадауы да, толықша, кішкене аузының сэл ашыла түсіп, 
сол жақ езуінің үнсіз ғана жымиюы да -  осынау шығармашылық 
шабытты шактың эсерлері. Өзіне артылған сенімге, ыкыласқа 
ризашылық және Абайдай ағасьшың асыл сөздерінің алғашқы 
оқушысы да, тыңдаупіысы да, тілеулесі де болу бақытьша беле
ну!. Мэкеннің көзінін тура Караганда кішілеу көрінгенімен, ұзын 
бон бітуі, өзгеше бір келісімі бар, адамға айрьщша тартымды, ыс- 
тық, оттыльп'ы да дидарының сұлулығын, сүйкімділігін білдіре- 
ді. Дэл осындай отты, тартымды ыстық, келісімді көздердің Абай 
сөздеріне терең бойлап, мэнерлі, эдемі, нақышты, ырғақты оқуы 
да сөз өнеріне деген сүйіспеншілігінің белгісі. Сөздің салмағын, 
мағынасын аскактата түседі. Осылайша жазупш сөз өнерінің 
жазылу киындығымен бірге, оның тыңдаушы көңілінде бағалану 
сипатын көрсетеді. Мэкеннің өз жазғанын оқып беруі -  Абай үшін 
аса қуаныш, аса бір керемет сәт. Жазушы Абайдың шь^армашы- 
лық шағын осылай психологиялык толғаныспен бейнелей келе, 
қандай дүние жазғанын тәпіштеп, нақтылап жатпайды. Сөздер 
деп кана түйіндеп қояды. Мұның өзі де эдебиеттің сол кездегі 
баламасы тэрізденеді.

Абай өлеңдерінің ел ішіне таралуы, әсіресе, жаңа аударманың 
жастар қызығушьшығын туғызу романда жиын-сауықтардағы бас 
қосуда эңгімеленеді. Абайдын А.С. Пушкиннен аударған «Евге
ний Онегин» романындагы үзінділер де сөзінің әсерлі, эдемілігі- 
мен бірге, эуенінін тартымдылыгымен де жастар жүрегін баурап 
алган р'ымда көрсетіледі. Дэрмен мен М ^ и п а  диалогында Абай 
аудармашылыгы ерекше сүйсінген, кұштарлықпен әңгімеленеді.

«Дэрмен осы тұста Магрипага «бүны кім айткан?» деп барлау 
сұрақ берді.

Магрипа тагы да сыпайы жүзін бұрып, күлкісіз шыншыл 
ажармен «Татьянаның Онегинге жазган екінші хаты» деп біл-
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дірді. Өзі бұл өлеңді білетін. Дэрмен кыздың не айтқанын есті- 
гісі кеп:

-  Кім сөзі? -  деп сұрап еді.
-  Мағрипа акынның айтса да, соншалық күйлі үнмен жауап 

қатты.
-  Пушкин сөзі. Абай ағам аударған!
Дәрмен:
-  Сіз оны да біледі екенсіз ғой! -  дегенде Мағрипа күлді де, 

Әбішке қарап отырып бас изеп, сыңғырлаған эдемі үнімен тағы 
жауап қатты.

-  Білемін. Менде Абай ағамның кітабы бар. Бар сөзін біле- 
мін! -  деді.

Дэрмен ішінен Абай үшін ырза бола түскендей. Бұл сахарада 
Абайдын тыңдаушысы емес, тәрбиелі оқушы кыздары бар екенін 
де еске алды». [41. 143].

Абай шығармалары көзі ашык жастардың жанына жакын, 
олар оны жаттап алып, мэнерлеп айтып бір эсер алса, сұлу сыр- 
шьш эуенімен әндетіп, эуендік нақышымен эсерге эсер қосады. 
Мағрипаның Абай аудармасының такырыбына дейін білгені 
аздай, үйінде ақын кітабының бар екенін айтуы эрі эр өлеңіне 
дейін сөзін жаттап алғаньш сүйсініспен білдіруі де -  ұлы поэзияға 
үлкен махаббаты.

Айтушы үғымында ол Абайдың тэрбиелі оқырмандарының 
бірінен бағаланады. Мағрипаның Абай өлеңдеріне құштарлығы 
Әбішпен арадағы сүйіспеншілік сезімді жақындата түседі. Ав
тор мүны Әбіштің өзен жағасында сейілдеп оңаша ой кешуімен 
ұштастырады.

«Күн бойы отырған сауықшьш топ Мұсабай үйіне таң 
қылаңдап келе жатқанда ғана тараған-ды.

Жатарда тысқа, сейілге шыққан Әбіш ауылдан үзап, өзен 
жағалап, жалғыз кетті. Оған біраз еріп барған Дэрмен кейіндеп, 
өзен жағасындағы бір таста тосып отыр.

Мөлдір салкын сулы жіңішке өзен жағасында окта-текте, кі- 
шілеу жас тал-терекгер көрінеді. Аласа ақшыл жас қайың, К ы 

зыл мойьш кездеседі. Өзеннің Әбіш келе жатқан жағы, үзақ со- 
зьшған жасыл белдің етегін жағалап отырады. Екінші жағада 
ноғай ауылының, жэрмеңкеге тігілгендей көп үйлері, мол болып 
шұбатылып, ілесіп келеді. Кей үйлердің түсынан тан ата тыным
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алған иттер жалқау, керенау ғана үріп кояды. Таң атуымен бірге 
ерте тұрған лак, козының маңыраған үндері келеді.

Әбіш осындай үздік-үздік тіршілік тыныстарын, үндерін 
шала ғана естиді. Көңілінде эзірше ойсыз, астаусыз болса да үл- 
кен кұбылыс бар. Жас жанына өзгеріс салғандай бір жаңалык- 
тың енгенін аңғарады. Бүл не? Әлі тілекке айналған, арман боп 
та өспеген, бірақ енді кайтып ұмытылмастай, өшпестей, атсыз 
бір сезім! Көзі ашық келе жатса да, алдындағы дүниені көрмейді. 
Бар жүрегі, зейінімен Мағрипаньщ ақ жүзін ғана, қоңыркай қолаң 
шашын ғана көргендей. Аппак сүйрік, ұзынша саусақтарын бір- 
тіндеп көз алдынан өткергендей. Біресе, кең ашьшатын үлкен 
шүғылалы сұрғылт көздері, бір сэт кып-кызыл еріндері, немесе 
сыңғырлап күлген сылдыр^ан үні мен бірлі жарым тіл каткан 
сөздері құлағына келгендей болды.

Осымен қатар, Әбіштің ішінде бір алысу да бар» [41. 143].
Алдымен өзен жағалауының таңғы табиғаты суреттелінеді. 

Малды ауылдың тіршілік тынысы кез алдыңызға келеді. Алайда 
Әбіштің жас жанын мазалап тұрған өзгеше бір жай бар. Автор 
алдымен сауал тастайды. Айтупіы онын сырын ашуға ұмтылады. 
«Көзі ашык келе жатса да алдындағы дүниені көрмейтін» сезім. 
Бүл өшпестей атсыз сезім -  өлердей ғашьпстык сезімі. Әбіштің 
Мағрипаға деген ынтык сезімі. Таң арайына шарпылатын ғашык- 
тык ғаламаты. Бірде ол Мағрипаның ақ жүзін, коныркай колаң 
шашын көргендей елеске енсе, бір сэт аппак сүйрік, ұзынша 
саусактарын есіне алса, енді бар ойы көзіне, қып-қызыл ерінде- 
ріне ауады. Әбішті Мағрипаның көздері «кең ашылатын үлкен 
шүғылалы сұрғылт көздері» баурайды. Жас Әбіштін көзінен кет- 
пейтін осы бір ерекшелік аркылы ғашықтык, сезім сипаты беріл- 
се, сыңғырлап күлген сылдыраған үні мен бірлі-жарым тіл катқан 
сөздерін естігендей болуы да -  ынтык көңілдің жүректе тулшған 
нэзік толқындары.

Ғұлама суреткердің адамның бүкіл болмыс сезімін алуан 
қырларымен тану қабілеті керемет. Білікті маман психологтай 
адамнын ішкі жандүниесіне терең үңіліп, сезіміндегі ерекше нәзік 
сипаттарды дөп басып көрсетеді. Жазушының түйіндеуі де өзгеше. 
Әбіштің ішкі элемінде бір арпалыс барын сездіртеді. Жас жігіт- 
тің жандүниесіндегі алысу -  ғашықтык сезімінің бойды шарпыған 
өрті. Айтушы ойының астарында «ғашықтык дерт, ғашыктың тілі
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-  плсіз тіл» деген тамаша сүйіспеншілік толғамдары аі^арылды. 
М. Әуезов кемеңгерлігі керемет, көркемдік элемі көз жетпейтін 
көкжиеіске ұқсайды. Шеберлігі де шексіз кеңістік іспетті.

«Кейде топта, кейде оңашада Мэкендер өздері де аса көп кайт- 
алай айтатыны -  Абайдың сырлы сезім жырлары. Неліктен екені 
белгісіз, Мэкен отырған шақтарда Дэрмен «Көзімнің карасы» деп 
жырласа, «Айтгым сэлем, қалам кас» -  деп, ыстық сэлем жолдаса, 
немесе «Қор болды, жаным» -  деп, наза-наласын толғаса, кейде 
бір сирек кана «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да» -  деп бастап, 
ойлы, нұрлы көзін Мэкен жүзіне тастаса, бар жасқа мэлім осы 
жырлар, дэл осы шакта Дэрменнің аузынан шыкканда бұрын айт- 
ылмаған сөздей болады. Тіпті мүлде ашылмаған сырдай, соншалык 
балқып, жаңа бір туыстай калықтап ырғалатын» [41. 365.].

«Сырлы сезім жырлары» -  кайталанбас ғажап эуенді Абай эн- 
дер!. Автор акын өлендерінің өз жүрегінен шыққан эуендей жетіп, 
жаңа өрім ашканын көрсетеді, «екі жас махаббатын тудыратын 
шарт-шаралар арасында өзгеше көп эсері бар» сезім дэнекер- 
лестігіне баланады. Дэрменнің жан сезімімен беріле «соншалық 
балқып, ашылмаған сырдай» жеткізуі де -Мэкенге деген ғашык- 
тык көңілдің белгісі. «Жаңа бір туыс» ^ы м ы  да Абай әндерінің 
айрыкша эсерлілігін, өзгеше соны, сұлу сарынды эуен-ырғағын 
анғартады. Жазушы жырдың жастардың ішкі сезімін ашатын 
сырлы, нұрлы сөздерге толы ерекшелігін, куатын көрсетеді.

Абай жырларының сыр эуені, эсем эндер де тыңдаған жанды 
ынтык етіп, еліктіріп, өзіне тартып экетеді. Бұл эндер ғашық 
жандардың үлпілдеген нэзік сезімдерін білдірудің бір бөлек бел- 
гісі сияқтанады. Ыстық сезімнің ыстык сэлеміндей болып жүрек- 
терге жол тауып, ғашық көңілді қауыштырады.

Жазушы Абайдың эрбір шығармасьшың жазылу жайьш, се- 
беп-салдарынан гөрі, оның хальпс арасьша таралуына, көпшіліктің 
калай кабылдауьша ьщьшас аудартады. Абайдың ауцармашылығы, 
кандай еңбектер аударғаны көбінесе бірінші жақтан емес, үшін- 
ші жақтан айтылып отырады. Абайдьщ кімді аударғаны туралы 
энгіме ІПұбар, Әзімхандар арасында өтеді. Акынның жырлары, 
аудармалары халыктың кызьнушылығын туғызғаны баяндалады.

«Бірак бүл ойлағандай емес, Әзімхан Абайдьщ кейбір жайьш бі- 
летін тәрізді. Ол туралап: «Абай Пушкин, Лермонтовты аударып, 
өлең шығара ма, сол рас па?» -  деп те сұрап калды.
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Шұбар мынау төренің Абай жөнінен нақтылы білетін дерегі 
барын аңдап қалды. Сондықтан да оған біраз шынды айтуға тура 
келді.

-  Рас, Абай аударады, Аударғаны рас! -  деп кысқа болсада, 
дэл жауап берді».[41].

Абайдың шығармашылығынан хабардар Әзімханның Пуш
кин, Лермонтов поэзиясын аударуына катысты білгісі келе- 
ді. Шұбар Абайдың орыс ақындарынан аударғанын растайды. 
Мұнда Әзімханның Абай шығармаларьгаа ынта-ыкыласы сезі- 
леді. Автор Әзімханның шешендігі болмаса да, кейбір сөздер- 
ді бұзып айтудағы өзінің ерекшелігін жеткізеді. Әзімханның 
Абайды Пушкин, Лермонтовтан қазақша жазғанын білгісі 
келуінің мэні неде? Абайдың өмір тарихын ғана емес, бүкіл 
шығармашылык жолын зерттеген қаламгер ретінде М. Әуезов 
Абайдың аудару өнерін, аудармашылығын таныстырады. Пуш- 
киннін «Евгений Онегин» өлең-романы мен М. Лермонтовтьщ 
«Вадимін» казакшалап, өзінше мазмұндап шыкканын эңгіме- 
лейді. Әзімхан төре осы тұста Абайдьщ жаңа туындыларымен 
танысу ықыласын білдіреді. Мұндағы Шұбар-ІІІэкэрім бейне- 
сінде алынған. Ш.Құдайбердіұлы өз жазбасында Абайдың сан 
салалы эдеби элемі туралы эрі өздерін эдебиетке баулығаны 
жайлы кеңінен баяндайды.

Акыннын шығармашьшык өмірі жайлы романда Абайдың 
өлең жазуы, оған себеп жгн'дайлар мазмундалуы заңды. Абайдьщ 
кітап элеміне құштарлығы, оку мәдениеті елге кітап окьш беруі 
де оларды білімге тарту ниетін білдіреді. Сонымен катар Абайдың 
кітап жиюы, калаға барған эр сапарында кітап алып қайтуы да бі- 
лімге, ғылымға кұштарлығын танытады.

«Шай жасала бергенде тыстан кірген Баймағамбет үйге үлкен 
бір сандык пен екі басы толған коржын кіргіздіртті. Абай ол жүк- 
терді нұскап, Құрмашка енді жай ғана бір сөз айтгы.

-  Мынау экеліп жатканы, өзің білесің, менің кітаптарым. 
Баймағамбет екеумізге жазға жетерлік осы сандық пен коржын 
толы кітап ала кайтпакпыз! Қалашы, базаршы болғанда бұл екеу- 
міздің басты шаруамыз сол! -  деген» [41. 538.].

Үлкен бір сандыкпен екі басы кітап толған коржын Абайдың 
кітапты каншалыкты көп окитындығын байкатады. Абайдың кітап 
кұмарлығынын айналасына калай эсер еткендігі сипатталады:
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«Құрмаш мұсылманша оқыған адам. Абайдың өлеңдерін кейде 
көшіртіп алып, кітапша кылып үйінде сақтайтьш» [41]

Жазушы Құрмаштың орыс эрпінде жазылған кітапты арапша 
эріпке түсіріп оқуын көрсеткен. Сол кездегі кеңестік саясаттағы 
«казак халкының екі-ак пайызы сауатты болған» деген сыңаржак 
пікірге заман шындығын карсы кояды. Ел ішінде арабша білім 
алып, ежелгі шығыс хикаяларын, жырларын жатка айтып жүр- 
ген небір білімді азаматтар барын еске салады. Тек орысша 
окығандарды сауаттылар катарына санаған солакай түсінік- 
ке осылайша соккы береді. Абай заманында елдің көпшілігінің 
сауатты, білімді болғанын дэлелдейді.

Баймағамбетке оңашада өтініп, ертегі айткызуы да Құрмаштың 
кітапка ғана емес, жаңа заман біліміне ыкыласын көрсетеді. Абай, 
Баймағамбетпен жакындаса жүріп эдебиет элеміне бетбұрады. 
«Орыстың бір үлкен ойшылы жазған кітап екен. Абай осыны 
жакында эңгіме етіп беріп еді» деп «Күміс князь» хикаясын, 
Алексей Толстойдьщ «Князь Серебрянский» романынан естіге- 
нін айтып беруі -  осының айғағы.

Жазушы романының «Еңісте» тарауында Абайдың кітапка 
кызығушылығын, кітапкүмарлык касиетін ерекшелеп көрсетеді.

«Кітабьша тағы да ерекше сүйсінген ынтамен үніледі. Бүл 
кітапка казірдегі Абай ыкыласы тіпті бөлек. Ол ыкылас -  кітап пен 
окушы Абай арасында туған жаксы бір үғынысудан. Орыс тілінде 
жазылған үзак эңгімені Абайдьщ ең алғаш рет еркін үғьш, тіл бө- 
тендігін жеңген кезі осы. Ұғымды болған кітап бірінші өткел болды. 
Таза, сара, апащ өткелдей. Абайдьщ көп жылдан бері жетсем деп, 
тырмысьш созылған, арманды жағасьша шығаратьш өткел» [41.].

