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Ж. Дəдебаев 
АБАЙ ИНСТИТУТЫ 

Аннотация. Мақалада қарастырылған мəселелер. Абай институтының тарихы. 
Институттың ғылыми жұмыстары. Зерттеу нəтижелері. Абайдың шығармашылығы. 
Тірек сөздер. Абай,институт, ғылым, зерттеу, шығармашылық. 

       Ж. Дадебаев 
ИНСТИТУТ АБАЯ 

Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. История института Абая. Научные 
работы института. Результаты исследования. Творчество Абая. 
Ключевые слова. Абай, институт, наука, исследование, творчество. 

Zh. Dadebaev 
INSTITUTE OF ABAI 

Abstract. The issues dealt in this article. History of the Abai Institute. The scientific work of the 
institute. Creation of Abai. 
Keywords: Abai, institute,science, research, creation. 
 

Абай ғылыми-зерттеу институты – əл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университе-
тінің жанындағы іргелі ғылыми орталықтардың 
бірі. Университет жанында жемісті жұмыс 
жасап келе жатқан бірнеше еншілес ғылыми-
зерттеу институттары бар. Олардың басым көп-
шілігі жаратылыстану ғылымдары саласында 
іргелі жəне қолданбалы зерттеу жұмыстарын 
жүргізеді. Абай институты 2009 жылдың 24 
наурыз айында университеттің сол кездегі 
ректоры Б.Т. Жұмағұловтың қолдауымен Ғы-
лыми кеңесінің шешімі негізінде құрылды. 
Институттың қызметінің басты нысаны – гу-
манитарлық ғылымдар саласы, ал негізгі 
мақсаты аталған салада зерттеу жұмыстарын 
жүргізу, жаңа білім жасау, оны сақтау, өнді-
ріске енгізу, насихаттау бағыттарындағы шара-
ларды ұйымдастыру, үйлестіру жəне іс жүзіне 
асыру болып белгіленді. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ə. Назарбаевтың əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 75 жылдық мерей-
тойын мерекелеуде оқыған «Қазақстан дағда-
рыстан кейінгі дүниеде: болашаққа интеллек-
туалдық секіріс» тақырыбындағы актілік дəрісі, 

«Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы университеттің 
білім беру қызметінің барлық бағыттарын, 
тұтас жүйесін бүгінгі инновациялық-ақпарат-
тық даму тұрғысынан парықтауды жəне 
жетілдіруді талап етті. Елбасының лекциясы 
мен Қазақстан халқына Жолдауынан туындай-
тын міндеттердің аясында Абай институты 
үшін жаңа білім өндірудің, оны коммерция-
лаудың, дайын өнім ретінде ғылыми өнімдер 
рыногында бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
етудің мəні айрықша жоғары. Сондықтан да 
Абай институты өз қызметінің алғашқы күнде-
рінен бастап іргелі жəне қолданбалы ғылыми 
зерттеулер жүргізуге ерекше маңыз берді, 
іргелі зерттеулердің тиянақты жүргізілуі жаңа 
білім жасаудың, жаңа технологияларды игеру-
дің, сондай-ақ гуманитарлық ғылымдар саласы-
ның бүгінгі күн үшін аса маңызды, өзекті 
бағыттары бойынша жұмыс жасап келе жатқан 
ғылыми мектептерді жаңғырту мен жетілдіру-
дің, сонымен қатар жаңа ғылыми мектептер 
қалыптастырудың негізі болады деп білді. 
Институт айналасында топтасқан ғалымдардың 
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əрқайсысы үлкен ізденістерге барды, 
гуманитарлық ғылымдар бойынша жариялан-
ған зерттеу жұмыстарын орындау бағдарлама-
ларының конкурстарына, мемлекетаралық, ха-
лықаралық ғылыми бағдарламалар конкурста-
рына қатысты, жекелеген ғалымдардың баста-
масы бойынша жасалған зерттеу бағдарлама-
ларын орындауға атсалысты. Қазақ тілі мен 
əдебиетінің, əлем тілдері мен əдебиетінің, 
тарих пен мəдениеттанудың, философия мен 
əлеуметтанудың аса маңызды мəселелерін 
шешуге қатысты. Абайдың шығармашылық 
мұрасын бірнеше ғылым салаларының тоғыс-
қан, түйіскен тораптары аясында зерттеу жұ-
мыстарын жүргізді. Ұлттық тіл білімі, салыс-
тырмалы тіл білімі, жалпы тіл білімі, ұлттық 
əдебиеттану, салыстырмалы əдебиеттану, 
жалпы əдебиеттану аясында, əдебиеттану мен 
тарих, əдебиеттану мен мəдениеттану, əдебиет-
тану мен заң, əдебиеттану мен этнопедагогика, 
əдебиеттану мен философия, əдебиеттану мен 
əлеуметтану, саясаттану, əдеби компаративис-
тика салаларында, Жолдауда көрсетілген «елі-
міздің тəуелсіздігін баянды ету, қазақтың ұлт 
болып өркендеуіне жол ашу, оның тілі мен 
мəдениетінің кең құлаш жаюына мүмкіндік 
туғызу» мақсатындағы стратегиялық міндет-
терді іс жүзіне асыру жолдарын пайымдау 
бағытында терең ізденіс жұмыстары жүргізілді. 
Шешендік өнердің байырғы өрнектері жəне 
олардық қазақ əдебиетінің бастау-көздеріне 
қатысы пайымдалды. Айтыс өнерінің ірі 
өкілдерінің ақындық шеберлігі сараланды. 

Абайтану ғылымының өнген ортасы, 
алтын бесігі, қалыптасқан жері əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті екені 
белгілі. Сондықтан да Абай институтының 
зерттеу жұмыстарының аясында абайтану 
ғылымына ерекше көңіл бөлінуде. Қазақстанда 
абайтану ғылымы саласында аз жұмыстар 
жасалған жоқ. Қыруар ғылыми жинақтар, 
монографиялар, оқу құралдары жарық көрді, 
кандидаттық жəне докторлық диссертациялар 
қорғалды, абайтану ғылымымен бірыңғай 
айналысатын ұйымдар мен мекемелер құрыл-
ды. Абайдың шығармалары əлем халықтары-
ның тілдеріне аударылды. Алайда абайтану 
ғылымының ақынның өз Отанындағы деңгейі 
бүгінгі заманның рухани сұраныстарына толық 
жауап бере алады деп айтуға ерте. Абайдың 
ойларын, көзқарасын, қағидаларын, ашық жəне 
жұмбақ сырларын қазақтың, қазақ ғалымда-
рының өзі толық танып болған жоқ. Əр ізде-
нуші өз пікірін айтатыны рас. Əр зерттеуші 
Абайдың жұмбағын шешуге талпынды. 
Əрқайсысы сол жұмбақты өзінше шешкен 
болды. Бəрі дұрыс. Дегенмен Абайдың 

жұмбағын толық шешкен зерттеушіні қазақтан 
да, басқадан да табу оңай емес. Абайдың: 
«Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, сонан тапқан - 
шын асыл, тастай көрме», - деген бір ауыз 
сөзінің мəнін терең түсініп, оның барлық 
мағынасына бойлау тауқыметінің өзі ғасырдан- 
ғасырға жетерлік жүк. Абай сөзінің мұндай 
жасырын жатқан сырын бір адам емес, Абай 
институты сияқты кемел ғылыми ұжым ғана 
тани алуы мүмкін. Осы орайда институт Абай 
шығармашылығын гуманитарлық ғылым 
саласының барлық бағыттары бойынша жəне 
барлық ғылым салаларының тоғысқан жүйесін-
де, пəнаралық деңгейде зерттеуді отандық 
ғылымда бірінші рет жолға қойып отыр.  

Абай шығармашылығын, қазақ халқының 
əдебиеті мен мəдениетін, əдебі мен əдетін, 
даналығы мен даралығын танудың, білудің, 
пайымдаудың, бағалаудың өз еліміздегі жəне 
өзге елдердегі əлеуметтік, көркемдік, эстети-
калық мəселелерінің зерттелуіне келетін 
болсақ, бұл бағытта да шешімін, зерттелуін 
күтіп жатқан сан түрлі міндеттер бар. Абай 
институты бұл жерде қазақ əдебиетін, Абайдың 
əдеби мұрасын туысқан халықтар елінде, 
шектес елдерде, əлемдік деңгейде қабылдау, 
түсіну, бағалау жайын бағдарлауды өз алдын-
дағы көкейкесті ғылыми міндеттердің қатарына 
жатқызады. 

Институт алдында қыруар ғылыми 
міндеттер тұр. Институттың беті мен бағытын 
анықтауда оның алдында тұрған міндеттерді 
сипаттап өтудің артықшылығы жоқ. Бірақ 
мақсат пен міндет бар да, сол мақсат пен 
міндеттерді шешу жолында атқарылған істер, 
ол істердің нақты нəтижелері жəне бар. Мақсат 
пен міндет қанша биік, маңызды болғанмен, 
оларды жүзеге асыруға келгенде, нақты 
ғылыми нəтижелер болмаса, істің бəрін бос 
деуге тура келеді. Абай институты өз алдына 
биік мақсат, маңызды міндеттер қоюмен бірге 
оларды іс жүзіне асырудың мүмкіншіліктері 
мен жолдарын да дəл анықтай алды. Бұл өте 
маңызды еді. 