Абайдың кітапка ыкыласының арту себебі орыс тілін жаксы 
меңгеруімен түсіндіріледі. Оның орыс тіліндегі ұзак эңгімені ер- 
кін үғып, баска тілдегі шығарманы ұғынып, ерекшелігін сезінуі 
көп жылдан бергі арманынын бірі болса, жазушы мүны «бірінші 
өткел», «таза, сара ашык өткел», «арманды жағасына шығаратын 
өткел» деп тіл білумен кол жеткізуін астастырады. Әңгімеде кім- 
нің туындысы, кандай туындысы екені кыскаша сипатталады.

«Биылғы өткен кыс бойы Абай неше алуан «тэпсірлерді» 
серік етіп, жалғыз табандап кадалғаны -  орыс кітабы еді. Ая- 
ғында осы көктемде, жаңа дүние саңылауы шын жаркырап 
ашыла бастағандай болған соң Пушкинге ауыскан. Қара сөзінен
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басталған. Қазірдегі өздігінен оқып, ^ ы п  келе жатканы -  Пуш- 
киннің ұзак эңгімесі «Дубровский». Тілін берген «Дубровский» 
хикаясы, өзегін де берді.

Осы таңертеңгі оңаша отырыста Абайдың бар дүниені, үй- 
мекенді, кең тынысты көктемді өзгеше шат, жаркын көңілмен 
сезуінің себебі де сол жаңа тыныс, жакын дос болған, қызык 
кітаптан ауысқан эсер еді. Көптен бұндай қуанған да емес сияқ- 
ты» [41.550].

Абайдың өткен қыстан бері орысша кітаптарды оқуға ден 
қойғаны, А.С. Пушкиннің поэзиясынан бастамай, р а қ  эңгіме 
«Дубровский» атты ұзак эңгімесін қызыға окығаны сөз болады. 
Осынау шығарманы құштарлықпен меңгеруі «Тілін берген «Дз^- 
ровский» хикаясы, өзегін де берді» деп түйінделген. Алғашында 
автор көктемгі табиғатты айналадағы бар көрік-көрінісімен жэ- 
не үй ішінің эсемдік элемімен эсем сипаттай келе, сол көктемді 
«өзгеше шат, жаркын көңілмен» өткізуінің сырын кітаптан алған 
эсермен сабақтастырады. Абайдың кітап элеміне ерекше ынта- 
ыкыласы осынау Пушкин эңгімесінің мазмұнын көңіліне конды- 
руы ғана емес, киын да болса тілін түсініп, акынньщ көркемдік 
кеңістігіне еркін көз тігуінде.

Абай орыс классикасымен танысумен бірге, баска да шет ел 
әдебиетіне құлшына ден қойып, шығармашьшық ізденісін же- 
тілдіріп отырған. Әдебиеттің озық үлгілерін оқьш кана қоймай, 
оның мазмүнын, жазылу тэсілдерін, баска да ерекшеліктерін кө- 
кейге түйген.

Түрағұлдың «Шаруа жағына көзін сирек салады. Күндіз- 
түні босатпайтын елдің жүмысынан колы да тимейді» деге- 
ні де -  өмірлік шьшдык. Абай кітап окудан, не жазудан колы 
бос^ан уакытын шаруасын айтып келген карапайым халыктың 
өтініш-тілегіне, тіршілік мэселесіне бөлген. Абайдың халкына 
айрыкша күрметі, сүйіспеншілігі олардың мұң-мүқтажына батыл 
араласуынан көрінеді.

Абайдың кітапкұмарлығы бір кітапка кіріссе, ештеңе- 
ге аландамай, бітіргенше тынбаған Түрағүл К^анбаев «Түн 
болғанда біреуге ертегі айткызып, иэ өзі айтып отыру эдеті 
барын, эбден айтып болған соң айтушының адаскан жері болса, 
айтып түзеп беретінін» еске алады. Ол «Жас кезінде: парсы жүр- 
тының ертегілерін «Жэмшит», «Қаһарман» сыкылды кітаптарын



5-тарау. Заман тартысындағы күрескерлік мұраттар 345

көп оқығанын, елді алғаш «Мың бір түнмен» таныстырғанын, 
онымен қоймай орысша жазылған «Густав эмір» жэне басқа да 
әдеби кітаптарды оқып бергенін ризашылыкпен айтады. Бұл 
Абайдың кейінгі буынды кітапқа баулығаньш, шығыс эдебиетін 
қандай терең білсе, орыс эдебиетін де жетік білуін көрсете- 
ді. Романда Абайдың кітап оқу ерекшелігі, оқығанын отбасына, 
ауылдастарына, эсіресе жастарға кейбір тустарын өз ойымен 
мазмұндап таныстыруы өмірлік шындықка сай баяндалған.

Абайдың кітап кұмарлығы, кітап оқу мэдениеті жайлы 
нақты деректер де бар. Абайдың бәйбішесі Ділдәнің Қатпа 
Құрманжановқа айтып берген естелігінде. «Абайдың айналасы 
кітап болады дейді: үйде отырғанда окып отырады, көзіне очки 
киеді. Немесе кітап үстіне лупа жүргізіп отырады» деп жазылған. 
[44] Демек, Абай кітапты өте көп оқыған. Талғап-таңдап 
окыған. Өзіне қажетті эдебиеттерді, философиялық еңбектерді 
қарастырған. Мұның бэрі де орыс тілін жақсы білгендігі.

Семей эскери губернаторының хабарламасында балалары- 
ның бэрі орысша оқып, жаза білетіндігі, оларға орысша үйретіп, 
сауатын ашқан экесі Абай екендігі мэлімделген. «Құнанбаев орыс 
эдебиетімен өте күшті шүғылданады, кітап, газет, журналдар 
жазып алдырып тұрады» делінген. Абай орыс, батыс көркем 
эдебиетін көп оқып, философиялық, этикалық, педагогикалық 
ойларымен сусындаған.

М. Әуезов романдағы басты ұстанымы «Абайдың ақындық 
творчествосының коғамдық-тарихи, философиялық, өмірді көр- 
сететін негіздерін ашып көрсету» депті. Бұл тұрғыда Абайдың 
Пушкин мұрасына аса ықылас койғанына тоқталады. Абай шығыс 
әдебиетінің ешкімді теңдестірмейтін ерекшелігін жете сезінумен 
бірге, орыс тілі, эдебиеті аркылы Батыстың көркем сөз өнеріне, 
философиясы мен эстетикасына айырықша ден койды. Шығыс 
пен Батыс мэдениетінің өзгешеліктері мен өнегелі тұстарын кө- 
кірек көзінде сараптап, ешкімге ұксамас дара, сара жолын іздеді. 
Іздеді де тапты!

Әйгерім отауы -  Абайдың шығармашылык үйі. Жазушы 
Абайдың жыр жазған, кітаптар оқып, аударма жасаған шағын, кө- 
бінесе Әйгерім отауымен сабақтастырады.

«Әйгерім қыстауы Акшоқыдағы кыстауға ұқсас. Бұнда да 
асты-үсті тактайлы, үлкен терезелі, кең де жақсы конақжай бөл-
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мелер» -  деп сипаттау арқылы автор оның кең де жайлы екенш, 
акын үшін өлең-жырларын жазуға да, кітап окуына да, демалып, 
тынығуына да қолайлы екенін айқындайды.

«Абай осы қыстауда биыл бірнеше ай бойьшда оңаша тыныш- 
тықта үнемі кітап оқып, Әйгерім мен ауылдағы жастарға, қолы 
бос көршілерге сол окыған кітаптарын кызық, көркем эңгіме етіп 
айтып беретін» [41. 551.].

Әйгерім кыстауының басқалардан гөрі тыныштықта болуы да 
ақынның оңаша отырып ой толғап, жыр жазуына ыңғайлы екенін 
байқатады. Абайдың бір өзгешелігі окыған кітаптарының әсерін 
алдымен Әйгеріммен бөліседі, сонан соң көршілерге эңгімелеп 
береді. Жай ғана мазмұндап коймай, қызықты, көркем етіп эн- 
гімелеуі де, оларды эдебиетке тарту ұғымын білдіреді. Бүл -  ел- 
дің көзін ашу, эрі оқу-білімге тарту, кітапка кұштарлық сезімін 
ояту максатындағы акынның құлшынысты қадамы. Абайдың 
жастарға оқыған кітаптарын эңгімелеуі берік дэстүрге айналған 
ізгілікті бетбұрыс саналады. Мұны біз эр сюжеттен, эпизодтан 
көз жеткіземіз. Әйгерім -  Абайдың сүйікті жары ғана емес, руха- 
ни колдаушысы, қанаттасы десе де болады. Әйгерімнің Абайдың 
жазумен айналысуына қандай қамқор болғанын қаламгер кысқа 
ғана эңгімелеген.

«Кіріс-шығыстың -  бэрінің тұсында үнемі кітап устап отырған 
ерін көрген Әйгерім бөгде еш нәрсе сезген жоқ. Көп жылғы үй- 
реншікті дағдысы бойынша Абай соңғы екі түнді оқшау отыры- 
сында бірнеше рет қағаз, карындаш сұрап алды. Ол тың өлең ху
ды деген белгі...» [41.128.]

Абайдың жандүниесін, ойын тереңнен түсінген, сезімтал да 
сыпайы, ақын жанашыры тілеулесі Әйгерім сипатталған. Бірде 
жүзімен жыльшық шуағын шарпып, бірде күлкісімен көңіл көк- 
жиегін нүрландырып, бірде тэтті қылығымен баурап, бірде ақыл- 
ды, алғыр сөзімен ой кеңістігіне парасат шұғыласын шашкан 
назды да нүрлы Әйгерім -  шын мэнінде үлгілі тұлға.

Әйгерімнің акынның шығармашылык ниеттесі, жарқын 
жанашыр, ілтипатгы да ізетті серіктесі екенін мына эпизодтан 
аңғарамыз.

«Көркем мінез иесі Әйгерім ендігі тірлігінде Абайдың 
осьшайша мүның өз касында, оңаша ой еңбек үстінде отырғанын 
өзгеше кадірлейді. Ерінін оңашалык шағын бұзбас үшін Әйгерім
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бүгіндер көп бөгде кісіні бұл үйге кіргізбеген. Жастарға да «қ^аз 
жазьш отыр» -  деп, мәжілістерін Абайдан бөлек айтқызу жайын 
сездірген» [41. 128].

Автор алдымен Әйгерімнің өзгеше болмыс-бітімін, көр- 
кем мінезін дэріптейді. Көркем мінез -  Құранда жиі айтылады. 
Пайғамбарларға тэн мінез өнегесі. Мінез бітімінің биік үлгісі. 
Жазушы осындай биік үлгіні Әйгерімге теңеген. Әйгерімнің 
игі тілегі -  Абайдың алаңсыз ой еңбегімен айналысуы. Әйге- 
рім үшін де бұдан асқан бакыт жоқ. Өйткені ол Абай еңбегі- 
нің жемісінің шырынды дэмін таткан. Абай есімі қалың жүр- 
тына жайылған жырларымен, өнегесі өшпес сөздерімен, байып- 
ты батыл байламдармен танымал екендігіне көзі жеткен. Өлең 
өнегесінен тэлім алған түлектерінің қатары көбейе бастағанын 
да көңілі сезеді. Абай -  өзінің шын сүйгені, жанашыр, жакын 
жолдасы сыйлы жары ғана емес, ел қамқоры. Сондықтан да 
Абайды аса қадірлейді. Ерінің осынау оңаша шағында ой кешіп, 
жазудың азабына берілгенін тереңнен түсінген асыл ару келген- 
дерді үйге кіргізбей, жөнін айтып, жолығар уакытын да білді- 
ріп отырған. Дэрмен бастаған жастар Абайды ортаға алып, ой 
талқысын, эн-жыр думанын өткізгісі келгенін сезсе де, шабыт- 
ты шағына кедергі жасамау камын ойлаған. Бұл арқылы жазу
шы Абайдың нағыз шығармашылық түлғаға лайық жар таңдап 
алғанын пайымдайды.

Әйгерімді ерекшелеп көрсету арқылы жазушы «ақын жары -  
міне осындай болса керек!» деген өнегені алға тартады. Абай мен 
Әйгерімнің жүздесуінде автор калыңдығының күлкісіне, дидары- 
ның дара бітіміне ғана емес, оның Абайға деген ізгі ілтипатын, 
жарасымды көңілін, шынайы махаббатын көрсетеді.

«Абай Әйгерімге жалт етіп қарады да, сүйсініп тамашалаған дай 
боп қалды. Әйгерімнің жүзі казіргі сэтте «"ы -  ақ, қызьшы -  қы- 
зьш боп, нүрлана балқып түр. Күміс коңырауцай күлкісі де күн 
күйінен, көңіл кірбіңінен аулақ. Мамырдың ашық-жарқын кок- 
тем таңындай екен».[41.128]

Әйгерімнің «ағы — ақ, кызьшы — қызыл боп нүрланып 
балқуы да» акын мен жарының бір ықыласты көңіл-күйі болып 
сипатталады.

Күлкісінің күміс қоңырауға теңелуі де сүйкімділігі мен сүлу- 
лығын даралайды. Мамырдың ашық жарқын көктем танына те-
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ңелуі де Әйгерімнің көрікті келбетінің аса ұнамдылығын, өзге- 
шелігін көрсетеді. Мамыр айьшда айнала көкпеңбек болып, ағаш 
бүрлеп, жер гүлдеп эдемі көрніске енетіні айқьш. Ал оның таңын 
тамашалау -  табиғаттың керемет көркімен жүздесу. Абай Ерболға 
қарап эзілдеп «Тыс қанша көріксіз болса да, коңыр үйдің өз күні 
балқып тұр екен ғой! Шүғыла атып тұрғанын қарашы, Ербол!» 
деп сүйсініп, Әйгерімге ризалығын білдіреді. М ^ ы  ел жанын 
түсінетін, сырын мен жырын бөлісетін жан досына жайыльш 
салған Әйгерім өңінің бүрынғыдан да қысыла қызарып, сыпайы, 
үяң, үнді күлкісін баяндау арқылы автор тектілігін, жаратылыс 
ерекшелігін, тэрбиелілігін сездіртеді. Әйгерімнің күлімдеп, кү- 
лімсіреп, күлгендегі көрікті жүзінің эр құбылысыме табиғаттың 
тамаша көріністерін, мезгіл-мезеттерін үйлестіру аркылы автор 
эдеміліктің эйел сезіміндегі, жанындағы, эдетіндегі, жүзіндегі 
ерекшелігін бейнелейді.

Абайдың Ойкұдыктағы күздеудегі коныс жайынын суретте- 
луі де жазушының мыкты этнограф екенін дэлелдейді. Әдетте 
кандай да бір мекен-жай ғимаратынын сыртқы сэні мен іпікі кұ- 
рылысы, жиһаз, жабдыктары катар бейнеленеді.

«Көп ауылдың күзгі эдеті бойынша, Абай аулы да жаз тігетін 
үйлерін жығып, жинап койып, оның орнына коңыркай, кішілеу 
үйлер тіккен. Әйгерім отауы да қазір басқаша.

Кішілеу, шағын үйдің ішіне айнала текемет, түскиіз кілем 
ұсталған. Биік төсек орнына калың салынған көрпесі, құс тө- 
сегі, жастық, бөстегі көп жер төсек орнаған. Абай мен Әйгерім 
отырған төсек алды калың жүнді аркар терісімен жабылған. 
Төрде отырған қонақ болса, олардың астына ұзын кара сеңсең- 
нен мол етіп кұрап тіккен кең бөстек жайылған. Шағын үйдін 
ортасын казан-ошак алғандыктан, бұл күнде Абай кітабын дөн- 
гелек үстел үстіне салып окымайды. Көбінше жер төсек үстін- 
де үйіле жиналған көрпе -  жастыкка аркасын сүйеп, колға ұстап 
отырып окиды» [41.238.].

Қоныркай, кішілеу, шағын отаудың ішкі жиһаздары, оның 
сэні мен түрі, материалдык ерекшелігі сипатталған. Отау ішін- 
де отырған Абай мен Әйгерімнің үйішілік киімдерінің үлгісі, 
матасының түрі, ұлттык пішін үлгісі коса берілген.

«Алдағы кыска арнап тігілген мол саптамасы бар. Үстіне 
бешбет, шалбар, сыртынан ұнамды күрең шүғамен тысталып
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жеңіл, жылы, кең күпі киген. Қасында төменірек отырған Әйге- 
рім де пұшпак ішікті бешпетше қып, жұқа, жеңіл етіп тіккізіп 
апты. Омырау етегіне жағалай жаңа кұндыз ұстатқан. Екі өңір- 
дегі ілгек түймелеріне үлкен қызыл коралл орнатқан. Қазақ зер- 
гері әдейілеп соққан, бұрама күміс түймелер. Әйгерім көбінше 
кесте тігеді. Төрде Ербол мен Баймағамбет күзгі ак қымызды 
асықпай, ұзақ ішіп отырып, тоғызқұмалак ойнайды» [41. 238- 
239.].

Әйгерімнің бешпетшесіне жағалай жаңа кұндыз ұстатуы, іл- 
гек түймелеріне кызыл коралл орнатуы, зергерлер соққан бұрама 
күміс түймелер киім сэнділігіне деген үлкен талғамын білдіреді.

Абай ауылында эркімнің кандай да бір колөнер түрімен, кэсіп- 
тірлігімен айналысуьш көрсетеді. Әйгерімнің кесте тііуі, Ербол 
мен Баймағамбеттің тоғызкұмалак ойнауы, уакытты босқа өткіз- 
беу, пайдалы іске жұмсауьш аңғартады. Абайдьщ таңертеңнен бас 
алмай бір кыбыр етпей, үздіксіз окып отыруы кітапқұмарлығын 
танытады. Әйгерім жаңа сойылған семіз кұлын еті пісіп калғанда 
ғана шетке кояды. Күздің жауынды, суык күніндегі тыста тірлік- 
тен бөлек, үй ішіндегі тірлік мазмүндалған.

Түрағүлдың экесі туралы естеліктерінде Абайдың тоғыз- 
кұмал ак ойынына кұмарлығы, таңертеңгі шайынан кейін «басында 
тақиясы, бауырында ақ жастығын басып» білетін адамдармен 
кұмарлыкка кызу кірісетіні, «кезек тимегендер, ойнай алмайт- 
ын балалары өз алдына дойбы не карта ойнайтьшы эңгімелейді. 
Бүл -  бір жағынан ойды дамыту болса, екінші жағынан уақытты 
пайдалы өткізу нышаны. Әрине, карта ойыны казіргідей ақшаға 
немесе құмар ойынына айналмаған. Абайдың уакытты аса кадір- 
леп, оны текке жібермеуге дағдыланғаны да өмір өнегесіндей дә- 
ріптеледі.

Жазушы Абайдың қыскы мекені Ақшокыдағы тірлігін, шы- 
ғармашылық жұмысын суреттеп кана коймайды, сондағы жа- 
кын адамдарының қандай кэсіппен, өнермен айналыскандарын 
баяндайды.

«Қыстың басы тақау болғанымен, әлі кар түсе койған жок. 
Бірак кара суык мезі қылғандыктан, Акшоқьщмы ауыл бұл күнде 
тегіс жылы тамға кірген. Әрі үйде күн аралатып пеш жағылатын. 
Өзінің бөлек тамьгаа, Баймағамбетпен бір корадмы оңаша оты
рып, соңғы он шакты күннен бері кітапка, кағазға күндіз де,
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кеш те үңіліп еңбек етеді. Түкпір үйде, Мағаш пен Кэкітай да өз 
алдарына кітап оқып ізденуде.

Оның екеуі де бұл күндерде орысша кітаптарды, әсіресе же- 
ңіл тілмен жазылған қызықты романдарды көп оқитын. Өз мэжі- 
лістерінде сол оқығандарын ауызша эңгіме, ертегі кып айтысып 
отырады.

Соңғы күндерде Дэрмен де оңашалығын сүйеді. Жылы, 
жайлы бөлмеде ол безілдетіп домбыра тартады. Өзімен өзі кү- 
ңірене қосылып, кейде қыска қайырып, кейде өндіріп жосылта 
жөнеліп, жаңаша туған бір соңғы жырларын еспелей береді. Мэ- 
кенді күндіз Әйгерім өз касына алады. Ол екеуі, тамға кіре бере 
қолдарына алған бір үлкен шебер, көркем істің соңына сарылады. 
Бүлар казір эр түсті манатқа кесте шегеді.

Осыдан бірнеше күн бүрын екеуі қолдарына қағаз, қарындаш 
алып, өздерінше ою, өрнек түрлерін аса көп сызған. Мэкен өнер- 
лі, ісмер, кесте мен оюға эсіресе шебер екен. Шешесі берген үлгі, 
тэрбиенің оған аса бір жаксы қонған жағы, осы кестесі жэне ті- 
гіншілік, үлгі тапқыш шеберлік зейінділігі болатын. Қазіргі ісүн- 
де Әйгерім ғана емес, Мағаш, Кэкітай, Әлмағамбеттер де Мәкен- 
нің оюларын, жаңадан пішкен тымақ үлгілерін, жак өрнектерін 
эрдайым мақтай түсіп, бағалап жүрісетін.

Бұлар ғана емес, Абайдың өзі де оның қағазға сызған үлкен- 
кішілі ою, кесте нақыстарын, гүлдерін, шеберлеп қиыстырған 
«кошқар мүйіздерін», «үшкілдерін», «казтабан», «қарлығаш 
қанатшасьш» қызык көріп, көп үңіліп карайтын.

Әйгерімнен қай оюдың қандай орынға келетінін сүрастыра 
отырып, Абай кейде элдебір өрнектерге жұмсайтын түйін жіп- 
тің түрлерін, бояуын да өзі бірге таңдасады. Екі шебер әйел 
осылайша, кыстауға кона бере бастаған үлкен істеріне, ауылдағы 
үлкенді-кішілі ерлерді де кызықтырып, араластыра жүрді» [41. 
410].

Алдымен авторлык баяндауда кыс тақағанымен, Ақшоқыға 
элі қар түсе қоймш-андығын, қара суык мазалаған ауьшдың пеш 
жағып отырғандығын білеміз. Абай өз үйінде оңаша отырып бір- 
де кітап окьш, бірде жазу жазса, түкпір үйде Мағаш пен Кәкітай 
да кітап оқып, ізденіп жатқаны хабарланады.

Қыс айында әркім өз тірлігін жасап, бос отырмағанын 
аңғарамыз. Мағаш пен Кэкітайдың орысша кітаптар окуы, яғни
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жеңіл тілмен жазылған романдарды көп оқуы -  Абайдың талап- 
тілегімен, акылымен жүзеге асқан ізгілікті іс. Алдымен жеңіл 
тілмен жазылған кітапты оқып, содан соң күрделісіне ден қоюы 
-  Абай акылы. Өздері бас қоскан кезде оларды ауызша әңгіме, ер- 
тегі ғып айтып беруі де -  окығандарын қаншалықты түсінгендері 
ғана емес, ойды тереңдету, тілді ұштау. Бул -  бүгінгі уақытта аса 
зәру мәселе -  кітап бетін ашпайтын жастарға үлгі боларлық жай. 
Абайдың балаларын кітап оқуға тартуында білімге, ғылымға ұм- 
тылдыру талабы анғарылады.

Баймағамбетпен бір ауладағы оңаша тамға кірген Дэрмен 
мен Мэкеннің өз тірлігі бар. Дэрменнің оңашалықты сүюі, жы- 
лы, жайлы бөлмеде домбыра тартып, соның эуен-ырғағымен 
жаңаша жырлар туындатуы -  өнердегі ізденіс нышаны. Дэрмен- 
нің де шығармашылықпен айналысуы Абай өнегесі екенін сезі- 
неміз. Ал Мэкен ше? Мэкенді күндіз касына алған Әйгерім бір 
үлкен шебер, көркем іске ден қойғаны яғни эр түсті манатқа кесте 
шегетіні айтылады. Жазушы қазактың байырғы сөздерін баппен 
пайдалана білген. Әдетте тілдік колданыста кесте тігу тіркесі бар, 
ал каламгер шегеді деген етістікпен береді. Ара түра жергілікті 
қолданыстағы диалектіні де енгізеді. Қора сөзі- Семей өңірінде 
аула үғымын берсе, Жетісу т.б. жерде тек малдың қысқы, көктем- 
гі қоныс түрағы.

Мэкеннің өнерлі ісмер, кесте мен оюға шеберлігі -  шешесі- 
нің берген тэлім-тэрбиесінің ыкпалы. Демек, қазақтың «шешесін 
көр де, қызын ал» деген кағидасын еске салады. Кесте тігушілік, 
тігіншілік, үлгі тапқыш шеберлігі (дизайн үғымы -  Ә.Т.) көрсеті- 
леді. Мэкеннің оюларын, жақында пішкен тымақ үлгілерін, жақ 
өрнектері (яғни кимешек жэне басқа киім өрнектері болса керек) 
Әйгерім ғана емес Мағаш, Кэкітай, Әлмағамбеттер тарапынан 
эрдайым мақталып, бағалануы де өнерлі, ісмерлік қабілетін дә- 
лелдей түседі. Абайдын да оның қағазға сызған үлкен-кішілі ою, 
кесте накыстарын, гүлдерін, шеберлеп қиыстырған өрнек үлгіле- 
рін қызыға, көп үңіле карауы -  шеберлікке сүйсіну белгісі.

Абайдың Әйгерімнен кай кесте, қай оюдың, қандай орынға ке- 
летінін сүрастырып, кейбір өрнектерге қолданатын түйін жіптің 
түрлерін, бояуын тандауы да -  үлкен өнерді қүрметтеп, каншалық- 
ты ой-таныммен, ізденіспен келетіндігін байқап, бағалауы. Әйге- 
рім мен Мэкеннің өнері Абайды ғана емес, ауылдағы үлкенді-



352 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

К1Ш1Л1 ерлерді қызыктыра араластыруы өнер ғана емес үлкен іс 
деп пайымдалады. Екеуінің шеберлігі абысын-ажындык тату- 
лығының, ынтымағының күнделікті қарым-қатынастан бөлек, 
осылайша өнерде нығаюын көрсетеді.

Маталар мен түрлі-түсті жіптер Әйгерімнің жаздан ойласты- 
рып, қалашьшардан түрлі кымбат алғызып, үлкен іске ертеден 
эзірленіп кіріскені айтушы энгімелеуінде сипатталады.

«Әйгерімнің жаздан бергі қалашыларға эдейілеп тапсырып, 
алғызып жүрген манаттары, мэутілері, мақпалы мен дүриясы, 
түстері мол түйін жіптері қазір түгелімен керекке жарап жатыр. 
Биыл Әйгерім мен Мэкен бір жақсы, үлкен тұскиіз оюлап, кесте- 
леуге кіріскен. Осылайша Ақшоқыдағы ауылдың екі корасында, 
эр бөлмесінде эр алуан еңбекке берілген, адал еңбек адамдары- 
ның күндері өтіп жаткан-ды» [41. 411.].

Ақшоқыдағы қыстап шыккан ауылдың кэсіпшілікпен, өнер- 
мен айналысып жатқаны, осының бэрі Абай мен Әйгерімнің де 
өнегесі ретінде ерекшеленеді. Ең бастысы Абайдың жазу ісі мен 
кітап оқуды қатар алып жүргені де -  шығармашылыкка мыктап 
ден қою белгісі. Бр'ан Мағыш пен Кэкітайды баулуы да -осьшау 
өркенді, өнегелі үрдістің үрпаққа ұштасуы. Осылайша автор Абай 
ауылының өнері мен мэдениетінің тынысын сездіреді.

Абайдың Әйгерімнен кағазға сызған ою, кесте-накыстарын бі- 
луге кызығушылығы, қай кесте, қай оюдың қандай орынға келеті- 
нін, өрнектерге жұмсайтын түйін жіп түрлерін, бояуын таңдасуы 
да үлкен өнерге деген ыкылас, пейілін танытады. Бір жағынан, 
білмекке құмарлық сезімін де байқатады.

Эпопеяда Абай шығармаларын түсіну, түйсіну, талдау, ой 
таныммен таразылау, сараптау, бағалау -  бәрі-бэрі жазу өнерінің 
үлгі істері сипатында сабактаскан. Алғашқы 1-2 томда Абай әнде- 
рінің халықка таралуы, көпшіліктің ықылас-пейілі эңгімеленеді. 
Ақын жырлары мен аудармаларының елдің мейірім-махаббатына 
бөленуі -  көп окып, іздену айғағы.

Екінші кітапта Абайдың қара сөздерінің құндылығы 
сараланады. Кейде ол кабылдаушы жүртшылық тарапынан 
макүлданып, коштау тапса, кей жағдайда айтушы баяндауымен 
беріледі.

«¥лы жүрек түбіндегі ең соңғы бір кенже, таусыншық асыл 
туыс па екен! Қара сөзбен айтқаны болмаса, жаңағы Дэрмен-
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нің өзі кайталап айткан Абай сөздері соншалык бір терең, көр- 
кем! Бар өлеңнен де өктем бір окшау өлең ғой! Толысып, туғалы 
тұрған терең сырлы сымбат кой. Толкыған теңіз түбімен атылып 
шығатын меруерттей кесек қымбат дүние ғой!.. Осы жэне Абай 
өткен шабытты ақьш өмірінің, еңбекке толы азамат ойының, 
ойға толы өмірінің екшеліп келген, сараланған жиын жайы екен» 
[41. 596].

Абайдың қара сөздерін Дэрменнің бағалауы да -  тэлімдік, 
тағылымдық ықпалының нэтижесі. Қара сөздерінің терең де көр- 
кем ой-тұжырымын ерекшелей келе, «бар өлеңнен де өктем бір 
оқшау өлең ғой!» деп айкындап, даралайды. Абайдың кара сөзбен 
жазылған философиялык ойларының поэзия тіліндей эдемі де, 
эсерлі жазылғанын атап көрсетеді. Алған жерін поэтикалык кор
нем бейнелеумен биіктете түседі. «Толысып, туғалы тұрған терең 
сырлы сымбат кой. Толкыған теңіз түбінен атылып шығатын ме
руерттей кесек кымбат дүние ғой!» деп касиеті кұндылығын арт- 
тырады, өміршеңдегін өнегелейді.

«Дэрмен ойы ұзай түсті. Кең шабытпен байкап шолып аңдаса, 
Абай өзін; ұзак өмір бойында сол сахараға гүлдер шашкан, асыл 
үрыктар тараткан бэйтерекке теңепті. Сонысы дэл ғой. Айнымас 
эділ, анык шын ғой. Осыны жэне кай кезде айтыпты? Жай тү- 
сіп соңғы бүтактары сынып, ку түбірдей жалғыз калған, жайрап 
калған күнінде тағдырына арыз-айьш еткендей, өкім айтып өтіп- 
ті. Бүл зэулім шынардың ең соңғы калған үш-төрт жемісті балғын 
бүтактары бар еді. Оның бірі -  Мағаш. Бірі халкьгаың кадірлісі 
-  Базаралы. Тағы бірі -  Абайдың бала, бозбала шағынан осы күн- 
ге дейін өмірде бір рет, бір де бір, сәл ғана кабак шытындырып 
көрмеген айнымас досы, бар туғаннан да жакын туған, өмір серік 
жан досы Ербол еді. Осының үшеуі бірдей сынып күлап түскен 
күні жаңағыдай жан жалынын аткан екен асьш көкірек!

Дәрмен енді ойласа: «Базаралыға, Ерболға, Мағашка Абайдың 
айткан «кош-кошы» да достык, аталык «арыз-кошы» осы. Жаны 
жылап тудырған жоктауы да осы екен-ау!..» [41. 596.].

Абайдың дара болмыс-бітімін, зор адамгершілік касие- 
тін, талант-кабілетін ерекшелеп, пайымдап бағалайды. «¥зак 
өмір бойында сол сахараға гүлдер шашкан, асыл ұрыктар 
тараткан бэйтерекке» теңейді. Бұл -  Дәрменнің Абайдың өмі- 
рі мен шығармашылығына берген бағалауы ғана емес, кемең-
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гер тріғасына, керемет поэзиясы мен ғажайып кара сөздеріне 
білдірген пайымдауы. Бұл кітап сөзі ғана емес, автор ұстаны- 
мы, тереңнен талданып, сараланған тарихи тұжырым. Ол бү- 
гін де, ертең де өз мэнін жоғалтпай, қадір-құрметіне белей бе- 
реді. Жазушы сөзімен тұжырымдасақ, «Айнымас эділ, анык 
шын, дәл» пайымдау. Данышпан даналығын даралаудын жү- 
рек тереңіндегі керемет кесімі. Жемісті де гүлді бэйтеректің, 
саялы балғын бүтактары санатында Мағаш, Базаралы, Ербол 
есімдері аталады. Қадірлі де кимас жандардың, жүртшылык 
жанашырларының жоқтап, азалы көкіректен шықкан күрсініс- 
ті үні ретінде сезіледі. Жүрегі мен жаны жылап олардың асыл 
болмысын көзбен іздеп, енді мэңгі баки таба алмасын сезінген 
шерлі көңілдің тебіреніс толғанысы -  асыл сөздің ардактысы- 
мен кимай коштаскан актык байламы.