Абай институтының ұйымдастыру жəне 
үйлестіру жүмыстарының аясында Абайдың 
əдеби мұрасы негізінде диплом жұмыстары, 
магистрлік, кандидаттық, докторлық диссерта-
циялар орындалуда. Абай шығармаларының 
туысқан халықтар тілдеріне (қырғыз, өзбек, 
қарақалпақ, татар, башқұрт, құмық, түрік, 
түркімен, т.б.), өзге тілдерге (қытай, орыс, 
ағылшын, француз, неміс, парсы, т.б.) аударылуы 
жəне бағалануы туралы монографиялық 
зерттеулер жүргізілуде. Олардың басты нəтиже-
лері «Абай институтының хабаршысында» жəне 
басқа ғылыми басылымдарда жарияланып келеді.  
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Қазақ əдебиетінің, Абайдың əдеби 
мұрасының өзге халықтардың тілдеріне 
аударылуы, өзге халықтар танымында 
қабылдануы жəне бағалануы əдебиетаралық 
мəселе болып табылады. Оны тек қазақ 
əдебиеттануы шегінде қарастыру, тану, шешу 
қиын. Бұл мəселе салыстырмалы əдебиеттану 
аясында ғана түпкілікті шешімін таба алады. 
Негізінде, қазақ əдебиетінің əлемдік кеңістікте 
танылуы мен бағалануын бағамдау тек қана 
салыстырмалы əдебиеттану аясында нəтижелі 
бола алады. Салыстырмалы əдебиеттану, 
басқаша айтқанда, əдеби компаративистика, 
əлем университеттерінің бəрінде арнайы 
мамандық ретінде оқытылады жəне зерттеледі. 
Салыстырмалы əдебиеттану (əдеби компа-
ративистика) саласындағы дүниежүзілік 
қауымдастық та бұған өзінің игі əсерін 
тигізуде. Осы бағыттағы əлемде болып жатқан 
үдерістердің сипатын зерделеу барысында 
институт салыстырмалы əдебиеттануды дамыту 
(əдеби компаративистиканы) ұлт əдебиет-
терінің өз аумақтарында шектелмей, əлемдік 
кеңістікке шығуының басты шарты жəне 
бірден-бір ұтымды жолы деген маңызды 
ғылыми тұжырымға келді. Тиісті мемлекеттік 
органға магистратура жəне докторантура 
сатылары бойынша «Əдебиеттану» маман-
дығын ашу туралы ұсыныс берді. Ұсыныс оң 
шешімін тапты. Əлемдік білім беру тəжіри-
белерін тереңдеп зерттеу мен зерделеу ендігі 
тұста «Салыстырмалы əдебиеттануды» (Əдеби 
компаративистиканы) жеке мамандық ретінде 
арнайы ашқанда ғана отандық əдебиетта-
нуымыздың əлемдік білім беру жəне ғылыми 
педагогикалық мамандар даярлау кеңістігіне 
ене алатыны туралы ақиқатқа көз жеткізіп 
отыр. Институт бұл мəселені де жете зерттеп, 
ғылыми негізделген қағидалары мен ұсыныс-
тарын дайындады. Институттың осы мəселе 
бойынша дайындаған негіздемесін қабылдау 
мен іс жүзіне асырудың ұлттық жоғары білім 
жəне жоғары білімнен кейінгі білім жүйесін 
жетілдіру үшін аса зор əлеуметтік маңызы 
барын атап айту орынды. Өйткені бұл 
негіздемеде инновациялық мəн жатыр. Абай 
институты ұлттық əдебиетті, ұлттық əдебиет-
тануды əлемдік ғылым жəне білім кеңістігінде 
тану мен танытудың бірден-бір тиімді жолы 
осы деп біледі. 

Абай институтының ерекше мəн беріп, 
арнайы зерттеп келе жатқан мəселелерінің 
қатарында білім берудің инновациялық техно-
логияларын жасаудың алатын орны үлкен. Бұл 
бағытта бірнеше өзекті тақырып бойынша 
ізденіс жұмыстары жүргізілді: білім 
алушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыру 

мен бағалаудың инновациялық технологиясы 
жасалды; диплом жұмысы мен магистрлік 
диссертацияның сапасын бақылау мен 
бағалаудың инновациялық технологиясы 
дайындалды; бакалавриатта білім алу-
шылардың кəсіби тəжірибесін ұйымдастыру 
мен өткізудің инновациялық технологиясы 
жасалып, өндіріске енгізілді; магистранттардың 
ғылыми-педагогикалық тəжірибесін өткізудің 
инновациялық технологиясы жасалды, т.б. 
Аталған технологиялар сыннан өткізілді, 
жетілдірілді, коммерцияландырылды.  

Абай институты өзінің материалдық жəне 
интеллектуалдық ресурстарымен студент-
тердің, магистранттар мен докторанттардың 
(РһD) кəсіби, ғылыми, ғылыми-педагогикалық 
тəжірибелерін өткізудің базасы қызметін де 
атқаруда. Білім алушылар тəжірибеден өту 
кезеңдерінде теориялық білімдерін іс жүзінде 
пайдалана отырып, оқытушылық, зерттеушілік 
қабілеттерін ашуға мүмкіншілік тапты, 
сонымен қатар тəжірибелі профессорлардың 
басшылығымен жаңа білімді өндіріске 
енгізудің жолдарын үйренді, білім берудің 
инновациялық технологияларын жасау үдеріс-
теріне тікелей қатысып, нақты саланың 
əлеуметтік сұраныстарымен танысты, білімдері 
мен біліктіліктерінің, кəсіби компетен-
циясының ұшталуына қол жеткізді, теориялық 
ізденістері соны өріске шықты. Мұның өзі 
институттың іргелі жəне қолданбалы зерттеу-
лерінің ғылыми жəне практикалық маңызының 
айтарлықтай үлкен əлеуметтік мəні барына 
білім алушылардың, болашақ мамандардың 
көзін жеткізді, олардың алдағы кəсіби 
қызметтерінің нəтижелі болатынына сенімін 
нығайтты. 

Институттың сан салалы қызметінің 
басты нəтижелері 2010 жылдан бері қарай 12,5 
б.т. көлемінде екі айда бір шығатын «Абай 
институтының хабаршысы» атты ғылыми-
ақпараттық, əдеби журналда жариялана 
бастады. 2010 жылы журналдың 6 саны жарық 
көрді. Журналда институттың зерттеу 
жұмыстарының нəтижелері бірнеше тұрақты 
бөлімдер бойынша жарияланатын болды: а) сөз 
өнері; ə) тіл білімі; б) салыстырмалы əдебиет-
тану; в) қоғамтану; г) сын жəне библиография; 
д) абайтану тарихынан; е) жас қалам; ж) 
оқытудың инновациялық технологиялары. Əр 
бөлімнің өз талаптары бар. Олар институттың 
Жарғысында анықталған мақсат пен міндет-
терді іс жүзіне асыруға бағытталған. 

Ғылыми зерттеулердің нəтижелерін 
бағалаудың, сынақтан өткізудің жолдары көп. 
Абай институты өз зерттеулерінің негізгі 
нəтижелерін ғылыми конференцияларда 
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талқылауды дұрыс деп тапты. 2010 жылы 
халықаралық бірнеше ғылыми конференция 
өткізді. Олардың ішінде бұрыннан жалғасып 
келе жатқан «М. Əуезов жəне əлем əдебиеті», 
«Көркем аударма жəне əдеби компа-
ративистика» секілді дəстүрлі конференциялар 
бар. Олардың əрқайсысының тұрақты қаты-
сушылары, мамандары қалыптасқан. Ал «Абай 
жəне қазіргі заман» атты халықаралық ғылыми 
конференция алғаш рет өткізілді. Онда Абайды 
танудың қазіргі замандағы маңызы мен мəні, 
басты даму бағыттары мен өзекті мəселелері, 
оларды шешудің жолдары, күтілетін 
нəтижелердің қоғамдық сананы байытуға, адам 
капиталының бəсекеге қабілеттілігін арттыруға, 
еліміздің өсуі мен өркендеуіне қосатын үлесі 
туралы іргелі ойлар, келелі кеңестер талқы-
ланды. Абайтану саласында соңғы жылдары 
қол жеткен ғылыми нəтижелерге, олардың 
теориялық деңгейлері мен практикалық маңы-
зына терең талдау жасалды, абайтанудың алтын 
бесігі болған Қазақ ұлттық университетінде 
қоғамдық жəне гуманитарлық ғылым салала-
рында соны серпілістер, тың толғаныстар, 
заман талабына сай жаңару мен жаңғыру барын 
көрсетті. Филология, тарих, философия, əлеу-
меттану, шығыстану ғылымдарында шығарма-
шылық ізденістердің тереңдігі мен іргелілігі 
аталып өтті. Конференцияға қатысушылар 
«Абай жəне қазіргі заман» конференциясын 
жыл сайын өткізіп тұру туралы шешім 
қабылдады.  

Институтта ғылыми, əдістемелік, көркем 
əдебиеттер мен оқулықтардың, оқу құрал-
дарының электронды қоры жасалған. Онда 
мыңнан аса əдебиеттер бар жəне мұның өзі 
ұдайы толықтырылуда. Абайдың əдеби мұрасы 
жанрлық ерекшеліктеріне орай топтастырылып, 
қазақ, орыс, ағылшын, француз, парсы, түрік 
жəне басқа тілдерде веб-сайтқа орналастыруға 
дайындалған. Абайдың өмірі мен шығар-
машылығы туралы еңбектер өз алдына бөлек 
топтастырылған. Абайдың өмірі мен шығар-
машылығы туралы еңбектердің алфавиттік 
жүйедегі электронды библиографиясы 

жасалды. Бұл қазіргі шақтағы Абайдың өмірі 
мен шығармашылығы туралы ең толық 
көрсеткіш болып табылады. «Абай институ-
тының хабаршысында» аталған əдебиеттердің 
тізімі «Абай институтының электронды 
мұрағатынан» деген айдармен тұрақты түрде 
жариялануда.  

Институт ғалымдарының бір тобы өз 
бастамалары негізінде жасалған халықаралық 
зерттеу бағдарламасы бойынша ізденістер 
жүргізуде. Бағдарламаны орындауға отандық 
зерттеушілермен қатар Қырғызстанның, 
Өзбекстанның, Тəжікстанның, Қытайдың, 
Түркиянің мамандары қатысады. Институт 
өзінің халықаралық байланыстарын алдағы 
уақыттарда кеңейтуді көздеп отыр. 

«Абай жəне қазіргі заман» деп аталатын 
ғылыми зерттеу жобасын орындау бағытында 
іргелі істер атқарылуда. Бағдарламаның өзіне 
тəн ерекшеліктері бар: біріншіден, бағдарлама 
арнайы қаржыландырусыз орындалады; 
екіншіден, бағдарламаны орындауға əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
ғалымдары ғана қатысады. Бағдарлама аясында 
жүргізілген зерттеу жұмыстарының нəти-
желерін «Абайтану. Абай институтының 
еңбектері» деген атпен көптомдық серия 
түрінде баспадан шығару көзделеді. Серияның 
бірінші томы Қазақстан Республикасы 
тəуелсіздігінің 20 жылдығына арналады. Бұл 
еңбек монография түрінде университет 
баспасынан тақырыптық жоспар шегінде 
жарыққа шығатын болар деген үмітіміз бар. 
Сонымен қатар осы бағытта университетте 
абайтану саласында бұған дейін жүргізілген 
зерттеулердің нəтижелері толық жинақталып, 
аталған серия аясында 10 том көлемінде 
баспаға дайындалу үстінде. Əрине, абайтану 
саласында жасалатын жұмыстар осымен 
шектелмейді, жалғаса береді.  

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу 
институты қалыптасу үстінде. Мақсат үлкен. 
Міндет зор.  

                                                                       
* * * 

 
 И. Жеменей 

АБАЙ ЖƏНЕ ШЫҒЫС 
Аннотация. Мақалада қарастырылған мəселелер. Абай шығармашылығы. Абайдың шығыс 
əдебиетімен байланыстары. Абай жəне шығыс философиясы. Абай жəне ислам мəдениеті. 
Тірек сөздер: Абай, ислам, философия, араб халифаты, шығыс. 
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И. Жеменей 
АБАЙ И ВОСТОК 

Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Творчество Абая. Творческие связи Абая 
с восточной литературой. Абай и восточная философия. Абай и исламская культура. 
Ключевые слова: Абай, ислам, философия, арабскаие халифаты, восток. 

I. Zhemenei 
ABAI AND EAST 

Abstract The issues dealt in this article.Creation of Abai. Abai’s creative connections with eastern 
literature. Abai and Eastern philosophy. Abai and Islamic culture. 
Keywords: islam, philosophy, Arabian caliphates, sharh. 
 