Абай балаларға «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өле- 
ңін окып береді де, Көкбай өлеңі деп таныстырып, оның атынан 
өнегелік өсиет айтады. «...Адам болам деп окыңдар. Аймағыма 
жаксылығым жетеді, адал азамат болам деп, халыктың камко- 
ры, болам деп окыңдар!» -  деген осы өсиетте оку-білімнің мэн- 
максаты айкындалады, елдің ертеңі жастарды жаңа заманға 
бейімделуге шакырған өмірлік ұстанымы сипатында аңғарьшады. 
Абайдың келепіек жастарға айтар тілеғі, аманат-өсиеті: бірінші- 
ден, адам болып калу. Оку-білімді меңгерумен бірге адамғерші- 
лік, имандылыкты бойда калыптастыру, туған еліне, өскен өңірі- 
не пайдасын тигізу, кызмет ету. Нағыз адам болумен бірге, адал 
азаматтык тұлғаға айналу өнегесін ұсынады. Бүл -  екі. Үпіін- 
шісі, окуды талап етуі -  халыкка камкорлык жасау. Бұл -  бэрі- 
нен биік, бәрінен зор талап. Окуды өз мүдде-максатыңа, кара 
басыңның камына пайдаланба, халкыңның мүң-мұктажына кө- 
мектес, елінің елдіғіне кызмет ет, білім-кажырыңды жұртыңның 
иғілігіне жүмса деген ғибрат айтады. Абайдың осынау ұл^атты 
ойлары адамзаттың ұлы ойшылдары мен ғүламаларының асыл 
мүратымен де үндес. Абай өлеңінің мағынасын, мэн-маңызын 
ғибратты пайымдауларымен айкындап ашуы аркылы автор бұл 
кағидаттардың мэңгілік күндылығын өнегелейді. Тереңдей түй- 
сінсек, бүгінгі күнмен де сабактасады. Мемлекеттік «Болапіак» 
бағдарламасымен піетелде окып алып, елден безіп, жат жерді ке- 
зіп жүргендерге бағытталғандай.
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Л. Әуезова «Мэз болады болысың, Арқаға ұлық қакканға, 
Шелтірейтіп орысьщ, шенді шекпен жапқанға» деген жыр 
жолдарының эпопеядағы Қарамола төтенше съезіне келген ге- 
нерал-губернатордың алдында болыстардың құрдай жорғалау 
оқиғасымен салыстырьш, өлеңді шығармаға пайдаланғандығын 
атап өтеді [1. 211.].

Романдағы қазақ даласындағы отарлық биліктің ықпалы бо- 
лыс-байлардьщ орыс экімшілігіне, шенеуніктеріне қызмет ету, 
жағыну психологиясын көрсететін сюжеттер кызыкты оқылады.

Абай жырларының, эндерінің ел сүйіспеншілігіне бөленуі 
диалогтармен де, авторлық сипаттаумен де беріледі.

«Осы калада қыз ұзатылса, келін түссе, шілдехана болса, айт 
пен той, ойын-жиын жасалса Абайдың сөзі, эндері көп жерде-ақ 
айтыла, атала жүретін» [41. 500.].

Абайдың өлеңі мен эндерінің халық арасына таралып, 
жатталып, көшірілуі де ақындық эрі композиторлық талантының 
шыңдалу шағын көрсетеді. Ел арасындағы қадірін де биіктетеді. 
Халық тарапынан айтылған керемет лебіздердің бірі, «алпыс екі 
тамырды шымырлатқан сөз...» деп бағаланады. Бұл Абайдың ше- 
шендігін бағалап, құрметтеу ғана емес, көпшіліктің көкейіндегі 
ойын дөп басуын білдіреді.

Абай өлеңдері мен эндері дала жұртшылығының кандай 
ыстык ықыласына бөленсе, кала халқы да ойын-сауықты той- 
думанда сүйсіне орындауынан бөлек, қасиетті айт мерекелерін- 
де де айтады. Автор осылайша Абай жырлары мен эндерінің 
жұртшылыкка кеңінен таныла бастауын, эндерге деген елінің 
құштарлык, ықьшасын да коса көрсетеді.

М. Әуезов роман-эпопеяның екінші кітабында Абай шығар- 
маларының ел арасына таралуын, халыктың өлең-жырлары мен 
карасөздерін уғынып, талдауына көңіл бөлген. Акын карасөзде- 
рін окыған көзі ашык, көңілі ояу адам тағылымдык ой куатынан, 
өнегелік мм-ынасынан кандай да бір эсер, ғибрат алады. Кейде 
сол кара сөздегі ойға автор өз түсінігін, байламын жеткізеді. Му
ны Айтказының кезекті жиында Абай карасөзінен мысал келтіре 
сөйлеуінен аңғарамыз.

«Ендігі бір кезек сөзді Айтказы іліп экетіп еді. Ол: «Жаксы 
адамды карк кылатын өмір жок, есер-есірік болмасаң тіршілік- 
тен пайда жок» деген Абайдың өз сөзін еске алып өтті. Жэне
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де Абай өлеңін, қарасөзін ұғып жүрген, жадында сактап жүрген 
кісі екенін байқатып, бүгінгі тірлікте саналы адамға куаныштан 
қайғы көп екенін де ескертті. Сөйте келіп ол епті, шеберлікпен өз 
ойына оралды. Жаман да болса өз елі, надан да болса өз ортасы. 
Жақсының ортасына кешірімі болмаса дүние дүние бола ма? -  
деген бір ойды да түйген еді. Осы жайды аяктай келіп ол: «Абай 
аға, өзініздің өсиеттеріңізден менің бір тағы да аңдағаным бар 
еді. «Жақсьшыққа жақсылык эр кісінің ісі, жамандыкка жақсы- 
лық ер кісінің ісі» деген бір акылыңызды үккан тэрізді едім. Сіз- 
ге сол жөнде «ерім» деп кеп отырған жоқ па, мынау халқың!» 
-деді.[41]

Айтказының қарасөздерді тілге тиек ете сөйлеуі, өмірде 
қуаныштан қайғы көп екенін көпшілікке ескертуі, ойға тоқыған 
тағылымы. Ақын жырларын, қара сөздерін үнемі окып, өзін 
рухани жетілдіріп жүреді. Елді қанша жаман, надан десе де, өз 
ортасына айтылған өнегелі сөздер деп жақсының ортасына кеші- 
рімшіл болу кажеттілігін білдіреді. Тіпті Абайдьвд «Жаксылыққа 
жақсылық эркімнін ісі, жамандыкка жаксылык ер кісінің ісі» де
ген ғибратты тұжырымының астарына мэн береді. Абайды ел ері- 
не балайтынын меңзеп, Оразбай жайын алға тартканын, өзінің 
карасөзінен өзіне жауап іздеп отырғанын ғүлама да сезеді. Айт- 
казынын ойлары акылды, шешімді, орамды болғанымен, әрбір 
сөздің өз орны, жөні барын еске алуы да акыннын арыдан ойлап, 
тереңнен толғайтын данышпандығын көрсетеді.

Шығармада Абай акындығымен бірге, данышпандығы, ой- 
шылдылығы ғана көрініп коймайды, акын-жырауларымен 
араласуы аркылы халык поэзиясын бм'алауы да байкалады. Абай 
ел ішінің өнерпаздарын да, сөздін майын тамызып сөйлейтін ше- 
шендігіне де үнемі назар аударып отырады. Романда Абайдың 
орта жүздің төрт белді руынан келген сөзге жүйрік мыктылары- 
ның бас косуында осы кырын алға шығарады.

«Осынын артынан бір күннен сон Абайға «сәлем береміз» 
деп бір топ адам келді. Бұлар -  Керейдің Бегеші, Уактың Серке- 
сі, Найман, Сыбанньщ Қамбары, Қаракесектің Акпаны, кыскасы 
энеугі «төрт арыс, Орта жүздің тобы» деген кауымынан әдейі- 
леп келген кісілер. Жаңағы төртеуіне косылып каркай ішінде- 
гі Белағаштың бүгінгі пысык, жүйрік дейтін адамы, сүйегі То- 
бьпсты -  Айтказы ілесе келген. Ол Абаймен конағасы араласы
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бар болғандықтан, элгі кісілер эдейі шақырып, қастарына ертіп 
алысқан.

Абайға келгенде де алғашқы сөзді Бегеш бастады. Ол өзінің 
алыстан орағытқан, үйіршікті кұбажондатып келетін шешенді- 
гін Абайдың алдында да іріккен жоқ. Үйреншікті машығынан 
өзгермеді. Сөзінің арасына эуелі Абайдьщ білімді жаксы екенін 
бір косты. Сол тұста: білім бактың жібермейтін казығы, білімсіз 
бақ элдекімнің азығы деп кестелей бір орап кетті. Сонда Абайдай 
жақсыны, надан елін жаксылыкка бастап отыратын калпынан 
ауса не болмақ!? Халық ұстазынан айрылса не таппақ? Ел не? Ел 
-  жаксымен ел. Басшысы болмаған елде елдік бар ма? Сағымдай 
құбылып сабындай бұзылып іріп-шіріп өте барады да? Жақсы де
ген оңай ма, ол жиі кездесе ме? Кездеспейді. Талай жан бар, аузы- 
мен айды алады, қолымен косаяк соға алмайды! -  деп тыңдаушы- 
ның санасына қонарлық аса бір өтімді сөздер айта бастады.

Абай бұл тұста Бегештің шешендігін бағалай отырып, сэл 
ғана бір ауыр ойдың ащы шындығын сол Бегештің өзінің шешен- 
дігіне сай етіп, оның айтқан кестелі тіліне мегзей сөйлеп, қысқа 
кайырды.

-  Ай, Бегеш-ай, бұл айтқан сөзіннің бэрі дұрыс болғанда, 
қалып жатқан қасірет тағы бар ғой. Қарамықтың дэні болғанша, 
бидайдың сабаны бол! Жаман қауымның жақсысы болғанша, 
жаксы қауымның жаманы бол десе не дейсіңі? -  деп Бегешті 
біраз аңыртып, тоқтатып қалды» [41. 525].

Олардың эдейілеп келғені, сол пысық, жүйріктерінін 
катарында Тобықты елінін Абаймен бурыннан аралас-кұралас 
Айтқазының болуы баяндалады. Алғашқы сөзді бастаған Бегеш- 
тің Абайды мақтауының да себебі бар. Надан елін жаксылыққа 
бастап отырғаньш сөз ете келіп, Абайға карата лекілдете ойын 
төгіп тастайды. Бегештің «білім бақтын жібермейтін қазығы, 
білімсіз бақ әлдекімнің азығы», «Ел -  жаксымен ел. Басшысы 
болмаған елді бар ма? Сағымдай кұбылып, сабындай бұзылып 
іріп-шіріп өте барады» деуі, немесе «Талай жан бар аузымен 
айды алады, колымен косаяк соға алмайды» деген накыл сөздері- 
нін мэні де терең, ойы да шалкар. Жазушы Бегеш ойлары аркы- 
лы халыктын шешендік өнерінін мыктылығын, талай ғасырдан 
жалғаскан дэстүрін есіне салады. Осынау мағыналы да толғаныс- 
ты байламдар карасөзден дес бермейтін, көзі ашык, саналы,
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алғыр ақылшыларының елдің ішінде аз еместігін білдіреді. Бе- 
геш — Абай заманында өмір сүрген, керей руының сөзге шешен, 
алғыр ойлы игі жақсыларының бірі. Ақын оны көз тірісінде кұр- 
меттеп қадірлеген.

Айтушы мұны «тоқтаушының санасына қонарлык аса бір 
өтімді сөздер» деп бағалайды. Абай да мұндай кестелі тілге өз 
пайымдауын жеткізеді. Бегештің өзіне қарата сөйлеген ащы 
шындығына даналық тағылымын жолдайды. Бегеш сөзінің дұ- 
рыстығын, шешендік ой-танымын бағалайды. Оған деген жү- 
регінің ақиқатын алға тартады. «Қарамыктың дэні болғанша, 
бидайдың сабағы бол! Жаман қауымның жақсысы болғанша, 
жақсы қауымның жаманы бол!» деген ғибраттык ғаюіиялар ше- 
шендік сөзге сай тапқыр да т^лымды жауап қайтару ғана емес, 
Абайдың астарлы ойдың сырын терең түсініп, оған өз байлауью 
бүкпесіз жеткізе білген зор білімдарлығы, данышпандығы айқьш 
аңғарылады. Абай шешендік сөзді бағалап, оның мағынасын те- 
реңнен пайымдап, парасатты пайымдау білдіреді, көпшіліктің 
ойымен санасып, ықыласты пейілін жеткізеді.

Әзімхан төренің «Қазақтын ең жақсы ақыны Бұқар жырау 
болатын!», -  деп эйгілі жырауды төре, болыстардың, ел 
жақсыларының аузынан бағалатады. Мұны автор Бүкар жырау 
жэне Шортанбай, Мұрат, Дулат сияқты ақындарды ескі заманды 
жырлады, орысқа қосылуды кұптады деген сан түрлі жаламен, 
шығармашылығын зерттеген ғалымдар басына қара бұлт үйі- 
рілген кезде, калайда тарих, ұрпақ кешірмесін сезгендей жазып 
отыр. Айтпауға да болар еді, қалайда амалын тауып көрсет- 
кен. Өйткені Бұқар жырау -  Абылай ханның ақылшы-кеңес- 
шісі, ханның зор қайраткерлік қызметін, ерлік істерін жеңіс- 
ті шайкастарын шынайы эрі орыс отарлаушының елге қандай 
қасірет экелгенін жырлаған абыз ақын. Коммунистік идеология 
Абылай, Кенесары туралы тарихи тұлғаларға ғана емес, халык 
ауыз әдебиетіне, акын-жыраулар мұраларына көпе-көрнеу 
қиянат жасап, тарихи түлғалар мен дәуірді жокка шығаруға ты- 
рысқанда, оларды атау да қиын болатын. Көреген Мүхтар Әуе- 
зов мұның да жолын таба білген, ашык айту абырой экелмесін 
пайымдап, абайлап айтқан. Хан, төрелердің жоғын жоктаушы 
жырау сипатында көрсетеді. Онымен коймай, Абайдың Бұқар 
жырау, Шортанбай, Дулатка қатысты белгілі шумағына негіздеп.
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Бұқар мен Абайдың шығармашылығын сараптап, салмақтайды. 
Бұған Шұбардың жауабын береді.

-  Сіз Бұқарды жақсы дедіңіз ғой. Ал біздің Абай сол Бұқар 
жыраумен де шайқасып, мүйізін іле кеткен бір жері бар! -  деп 
Абайдың белгілі өлеңін айтты. Қабақ түйе, жақтырмай тыңдап 
отырған төренің кұлағына эдейі көтеріңкі үнмен естірте сөйлеп:

«Шортанбай Дулат пенен Бұқар жырау өлеңі бірі жамау, бірі 
кұрау!» -  дей түсіп, төреге қабақ қағып, иек көтерді.

Әзімхан төре (Әлихан -  Ә.Т.) осыдан эрі Абай сөзін 
тыңдағанды токтатып қойды. «Ол казақтың хандарын дұрыс 
мақтм-ан, өз заманындағы қазактың кемел ақьшы! -  деп Бүкарды 
өзінің дэл бүгінгі ханшыл, жуаншыл, бишіл ойымен эбден туысы 
жа№ш, ниеті түзу ақын етіп көтеріп, сөйлеп кетті» [41. 475.].

Бір Караганда Абайды Бұкарға карсы койған тэрізденеді. 
Әйтсе де Әзімхан төре оған көкейкесті пікірін нақ пайымдайды. 
Оньщ ұстанымында «Бұқар -  қазақ хандарын дұрыс мақтаған 
кемел ақын». Осынау сөздермен-ак суреткер сол қилы да қиын 
заманда ел ардақтыларын кеңестік идеология накақтан қаралап, 
шығармаларын орынсыз айыптм'ан уақыт та түбінде акиқат 
аныкталарын аңғарып, Әзімхан пікірімен бағалаған.

Ауылдың алты аузын Базаралы бастаған соң домбыра 
Көкбайға үсынылады. Бұл эпизодта Көкбайдьщ Абылайды 
жырлауы баяндалады.

«Көкбай бірталай уақыт жырлағанда, Абылайды мадақтап 
сөйлеген. Енді самауыр қайта кіргенде, Абылайдың нэсілде- 
ріне ауысьш соларды қошеметтей бастап еді. Дэл осы уақытта 
Базаралы Көкбайды санынан қақты да, «тоқташы» дегендей белгі 
етті. Көкбай Абайға қарап еді, көптен салқын қабақпен тыңдап 
отырған Абай да, тоқтағанын мақұл көргендей екен». [41]

Алайда Көкбайдың алдымен Абылайды, одан кейін данк- 
ты ханнын ұрпактарын жырлауын Базаралы ұнатпай тоқтатады. 
Мұны салкын қабақпен тындап отырған Абайдың мақұлдағаны 
Базаралыны қолдағанын сездіреді.

Базаралының Көкбайға салқын карап, Абылайды жырлауы 
көңіліне жакпағанын айтуында мэн бар. Мұны Абай да қостап, 
Көкбай жырын сынға алу себебі неде?.