Абай шығармаларын оқыған ғалымдар 
ақынның шығыс əдебиетінен нəр алғанын айтып 
та, жазып та жүр. Бірақ «шығыс» сөзі жағра-
фиялық, философиялық тұрғыдан алғанда, 
аумағы кең ұғым. Жағрафиялық терри-
ториясының кеңдігіне қарай оны қиыр, орта 
жəне таяу шығыс деп үш аймаққа бөледі. Ал бұл 
елдердің философиялық дүниетанымы əр басқа. 
Оған Қытай, Үндістан, Жапония, Иран, Араб, 
Түркі жұртының философиялық мектептері 
жатады. Сонымен қатар ұлттардың ерекшелігіне 
қарамастан, Ислам философиясы, дүниетанымы 
аты мұсылман үмметке ортақ философиялық 
мектепті қалыптастырып келеді. 

Қазақ əдебиетінің шығыстық сыры осы 
исламдық мектеп аясында араб, парсы 
əдебиетімен ұштасып, астасып жатыр. Оның да 
белгілі дəрежеде тарихи-саяси, ғылыми-мəдени 
себептері бар. Біз бұл сырдың тым тереңіне 
бармай-ақ түркі, парсы жəне араб елдерінің 
мəдени-əдеби байланыстарын орта ғасырлардан 
қарастырсақ та көп жайттың мəніне қанық 
боламыз. Қазақ тарихы мен мəдениетіне 
қатысты шығыс беттерін парақтау үшін ислам 
тарихына шолу жасағанымыз жөн болады. 
Өйткені ислам тарихы арқылы жалпы оқырман 
ислам дүниесіне жақындай түседі.  

Ислам тарихында Мұхаммед (с.ғ.с) 
пайғамбар қайтыс болған соң, сахабалар 
кеңесінде (ижмаһ) Əбубəкір (ғ.с) пайғамбардың 
орынбасары ретінде мұсылмандардың тұңғыш 
халифасы болып тағайындалды. (632-634) 
Əбубəкірдің қазасынан кейін екінші халифа 
Омар (ғ.с), (634-644), үшінші халифа Осман 
(ғ.с), (644-656), төртінші халифа Əли (ғ.с) (656-
661) болып сайланды. Аталған төрт халифа 
«Рашедин халифалар» (турашыл халифалар) 
атауымен Ислам тарихында танылды. Олардың 
заманында сол дəуірдің екі ірі империясы - 
Иран мен Рим күйреп, Ислам дінінің негізгі 
саяси, философиялық іргесі қаланды. Ұлы төрт 
халифасын қолдап, қуаттаған мұсылман 
жамағаты «сұнни», ал, олардың арасынан тек 
қана Əлидің (ғ.с) халифалық мансабын 
мойындап, қалғандарын мойындамаған топқа 

«шийт» (шиға, яғни Əлиді жақтаушылар) 
жамағаты делінді. Сол кезден мұсылмандар екі 
мəзһаб ретінде тарих барысында қалыптаса 
бастап, кейін саяси негіздері қаланды. Шийт 
ағымының саяси негіздері XV ғасырда Иранның 
Əзірбайжан өлкесінен шыққан Шейх 
Сафиеддин əулеттері тарапынан Иранның ресми 
мəзһабы ретінде жарияланды. Сол кезден күні 
бүгінге дейін сұнни мен шийттер арасындағы 
саяси дүниетанымдық айырма екі жақтың қанды 
қақтығыстарына себеп болып жалғасып келе 
жатыр. Осы орайда ескеретін жайт, XV ғасырға 
дейін барлық мұсылман елдері: Түркістан, 
Иран, Араб жұрты мемлекеттері сұнни 
мəзһабты мұсылман болатын. Шейх Сафи 
əулеттері Иран жұртында «шийттікті» ресми 
мəзһабы деп жариялаған соң, сұнни 
мұсылмандарды қанға бөледі. Олардың тірі 
қалғандары үрейден амалсыз шийттікті 
қабылдады. Сондықтан XV ғасырға дейін түркі, 
парсы, араб мұсылмандары сұнни мəзһабында 
болғандары үшін бір-бірімен өте жақын 
қатынаста болды. Бұл тарихи тəжірибелер дін 
мен мəзһаб бір болса, елдер арасында ынтымақ 
зор болатынын айғақтайды. Мəселен, сол 
заманның əлемге танымал болған Хафиз, Сағди, 
шейх Аттар, маулана Руми, Жəми, Жүсіп 
Хамадани, тағы басқалары сұнни мəзһабында 
болғандары үшін түркінің Қ. Йасауи, Ж. 
Баласағұн, М. Қашғари, Нəқшбəнд, Атаи, Науаи 
сынды ақын, ғалымдарымен ортақ исламдық 
дүниетанымда тоқайласты. Ислам елдерінің 
рухани мүддесі бір болды.  

Міне, осы ақиқат тұрғысынан Орталық 
Азияда XV ғасырға дейігі кезеңде түркі, парсы, 
араб халықтары мен оқымысты зиялы 
қауымының ынтымақтаса ислам дінінің 
өркендеуіне аянбай қызмет жасағанын 
саралаймыз.  

Аталған төрт (Əбубəкір, Омар, Осман, 
Əли) халифаның билік құрған кезеңі өзіндік 
сипатымен ислам тарихында бедерленеді. 
Өйткені олардан кейінгі ислам халифатында 
исламияттың рухани белестерімен бірге 
саясилану қыры да бой көрсете бастады.  
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Саяси билік идеологияның қоғамда аса 
маңызды рөл атқаратындығын жақсы біледі. 
Сол үшін олар қашанда мемлекеттік идеология-
ға əрі мемлекет ішіндегі идеологиялық 
ағымдарға аса мəн береді. Əрі идеологиялық 
топтарды мұқият бақылап отырады. Cол үшін 
«дін» өзінің рухани тазалыққа ағартушылық 
қайнар рөлімен бірге елдердің саяси 
ынтымақтаcуына да үлкен үлес қосып келе 
жатқандығы жасырын емес. 

Міне, осылай ислам тарихының бастапқы 
«рашедин халифалар» (632-661) дəуірінен кейін 
мұсылмандар халифатынан жаңа саяси ағымдар 
шыға бастады. Олардың алғашқысы Моавие 
əулеттері болған. Олар 661-750 жылдары 
Ұммиие халифатын құрды. Олардың дəуірінде 
Түркістанға да бірнеше рет жорық жасалды. 
Мəселен, батыс Түркістандағы түркештер араб 
əскеріне тойтарыс беріп жатты. Бірақ араб 
халифаты түркі даласын толықтай өзінің билік 
шеңберіне ала алған жоқ. Тек қана Моавие ибн 
Əбусофиян құрған Ұммиие династиясы 
халифатының соңғы халифасы II Мəрван 
Иранның батыс аймағында ирандық сардар 
Əбумүслим Хорасанимен соғысқанда, шайқас 
майданында оның қолынан қаза тапқан соң, 
халифат тізгіні Абдолла Сəффаһтың қолына 
тиді. Сөйтіп, ол ирандықтардың əскери жəне 
саяси көмегінің арқасында Аббаси 
халифатының негізін қалады. Аббасилер 
Ұммиие халифаты құлаған 750 жылдан бастап 
1258 жылға дейін ислам əлеміне билік құрды. 
Олар өз кезегінде Орталық Азияның ислам 
дініне бет бұруына байланысты үлкен үлес 
қосты. Өйткені Аббас халифаты түркілердің 
сұрауы бойынша оларға қытай қосынына қарсы 
шайқасуға келісті. Сөйтіп, мұсылман əскери 
күші мен түрік əскері бірлесіп, Қытайдың Таң 
империясының жаулаушы армиясына қарсы 751 
жылы Атлақ қаласы түбінде кескілескен 
шайқаста арабтар мен түрік қосыны қытай 
əскерін күйретіп, ұлы жеңіске қол жеткізді. Сол 
уақыттан бастап түрік халықтары ислам дініне 
ерекше ықыласпен əрі сенімді көңілмен бет 
бұра бастады. Əсіресе, қарахандықтар (840-
1212) билік құрған кезеңде, ислам дінін 
мемлекеттің ресми діні етіп жариялаған соң, 
ислам діні түркі даласында өркендеп, гүлдене 
бастады. Соның арқасында ислам қағидалары 
түркі мəдениеті мен əдебиетінің өзегіне 
айналды.  

Екінші жағынан ислам дінінің саяси рөлі 
Орталық Азияда арта түсті. Атлақ шайқасында 
араб əскерінің қатарында хорасандық 
парсылардың барынша көп болуы алдағы 
уақытта түрік, араб, парсылардың саяси-мəдени 
кеңістігіне елеулі əсер етті. Үштіктің мəдени 

өрісіне парсы тілі мен əдебиетінің тікелей 
араласуына Саманилер билігінің негізін қалаған 
Исмайылдан (849-907 ж.) бастап Самани 
əулеттерінің Мауароннəһрдегі саяси билігі (892-
1005 ж.) ықпал жасады. Сондай-ақ Шаһ 
Исмайыл Саманның 893 жылы Тараз қаласын 
жаулап алуы да Таразды Орталық Азияда 
исламдық орталыққа айналдырды. Өйткені 
Саман əулеттері ислам дінінің кеңінен 
өрістеуіне аса зор мəн берді. Əрі Самандар 
парсы тілі мен мəдениетіне ерекше көңіл бөлді. 
Саманилердің саяси ұстанымы жойылып бара 
жатқан парсы тілінің қайта жандануына негіз 
болды. Өйткені араб халифаты VII ғ. екінші 
жартысынан ІХ ғ. екінші жартысына дейін Иран 
жерінде екі ғасырға жуық саяси-мəдени 
үстемдік құрып, парсы тілінің Иран жеріндегі 
қолданыс аясын тарылтып жіберген-ді. Парсы-
лардың тілі мен ұлттық рухы əлсіреп, ұлттық 
болмысына ауыр күн туған сол дəуірде 
саманидтердің саяси сахнаға шығуы Иранның 
ұлтжанды ақындарына шабыт беріп, парсы 
тілінде шығармалар жазуларына мол мүмкіндік 
тудырды. Солардың арасынан Əбілқасым 
Фирдауси (941-1011) «Шаһнаме» дастанын 
жырлап, парсы тілінің Иран жұртына, тіпті 
түрік халықтарының арасына кеңінен таралуына 
жол ашты. Шайыр «Шаһнаме» шығармасын 
қандай мақсатта жырланғанын өлең жолдарына 
арқау етіп, былай дейді:  

 
Отыз жылдай тауқымет шегіп, ана тілімді тірілттім,  
Сол арқылы парсыларды өз тіліне жүгінттім.  
Замананың желі менен бораны да жоя алмас, 
Əсем, зəулім сарайды мен сөзден салып, құбылттым. 
 

Міне, Мауароннəһр мен Хорасан 
кеңістігінде саманидтер билік құрған кезде 
түркі даласы ислам дінінің əсерінен араб тілі 
мен əдебиетін қабылдаған-ды. Ал Саман 
əулеттерінің саяси үстемдігінен парсы тілі де 
түріктердің тілі мен мəдениетіне етене жақын 
араласып кетті. Парсылардың ұлттық 
санасының оянуы өз кезегінде түрік халық-
тарының түркілік санасының оянуына септігін 
тигізді. Мəселен, ХІ ғасыр шамасында жазылған 
«Қорқыт ата кітабы» атты шығарманың 
оқиғаларынан түріктердің Алтай, Орта Азия, 
Жетісу, Сыр бойы, Сары дала – «Қыпшақ 
даласы», Персия, Кавказ, т.б. кең - байтақ 
аумаққа билік жүргізіп отырғанын байқаймыз. 
Бірақ түркі тіліне мемлекеттік мəртебе беруді 
ойланбаған-ды. Соның салдарынан олар 
түркілер билік құрған өлкелерде өзге 
мəдениеттердің ықпалында ассимиляцияға 
ұшырап отырған. Иран елінің ұлттық санасы 
саяси билік пен зиялылар арасындағы 
үйлесімділіктің арқасында оянып, бой көтергені 
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қараханидтердің дұрыс саяси бағыт 
қабылдануына оң əсер етті. Содан қараханидтер 
дəуірінде ислам дінімен бірге түркі тілі түркілік 
сананың екі тірегі болып қаланды. Соның 
нəтижесінде Жүсіп Баласағұн «Құтты білік» 
туындысын, Махмұд Қашғари «Диуани лұғат 
ат-түрік» атты еңбегін, Қожа Ахмет Йасауи 
«Хикмет» атты шығармасын түркі тілінде 
жазып шықты. Түркі тілінде жазылған бұл 
туындылар түркі тілі мен мəдениетінің қайта 
жанданып, өрлеуіне жол ашты. Сонымен қатар 
аталған авторлар өз еңбектерінде ислам дінін 
дəріптеп, ислам қағидаларын түркі 
оқырмандарына үйретуді мақсат етті. Соның 
арқасында түрік халықтары бір дін, бір мəзһаб 
төңірегінде топтасты. Түркінің дін бірлігіне 
самани билігі де елеулі үлес қосты. Өйткені 
самани əулеттері парсы тілді болғанымен діни 
ұстанымда сұнни ханафи мəзһəбда болды. 
Сонымен бірге парсы тілді ақындар да сұнни 
мəзһабында болғандықтан, сол бағытта 
түркілерді қуаттап отырды. Мəселен, Рудаки, 
Хафиз Ширази, Сағди Ширази, Шейх Аттар 
Нишабури, Хожа Əнсари, Маулана Руми, 
Əбдірахман Жами сияқты əйгілі ақындар 
түркінің исламдық идеологиясына орасан əсерін 
тигізді.  

Самани билігі Х ғасырда түркілердің 
саяси үстемдігі жүре бастағанда əлсірей түсті. 
Əсіресе Жетісу мен Қашғар өлкелерінде 
қарахандардың билігі (942-1123) күшейіп, 
артынша Ғазна мен Хорасанда Ғазнауи 
патшалығы (962-1183) нығайды, ал 
Хорезмшаһтың билігі Хорезмнен бастап Иран 
жеріне дейін жүріп жатты. Осындай саяси 
жағдайда самани билігі аталған елдердің даму 
екпініне шыдас бере алмайтыны анық болды. 
Бір жағынан, Арал теңізінің шығыс жəне 
солтүстігінде Оғыз бірлестігінің билік етіп 
жатқандығы түркілердің, бөлек-бөлек болса да, 
Тұран даласына толық билігін жүргізе 
алатынын көрсетті.  

Шығыс Түркістан, Ташкент, Исфиджаб, 
Ферғана, Самарқан, Бұхара, Чағаниян, Хотан 
уəлаяттарын өз билігіне алған қарахандар 1008 
жылы ғазнауилермен Балх маңында соғысты, 
саяси билікке қол жеткізген селжұқтармен 
(1040-1157) қақтығысты. Мəселен, селжұқ 
билеушісі Мəлік Шаһ (1072-1092) Бұхара, 
Самарқан, Өзкент сықылды шаһарларда өзінің 
саяси билігін орнатып, қарахандарға ауыр соққы 
береді. Сондай-ақ 1130 жылы тағы бір селжұқ 
билеушісі Сұлтан Санжар (1118-1157) 
Самарқанды жаулап алды. Сөйтіп селжұқтар 
қарахандарға қарсы жаңа бір əскери-саяси күш 
ретінде бой көрсетті. Сондықтан қарахандықтар 
мүлдем жойылып кетпесе де, саяси қуаты 

əлсірей бастағаны байқалды. Көпке ұзамай 1137 
жылы қарахандар шығыс жақтан келген 
қарақытайлықтардың қысымына түсті. Бұл жаңа 
саяси күш Батыс Түркістанның ішкі істеріне 
араласа бастады. Оған, əрине, Қарахан билігінің 
ішкі алауыздықтары себеп болды.  

Селжұқтардың тарихи миссиясы тек қана 
Орталық Азияның кеңістігімен шектеліп қалған 
жоқ. Олар 1071 жылы Византияның əскери 
күшін Иранның Мəлазгерд мекенінде тас-
талқанын шығарып, жойып жіберді. Соның 
арқасында Орталық Азиядағы түріктер 
Византияның, яғни Кіші Азияның билігін қолға 
алуға мүмкіндік алды. Бұл тарихи жаңа бастама 
кейін 1299 жылы ислам əлемі халифатының 
тізгіні түркілердің қолына өтуіне негіз қалады. 
Өйткені сол жылы Осман 1923 жылға дейін 
созылған Осман əулетінің халифатын құрып, 
ислам дүниесіне елеулі үлес қосты. 

Жоғарыда атап көрсеткендей, түркі 
хандары ата-баба топырағында саяси билігін 
жүргізе білсе де, өздерінің шенқұмарлық 
нəпсісінен шыға алмай таққа таласып, бірін-бірі 
жойып жіберіп отырды. Бірақ та саяси тартыс 
қаншама өршіп тұрса да, мəдени өмір ерекше 
қарқынмен XV ғасырдың табалдырығына дейін 
өз өрлеуін жалғастырып келді. Əдебиеттегі 
Əлішер Науаилар мен Əбдірахман Жəмилер, 
сəулет өнерінде Қожа Ахмет Йасауи мен Тəжі 
Маһəл кесенелері түркі санасының биік өрісін 
көрсетеді. Шынтуайтына келгенде, сол 
кезеңдері мəдениет пен əдебиетте тонның ішкі 
бауындай исламдық дүниетанымның арнасында 
парсы мен түркі ақындары, өнер иелері, ғұлама 
ғалымдары бірге болды. Олар исламның 
өркендеуіне, халықтарының бақытты өмір сүре 
білуіне атсалысты, яғни араб, парсы, түрік 
халықтарының арасында ортақ ислам 
мəдениетін құру процесі де жүріп жатты.  

Сол дəуірде түрік халықтарының түркілік 
санасы оянған болатын. Қорқыт ата, Жүсіп 
Баласағұн, Махмұд Қашғари, Ахмет Йасауидің 
шығармалары соған дəлел. Əсіресе Махмұд 
Қашғари түрік халықтарының исламнан 
бұрынғы өлең түрінің үлгілерін ұсынды. 
Мысалы, Алып Ер Тоңа туралы жоқтау өлеңін: 

 
Алып Ер Тоңа өлді ме, 
Жалған дүние қалды ма?  
Заман өшін алды ма, 
Енді жүрек жыртылар... – 
 

деп оқығанда, түркілердің саяси тарихы мен 
əдебиетінің түп-тамыры тереңде жатқанын 
лезде аңғарылады. Əсіресе, аталған төрт тағанға 
зер салып қарағанда, қазақ əдебиеті ежелгі түркі 
əдебиетінің нағыз мұрагері екеніне көз 
жеткізесіз. Бұл тоқтамға қанық болу үшін қазақ 
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халқының ұлы шайырлары Д. Бабатайұлы мен 
А. Құнанбайұлының төрттаған үлгілеріне назар 
салсақ та жеткілікті. Абай өлеңінің: 

 
Əбілет басқан елер ме, 
Сөзге жуық келер ме? 
Түзу сөзге сенер ме, 
Түзелмесін білген ер, –  
 

деген шумағының өрнегі Алып Ер Тоңаның 
жоқтау жырының өрнегімен ұқсас, бірін-бірі 
қайталап тұрғандай əсер қалдырады. 

Орта ғасырларда түркі даласы, анығырақ 
айтқанда, қыпшақ-қазақ даласы саяси билік 
арасындағы талас-тартыстарға қарамастан, 
ислам өркениетіне өзінің қомақты үлесін қоса 
білді. Өйткені Иран мен түркі елінде саяси 
қақтығыстардың қаншама зардабы мол болса да 
ислам елдерінің ғалымдары мен ақындарының 
арасындағы білім алмасулары мен рухани 
қарым-қатынастарының емін-еркін күйде 
болуының арқасында ислам өркениетінің Х-ХІІ 
ғасырлары Алтын дəуірі болып, тарих 
қойнауында өшпес рухани-ғылыми мұра 
қалдырды. Яғни, бұл кезең ислам əлеміндегі 
қайта өрлеу дəуірі болған-ды. «Шығыстану 
ғылымында көп заман бойында ренессанс тек 
батыстық, сол үшін буржуазиялық құбылыс 
болды дейтін сарын болды. Біз үшін ХІV 
ғасырдағы Италия ренессансынан 500 жыл 
бұрын туған шығыс, əсіресе, Орта Азия 
ренессансының мəні зор». Мəселен, Тұран 
жерінде Түркістан, Тараз, Баласағұн, Бұхара, 
Самарқан, Иранда Исфаһан, Нишабур, Рей, 
Араб өлкелерінде Бағдат, Шам жəне 
Мысырдағы жоғары оқу орындарының, 
медреселерінің есігі үш елдің талапты дарын 
иелеріне айқара ашық болған. Соның 
шарапатынан əлемдік математика ғылымына 
елеулі үлес қосқан математик – Мұхаммед ибн 
Мұса ибн Шəкір, Абдолла Хорезми (770-850), 
Түркістанда дүниеге келіп, Араб елінде фəни 
дүниемен қоштасқан, ислам философиясының 
негізін қалаушы, Аристотельдің логикасын 
айқындаушы, Ислам мен Батыстың дүние-
танымына нақты үлес қосқан біртуар ғалым – 
Əбу Нəсір əл-Фараби (870-940), Түркістан 
топырағында туылып, парсы жұртында жер-
ленген, күні бүгінге дейін оның еңбектері 
ғылыми ортаның сұранысына ие болып келе 
жатқан Əбу Əли ибн Сина (980-1037), тарих, 
математика, астрономия, жағрафия, топография, 
физика, медицина, геология, минерология, т.б. 
ғылым салаларында қалам тартқан 
энциклопедист ғалым Əбу Райхан Əл-Бируни 
(973-1048/50), дəрігер, математик, астроном, 
философ, əдебиетші Əбу Бəкір Мұхаммед ибн 
Зəкəрия ибн Яһия Рази (865-925/35) сынды 

ойшыл ғалымдардың зерттеулері бүгінгі 
заманның ғылыми-техникалық жəне гуманитар-
лық ғылымының асқақтай өркендеуіне негіз 
болды. Сөйтіп, ислам əлемінің ортақ мақтаны-
шына əрі адамзат рухының мөлдір бұлағына 
айналды. Сондықтан оларды ислам əлеміндегі 
«Алтын дəуірдің жемісі» деуімізге əбден 
болады. 