Көкбайдың «алдияр асыл ханым», «эруағыңнан айналайын» -  
деп Абылай ханды, оның ерлік істерін, елге сіңірген кайраткерлік
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қызметін мадақтауына карсылық білдіреді. «Осы хан, сұлтанды 
көксеп, маңырап талай надан ақын баяғының өзінде тоздырып 
болмады ма» -  деп кекесінді мысқылымен Абайды сөзге тартуы 
да -  жазушының сол кезендегі идеологияның талап-шартгары- 
мен амалсыз санасуы. Сол жылдарда хан, сұлтандарды тарихта 
қаралап, фольклорда дэріптеген ақын-жырауларды феодалдық 
дэуірді көксеген деп, шығармаларын таптық, партиялық эдебиет 
ағымында теріске шығарған уакытта калайда бір нэрсені құрбан 
етіп, екіншісін сақтап калудың көркем өнердегі бір айласы еді. 
Арғы бабалары Абылайдың кол астьгада соғысьш келгені жэ- 
не көне көздерден көкірегіне сіңдірген, ұлы хан жорықтарын, 
ауызша тарихтың акиқаттарын ойына сақтап, Көкбайға ұзақ 
баяндап беріп, дастан жаздырып, оны құштарлықпен тыңдаған 
Абай ұлы ханды өле-өлгенше ардактаған. Абылай, Кенесары 
есімдерін коммунистік идеология ұлт тарихынан мүлдем өшіріп, 
хандарды дэріптеді деп онсыз да эрбір сөзден саяси кателік ізде- 
ген зұлым пиғылдарға бір айласын табу кажет еді. Абылай жайлы 
алғашкы кітаптағы акикаттарын амалсыз өзгертуге мәжбүрле- 
ген кеңестік идеологияда романды жарыкка шығару үшін эдейі 
жасалған эрекет болатын. Мұны түсінгендер түсінді. Түсінбеген- 
дер ұлы жазушы қалай даңкты тарихи түлғаларға қарсы шықты 
деп айыптамаеы анык еді. Абылай түлғасын, ерлігін жырлаған 
Көкбайдың дастаны «көкейіне қонбай, көңіліне жақпаған» кезде 
соңғы байлауды Абай айтады. Онда Абылайды жырлау сын еке- 
нін, Наурызбайлардың көпті сорлатып, қатал сойқандары үшін 
эділ жазалаған, көпті кырған бүлік содырлар т.с.с. айыптауы да, 
Базаралының пікірін адал сөзге балауы да -  сол кезеңдегі комму- 
нистік партияның үлттық тарихи түлғаларды қаралаған қаулысы- 
ның салдары. Қазактың қамқоры орысты кырған ханды Әзіретэлі- 
ге теңеді десе, халықты сатқан азғын топ -  хан-сұлтанның камқо- 
ры болған, казақты орыска өшіктіруші деп қатал айыптауы да- 
қағазға қиналыспен түсті. Мұны жазбасқа жазушьща ешкандай 
шара қалмаған еді. Кеңестік эдебиет партиялык талаппен, таптык 
жіктеумен, «түрі үлттық, мазмұны социалистік» катаң жүйеде ең 
киыны, ең соракысы Абылай, Кенесары, Наурызбай жэне қазактың 
хан, сүлтан, би-батырларын үлттық санадан өшіріп, қиянатшыл 
каулымен жоққа шығаруға тырысқанда өз басындағы кауіп бұл- 
тын ысырып тастап, Абайға тиер соккыдан да арашалауға жаньга
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салды. Сол заманның сұм саясатының сойылын сілтеп, көзі ашык 
білімділерді құртқан жауыздарға мұндай айыптаулар кажеттілі- 
гін жазушы жақсы білді. Кенесары жайлы пьесасы үшін қаншама 
қиянат-қорлык көрді. Күндердің күні ұлы тұлғаларын халкы 
ақтап алатынын, көреген көкірек сезген де шығар.

Көкбай Абылайдың жорығы туралы көп эңгіменің бірі ретін- 
де Қабанбайдың «Дарабоз» атануына себеп болған аңыздағы ерлік 
оқиғасьш баяндауы жастардың ойын өткен тарихқа, тарихи тұлғаға 
ауцару максатынан туғаны белгілі. Одан кейін Абылай шабуылы- 
ның атақтылары «Шаңды шабуыл», «Қоржьш қаққан» жэне ең үл- 
кен бітім «Қандыжап» жайлы мэлімет беріледі. Мүнда қазактың 
жоңғар шапқыншылығына қарсы соғысын айтумен Абылайдай 
ұлы ханның, тарихи қайраткердің қолбасшьшық саясаткерлік, дип- 
ломатиялык талантына кұрмет байкалады. М. Әуезов роман-эпо- 
пеяны жазған кезде арнайы қаулы шығып, Абылай, Кеңесары жэ
не басқа да хандар мен би, батырларды дэріптеуге тыйым салын- 
ды. ¥лт эдебиеті идеологияның катал кысымьш көрді. Романньщ 
алғашкы нүскасында Абылайды дэріптеді деп сынға ушырм'ан 
жазушы амалсыз көзқарасьш өзгертуді жөн көрді.

Көкбайдан калың бейіттегі Орта жүздің эр руларының 
таңбасы бар тастарды көріп, мэнісін сұрап, одан кейін, орта тұ- 
сына тоқтап, жүгініп отырып, «сүниэтэні» мақамдап созып, 
қүран оқып, бата қылуы да казак жерінің эр бүрышында өткен 
дэуірдің үмтылмас белгілерін еске алу ұғымын білдіреді. Құран 
окып, бата кылу -  ата-бабалар аруағына тағзым. Мүны ұлы сурет- 
кер осьшай астарлы жеткізген.Әрі тарихи өңірлерді, эйгілі тарихи 
түлғаларды еске алып, кастерлеуді пайымдайды.

Өз еліңнің салт-дәстүрін, эдеби мүраларын күрметте, тарих 
ескерткіштерін зертте, біл, жердің елдің тарихын, тарихи 
орындарын сактап, оны халык игілігіне пайдалан, үрпак санасына 
үялат деген ұлы ^ ы м  үшкындайды.

Көкбайдың «... Енді мен Абылайды жазамьш, жазғанда үл- 
кен дастан етіп бар казактьщ баласы Абылайдың аруағынан 
айналатын етіп жазамын» деуі де Абылайға деген керемет сүйіс- 
пеншілік жэне даңкты хан ерлік істерін заманға, келер ұрпакка 
ұлағаттау сезіледі.

«Абьшай тұсында, оны канша мактап көтерсем де Абай ағам 
теріс демейді, демеске керек. Өйткені казактың бүдан артык



362 Кемеңгерлік кереметіндегі көркемдік

эулиесі болмаған» деп Көкбайдың Абылай аруағын аспандатып, 
оны эулиеге тенеуі де өмірлік шындық [41.153]. Жазушы осы тұста 
саясат шырмауына ілігіп қалмау үшін, еріксіз Абылайды даңк- 
ты хан, қазақтың артык эулиесі деп мадактауды Көкбай аузына 
салған. Нақты деректерге сүйенсек, Абьшай туралы ғибратты әң- 
гімелерді Абай Көкбайға эңгімелеп беріп, әйгілі хан туралы бір 
жақсы дастан жазуын өтінген. Коммунистік идеология жүйесінде 
эдебиетте тарихи шындыкка жүгіну мүмкін емес еді. Алайда М. 
Әуезов «Ақындар ағасы» романында алғашьшда осылай жасады 
да. Бірак эдебиетті қатаң коммунистік идеология шартына бм'ы- 
нышты еткен үкімет дэл осы батыл қадамы үшін роман авторын 
айыптады да. ¥лы суреткер Абьшай даңқына, ерлігіне ісүрметті 
қалайда шығармадан алып тастауды күп көрмеді. Сөйтіп мұньщ 
да бір амалын тапты. Көкбайды Абьшайды жақтаушы, колдаушы 
етіп көрсетті. Тіпті мұнысы Дэрмен баст^ан жастар тарапынан 
қарсылық табады. Мұны Көкбай мен Дәрменнің диалогтағы 
қақтығысынан аңғарамыз.

«Дэрмен Көкбайдың бір жаққа лағып кеткен қыңырлығын 
үнатпай,

-  Әулиесі дейсіз, біз Абай ағамның тэрбиесі, өсиеті бойынша 
келер әулие-энбиені де сынап, талдап алатын болмап па ек?»

Бір Караганда Абылай туралы Абай көзқарасы теріс дегенге 
саяды. Бұған Көкбай да өз ұйғарымын білдіреді.

-  Қой, шырағым, бүйтіп аскактама!
Абылай -  Қазақтың үлы ханы, оған тіл тигізгенді көтере 

алмаймын» [41. 154.].
Көкбайдың аузымен Абылай -  казақгың ұлы ханы деген тари

хи манызы зор түжырымды жеткізеді. Абылайға қарсылык білдір- 
гендерге табанды тойтарыс береді. Диалог соңы Дэрменнің: «Беті- 
ңізден жарылғасын, хан-төренің кілеміне түсіп, адыра қалған дэу- 
реннін шашпауын көтермек болыпсыз» -  деп кекетуі де амалсыз 
идеологиялық талап-шартынан айнальш өтудің амалы еді.

Жазушы Көкбай мен Дәрмен әңгімесінде Абылайдың 
қайраткерлік, хандық даңқ дэрежесін, ерлік істерін талқыға салу 
арқылы казак коғамында эдебиетші, тарихшы ғалымдардың сол 
кездегі саяси тартысынан хабар береді. Дэрменді даггаушы, 
Көкбайды жактаушы етіп карама-карсы кояды. Сөйтіп сол кез- 
дегі зиялы кауымның басына катер төндірген Абылай, Кенесары
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ісіне қатысты саяси мэселелердің өңін айналдырып, көпшіліктен 
колдау таппаған мағынада береді. М. Әуезов советтік сұмпайы 
саясат бөгет жасамағанда Абылай туралы ғаламат бір тарихи 
роман жазар еді ау. Жазушының Абылай хан дэуірі мен тұлғасы 
туралы көзқарасына, ұстанымына тарихи-эдеби монография- 
мызда нактылы тоқталғанбыз. [58]

Абайдың ақын, жыршылармен, өнерпаздармен ойын-сауық, 
той-думанда бас қосуы өнер мерекесіндей эсерлендірсе, ел 
арасынд^ы шешендермен отырысы салиқалы, салмақты ойлы 
сөздерді сабырмен, сүйсіне тыңдаудан бөлек, кейде пайымды, 
танымды пікірталаска ұласып кетеді. Кейде ұгымды ұлағатты ой- 
тужырымдарды бағалауға да ұштасады. Мұны Серке, Қалимен 
отырыстағы Абайдың жүйрік тіл, өткір ойдан төгілген сөздеріне 
жаксы лебізін білдіруінен байқаймыз. Диалогта сөз көрігін қыз- 
дырған Абай ерекшеленеді.

-  Жаңағы сен айтқан сөздің орнына бұл тұста басқа бір ой 
орай емес пе? Жауызға айткан жақсы сөз — суға жазған сертпен 
тең емес пе? -  деп, мынау отырған төрт-бес кісіні, тапқыр ойы- 
ның жалт еткен бір көркімен таң қалдырды.

Серке Абайды тыңдауды эр кезде жақсы көретін. Әсіре- 
се, былтырғы Арқаттың шербешнайында өз елінің жуандарын 
Уақтың көп момын еліне жығып берген куэлігінен кейін, ол 
Абайды сырттай мақтай жүретін. Қазір жаңағы Абай сөзін Серке 
қуана күліп, қатты сүйсініп қарсы алды.

-  Обалы сеңгір қабактай, көлеңкесі дарактай! -  деп, Абай 
мырза қазақ баласынан біреуді ауызға алар болса-ақ айтатынымыз 
өзіңіз емес пе! Сізді сақтай алмасақ, бұл орта жүз болып елдіктен 
кетаейміз бе? Сол қасиетіңді жоқтап кеп отырмыз ғой! -  деген еді.

Абай бұған да онша емексіген жок- «Қасиет деғен сактаса 
касиет, былғаса, таптаса, тұнығьш ылайлап қорласа, немесе сын- 
дырса ол касиет қайда кетті, соны ойлау керек қой!» -  дегендей 
ойды айта отырып, ендігі сөзін бір жақсының айтқан көрікті ойы- 
мен дэлелдемек болды.

-  Атакты Шайхы-Сағди: «Бадахшының лағыл тасын сынды- 
ру оңай, бірак сындырғаныңды жамап көрші» деғені қане! -  деп 
тағы да тоқтап калды.

Осы топтың ішінде Қаракесектен келген Абайға көптен 
таныс, сан рет мэжілістес, дастархандас болған каланың бір ше-



364 Кемеңгерлік кереметіндегі керкемдік

шен казағы Қали болатын. Бұны «Қали Ақбасов» деп кала ме- 
кендеген қазак, ноғайдың бэрі білгір адам катарында санайтын. 
Ол жаңағы Абай айтқан сөзге өзі білген үлгілі бір сөзді коса 
сөйледі.

-  Дэн көтерген кұмырска тимеші, алысканы өмір ғой. Өмір 
сондай абзал ғой! -  деген еді ғой Фердауси. Есіңізде шығар, Абай 
мырза. Сенің жокшың болғанда, сол елінің дэнін көтерген кұмы- 
рска деп жоктағым келеді ғой. Бүл үшін мен айыпты болмасам 
керек. Мынау келген ағайынның аралык сөзді бос кысыр кеңес 
кып бастаған жок. Айтыла берсе сөз көп емес пе! Бірак дэл осы 
түста «ауыз -  дарбаза, сөз -  самал!» -  деп киуасызды кисын- 
дырайык деп отырғанымыз жок. Акьшымыз жетсе, колымыздан 
келсе бір жағыңды жаксылык деп тани отырып-ак, сол жаксылык 
пен жамандыкты еселестіргіміз келеді. Орта жүздің баласы боп 
жиылып осы түста елдігімізді өзімізді сынап көргіміз келеді. Сөз 
түйіні осы ғой! -  деді [41. 526].

«Жауызға айткан жаксы сөз -  с)та жазған сертпен тең» деген 
Абайдың тосын да тапкыр даналык тұжырымына таңданған кісі- 
лердің біреуі -  Серке. Айтушы Серкенің Абайды не үшін жаксы 
көретіндігін атап көрсетеді. Абайдың сөздерін тыңдауды ұнататы- 
ны -  шындыкты бет-жүзге карамай айтуы, эділдігі, турашылды- 
ғы. Аркатгың черезвычайный жиынында өз елінің болыс, аткамі- 
нерлерін Уактың момын елі алдында айыптап, киянатын бетіне 
басып, маскара етуі. Абайдың тапкыр да тыңнан туындаткан 
сөзін Серке сүйсіне тьщдап, сүйсінген күлкісін токтатпай, шын 
пейілімен мадактауын білдіреді.

Абаймен жүру айтушы үғымында -  адам жанына олжа табу, 
ойына акыл нэрін дарыту. Серкенің мадактауына онша емексімей- 
ді.Авторлык баяндауда Абайдың мактан сүймейтіндігі, халкына 
елдің мұң-тілегі үшін аянбай күресуі, камкорлығы пайымдалады. 
Оның «касиет деген сакталса касиет, былғаса, таптаса, түнығын 
ылайлап корласа, немесе сындырса ол касиет кайда кетті» -  деп 
касиетті сактауды өнегелеуі де адамгершілік пен имандылык- 
тың бір ізгі кағидасындай манызды. Акын тұжырымында -  адам 
адамдык касиетін эркез таза сактаумен, адамгершілік асыл бол- 
мысын биіктетеді. Тыңдаушылардын санасына осыны салмактап 
жеткізеді. Сонан соң Сағдидың «Бадахшының лағыл тасын сын- 
дыру онай, бірак сындырғаныңды жамап көрші» деген даналык
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пайымдауын ортаға тастауымен қатысушылардың білімділігін, 
ой тереңдігін сынға салады. Әрине мұндай астарлы ойға жауап 
беру оңай емес. Сөз астарын ұкканмен, оған білім, іліммен мысал 
келтіре жауап қайтару керек. Айтушы осы тұста Абаймен сан рет 
дастархандас болған, талай жиьш-мэжіліске катысқан Семейдің 
танымал шешені Қаракесек Қали Ақбасовтың жауабын жеткізе- 
ді. Қалидың білімділігі, көп оқитыны Абай сөзіне лайықты жауап 
қайтаруыңда ғана емес, Фердауси пайымдауындағы «дэн көтер- 
ген құм ы рс^а»  Абайды теңейді. Абайдың елінің мұң-қайғы- 
сын, бар ауыртпалығын көтеріп жүрген қажымас қажырлылы- 
ғын, қамқор болмысын биіктетеді. Бұл Абайға деген заманның 
бағалауы тәрізденеді. Ол «ауыз -  дарбаза, сөз -  самал!» деген 
бос сөзден гөрі жақсылық пен жамандыісгы таразылап қайсы- 
сы басым деген ойға тоқталады. Елдікті сынау мэселесі ортаға 
салынады.

Абай «сөздің шешендерімен» бас қосканда ойдан-ой туындап 
«тапқырлық өнері қозғалып, шалқып шыккан айшықты, қызык 
ойлы сөздерді» көкейінен еркін актарады. Осынау сөзге жүй- 
рік, ойы алғыр адамдармен жаны жарасып, тілегі қабысып, бір 
ыкьшасты, эдемі сыр-сұхбат Абай жанына шуақты сезім, эдемі 
эсер дарытады. Автор бұрыннан дәстүрге айналған шешендік 
өнерінің Абай заманында жаңаша өріс тапканын көрсете келіп, 
талай дау-жанжалдарды, арағайындық араздықта бітімге келтір- 
ген шешендік сөз өнерінің қасиеті деп ұғынады. Эпопеяда халық- 
тың сөз өнерінің қасиеті, сөзге тоқтау, кұндылығын қастерлеу, 
сол дэуірдегі шешен, билердің бедел-абыройы да көрінеді. Абай 
туралы естелік-эңгімелерінде оның эділ шешендерді сыйлап, 
құрметтеуі жан-жакты баяндалған.