Шын мəнінде, Орта ғасырларда иран, 
араб, түркі əдебиеті ислам дінінің, дүние-
танымының негізінде бір-бірімен тығыз байла-
ныста болды. Сол себептен түркі, парсы, араб 
тілдерінде бірдей сөйлей алатын да, жаза 
алатын да хандар мен ғалымдар көп болды. Сол 
дəуірде үш тілді меңгеріп, оларды араластыра 
сөйлеген бұл дəстүрді Ибн Батута «Алуан тіл» 
деп атаған. Ал, үш тілде жазылған шығарманы 
«Лəмаат» (түрлі-түсті) деген. Бұл тұста мынаны 
айтқан жөн: ирандықтар мен түрік халықтары 
көрші болғандықтан, тікелей қарым-қатынас 
жасады да, араб əдебиеті мен мəдениеті көбіне-
көп парсы ғалымдары дəнекерлігімен түркі 
зиялыларына жетіп жатты. 

Түркі тілі əскери, қайсарлық тіл болып 
саналғандықтан, түркі хандары мен əмірлері 
билік құрған дəуірде парсы тілін кеңсе тілі 
ретінде пайдаланды. Содан парсы тілінің жан-
жақты өріс алуына мүмкіндік туды. Араб тілі 
ислам дінінің арқасында түркі билеушілері 
арқылы Үндістан мен Орта Азия əрі Осман 
империясының аумағында едəуір дамыды. 
Сөйтіп, орта ғасырларда парсы мен түркі тілінде 
ислам идеологиясының негізінде көптеген 
тарихи-əдеби еңбектер жазылды. 

Олардың мəдени ықпалдастық нəтиже-
лерінің мықты болғандығы соншалық, Шыңғыс 
хан (1155-1227) бастаған жойқын шабуылдар да 
Орталық Азияда үштіктің өріс алған əдебиеті 
мен мəдениетінің жалынды ошағын біржолата 
өшіріп тастай алмады. Үш тілдің қайсысы 
болмасын, бір-бірінің тарихи өмірін жазып 
қалдырды. Оған айқын дəлел – Шыңғыс хан 
заманынан бастап моңғол тарихымен қатар 
түрік халықтарының тарихын баяндайтын Ата 
Мəлік Жовейнидің «Тарих-и-Жаһангошай» 
(1259), Һамдолла Мұстуфидің «Тарих-е-Гозиде» 
(1330), Рашидеддин Фəз-лолланың «Жəми-ат-
Тауарих»(1372), Əмір Темір дəуірінің тарихын 
баяндайтын Шарафеддин Əли Иəздидің 
«Зафарнама» (1425), т.б. ғылыми, тарихи еңбек-
тер парсы тілінде жазылғаны. 

Монғолдар мен Əмір Темір, Шибан 
əулеттері билік еткен заманда да үштіктің тілі 
мен мəдениеті бір-бірінен аражігін үзбестен 
өмір сүргенін тарихи деректерден көре аламыз. 
Сол себептен болар, тараздық ғалым Шейх 
Ахмет Құдайдад Тарази түркі, парсы, араб 
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əдебиеті теориясы хақында 1436-37 жылдары 
«Фонун əл-бəлағе» (Көркем сөз өнері) атты 
еңбегін жазды. Онда Шейх Ахмет Тарази 
түріктердің жазба əдебиетін аруз өлшемі мен 
ұйқасы негізінде қарастырды. Демек, ХV 
ғасырда үштіктің əдеби шығармаларының 
формасы, яғни пішіні бір-біріне тиісінше 
жақындай түскен-ді. Бірақ бұл уəзіндік 
өлшеммен жырлау түркі əдебиетінде араб-
парсының тілдік жəне əдеби ықпалынан 
қалыптасқандығын мойындау керек. Бұл 
ахуалдан, яғни араб-парсының тілдік жəне 
əдеби ықпалынан оқшауланып, ежелгі түрік 
халықтарының тілі мен шығармашылық 
ерекшелігін бүгінгі ұрпаққа барынша таза 
күйінде жеткізе алған - қазақ халқы. Оның 
өзіндік құпиясы – бағы мен соры мол болған 
көшпелі өмір. Түрік əдебиетін отырықшы 
аймақтарда араб-парсы əдебиетінің аруздық 
өлшемдері бойынша қалыптастырған - 
Зəһиреддин Мұхаммед Бабыр (1483-1530), 
Əлішер Науаи (1441-1501) Сəккаки, Лүтфи, 
Атаи сынды ақындар. Бірақ қазақ əдебиеті 
түркінің поэзиялық ежелгі формасын сақтап 
қалды.  

Шынтуайтына келгенде, парсы мен түрік 
халықтарының тарихи-саяси, мəдени дүниесі 
бір-бірімен тонның ішкі бауындай байланысып 
жатыр. Сондықтан олардың тарихын, саяси 
ахуалын, мəдени құндылықтарын бір-бірінен 
ажыратып, жекелеп зерттеу мүмкін емес. 
Өйткені Орталық Азияның рухани əлемінде 
Иранның Хамадан қаласының маңында туған 
Жүсіп Хамаданның (1048-1140) ағартушылық 
мектебі үлкен ықпал етті. Ол Бағдат қаласында 
білім алды. Түркістан кеңістігінде түркі, парсы 
тілдерінде шəкірттер тəрбиеледі. Ал Түркістан 
топырағында туып, Мысыр мен Иранның 
Табриз қаласында оқып жетілгеннен кейін, ата 
жұртына қайтып оралған Нəжмеддин Кобраның 
да (1145-1221) түркі, иран, араб тілдері мен 
мəдениетіне, исламдық дүниетанымға қосқан 
үлесі айтарлықтай болды. Аталған екі тұлға 
мəдени-рухани өміріміздің ортақ қазынасы 
іспеттес деп білсек, саяси тарихтың беттерінде 
түркінің жеңімпаз сардарлары мың жылға жуық 
Иран елін биледі. Иран елін билеген түрік 
халықтарының əулеттері: Ғəзнəвилер (962-
1194), Хорезмшахтықтар (1097-1231), Жалайыр 
əулеті (1340-1433), Əмір Темір əулеттері (1370-
1506), Қарақойлылар (1408-1420), Аққойлылар 
(1468-1514), Сəфəви əулеті (1502-1736), 
Афшарлар (1736-1804), Қажарлар (1795-1907) 
еді. Есесіне парсытілдес Саман əулеттерінің 
Мауароннəһрді билеген (892-1005) кезеңі əрі 
Исмаил ибн Саманидың 893 жылы Тараз 
қаласын жаулап алғаны өлкеде парсы мəдениеті 

мен тілінің ықпалының өшпес ізін қалдырды. 
Ежелден аты шыққан Тараз қаласы ислам 
əлемінің мəдени-ғылыми кеңістігінде ерекше 
орынға ие болды. Тараздан шыққан Шейх 
Ахмет Құдадад Тарази, Махмұд Бин Əли ат-
Тарази, Əбу Таһир ат-Тарази, Шамс Тарази 
сынды ғалымдардың шыққаны осыған дəлел 
бола алады. Əрі парсы жазбаларынан ирандық 
ақындардың жыр шумақтарына Тараздың 
аруларын, шеберлерінің жасаған садағын, еңселі 
атты жауынгерін, Тараздан шыққан сəнді 
киімін, көрікті шеберханаларын, Тараздың 
арғымағын, тағы да басқа сүйікті жандарын өзек 
еткені түркі мен парсы жұртының тарихи 
байланысы тереңде жатқанын көрсетеді. Мұның 
барлығы да Тараз шаһары ислам əлемінде 
мəдени-ғылыми сипаттағы орталықтың бірі 
болғанын дəлелдей түседі. Жалпы осындай 
ықпалдастықтың салдарынан ортағасырлық 
кезеңде көптеген түркі сөздері парсы тіліне 
енді, керісінше көптеген парсы сөздерін 
түркілер қабылдады. Сонымен қатар көптеген 
ортақ сөздерге де тоқайласты. 

Мəселен, қазірдің өзінде түркінің «аға» 
мен «ханым» деген екі сөзі парсылардың 
күнделікті тіршілігінде кеңінен қолданылып 
келе жатыр. Есесіне қазақ тілінде парсының 
«мырза-əмір текті» (мыр – «əмір» сөзінің қыс-
қартылған түрі, за – «зада» сөзінің қысқар-
тылған түрі, «туған» деген мағынада), яғни 
«əмірзада» сөзінің қолданылуы екі елдің терең 
мəдени ықпалдастығын көрсетеді . 

Сондай-ақ, тəжіктердің тілінде де, қазақ 
тілінде де көптеген ортақ сөздер қазірге дейін 
қолданылып келе жатыр. Садреддин Айнидің 
(1878-1954) «Естеліктер» кітабынан алынған 
сөздерді мысал етіп келтірейік: бөлек, өгей, 
химше (қамшы), руимал (орамал), хуржин 
(қоржын), таңге, құда, майда, ақсақал, бай, 
саудагер, кембағал, көрпе, қорғашим 
(қорғасын), ябан (жапан), йамақ (жамау), 
қожайын, йəнге (жеңге), ай, той. Тіпті «той» 
жəне «тойдан кейін» деп аталатын екі тарауына 
қарап той сөзі қалыпты қолданыстағы сөзге 
айналғаны халықтық салттың екі ел арасында 
қаншалықты жақын екендігінен хабар береді . 

Ал парсы жəне қазақ тілдерінде ортақ 
сөздер мыңдап саналады. Оның көпшілігі діни 
қиссалар, діни ағартушылыққа арналған 
шығармаларда ислам дініне қатысты ортақ 
терминдер, мұсылман елдерінің ортақ рухани 
қазынасы болып есептеледі. Мəселен, Құдай, 
пайғамбар, періште, рух, намаз, ораза, құрбан 
айт, сахаба, имам, мешіт, тақуа, жəннат, 
ібіліс, шайтан, тозақ, жын сынды сөздер 
мұсылмандардың дүниетанымына, өмірлік 
философиясына, психологиялық ахуалына əсер 
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етері хақ. Тіпті «крест» сөзінің баламасы 
ретінде енгізілген  парсының «шармых» – 
қазақша айтқанда «төрт шеге» сөз тіркесі де 
қазақ тіліне кіріп үлгерді. Осы сияқты тағы 
бірталай сөздер мұсылман елдерінің дін 
бірлігіне негіз болды. Соның арқасында 
олардың арасында рухани-мəдени байланыстар 
нығая түсті. 