5.5. Тарихи туынды және талант улылығы

Жазушының айырықша бір шеберлігі кейіпкерлерді сомдауда 
түрлі эдеби тэсілдер колдануынан көрінеді. Өзінен бұрынғы 
дэуірді суреттеуде Абай төңірегіндегі қаншама кейіпкерлерді 
шығарманың композициясына өзектестіруі ерекше сезімталдық- 
ты, терең танымды қажет етеді.

Кез келген окиғалар мен жағдайларды ақиқаттан ауытқымай, 
романда көркем бейнелеуімен заман шындығын өткір көрсетті.
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Өмір шындығына неғұрлым терең бойлау аркылы кейіпкерлерді 
тарихи заман болмысында суреттеді.

М. Әуезов өз алдындағы заманды, оның адамдарын, коғамды 
шынайы суреттеді. Қандай кейіпкер болмасын шығармада пси- 
хологиялық, этикалық, рухани т.б. кырынан суретгеуді кажет 
етеді. Ал романда бір халыктың классик акынының өмір жолы 
шығармашылык кезеңдерімен, сол кездегі коғамдык-элеумет- 
тік кұбылыстың барлык сатыларында бейнеленді. Көз көрме- 
ген заманның кейбір көрінісін, бала кезінде елесінде сакталған 
ұлы акын тұлғасын өмір шындығында суреттеу үлкен білім- 
ділікті, сезімталдыкты, түйсіктілікті, терең танымдылыкты 
кажет етеді. Шығарма көркемдік шындығымен өмірдің кат- 
кабат кезеңдерін, сан алуан сэттерін кеңінен кармап, сол дәуір- 
дің калың катпарларына, тіпті тарихи тұрғыдан жігі ашылмаған 
катпарларына бойлатады. Шығарманың өмір шындығын шы- 
мыр бейнелеуі Абай тұлғасының сомдалуында ғана емес, акьш 
айналасына топтаскан каншама адамның тіпті әр сюжетте, эпи- 
зодта, штрих, детальдарда бейнеленуі өз алдына, тұтаскан бір 
дэуір болмысын аша білуінде.

Роман-эпопеяның дара бір кыры -  Абай заманының барлык 
кайшьшык-тартыстарымен, жаксьшык-жамандыктарымен, 
максат-мұраттарымен айкын көрінуінде. Кеңестік коммунис- 
тік жүйенің эдебиетті партиялык, таптык жікке бөлуі туынды- 
ның композициялык күрылымын, авторлык идея мен көркемдік 
шешімін өзгерткені аньщ. Алайда калам еркіндігі, ой еркінді- 
гі б^ауланған кезеңде осындай асыл туынды жазу үлкен ерлік 
еді. Бір дэуірдің келбетін, коғам тынысын жан-жакты бейне- 
леуде жазушының биік көркемдік елестетуі мен терең түйсігі, 
батыл болжампаздығы мен көңіл көрегендігі, киял кеңдігі, эрине, 
шалкар білімі алып шыкты. Мүның өзі әркімге дари бермейтін 
ерекшелік.

Түйсік фантаст жазушыларға ғана емес әсіресе тари
хи шығармалар жазатын каламгерлерге аса кажет. Өткен 
ғасырлардағы өмір шындығын жеткізуде, адамдардың тіршілігі 
мен ой-максатын, сезімі мен жандүниесін бейнелеуде сол уакыт- 
тын ағынымен, жалпы бүкараның таным-түсінігімен үндесе білу 
терең түйсік куатынан туындайды. Мэселен А. Пушкин Испа- 
нияда, Англияда болмаса да, испан такырыбында керемет жырлар
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жазды. «Тас мейман», «Чума кезіндегі думай» туындыларында 
орта ғасырлық Англияны сол жерде тіршілік кешкендей наным- 
ды бейнелеген. К. Паустовский бұл шығармалардың көркемдік 
шьшайылығы тұманды елдің тумалары В. Скотт пен Р. Бернс 
туындыларынан кем түспейтінін атап кетеді.

М. Әуезов Абайдың шығармашьшық өмір жолын суреттеп 
ғана койған жок, бір дэуірдегі халыктың тарихын, этнография- 
сын, эдеп нормаларын, өмір сүру үлгісін, эстетикасын, білімге 
беталысын, өнерін, мэдениетін, кэсібін, тұрмысын, адамдардың 
мінез-кылығын, таным-түсінігін, табиғатын, эр ортаның сөй- 
леу сипатын, кыскасы заманның барлык кыр-сырын жан-жақты 
кескіндеп берді. Кескіндеп берді деу де келіспес, бір дэуірдің 
болмысын құдіретті калам куатымен көз алдына жайып салды. 
Шығарманы басынан аяғына дейін оқи отырып, композициялык 
бітімінін беріктігіне, сюжеттерінің тартыстылығы мен окиғалары- 
ның тартымдылығына, шиеленістілігіне, эр жағдайдың, құбы- 
лыстың іс-әрекеттің динамикалылыгына айкын көз жеткіземіз. 
Әр оқиға, эр жағдай, эр көрініс, эр сэт көз алдыңызда елес береді. 
Сол заман тынысымен тыныстатқандай күй кешесіз.

¥лы даланың ұланғайыр тіршілік-кэсібі, адамдардың заман 
өзгерісіне көзқарасы, үміт-елестері мен арман-қиялдары да 
шынайы сипатталған. Бір окиғадан бір оқиға қызыктырып эке- 
теді, сол кайшылыкты жағдайларға, дау-тартыстарға өзін де 
араласьш кеткендейсің. Бірде ызаланып, ызбарлансаң, бірде аяй- 
сың, бірден іштен тынасың. Абай төнірегіндегі халыктың қалың 
шоғырына қосылған тілеулес ниеттес, мүдделес көпшіліктің бі- 
ріндейсің. ¥лы шығарманың адам тэрбиелейтін тэлімдік кере- 
меттілігі де осында.

К. Кодуэл үғымында: «¥лы деп қалайда ұсак та емес, үлкен 
іспен орындалған, тіпті онда ажал да үлылықта болатын біз одан 
өз өмірімізді көре алатын романды атай аламыз. ¥лы полотно біз 
өмірді калай көргіміз келсе, онын өзінен де айкынырақ, сезімдік 
бояуларға толы өмірді көрсете алатындығы. ¥лы музыка болса, 
ол біздегі бэріміздің ниетімізбен үндесетін эмоцияны қозғай 
алатын, белсенді максаткерлік пен ұлағатты міндеттерді орындай 
алатындығы» [334-335.]-

М. Әуезовтің ұлылығы -  бір ғасыр бүрынғы заманды барлық 
кайшылық, тартыстарымен, әлеуметтік жағдайларының күрделі-
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лігімен, халық тұрмыс-тіршілігінің небір шиеленісті мәселелері- 
мен шынайы жеткізе білгендігі. Сіз оны оқып, керемет эсерленіп 
қана қоймайсыз, Абайдың дэуіріне бірге еніп кетесіз. «Сезімдік 
бояуларға толы өмір» астарына сол заманның қатпарлы киын- 
дыктарымен бірге, коғамдық, элеуметтік, саяси, мэдени өмірдің 
қат-қабат үрдісі де, адамгершілік-рухани ұмтылыстар да, ескінін 
етектен алған саркыншыктары да, жаңа уақыт беталысы да кере
мет тоғыскан.

Коммунистік партия ықпалындағы социалистік реализм эді- 
сіндегі эдебиетте таптык жүйедегі белгілі бір ағымынан піықпау 
талабы койылған кезде заман шындығын кең тыныста беру үл- 
кен ізденісті, шеберлікті, асқан білімділікті керек етті. «Анық 
терең шындык болмаған күйде, адам жаны бар түкпірімен тү- 
гел ашьшмаған халде, анық шабытты жазылған шынайы көркем 
роман да, драма да тумайды...» деп М. Эуезов өте дэл айткан. 
Ғүлама суреткер муны эдебиетте айқын устанды. «Абай жо- 
лындағы» эр кейіпкерді психологиялық мінездеуімен, портрет- 
тік суреттеуімен, диалогтық, монологтық, авторлык баяндау, 
сипаттау алуандығымен бір ғасырдағы халық тарихын, қайшы- 
лық-тартыстарын жан-жақты шебер аша білді. Кейіпкерлер- 
дің сөйлеу тілі де өткен заманның шындығын алға тартады. Әр 
қаһарманның тілді қолдану сипаты өзіндік таным-түсінігіне, кэ- 
сібіне, тэрбиелік ықпалына сай берілген. «Әуезов диалогтары- 
ның психологиялық қуаты мол, олар персонаж ойы мен сезім 
қозғалыстарын бедерлейді. Кейіпкер сөзі дараланған, характері- 
не сай жэне сонымен бірге нақты бір жағдайдағы көңіл-күйлер 
сипатын береді» деп академик 3. Ахметов кейіпкерлер сөйлеу 
тілінде өмір кубылыстарына деген эралуан көзкарасын беретін 
ерекшелігін аныктайды [12. 80.].

Бул романдщ-ы кейіпкерлер сөздерінің берілу ерекшеліктері- 
нен де байкалады. Әр адамның өзіндік ой-мақсаты, білім-танымы 
диалогтарда кімнің кім екендігін капысыз аңғартады. Ойымызды 
эдебиеттанушы А. Нуркатов байламы толыктыра түседі:

«М. Әуезовтің реалистік суретшілік шеберлігі оның шығарма 
кейіпкерлеріне сөздік сипаттама (речевая характеристика) бер- 
уінен де байкалады. Жазушының колдануында сөздік сипаттау 
кейіпкерлерді өзара даралап, бір-бірінен ажыратудың ғана 
куралы емес, М. Әуезов геройларының сөздерінен олардың ішкі
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дүниелері ашьшьш, өрістері танылып отырады» [53. 202 .]. Мұ- 
ның өзі де үлкен суреткерлік таным даралығы.

«Диалог деген окиға желісін әрі қарай шиеленістіретін се- 
бептер... «Абай романындағы диалогтар окиғаны эрі дамытып 
отырады.

Жазушы кейіпкердің сөзін бастан аяк тэптіштеп қағаз бетіне 
түсіре бермейді. Ең жанды жерін береді де сөз жалғасын автор өз 
атынан, мазмұнын гана баяндайды» [3. 203.]. 3. Шашкин «Абай» 
романындағы көркемдік ерекшеліктер» макаласында эпопеядағы 
диалоғтардың қолданылу ерекшелігін айкындайды. М. Әуезовтің 
тағы бір ерекшеліғі -  кейіпкерлердің болмысын шынайы көрсете 
білуінде. Авторлық баяндау, сипаттау да диалогтардағы ойды то- 
лықтырып отырады. Шығарманың мазмұндық құрылымы компо- 
зициялық түтастықты сабақтастыруға қызмет етеді.

«Жазушы кейіпкерлердің жан диалектикасын» шынайы эрі 
мол аша алған. Автор Абайдың іс-эрекетінің алуан үлгілерін 
заман шындығынан, сол дэуірдің даму жолындағы туған каже- 
тінен іздейді» [53. 194 .]. А. Нүркатовтың бұл түжырымын эпо- 
пеяның композициялық бітімінен таба аламыз. Қаншама кейіп- 
керлер бейнеленғен, оларға тән сөйлеу ерекшеліғі, іс-әрекеті, 
мінезі, қарым-қатынасы үқсап немесе қайталанып кетпейді. Әр 
бейне өз болмысымен бг^алы, өз ерекшеліғімен мэнді. Түтасып 
жатқан тіршіліктегі ел эрекеті сенімді де нақты.

Эпопеяның сан-салалы мэселелерді ғьшым, білім, өнерді 
қамтуы, қоғамдық өмірдегі халық мэдениетін, түрмыс-жайын, кэ- 
сіп түрлерін кеңінен мазмұндауы -  тарихи туындының тэрбиелік, 
тэлімдік өнегесі. Киіз үйдің құрылысы, жабдықталуы, жиһаздары 
сол өңірдегі халықтың мезгілдік-маусымға сай киім-кешекте- 
рі, сэндік үлгілері, кэсіптік құрал-жабдыктары, саймандары, т.б. 
материалдың болмысы шынайы суреттелғен. Сонымен катар қол 
өнер, қолданбалы өнер, үсталық зергерлік кэсіп, қайыс өру, тері 
илеу, былғары жасау, кесте тоқу, алаша, кілем тоқу т.б. ұлттық 
кэсіп ерекшеліктері көрсетілген. ¥лттык ойын түрлері нақты бір 
оқиғамен сабақтастырыла баяндалады.

Абайдың тоғызкүмалақ ойынына эуестігін де халықтың ежел- 
гі дэстүрін қүрметтеумен үштастырады. Абайдың халыктың тұр- 
мыс-тіршілігіне, қол өнері мен түрлі кэсіпшілігіне араласьш, 
оны колдап-куаттауы аркылы ұлт өнерінің білікті білгірі, нағыз
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жанашыры бейнесінде суреттейді. Эпопеяда білім, өнер-ғылым, 
мэдениет, денсаулық, еңбек т.б. сол замандағы казак халкының 
өмір, тұрмыс кажеттіліктері шынайы жазылған.

«М. Әуезовтің шығармашылығында тарихшының мол білі- 
мі мен суреткердің данышпандык іштей сезімі етене ұштасады. 
Осының аркасында оның шығармасы зор танымдык жэне тәрбие- 
лік кұндылыкка ие болып отыр» деп армян эдебиетшісі Наири 
Зарьян каламгердің кітаптарының өзгешелігін болмыс ерекшелі- 
гімен үйлестіреді. [3]

Тарихи романның тэрбиелік, танымдык, тағылымдык куаты 
зор. ¥лы тулғаның заманның сан алуан мэселелеріне аянбай 
арпалысып, елдің мұраты мен елдігі жолында кажымай күресуі, 
адамзаттык аукымды мэселелер көтеруімен дараланады. М. Әуе- 
зов Абай тұлғасын сомдауда, оны ең басты үш кырынан ашуға 
ұмтьшды. Бүл туралы жазушы «Абай -  көреген көз, Абай -  кайы- 
рымды жүрек, Абай -  халык данасы -  менің карастыруым да 
тұтас алғанда ссылай, халык сезімінін, ерік каркындылығының, 
онын жандүниесінің, оның бойындағы бүкіл асыл дүниенін жүзе- 
ге асуы болып табылады. Абай образын мен ссылай игілікті сйды 
іске асыру үшін алдым» -  деп жазды [10. 239.].

М. Әуезсв Абай бейнесін үлкен көркемдік жинактаудан өт- 
кізген. ¥лы акын туралы жинаған кыруар материалдың шаша- 
уын шығармай, керектісін екшеп алған, кейбір кереғар, қайшы- 
лыкты жайларды салмактап, санада сараптаған. Әлемдік тарихи 
рсман шеберлерінің күжаттар мен деректер көзімен жұмыс істеу 
тәжірибесімен терең таныскан. Қалай пайдалану кажеттігін жан- 
жакты пайымдаған.

Л. Әуезсва «Абайдың түрмыстағы мінез-кұлкының кейбір 
жактарын, сның жеке өмірінің кейбір кезеңдерін ашып көрсе- 
тетін едэуір мсл материалды рсманда пайдаланбағанын айта ке- 
ліп, өз інісі Оспанның жесірі Еркежанға үйленуі рсманда көрін- 
беуін көлденең тартады. Жазушы «Абай өмірбаянын түтастай 
туындыда бейнелеуді міндет етпеген. Бір жағынан тарихи 
шығармада мұньщ кажеттілігі де шамалы, «твсрчествс адамы 
туралы рсман» бслғандыктан, Абай өмір жслының кұндылығы 
-  «... істеген ісінде. Ол тұтас алғандағы өмірбаянымен құнды 
емес, сның кұндылығы өмірбаянының біз үшін, бслашак үшін 
ардактылығында» [1].
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М. Әуезов тарихи шьшдықты көркем шындыққа өте ұкыпты, 
шебер пайдаланған. Әрбір деталіне айырықша мэн берген, терең 
талдап саралаған. Мұны «Абай Құнанбаев (мақалалар мен зертгеу- 
лер)» кітабындм-ы «Мен «Абай» жэне «Абай жолы» романдарын 
калай жаздым» деген зерттеулерінен таба аламыз.[61]

Тарихи шығарманың жазылу шартына сай, ең басты мін- 
дет -  тарихи тулға өміріне катысты материалдар жинау. Буған 
сонау 1930 жылдардан бастап кіріскен. Абайды жақсы білетін 
немесе ол жөнінде өз экелерінен, жақындарынан жэне акынньщ 
замандастарынан естіген эңгімелерді жазып алған. Осыншама 
қыруар материалдан өзіне керектісін сурыптап алған, «кейбір 
жекеленген, мейлінше сараң жазылған естеліктердің жұпыны да 
деген үздік-үздік кысқаша мэліметтердің өзінен терең мазмүн 
таба алған, эр ісүбылыстардың өзіне жеке-жеке дүрыс баға бер
ген» [1.59-62]. Жекелеген ұсақ детальдардың өзін тарихи нақты 
күжатка сүйеніп отырып жазған. Осыдан-ақ эпопеяның компози- 
циялық қүрылымының тарихи негізінің мыктылығын аңғарамыз.