Түрік халықтарының парсы тілі мен 
əдебиеті, жалпы алғанда, мəдениетімен 
байланысы тек қана Орталық Азия түріктерімен 
шектелмей, Иран жерінде əрі Шығыс 
Түркістанда, Анадолыда да тоқайласып жатты. 
Парсы тілінің жан-жаққа кеңінен қанат жаюына 
Үндістанда Зəһиреддин Бабыр үлес қосты. 
Анадолы, яғни қазіргі Түркия жерінде Осман 
империясы (1299-1922ж.) билігінің шарықтау 
шағы кезінде, ХVІ-ХVІІ ғ. аралығында, парсы 
тілі мен əдебиетінің дамуына дəнекер болды. 
Сондықтан түркі халықтарымен парсы, 
арабтардың тілдік, тарихи-саяси, тарихи-
мəдениет бағыттарда ортақ құндылықтарының 
көбейе түсуі ислам діні ортақ дін 
болғандығынан еді. Шығыс Түркістанда да 
Саид ханның хандығы кезінде араб, парсы 
елдерінің классикалық əдеби туындылары 
түрік-ұйғыр тіліне аударылып, ислам 
мəдениетінің ортақ тұстары арта түсті. Османлы 
ғалымдары да белгілі дəрежеде Иран 
поэзиясының əлемдік руханият сарайына енуіне 
алтын қақпа болды. Олай дейтініміз, 1389 жылы 
Хафиз көз жұмған күннің ертеңіне Шираз халқы 
ұлы ақынмен қоштасса да, оның рухы жылт етіп 
ұшқындай бастап, əлемнің рухани кеңістігіне 
сəулесін шаша бастайды. Бұл алғашқы кезде 
ауыздан - ауызға ілігіп, біртіндеп кең қанат жая 
бастаса, келе-келе Осман империясының билік 
құруы кезінде аталмыш империяның 
аймақтарында екі тілді, озық ойлы, шығыс 
«бұлағының» кəусар дəмінен сусындаған 
зерттеуші ғалымдар Хафиз ғазалдарына шарх 
(«түсінік») жазып, əлем жұртшылығына 
ұсынған. 

Хафизтану саласындағы елеулі əрі бағалы 
еңбектер – «шархтар». Бұл тəсілдер мұсылман 
елдерінің ғылымында еңбектерге түсінік жазу 
дəстүрге айналған əрі ғылыми танымның 
ерекше жолы болып есептелген. Қасиетті кітап 
«Құранға» байланысты жазылған тəпсірлер көп. 
Ислам ғалымдары тəпсірді исламтану 
ғылымының ауқымды арнасының бірі ретінде 
бағалап отыр. Белгілі философ əл-Фараби де 
Платонның, Аристотельдің еңбектеріне түсінік 
жазған. «Шарх» кез келген еңбекке байланысты 
жазыла бермейді. Ол əдебиет не ғылым сала-
сындағы құнды да қажетті, көпшілік 

сұранысына ие болған туындыға ғана арнайы 
жазылады.  

Хафиз «Диуанына» шарх жазған алғашқы 
ғалымдар түріктер болды. Соның ішінде Хафиз 
өлеңдерін жат өлең жолдарынан тазартып, 
əуелгі қалпына келтіруде түрік ғалымы Суди 
елеулі еңбек етті. Оның жасаған редакциясы 
кейінірек Хафиз өлеңдерінің канондық мəтіні 
ретінде Еуропа тілдеріндегі басылымдарға негіз 
болды. 

Судидің Хафиз туындыларының басты 
ерекшелігін дөп басып беруі зерттеушілердің 
назарын аударып, ілтипатына ие болды. 

Түрік тілінде хафизтану саласына 
жазылған Сорури мен Шəмһи шархтары өзіндік 
салмағы бар танымал еңбек болса, Суди 
қаламынан шыққан түсінік толыққанды еңбек 
болып табылады. Қазір Хафизге арналған 
ағылшын, француз жəне түрік тіліндегі зерттеу-
лердің көбі Суди шархына сүйенеді. Оның 
негізгі сыры Судидің ақын қолданысындағы 
сөздердің лексикалық мағынасына тоқталып, 
халық тіліне барынша жақындатуында, яғни 
оның шархтары қарапайым, оқырман қабыл-
дауына жеңіл болды. Соның арқасында еуропа-
лық елдер арасында кеңінен тарады. 

Ортағасырлық мұсылман мəдениетіне тəн 
сипаттардың бірі қолжазба кітаптың кеңінен 
таралуы. Мамандардың шамалап есептеулері 
бойынша, бір уақытта болған араб қолжазба-
ларының ғана жалпы саны бес миллионға жуық, 
ал қазір дүние жүзінде алты жүз отыз мыңға 
жуық араб қолжазбасы бары айтылып жүр. 
Біздің заманымызға дейін жеткен парсы 
қолжазбаларының жалпы саны екі жүз мыңнан 
кем емес. Ал ортағасырлық түркі қолжазбала-
рының саны ондаған мыңға жетеді. Мұның өзі 
түрік халықтары мен араб-парсы елдерінің орта 
ғасырда саяси-мəдени байланыстарының тамы-
ры тереңде болғанын айғақтайды. 

Мауароннəһр мен Хорасанда мұсыл-
мандар оңды нəтижелерге қол жеткізді. Саяси 
күштердің саяси билікке таласудағы қақтығыс-
тары да ислам қоғамындағы демократиялық 
теңдік жəне мəдени-ғылыми ізденістерге кедергі 
бола алмады. ХІІ-ХV ғасырлар аралығында 
ислам дінінің арқасында түркі, парсы, араб 
елдері арасында мықты рухани - мəдени 
байланыс орнықты. Үштіктің ғалымдары үш 
елдің ғылыми орталық шаһарларында білім 
алуға, білімін жетілдіруге жəне ұстаздар алмас-
тыруға мүмкіндіктері мол болды. Екіншіден, 
араб, парсы, түркі тілдерінде үш елдің 
мəдениеті, тарихы, əдебиеті жайында көптеген 
еңбектер жазылды. Сол жазба еңбектер батыс 
ғалымдарының зерттеу еңбектері арқылы 
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əлемдік адамзат өркениетіне өзіндік үлесін қос-
ты. 

Ежелгі Иранның Ахемени əулетінен 
шыққан ұлы Дарий патша (б.з.б. 521-486 ж.) 
мемлекеттің баянды болуында тіл мен діннің бір 
болуы керектігін ұрпағына өсиет етіп кеткен. 
Ал тілі мен діні бір болмаған елдердің ділі де 
түрленіп, алауыздыққа жол ашатыны анық. 
Бұған мысал ретінде түрік халықтарының да 
ортағасырлық тарихынан ұйғыр халқының 
ілгерідегі буддизмге, зорастризмге, несториян-
ға, даосизмге сеніп, діни нанымдағы 
алауыздықтарға барып, бірін-бірі жеккөріп, ұзақ 
уақыт бойына бір-бірімен қырғиқабақ күн 
кешкен немесе дін үшін қырқысып отырған 
жайларын айта аламыз. Ұйғыр халқының түрлі 
діни ағымдағы өкілдерінің өзара тартысы да ел 
ынтымағына дін факторының қаншалықты 
ықпалы бар екендігін дəлелдей түседі. Сондай-
ақ жайнап гүлденген Ливан мемлекетінің түрлі 
діни ағымдар мен секталардың көбейіп кетуі 
салдарынан қаншалықты зардап шегіп 
жатқанын айтсақ болады. Көп дінді елдің 
ынтымағын бұзу пейілі отаршыл күштерге 
қиынға соқпайтыны да айқын. Бір елдегі діни 
ағымдардың, жасанды діндер мен секталардың 
саны мен белсенділігі артқан сайын сол елдің 
алауыздығы өрши түседі.   

Йасауийа, Кобрауийа, Нəқшбандийа 
тариқаттарының арқасында түркі елі исламдық 
сенімдегі тұтастыққа қол жеткізе білді. Соның 
игі нəтижелерінің салдарынан қазіргі уақытқа 
дейін түркі əлемінде діни секталық алауыздық 
туындамай, рухани ынтымақтастықпен өмір 
сүріп келе жатыр. Дəл осы тұрғыдан, яғни түрік 
халықтарын ислам дінінің сұнни ханафия 
мəзһабына тұтастай баули білгендері үшін 
Йасауи, Кобра, Нақшбанд сынды ұлы мұсылман 
сопыларды құрмет тұтып, олардың салған 
ынтымақ жолын алауыздыққа алып баратын 
діни секталардың қарқынды ағымынан қорғап 
қалу қазіргі жəне ертеңгі ұрпақтың міндеті 
болмақ. 

Түркі тілінің халық арасында кеңінен 
қанат жайып, өріс алуына Жүсіп Баласағұн, 
Махмұд Қашғари, Қожа Ахмет Йасауи сынды 
ойшылдар көп үлес қосқанымен, саяси билік-
тегілер түркі тіліне елдердің ынтымақ тірегі 
болуы үшін өзіндік мемлекеттік концепциясын 
жасай алмады. Бұл, өз кезегінде кеңестік 
дəуірде жасалған жоспарлы түрдегі саяси 
шабуылдардан қорғана алмағандықтан, қазіргі 
түркі тілдерінің бір-бірінен алшақтауына алып 
келді. Өйткені шағатай тілі барлық түрік 
халықтарының ортақ əдеби тілі ретінде кеңес 
дəуірі басталғанша қолданылғанымен, мемле-
кеттік концепциясы жасалмағандықтан, түрік 

халықтарының ортақ ынтымақ тірегі болып қала 
алмады.  

Мұсылмандар арасына ислам діні сүнни 
мəзһəбінің таралуына парсы жəне түркі халық-
тарының ақындары, сопылары мен ғалымдары 
елеулі үлес қосты. Мəселен, ирандық шейх 
Жүсіп Хамадани сүнни мəзһəбінің Ханафия 
фиқһын ұстанған ұлы сопылардың бірі-тін. 940 
жылы Сұлтан Сатұқ Бұғра хан өз мемлекетінің 
дінін ресми түрде ислам діні деп жария етсе де, 
исламияттың алға жылжып өрістеуі өте баяу 
болатын. Қожа Ахмет Йасауи мен оның 
ізбасарларының тынымсыз күресінің арқасында 
түркі əлемі ислам дінінің сүнни мəзһəбіна бір 
ауыздан бекінді. Сүнни мəзһəбі үшін түркі мен 
парсы ақындары мен ғалымдары Жүсіп 
Хамадани, Қожа Ахмет Йасауи, Нəжмеддин 
Кобра, Нəқшбəнд, Əлішер Науаи, Əбдірахман 
Жəми, Абдолла Əнсари, Шейх Аттар, тағы 
басқа ислам дүниесіне əйгілі сопылар тарапы-
нан ғасырларға созылған күрестің үздіксіз 
жүргізілгендігінің арқасында түркі, парсы, араб 
халықтарының арасында исламның сүнни 
мəзһабі орнықты. Бұл саяси тұрғыдан да ел 
ынтымағының кепілі болған-ды. Ислам дүние-
сінің ғалымдары исламиятқа деген іңкəрлік 
түйсікпен бəрінің ортақ мүддеге ойысуына негіз 
болды. Соның арқасында IX- XV аралығы 
мұсылман елдері үшін, саяси қайшылықтарға 
қарамастан, өрлеу дəуірі болды. XV ғасыр 
шеңберінде ислам əлемінің ресми түрде екі 
мəзһабға (сұнни, шийт) бөлінуі ислам елдерінің 
трагедиясына айналды. Бұл түйін қазіргі 
уақытқа дейін өз шешімін таппай, дертке 
ауысып бара жатқандай. Оның үстіне исламға 
қарсы топтар мұсылман елдерінің ішкі қайшы-
лықтарын одан əрі тереңдетуге бар күшін 
жұмсап келеді. 

Исламның өрлеу дəуірінің тарихына 
қанық, исламның рухани биіктігіне көзі жеткен 
Абай, ислам əлемінде пайда болған IX-XV 
ғасырлар аралығындағы рухани-мəдени қай-
нардан сусындаған данаға, ислам дүниесінің 
ойшыл ақынына айналды. Сол үшін де Абай -
шығыстың исламдық кеңістігінің рухани 
перзенті. Абайды тану қазақты танумен бірге, 
исламды һəм түркі, араб, парсы елдерінің 
мəдениеті мен əдебиетін тану іспеттес. Сондай-
ақ Абай жолымен Шəкəрім, Мəшһүр Жүсіп, 
Тұрмағамбет сынды ойшыл ақындарымыздың 
шығармаларын исламдық дүниетаным арқылы 
зерделеу қазақтың 1260 жылдық соңғы рухани 
белесін бедерлей түседі. Ғасырлардан келе 
жатқан тарихи белестеріміз елді бірлік пен 
ынтымаққа жетелейтін шамшырақтай сəуле 
шашып, нұрлы əлемге шақырып тұрғандай 
болып көрінеді. Өйткені Абай сияқты ұлы 
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ойшылдар ел тарихына тереңдеп үңілу арқылы 
елдің мыңдаған жыл бойында жинаған рухани 
қуатынан нəр алып, қоғам өмірінің жаңа белесін 
терең бейнелеген шығармалары елінің баянды 
өмір сүруінің басты рухани негіздерінің бірі 

болып табылады. Сондықтан əр халықтың 
тарихын, мəдениетін, рухани құндылықтарын 
дұрыс пайымдау, сақтау, дамыту əр кезеңдегі əр 
ұрпақтың міндеті болып қала бермек. 

 
                                                                      * * * 
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Абайтану — Абай мұрасының төте жолы, 
адам мен дүние мəселесіне барып тірелетін 
философиялық көзқарас. Кең мағынада абай-
танудың «өз заманындағы қоғамдық мəселе-
лерге, ақьндық, көркемдік, эстетикалық мəселе-
лерге, тəрбиелік, ұстаздық, педагогикалық 
мəселелерге, əсіресе адам мен адамгершілік, 
ұждан, мораль философиясына төтелей қаты-
насы бар». М. Əуезов ескерткен Абайдың 
осындай мұралары əр қырынан талдануда. 
Десек те, абайтануды өмірдің ұлы ақиқатымен 
ұштастырарлық ізденістер үнемі жаңарып 
тұрмаса əрі абайтанудағы ақиқатты əр қауым-
ның құлағына құйып, санасына сіңірмесе, онда 
ұлттық мəдениетте жалғастық баяулап, дəстү-
ріміздің тұтастығына нұқсан келмек. 

Абай шығармасы арқылы қазақ халқының 
XIX ғ. екінші жартысындағы тағдыры мен 
тауқыметін терең, толығырақ тани аламыз. Абай 
жырлаған қоғамдық-əлеуметтік орта өзгеше. 
Бірақ оның адамгершілік ақиқатын көрсетудегі 
шеберлігі əрқашан маңызды. Өйткені өзінің 
көзқарасы, дүниетанымы, мақсат-мүддесі жағы-
нан Абай бұл ортадан мүлде басқа. 

Қазіргі зерттеушілер Абайды жаңа орта-
ның үлкен азаматы, ақылгөй данасы, тəлімгер 
ұстазы ретінде көрсетуге аса назар аударуда. 
Егеменді елге мұндай тұлғаның бейнесін жасау, 
жаңа орта тұлғасы қалай қалыптасатынын 
көрсету — үлкен мəселе, өрнек, үлгі. Тұлғалар 

қашанда болмасын көптеген буындардың заман-
дасы əрі тіректері. 

Абай тұлғасымен табысу. Абай - өз 
заманының ұлы тұлғасы. Тұлға ұмтылысы 
халық тағдыры тұйыққа тірелгенде көш бастай-
ды, тың бастамаға себепкер болады. Осы ретте 
тұлғасы бар ел тиянақтылыққа ұмтылады, 
туралықты калайды. 

XIX ғ. қазақ халқының тағдырын, рухани 
байлығын отар саясаты мен іштей жіктелу, 
қазақ мемлекетінің жойылуы мен халық 
санасындағы мемлекеттік ойлау жүйесінің 
өшуін азғындатты, алалады. Заман тапшылы-
ғында, болмыс тартысында жəне ішкі рухани 
қайшылықта көпшілік əбден жалтаққа ұшы-
рады, бағдарынан ауытқып, бос сенделуге ұрын-
ды. Елдің тіршілік тынысы тарылды, халық 
ынтымағы шайқалды. Дүрбелеңі əрқалай осын-
дай кезде халық жарасымдылығы мен жасампаз-
дығын демейтін табан тірескен, белді төрешіл 
іс-əрекетке мұқтаждық көбейді. Елдің ойымен 
де, беделімен де топтастыратын зерделі тұл-
ғаларға деген үміт пен сенім көп көңілінен орын 
алды. Қазақ сахарасында XIX ғ. идеясы мен 
ізденіс шоқтығы биік жұлдыздардың сап 
құрғандығы да осыдан шығар. 

Абайдың азаматтық көзқарасы мен 
идеялық бағдарламасына ықпал еткен ныса-
налар аз емес. Ол халық болмысын адамның 
кісілігімен, қабілет-қасиетімен, құдіретімен, 
тағдырымен түсінісуге күш салды. Бір жағы, 
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халқының өмірін, өнерін, бірлестік рухын 
ізгілік-əлеуметтік өлшеммен саралады. Көңілі 
құлазыған көпті көрген Абай «соқтықпалы 
соқпақсыз жерде» ерте есейді. Сор заманның 
зор қыспағында жəне арпалысы мол мақсатта 
тез ширады. 

Абай ұлылығы — оның тұлғалық 
даралығында, өмірге деген рухани-əлеуметтік 
жауапкершілігінде, адам болмысында үлкен 
қозғалыс тудырар өнерінде. Ал ұлылық жаңару 
жетістігінде екені мəлім. Əйтсе де жаңару 
ұмтылыс серпілісінен басталатынын ескерген 
абзал. Онсыз тарихтың да, тұлғаның да 
тағылымын түсіну екіталай. 

Ақын өмір сүрген дəуір — қазақ өзін-өзі 
ұғынуға ұмтылса да өз тағдырын өзі айқындау 
мүмкіндігіне қолы жетпей, əрі-сəрі абдырап 
қалған кез. Жалпы Ресейде, сондай-ақ қазақ 
жерінде - үлкен алыс-жұлыстар, ірі араздық пен 
партиялардың табан тіресінің асқынған кезі. Бұл 
əлеуметтік жіктелу мен мүліктік теңсіздік ел 
билеудегі саясатты, дін таратудағы харекетті 
тұғырықта тұншықтырды. Халқымыз бағдарын 
таңдау құқығынан айырылып, жұртымыз өз 
елінің шынайы қожайыны екендігін сезіне 
бермеді. Оның үстіне, заман тозғанда, 
тарылғанда елдің ұсқыны кетті, рухани 
жұтаңдық пен рухани тəуелділік тамырлай 
түсті. «Елдегі еркек босқа селтек құрып елін 
қармады. Елде жақсы қалмады». Аумалы-
төкпелі заманда «ел билеген адам жоқ, ел билей 
алмаған билер жоқ». Елі бұзық табанымен 
тозды, құр жүгіріп тарпылды. Өзінен шыққан 
жақсылар кесепатты түзей алмай зорықты, 
борышын түгел бере алмай көп пысыққа 
молықты, көрінгенге обықты. 

Не керек, аққа тартқан, жөнге қайтқан, 
ақыл айтқан өлең де жоқ. «Бір кісі мыңға, жөн 
кісі сұмға əлі жетер заман жоқ». Мұндай 
қағынған кезде ел жоғын, халық жоғын, адам 
жоғын іздестірушілер некен-саяқ қана болды, 
дарындыларды елеп, көзге алушылар шамалан-
ды, зиялылар жаманға жүзін сарғайтты. Себебі 
адам болмысын күштілердің сөзіне бас 
изейтіндер де, əлсіздердің бейшара үнін салғырт 
тыңдайтындар да босаңсытты, екіжүзділік 
тұсады. Екі қасиет те орнықсыз шала ұғымнан 
мағына тапқызды, теріс пиғылға жығылды, 
жақындарды жау етті. Ел азаматын, пенде елін 
аңдыған кез туды. Осындай көмексіз қалған 
кезде қан бұзылды, көмекей тарылды. Ұрпақ 
өзгерсе де қазақ даласындағы əділетсіздік 
əлсіремеді. Тіпті дөрекі тұл мен кертартпа 
қатыгез уақыт өз талабын көлденең тартты: 
«Замана замандасқа жағын дейді, тағдырға көн, 
бүгінге бағын дейді». Сайып келгенде, зары 
тиылмас сорлылар бар əділетсіздікке, 

ақталмаған үміт азабына іштей тұншығып 
көндікті. Əйтеуір, жарқын сезімге емес, мылқау 
дүниеде көрген қоқысқа, калдыққа көмілді. Ел 
бұзылса, шайтан өрнек табадының керісі келді. 

Таршылық пен тапшылықта налыс пен 
үміт қатар тайталасты, бірде адасқан арман 
ұлғайды. Жүретін запыран кернеген көңілі 
ашықтарда ұлыстың ұлы мұратын аңсар, ұлтты, 
салт-дəстүрді мархабаттар сезім оянды. 

Абай тұлғасы қазақтың əлжуаздықтан 
арылып, жетексіз дүниенің ыңғай-ырқына 
сабылып, дөрекі қылықтарға бірде ұрынып, 
бірде бұрылып, діңкесі жұқаланғанда 
қалыптасты, ондағы əлеуметтік тартыс пен 
үлкен мақсатқа икемдейтін ығы-жығы дүмпуде 
қатайды, ішқұса болып жүргендерді алаңдатты. 
Тұлғалар болса, адал касиетті, адалдықпен 
хақиғатқа жол бастауды бойдан жоғалта 
қоймады. Абай тұлғасы — жан мен тəн 
саулығының, зерде мен парасат шоқтығының 
зəулім бейнесі, тəңір берген, салт-дəстүрге 
иленген қабілет-қасиеттердің тұтастығы. 
Тұлғаның тірегі - рух пен ерік, ырқы - сана мен 
сенімге серік, шешімі - жетістік пен үмітке 
берік. Бəрі - өркениеттің нышандары. Абайдың 
көздегені де осы өркениет талабынан туында-
ғандай. Дəлірек айтсақ, қазақ қауымының əзіне 
адамгершілік жолын салу, еркіндікке бойлаған 
қуатын дөп көрсету, ел-жұртты топтастыратын 
тəсілдермен табыстыру - Абай сана-сезімін 
сомдаған ірі-ірі ұйытқылар десек, онымыз 
артықшылық емес шығар. 