1917 жылдың жазында жастарға арналған «Абай» атты ғы- 
лыми-көпшілік журналын шығарып, оған редактор эрі басылым 
авторы болып белсене араласқан. Данышпан ақын шығармашы- 
лығына ерекше кұштарлығынан бөлек, болашақ қазақ эдебиетін 
дамыту бағытында алғашқы кадам жасаған. Өйткені, 1923 жылы 
«Қазак эдебиетінің тарихы» атты монографиясының жарық көруі 
де аса маңызды елдік парыздың ауқымды бір бөлігі. Ж.Аймауы- 
товпен бірігіп шығарған «Абай» журналы Абай туралы ғаламдык 
ғаламат туындынын жазылуына бастаған бір соны соқпак 
болғанға ұқсайды.

Л.М. Әуезова: «Абай жолы» эпопеясының тарихилығы -  
дәуірдің шынайы көріністерін онын накты көрсете білуінде, 
элез^еттік қарама-қайшылықтар мен ішкі процестерді ашуға үм- 
тылуында» деп ой түйіндеген [1. 252].

«М. Әуезов Абай бейнесін кең көлемде жинақтап жасады, 
оның бойьша казак халқының ең жақсы ұлттык қасиеттерін мо- 
лынан сыйғыза білді. Кейіпкердің күнделікті эрі жан-жақты ұлт- 
тық сипатын көрсету нәтижесінде оның халкьшың үлттьщ ерек- 
шелігі ашыла түседі» -  деп эйгілі эпопеяньщ ұлттық ерекшелігі 
Абайдьщ ұлы түлғасын жэне ұлттык мінез-бітімін, психологиясын 
жан-жақты шынайы бейнелеу шеберлігімен үштастырады [1.253.].
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«Қазак халқын Абай арқылы әлемге танытқан М. Әуезов 
болса, Әуезовті аспанға көтерген Абайдың тамаша тұлғасы...» 
Академик Ш. Сэтбаева пайымдауы -  романға берілген жоғары 
бағалау. [3] Шындығында да, М. Әуезов Абайды ақындык өнер- 
дің биігінде ғана емес, халықтың арқа тұтар азаматы, нағыз ұлт 
жанашыры, кайсар да қажырлы кайраткері, елінің елдігін ойлап, 
келешегі жолында тайсалмай, табанды күрескен патриоты ру- 
хында бейнеледі. Абайдың бойындағы алуан асыл адамгершілік 
касиеттерін халықпен карым-катынастарда, ел мүдесіндегі небір- 
маңызды істерде көрсете білді. Абайдың зор адамгершілік касиет- 
терімен бірге, халыктың небір тамаша ұл-кыздарының, дарынды, 
өнерлі, білімді жастарынын жиынтык бейнесі де көрініс береді. 
Эпопеядағы бас каһарман Абай болғандыктан да, ұлы акынньщ 
үлгілі болмыс-бітімі, өшпес өсиет сөздері, өмірлік өркенді істері 
де шынайы берілген.

М. Әуезов жакын ағайын-туыстарынан жазып алған естелік- 
терде, оның ашык та турашылдығы, мырзалығы, қонақжайлылы- 
ғы, қайырымдылығы жэне кажырлылығы ерекшеленеді. Бірде 
өзі сүймеген адамға күйеуге шығуға карсыльщ білдіріп, сүйген 
жігітіне тиген кыздың басына болыс-билер катер төндіргенде, 
өжет аруды алып кашып, жасырынған жігітке камкорлык көр- 
сеткен екі ғашыктың іңкэр жүрегі мэңгі табысуына дәнекерлес- 
кен. Абайдың Шәкей, Зағипа деген қыздың өз сүйгендеріне қо- 
сылуына жэне Нүрке кызы мен Айтказыға, Бэтика мен М ^ ^ а  да 
камкорлык танытқаны Әрхам естелігінде бар. Абай жаңа заман 
беталысын аңғарған, жастар жанашыры, ақылшы ағасы.

Лэйла Мұхтаркызы Абай өмірінен кеңінен суретгеуде Дэр- 
мен, Дэркембай, бақташы Асан жэне т.б. кейіпкерлерді «көркем- 
дік киял аркылы ойлап тапканын» тиянақтай келіп, «Бұл арада 
автордьщ киялы Абайдың халык мүддесін көздейтін, сол халық- 
пен тығыз байланысты екенін көрсету үшін кызмет етті» -  деп 
аныктайды [1. 196.]. «Романдағы адамдар, бірен-сараны болмаса, 
документте бар тарихи адамдар...» деп көрсеткендей, М. Әуезов 
Абай заманындағы адамдарды барынша өмір салтымен камтыған. 
Дэуірдің тарихилығына терең бойлап, кейіпкерлерді өмірлік 
шындықта бейнелеген.

Әр кейіпкердің мінез бітімі, таным-түсінігі, дүниетанымы, 
сөйлеген сөздері де, іс-эрекеті де заман рухымен үндес. Басы
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артық кейіпкерлер таба алмайсыз. Әрқайсысы заманының бол- 
мысына сай сомдалған.

«Абай жолы» халық тілінің байлығы мен асыл жауһарлары- 
ның эпопеяның мазмұнында жарқырай көрінуімен айрықша құн- 
ды. М. Әуезовтің тіл шеберлігі мен байлығы, сұлулығы мен мәнер- 
лігі керемет. Бояулы да бедерлі бейнелеулер, айшыкты орамдар 
мен тамаша теңеулер, эсерлі де эдемі суреттеулер мен көркем 
сипаттаулар, баяндаудың бөлекше бітімі -  бэрі де ғажайып туын- 
дының ғаламат ерекшеліктері. Мұны өз кезінде тіл мамандары, 
эдебиетганушылар да байыптап бағалм-ан. Р. Бердібай «Тіл мэде- 
ниеті мен талғамдылығы жағынан «Абай жолы» роман-эпопеясы 
эдебиетіміздегі соны биік, үлкен асу...Түрлі каһарманның өзге сөз 
өрнегі қосылып, шығарманың сан бояулы қүлпырған кілем түсін- 
дей тіл кестесін құрайды» деп сүйсіне түжырымдайды [16. 43.]. 
Расында да, өрнекті ой, көрнекті тіл кестесі эпопеяның көркемдік 
кереметтілігін айқьшдай түседі. Классик суреткер жасынан зер- 
десіне түйген ұлттық тіл байлығын үздіксіз жетілдіріп отырған. 
М. Әуезов қаламы араласпаған эдебиет жанрлары сирек.

Халық тілінің қымбат асыл қазынасы қашанда -  фольклор. 
М. Әуезов, қазақ фольклорымен коса элемнің ірі эпостарын 
окыған. Қырғыздың «Манасындай» мазмұны мен тілі бай атақты 
жырларын зерттеумен шығармашылығына қаншалыкты пайдасы 
тигені белгілі. Р. Бердібай пайымдауынша: «М. Әуезов -  ауыз эде
биет! мен классикалык әдебиеттің, батыс пен шығыс көркем сөз 
мүрасының озык дэстүрін жете меңгеріп, казіргі дэуірдегі казақ 
эдебиетінің реалистік сапасын арттыруға, эдеби тілді байытуға 
ересен еңбек сіңірген ұлы жазушы» [16. 3.].

«Абай жолының» өміршеңдігі -  шығарманың өмір шынды- 
ғына қүрылуында, мықты композициялык қүрьшымы, сюжет- 
тердің берік сабақтастьн-ында, оқиғаларды нақты баяндауында, 
эдеби тілдің байлығы мен бейнелеу үлғілерінің молдығында. Бір 
өкініштісі талайды сүйсіндірген үлттык туындымыздың тамаша 
табиғи тілінің тэржімесінің тартымсыздығы бір себептен М. Әуе- 
зовтің тіл кенін жете зерттеп, түйсіне білмеуден, яки бай, сұлу, 
керемет тілді жүрекпен сезінбеуден. Әдеби тілдің көркемдік биі- 
гінде аударылған шығармалар сирек. Өйткені қазак тілінің алуан 
айшықтарын айьо.ін аңғарып, сөздің сан-салалы сыр сипатын ашу 
ұзак ізденісті талап етеді.
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«М. Әуезов романдарының көркемдік қуатының ең негізгі 
тамырларының бірі -  оныңтіл шеберлігінде... Қазақтың ғасырлар 
бойы жасалып, молығып келген тіл байлығын жазушы жете игер- 
ген жэне... романдарында мейлінше мол эрі шебер пайдаланған. 
Яғни, ол туған тілінің бойынан бейнелілік мол қуат тапты» [7. 
218.]. А. Нұрқатов жазушының тіл орамдылығы мен көркем- 
ділігінің авторлык баяндауда, кейіпкерлер сөзінде, портреттік 
сипаттауларда эдемі қолдануын үлгі етеді

Сонымен бірге колданыстан қалып бара жаткан сөздер- 
ді аршып, екшеп пайдаланғанын немесе жайшьшыкта айтыльш 
жүрген сөздерге тың м^ына, жаңа бітім беріп, жайнатқанын 
анықтайды. Әйгілі суреткер көне сөздерге көрік берген, тыңнан 
тосын тіркестер туындатқан, ойлы орамдарды, сұлу, соны сөй- 
лемдерді кесте өрнегіндей құлпыртқан.

Әлем әдебиетінің классиктерінің мұраларымен таны- 
су барысында, олардың тілдік байлығынан, сөздерді колдану 
амалдарынан үйреніп, ұлттық тіл казынасының асылын 
айқындап пайдалануда өзіндік тың бағыт тапкан. Фольклор- 
лык айшықты бейнелеу үлгілерін, шешендік ой орамдарды, өт- 
кір де тапқыр даналық нақылдарды зейініне зерделеп, көркем 
шығарманың тілдік өрнегін ажарлаған. М. Әуезов эңгіме, по- 
вестерінде де өрнекті көркем тілі өрісін жаяды. Драмаларынан 
ұлттык тіл байлығы мен халық ауыз эдебиетінің алуан үлгі- 
лері айқындалса, аудармалары да майда, эдемі тілмен мэнер- 
лі. «Абай жолындағы» диалогтар мен авторлык баяндаулар, 
сипаттаулар, пейзаждық суреттемелер мен портреттік мінез- 
деулердегі тіл табиғатының тосын құбылыстары ойыңа лағыл 
шашып, жүрегіне жаһұт жайнатады. Әсемдік элеміне, алуан 
түсті асыл тастардын шоғырына көз суғарып, жалкын-жарқы- 
лына шаттана шарпыласың.

М. Әуезов тілінің синтаксистік қүрылысы күрделі, алуан түр- 
лі. Ол суреткер ойыньщ кеңдігі, тереңдігі сөйлем қүрылысын 
қүбылтып, күлпыртып қолдануынан да айқындалады. «Жазушы 
күрделі синтаксиске, күрмалас сөйлемге көп үмтылады. Бүл оның 
өмір шындығын, кұбылысты, кейіпкерлердің психологиясын те- 
рең толық күйінде суреттеп беру тілегінен туады» деп А. Нүрқатов 
стильдік, тілдік сипатын нақты саралайды [7. 221]. М. Әуезовте 
етістіктін түрлері алуан айшығымен көрінеді. Аудармашылардын
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кібіртіктеп, қиналу себебі де -  күрделі де кұрмалас сөйлемдердің, 
етістіктердің молдығында.

М. Әуезовтің шалқар шабытынан шашылып түскен сөз 
асылдары еріксіз өзінің сұлулығына, сыршылдығына, суреттілігі- 
не, сонылығына тартады. Зерттеушілер Гомер жырларында етіс- 
тік түрлерінің бай екенін айтады. Ежелгі эдеби мұраларды оқып, 
білу өз алдына, оньщ тілдік кұбылыстарына бойлау зерделі зерт- 
теуді қажет етеді. Андре Стиль «Ал стиль айкындылығы, сөз құ- 
былысы Гомерді еске түсіреді» деген дэл қорытынды жасайды. 
[3.42 .]. Бұл -  асыра айту емес, элем эдебиетінің небір асыл туын- 
дыларын саралаудан туған салмақты ой, байыпты бағалау.

М. Әуезов тілі -  құдіретті, куатты тіл! Қазақ тілінің сарқьшмас 
қазынасынан көсіп алынған ғажайып байлығы. Бағалы байлық. 
Қазіргі уақытта «мен мықтымын» деген қаламгерлердің сөзді 
қолданудағы ольсылықтарын, сөйлем құраудағы шалағайлықтарын 
дэлелдеп жазған сындар аз емес. М. Әуезовтің кітабын баспги-а 
эзірлегендер қыртысты, қатпары бұзылмайтын катаң құрылым- 
дық жүйедегі көркем мэтіндеріне талай сүйсінген шығар.

М. Әуезовтің «Абай жолының» тілі -  ұлттык сөз өнеріміздің 
өркен жаяр өнегесі. Нағыз құнды, касиетті туындының биік бол- 
мыс-бітімін айқындап туратын кемеңгерлік көркемдігінің кереме- 
ті. Тілді меңгерудің, тіл байлығын ұқыпты, орьшды пайдаланудың, 
тілдің мэдениетгілігін сақтаудың, тіл шеберлігінен үйренудің 
айрықша академиясы -  М. Әуезовтің туындылары. Бір акиқат 
ақын-жазушы болу арманы көкейіне ұялаған талапты жасқа 
М. Әуезовтің шығармаларын бастан-аяқ окып, мазмұндау, баяндау, 
суреттеу сонылығьш, тілдік көркемдігін, сұлулығын, мағыналык 
накышын көңілге токып, зейінге зерделей білсе -  соның өзі үйрену, 
шеберлік шьщдау дэрістері мен тэжірибелері. Ол -  даналык дэріс- 
тері, терендік танымындағы тәлімгерлік өнегесі, сөз өнерінің кұ- 
пия-сырын сезініп, білетін, қадірлеп жүретін қасиетті кұг қазьша.

«Абай жольшьщ» тілі -  түйдектете төгіліп түсетін төкпе тіл, 
майда бүлкілмен жаньща жаймашуақ дарытар жорға тіл, теңеу, 
салыстырулары, айшықтау, ажарлаулары, айқьш, алуан бояулы 
бейнелі тіл, құштарлана, қызыға оқыған сайьш қүмарта, қүлшьш- 
дыратьш үлағатты, қүдіретгі тіл. М. Әуезовтің тілі -  халыкгың бай 
казьшасьгаан, асыл мүраларьшан нэр алған дэмі балдай, шырынды 
жемістей. Дэл бір емдік қасиеті мол арасан суьш тамсана таңдайға
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татып отырғандайсыз, эр сөзде казақтың даналығы, даралы- 
ғы айьсьшдала береді. Әрбір сөйлем жанжүрегінің жальшымен 
жазылған. Әсерлі де әрлі. Әдемі де мэнді. Сөзді кұбылтьш ойнатады, 
құлпыртьш жайнатады. «Онда да саралап, екшеп, талғаммен 
колданады. Сөйлемдерінде эр сөз өзінің орнында тұрады, оны басқа 
жq)гe қоюға болмайды» деп А. Нұрқатов жазушыньщ тіл мэдениеті- 
не сүйсінеді. [7.22] Сондай-ақ «тілінің синтаксистік кұрылысыньщ 
күрделі, алуан түрлі больш келуін» ойьшың кеқдігін, тфеңцілігіне 
қарай құбылтьш өзгерту шеберлігіне, күрделі синтаксиске, құрмалас 
сөйлемдерге ісұмарлығын даралайды.

Небір тың тіркестер, тосын сөйлемдер өзіндік накыш өрне- 
гін жайып салады. Сонан соң суреткер кейіпкерлер тіліне аса мэн 
береді. Әр кейіпкердің өз жасына, дүниетанымьгаа, білім, кэсі- 
біне сай сөйлеу ерекшелігін де ескерген. Қазіргі эдебиеттануца 
жиі талданып жүрген диалог үлгілері диалог-қайшылық, диалог- 
жинақтау, диалог-тартыс, диалог-дау, диалог-түсінісу, диалог- 
үндестік т.б. үлгілері де молынан ұшырасады. Диалогтар эр ке- 
йіпкердің кім екендігін танытып ерекшелеп түрады. Ең бастысы 
кейіпкерлер тілі өз дэуірінің, білім-түсінігін ашып отырады. Кү- 
дік-күмэн туғызбайды.

Тіл табиғаты -  өмір шындығымен өзектес. А. Нүркатов 
«М. Әуезов романының көркемдік қуатының ең негізгі 
тамырларының бірі -  оның тіл шеберлігінде» деп, «туған тілінің 
бойынан бейнелілік мол қуат тапканын» даралайды. Сонымен бір- 
ге эпопеядағы тілдік колданыстың өзгеше бір қырьш жаркырата 
көрсетеді. «Халық тілінің сөздік қорьш, лексикалық байлығын же- 
те HrqireH жазушы көп реттерде колданудан бекер үмыт болып, 
ескерусіз калып бара жаткан сөздерді аршып, екшеп пайдаланады 
немесе жайшылықта айтылып жүрген сөздерге тың мағьша, жаңа 
бітім беріп, жаңғырықтыра, жайната қолданады» [7. 219 ].

Шын мэнінде М. Әуезовтің тіл байлығы мен бейнелілігі, сұлу- 
лығы мен сипаттылығы -  өзгеше бір элем. Бұл тек қазақ эдебиеті 
деңгейінде ғана емес, элемдік эдебиеттің дэрежесінде салыс- 
тыра сараптау корытындысы. Көркем шығарма тілінің шүрайлы, 
шырынды болуы акын-жазушының тіл байлығымен, сөздік қо- 
рының молдығынан жэне тілді жетілдірудегі ұдайы ізденісінен 
аңғарылады. К. Паустовский «Ботаниктерде алуан шөпті деген 
термин бар. Ол эдетте гүл жайкалған шалғынға қатысты Алуан
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шөп -  бұл жүздеген эралуан және көл жағалай өзенді қаумалаған 
жан-жаққа таралған, жайнаған гүлдердің өрімі. Пришвиннің тілін 
толык, заңдылықта орыс тілінің алуан шөбі деп атауға болады. 
Пришвин сөздері гүлдеп, жайнап іұрады» деген ғой. [34].

Әрине М. Пришвин орыс көркем прозасьшда табиғат тақыры- 
бьшдағы туындыларымен танымал. Табиғат прозасы табиғатгьщ 
өзіндей керемет, көркем, бейнелі, бояупы тілдермен мәнерленеді. 
М. Әуезовтің эпопеясы тарихи шығарма жанры болғанымен, мей- 
лі табиғат суреттері, мейлі авторлық баяндау болсьш тілдік бояуы 
қулпырьш, айрыкша ажарланьш айшықталады. М. Әуезовгің эпо- 
пеядағы сулу да сырлы тілі кыр-жотасы, сай-саласы сан алуан 
гүлмен көмкерілген, бұгақ-м-ашьша дейін гүлдеп, жемісін төккен 
миуалы бақ исін құшырлана жұгқандай эсер қалдырады. Әдемі, 
эсем тілді сүйсіне оқьш, эсемдік элемінің көз жаулар көркемдік көк- 
жиегіне бойлап кетесіз. Бояулы тілдің бояуы бар сэнін еркін жаяды.

Тембр -  сөздікте алғашқы сөздің айтылуынан бастап, көкей- 
ге қонымды қабылданатын, тыңдаушының соған сэйкес эрекетін 
туғызатын жэне ырықсыз ерекшелікке ие интонациялық элеме- 
нттердің бірі. М. Әуезов сөйлемдерінің синтаксистік құрылымы 
тұтастығы ой желісі үздіксіз сабактасып жатады. Әр сөйлемнің 
көркем мазмұнды баяндап, бейнелеудегі сипаты да айрыкша. Эр 
мэтіндегі ой ырғағы, эуезі, эуені, сөздердің тембрі сезіммен үйле- 
седі. Әр сөздің әуездік-интонациялык үндестігі де бейне бір поэ- 
тикалык ойдың нэзік нақыштары іспетті.

Талантты акын, аудармашы А. Блок сөз өнерін «... оның өзі 
(үлы өнер) мэнгілік екі музыканың өзара эрекетінен туындайды 
жэне шығармашылық музыкасы жэне халық жанының, бұқараның 
жанының тереңінде төгілетін музыка» деп бағалапты [62].

М. Әуезовтің «Абай жолын» оқығанда осы ерекшелікті 
айқын сезінесіз. Эпопеяның мазмұнынан бір эдемі, эсерлі эуез 
төгіліп түрады. Бұл эуен шығарманьщ композициясынан бастап 
эр деталына дейін түнған. Анык та айкын дыбыстык тербеліс, 
ырғакты, үнді, буырканған тіркестер элемі, сырлы, сұлу сөйлем- 
дер автор ойының тереңдігі мен талант кемелділігін де білдіре- 
ді. Суреткердің кең ауқымды ойлау дүниесі, ұстаным биіктігі, 
бейнелеу шеберлігі, тілді көркем меңгеру мэдениеті қосьшып, 
шығармашылык ғаламат эуенге еріксіз еліктіреді.
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ҚОРЫТЫВДЫ

Зерттеуші Т. Жұртбай «... Жалпы, ұлы, дана адам -  
мәңгілікқұпия. Ал ұлылар ғана даналар ойының астарын 
түсінеді. Мысалы, Әуезов -  ұлы жазушы. Өйткені, дана 
Абай ойының жұмбақтарын, астарын түсінген» деген 
пайымдауы эйгілі классик суреткердің ғажайып эпопеясы- 
ның көркемдік көкжиегіндегі кереметтерді танып, түйсі- 
ніп, рухтану эсерінен туса керек [63]. «Жұмбак адамның» 
жандүниесі де, сыры да, жыры да жумбак, ашылмаған бір 
құпия тэрізді. Ұлылардың, даналар ойыньщ астарын түсі- 
ну, заманынын жаксылык, жамандықтарын зерттеу, өмі- 
рінің өнегесі мен өкініштерін сараптап, шығармашылық 
ой-мұратын білуге, жандүниесін, ой-сырын айкын аніуға 
ыкпал етеді. Абайды ақын, азамат, ойшыл, күрескер бол- 
мысында танып, білуде бүкіл шығармашылық элемінің 
қыр-сырын, түп-тамырына дейін көкейге ұялату керек. 
Бүл жағынан келгенде ғұлама Әуезов өзінің ғажайып ең- 
бекқорлығын, кажымас ізденісін көрсетті.

Ш. Айтматов М. Әуезовтің «Абай жолы» балалык 
шағынан керемет эсер еткенін, өмірде жаксы адамға жо- 
лыққандай, жаксы кітаптың да эсері мол екенін 1967 
жылғы «Правдадағы» макаласында жазыпты. Жүрек те- 
реңінен туындаған ұлы үстазынын ұлағатты қазынасына 
білдірген бұл пайымдауы кашанда кұнды. «Я вспоминаю, 
каким ярким внутренним озарением явилась для меня 
когда-то встреча с книгами Мухтара Ауэзова. Все, что ме
ня окружало, с тех пор приобрело словно другой смысл. С 
упоением и удивлением я сделал открытие: ...литература
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О жизни наших народов может звучать такой же отрадной, ду
шевной, близкой всему земному люду песней, как и произведения 
русских писателей. Мне кажется, на формирование современной 
среднеазиатской художественной мысли и всей духовной жизни 
наших соседствующих народов Ауэзов оказал такое же влияние, 
как в свое время Пушкин на развитие русской литературы.

Удивительной силой обладают книги большого художника. 
Ты открываешь их, а они -  тебя...»[64].

«Абай» романын оқуцан жандүниесін баураған шаттык сезі- 
мін жеткізе келіп, М. Әуезовті Орта Азия эдебиетінің көшбасшы- 
сы деп біледі. Орыс эдебиетінін калыптасу кезеніндегі поэзия 
классигі А.С. Пушкиннің жарк еткен кұбылыстай ыкпалы 
қандай болса, Орта Азия хальщтарына сондай ықпал жасады 
деп пайымдайды. Онымен бірге, «үлкен суреткердін кітаптары 
ғаламат күшке ие. Сен оларды ашасың, ал олар сені ашады» 
деп өзінің көркем прозаға қадам басуына батьш бағыт, соны 
серпін бергенін ерекшелейді. Расында да Ш. Айтматов М. Әуе- 
зовтің шығармаларын сонау 1947 жьшғы стуценттік кездерден 
бастап оқып, ғажайып кұндылыктың өнегелі, ой-толғамдарына, 
сұлу сырларына канықты. Өзі де әдебиет элеміне кұлшынды. 
М. Әуезов өз шэкіртінің зор болашағын бірден байқап, сол кезде- 
гі Одақтың бас эдеби басылымы «Литературная газетада» (1958, 
23 октябрь) шығармашылық кадамына жаркын жол ашты.

Құдыретті Алланын мейірім-шапағатынын нурына бөлен- 
ген ұлылар ғана бір-біріне ұлыктап, ұлағаттап, өзінен кейін- 
гі ғасырларға, ұрпактарға үлгі етеді. Шыңғыстаудың шуағынан 
нұрланған кос данышпан Абай мен Әуезов -  көркем сөз өнері- 
нін керемет кемеңгерлері. Өздерінін мэңгі өшпес, жарқырап сон- 
бес жулдызды ғажап мұраларымен адамзат мэдениетінің кең 
көкжиегіне мэңгі жанып тұрады. Қазаьсгың мактанышы, мэрте- 
бе, мерейі Абай адамзат поэзиясынын алыбына айналды. Әуе- 
зов -  элемнін эйгілі ғұлама суреткері. Абай өмір сүрген казақ 
коғамыньщ барлық жай-жапсарын, патшальщ Ресейдің казақ 
даласындағы отаршьшдық жүйесінің күшейген кезін, халықтың 
басынан өткен небір қиындықтарын тарихи шындыкпен көрсетті. 
Сол дэуірде дүниеге келген Абайдай ұлт акынының азаматтық, 
якьтндык, күрескерлік болмысын, поэзиясы мен карасөздерінің, 
аудармасының, эн-күйлерінің қалың елге, жастарға тигізген эсе-
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рін, талант табиғатының шыңдалу шақтарын, уақыт-дэуір, коғам- 
тарих аясында, көркемдік көкжиегінде шеберлікпен бейнеледі.

А. Нұрқатов «Орыстың баска классиктерінен гөрі Лев Толс- 
тойдың көркемдік эсері М. Әуезов шығармашылығында эсіресе 
айқын сезіледі» деп Толстоймен тамырластықты тап басьш тани- 
ды [7.226]. Толстойғатэн «кейіпкерлерін психологиялық жағынан 
терең сипаттаудағы, типтік характерлер жасаудағы шеберлігін, 
тарихи шындыкты жэне өмірдің тарихи дамуының заңцарын же- 
те білуге үмтылушылыкты» атап өтеді. «Автордьщ өз тарапынан 
берілетін, бірак геройлардың ішкі монологына немесе диалогьша 
ауысып кететін мінездеу эдісін де М. Әуезовтің мол қолдану» 
ерекшелігін көрсетеді. Толстой шығармаларынан меңгерген ше- 
берліктің, көркемдік эдістің қыр-сырларын айқындайды.

М. Әуезов жалғыз Л. Толстоймен тиянақталып қалған жоқ. 
Әлемдік класикалык құндылықтарды жетік меңгерумен бірге, 
эдебиеттің үздік үлгілерінен үйренді, нағыз мықты, таланттардың 
жазу шеберлігінен тағылым алды. Әлемдік фольклордың бар 
байлығын бойына сіңірді. Ондағы көркемдік бейнелеудін небір 
тэсілдерін жэне де тілдің байлығы мен сөздін касиетін, ғаламат 
құпиясын ұғынды. Ұғынды да, сол асыл қазынаға қосылған 
қазак тілінің сұлулығы мен байлығын, ойының шалымдылығы 
мен киялының қарымдылығын ғажайып туындыда тоғыстырды. 
Ғаламдағы көркемдік кұндылықтың бір қасиеттісі, бір кадірлісі 
болса -  осы «Абай жолы». Ғаламның ғаламат ғажайыбы, сөз өне- 
рінін кұдырет қазынасы!

М. Мағауин жазушы тілінің байлығына байланысты «Сөз- 
дік қор тұрғысынан алғанда, бірме-бірге сайса, «Война и мир- 
дегі» Толстой тілінен «Абай жолындағы» Әуезов тілі бай. Әуе- 
зовтін артықшылығы емес, казақ тілінін артықшылығы» деген 
пайымдауын білдіреді. [65] Әрине казактың көл-көсір байлы- 
ғындай осыншама қыруар сөз қорын 4-томдық шығарм^а еркін 
пайдаланған М. Әуезовтін таланты да, шеберлігі де шексіз. Тари
хи жанрдағы шығарма жазудың соны үлгісін көрсетті. Халык ті- 
лінің асыл казынасын талғап, таңдап колданып, мол сөздік коры- 
мен классикалык шығарманың көркемдік күндылығын арттырды.

Кезінде кеңестік эдебиетте тарихи шығармалардың тілі бай, 
эдемі болу кажеттілігі де жиі козғалды. Бірак шығарма тілінің өз 
дэуірінің шегінен шыкпау талабы койылды. Абай заманындағы
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кейіпкерлер тілінің бейнелі де, эдемі сипатталуы М. Әуезовтің 
сөздік қорының молдығы эрі тілді шебер пайдалануы еді.

Абай поэзиясы, аудармалары жэне ойшылдық элемі, 
шығармашылық байланыстары туралы зерттеуге кіріскенімде, 
кенеттен М. Әуезовтің «Абай жолын» қайта оқу құштарлығы ту- 
ды. Бұрындары сюжет, оқиға, эпизод қуалап оқырман көзімен 
оқысақ, енді эрбір сөйлемге, тіркеске, детальға мэн бере зерт- 
теушілік көзқараспен карап сараптадық. Сұлу да сырлы сөздер, 
нақышты да нұрлы сөйлемдер оқыған сайын өзіне тарта бер- 
ді. Жаратқан ием жар болып, «Абай жолын» зерттеуге өзіндік 
пайымдауға, бағалауға аңсарымыз ауды.

Әр сөзді салмақтап, саралап, эр сөйлемнің құпиясьша үңіл- 
гіміз келді. Шынын айтайын, Мұхтар Омарханұльшың рухы 
қолдаған болар, эпопеяға деген катты қызығушылык бойымды 
кернеп кетті. Бұл да бір күдіретті кітаптың қасиетті сөздерінің 
қуат-күші шығар.

«Бірде біз Райымбек даңғылының бойындағы зиратқа барып, 
ұлы Мұханның -  Мұхтар Әуезовтің қабірінің басында отырып 
құран оқыдық.

Жо-жоқ. Сіздерге өтірік айта алмаймын. Мұхан ол жерде жоқ 
сияқты. Сонда... ұлы суреткердің рухы қайда болуы мүмкін?..

«Ол -  «Абай жолы» эпопеясында!» дейді іштегі бір жұмбақ 
дауыс» деп жазыпты белгілі жазушы Н. Ораз «Рух» атты ой- 
толғамында [66].

М. Әуезовтің элемдік әдебиетгегі эйгілі кітабындағы ұлы су- 
реткердің эпопеядағы көркемдік элемін бейнелеу шеберлігін, із- 
деніс қырларын бір зерттеуде толык камту мүмкін емес. Мұхтар 
Әуезовтің дүние жүзі мэдениетіндегі аты да, атм'ы да, абыройы 
да асқақ ұлы кітабының кереметтілігін өзімізше пайымдап, 
бағаладық. Бұрынғы айтылған тұжырымдарды да негізге ала 
сараладық. Ғаламдык ғаламат кітаптың құпиясын түгел қармау да 
қиын. Хал-қадерімізше байқап-білгендерімізді таным тереңінде 
талдадық. Ең бастысы мұны ғалымдар үшін емес, оқырмандарға 
арнадық.

Әр уақыттың өткенге өзіндік көзкарасы, салмақтап, саралар 
бағалауы бар. Заманында «Абай жолына» каншама зерттеулер, 
мақалалар, монографиялар жазылды. Мақсатымыз -  элемдік мэ- 
дениетте ойып тұрып алдыңғы ондықтан орын алатын атақты
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эпопеяның тарихи-танымдык табиғатын таразылып, көркемдік, 
поэтикалық, эстетикалық, этикалык элемін, ғажайып сөздері 
мен, сұлу да сиқырлы сөйлемдерімен сараптап талдап, салмақтап 
пайымдау еді. ¥зак ойлана келе, кітапты «Кемеңгерлік кереметін- 
дегі көркемдік» деп атадық. М. Әуезовтей ұлы дала данышпаны- 
ның даналығы мен талант даралығы, суреткерлік сонылығы, ше- 
берлік қырлары эпопеяның керкемдік көісжиегінде жаркырап 
тұр. Қасиетті де қастерлі, құнды да нұрлы кітаптың эр сөзі, сөй- 
лемі кемеңгерлік ойлары шуактана сэулеленіп, көңіл көкжиегінде 
құбыла, құлпыра жайнайды. ¥зак жайнап, жаркырап тұра береді. 
Көркемдік элемінің кемеңгерлік бір кереметі-ау.

Зерттеу нэтижесіндегі жаңальпстар элемдік эдебиеттің занғар 
биігіндегі ғажайып шығарманы кайта окуға қулшыныс, кызығу- 
шылық туғызары айқын.

Қазақ эдебиетінің мэңгі бағы, қастерлі де қасиетті кұнды- 
лыққа қүштарлық ғасырдан ғасырға жалындай берері анык. 
М. Әуезовтің «Абай жолы» -  улт эдебиетін мэңгі зор ұмтылысқа, 
ұлылыққа шакырар шуақты шыркау шыңы. Әдебиет элемінің 
мәңгілік рухани асыл қазынасы.
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