Абай тұлғасы - еңбек пен ерлікте, 
ұмтылыс пен төзімділікте жол тапқан, елдің де, 
намыстың да жүгін артқан нардың беделі. Өзін-
өзі көрсететін, өзгеге танытатын мығым күш, 
адамдықты сыйлатқызатын, халықпен сиысты-
ратын, қауымдықты қолдайтын үлгі-өнеге. Абай 
келбеті жүрек жырында, адам жарасымды-
лығына Жетелейтін сүйіспеншілікте, ынтымақ-
ықыласқа жақындатқызатын кең пейіл үмітте 
марқайды. Ол қазағының жан азабын толғады, 
еті тірі алаштың тіліне, діліне қуат берем деп 
арпалысты. Тектіні, естіні, ерлерді, өнерпазды 
топтап, тыным таппады. 

Абай тұлғасы пендешілік пен тобырға 
қарсы күресте адамды жатсындыратьш қаулаған 
қылықтармен тіресуде шынықты. Бұл күресте 
əркім өзінше жеңіске жетті. Күресушілер езі 
үйреніп тұйықталған нəпсінің құлы, əлжуаз-
дықтың тұтқыны болып қалатынына, ал жаңа 
талапқа əлсіз тобыр тіршілікке жат көзбен 
алаңдап, даландаудан өктемдікке ауытқитынына 
күдіктенбеді. Абай ақ жолға жанын садаға 
еткендей. 

Абай - ыстық жүрек, қайсар ерік, терең 
парасат теңдігін тапқан ерекше тұлға. Абай 
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қасиеті ел құдіретіне сенгенде əрі кенгенде 
тұтанды, тураланды, ал болмысы қазақ 
халқының үш бірдей өлшемінде - тартыста, 
шегіністе, шабуылда шынықты. Əлгі тартыс, 
шегініс, шабуыл қазақ əрекетінде үш бірдей 
күшті - жағымды, теріс - жағымсыз жəне 
бейтарап күшті қалыптастырды. Қазақ 
бойындағы жəне Абай мінезіндегі осы үш 
бірдей күштің арасалмағы бір-біріне сəйкес келе 
бермеді. Жанды жаралар опасыздар мен 
данғазаларға қаны қарайған Абайда əр күштің 
анағұрлым белсенді, айқын, қарқынды болғаны 
даусыз. Қарқын тұрмыстағы сырты бүтін, іші 
түтін қарекеттен ғана қуат алған жоқ. Оның 
қозғаушы күші - ішкі рухани қайшылықта. 
Осыдан Абай-индивид пен Абай тұлғаның 
қалыптасуы, дамуы бірде қабаттасты, бірде 
кезектесті, біртіндеп рухани күштің үстемдігі 
орнады. Дұшпаннан көрген қорлығы жүрегіне 
сары су ұялатты. Дегенмен барлық жағдай да 
мінез-құлықтағы бір қалыпты жоймады. Өз ары 
мен парызының алдындағы жауапкершілікті 
ұмытпады. 

Айтпағымыз, заман тынысы — Абай 
тынысы. Абай көк пен жердің кереметін 
көкірегіне құндақтағанша, жаратылыспен 
жақындасар жолды мерейлегенше көп есітерлік 
өз сөзін айтқан жоқ. Жасынан алғыр, ойдан 
жырақ өссе де, халық өнерін ұйып тыңдаса да, 
ол көпке не айтарын ұққанша өлең жазуға 
асықпағаны мəлім. Жастық шақтағы өзімен-өзі 
болған, ғұмырының. сақтық қорын жинаған кезі 
Абайдың жайлы, жұғымды уақыты еді. Бірақ 
есерсоқтардан етек бастыны көп көрген, ерге 
ерік бермеген не оған ермеген жұртты көрген 
жас Абай ерте оянды, əр саққа ой жүгіртті. 
Іштей жүдеген жұрт шындық тəркіне ермеді, ал 
парасатты ой ерікке тыныштық бермеді. 
Əнтектік пен əпендінің əңгірінен көңіл əркез 
қамықты, жанына қайғы батты. Сол бұлыңғырда 
«заман түзелмей, адам түзелмейді» деген 
тоқтамға келді. Тоқтам деңгейінен өзін-өзі 
іздеді, берекесіз болмысқа басын батыл бұрды. 
Бірақ үлкен үмітке үлкен сүйеніш керек еді. 

Абайдың басынан қанағаттанарлық 
жағымды да, қиналтарлық теріс те қарекеттер 
кезеңі өтті. Өмірінде қарама-қарсы күштердің 
шатысуына əлденеше себептер ұйытқы болды. 
Былықтың бастамасын Абай бірде қазақтың ат 
жалындай үкілі шағын тобы мен кейде көптің 
аражік тұңғиығынан көрсе, енді бірде қазақтың 
ескі өмір салты мен ол туралы дəрменсіз ойдың 
алшақтығынан тапты. Дəрменсіздікті жіктелген 
заманның берекесіздігі үйді, ол білімсіздікте 
əрдайым күйді. Қазақ дүниесіндегі білместіктен 
заман түзелмейді деген солақайлық көңілді 
қожыратты. Шалағайлыкта келісімсіз көз-

қарастың кереғарлығы күшейді. Өйткені 
жіктелген заман үш бағытта бүлінді, іркіліп 
кездейсоқтыққа ілінді. 

Заттарды мүлікше иемденуге бейімделген 
қазақ адамның қарым-қатынастарын заттық 
қатынастарға балады əрі тұрмыс-салттың əлеу-
меттік деңгейін мүліктік байлықпен бағалауды 
дағдыға айналдырды. Оның үстіне адам денесін 
«менікі» деп, өз меншігіндегі мүліктердің 
өлшем құнымен бағалады. Заттық мазмұндағы 
«менікі» рухани-əлеуметтік келбетті — «мені» 
ығыстырды. Ақыры, бағытын таппаған, əруақты 
аттаған, үлкен мұратқа ұмтыла қоймаған тобыр 
қауымдық ұйымның қадірін қандық, жерлестік 
белгімен шектеді. Тұқым қуалаушылық пен 
биологиялық фактор рулық қатынастың негізін 
құрастырды, өркениетті үйір-үйірге келтеледі. 

Тарихтың осы əлеуметтік дерттерін бір-
бірінен бөлежара қарау жөнсіз. Əйтсе де, адам 
дене қозғалысы мен дене еңбегіне берілген 
кезде бірде заттық қатынасты қоғамдық 
қатынасқа ұластырады, бірде эмоционалды 
ойлану қызметіне бейтарап қарап, кейде ойлану 
қабілетін саналы емес, инстинкті мінез-құлыққа 
бағындырады. Адамның дене құрылымы, 
денелік қозғалу қабілеті оның психикалық 
өміріне біржақты басым ықпал етеді. 

Көргенге қызығу, əуесқойлық ұғымды 
талдауға ырық бермейді. Талайлар орта 
оқиғасын ішкі асаулыққа біржақты көндіріп 
бақты. Байқаған адам біледі, сезіне білген дəл 
қабылдайды деген қағида бар. Ол желік-
кендердің бəріне бірдей телінсе, мұндайда ескі 
өмір ескерусіз қалады да, адам болмысы туралы 
бірсарындылық орнығады, сайып келгенде, 
өмірлік ой жүдеулігі жойылады. Мұның бəрі де, 
Абай айтпақшы, егінге, саудаға, өнерге, 
ғылымға күрме мен кедергі, іштегі кедергі 
көзқарас тарлығына бейімдейді, өзі тəуелді 
ұлық-болыстарға бас июге мəжбүр етеді. 

Оның үстіне дүние мен нəпсіге бой 
ұрғандар - сүрінумен аяғын көп шалдырғандар. 
Нəпсіге аптыққандар шынның жүзін араздықтан 
көре алмайды, жақсы, тиімді сəттерді уыстан 
шығарады. Ал ес-дерті мен жан-сезімі қиналған 
жайда «бір күндік өмірін бар малына сатып 
алмақ» бетінен қайтпайды. Еліктеп ерегесушілік 
делебені қоздырады, тек ой мен істі оздыра 
алмайды. Онсыз елдік көңіл жайлауына 
қонбайды, елдіктің тозу себеп-заңдылықтарын 
түсіндіру қиындайды, ойға келмейді. 

Жұрттық, қауымдық сана мүліктік 
қатынастың шеңберінен шықпайды. Тыныс 
тарыққан кезде «дүниеге дос ақиретке бірдей 
болмас. Екеуі тап бірдей орныға алмас» деген 
Абай сөзінің ақтығына күдіктенуші табылмас. 
Тыныс тарылғанда «сұм дүние тонап жатыр. 
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Ісің бар ма, баяғы күш, баяғы түсің бар ма?» 
деген Абай сұрағы есіңе түседі. Өйткені зорлық, 
сұмдық, пасықтық жұрт жігерін жасытқаны бар 
емес пе!? 

Бұл, бір жағы, парыз бен қарызды 
айқындауға демеулік, бір жағы, өмірден өзін 
іздеудің, өзгеге қарсы қоюдың бастамасы. 
Екеуінің де алғышарттары қилы-қилы. 
Солардың қатарында табиғаттағы заттық 
ұқсастықтан рухани, ішкі тұтастыққа өту 
мəселесі немесе өтеуге мұрша бермейтін 
өкінішті орағыта білу. Мысалы, туған жер, 
туған ел қадірі адамның асқақ ой, ыстық жүрек, 
қайсар жігер қуатында шымырланса, тура 
шындық пен тумалық сезім адам бойында 
жұпталмақ. Онда əлеуметтік-психикалық өлшем 
- «Менді» дараламақ. Содан «менікі» деген 
мүліктік бағдар «мен» деген əлеуметтік талғам 
мен талдау барысында толастайды. «Менікі» тек 
оқиғалық, біртекті заттық өлшеммен ғана 
анықталады. Мұндай сыңар-жақтылық адам 
қызметін келте бағалайды. Соны дəл түсінген 
Абай: «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ 
қайтып келіп, ойнап-күлмес. «Мені» мен 
«менікінің» айырылғанын, «Өлді» деп ат 
қойыпты өңкей білмес», - дейді. Абай үшін 
«Мен» өлмейді. Өйткені ол - рухы өрлейтін, 
өнерсізге ермейтін, біртума азаматтық. Жүрек 
санасын қозғайтын, көңіл рахаты мен 
парасаттан озбайтын күй. «Мен» мақтан 
мінездің жұлыны емес немесе кейіптің, оқшау 
көрінісі ғана емес, адам ғұмырының əлеуметтік 
əрекет-ісінің шоқтығы. Оның негізі - адал еңбек, 
ақ жүрек, арлы ақыл. Онда - кісінің қайраты мен 
айбаты, таңдаған жолдың дұрыс бағдары. 
Осыны ескерген Абай: «Өмір жолы - тар соқпақ, 
бір иген жақ. Иілтіп, екі басын ұстаған хақ. 
Имек жолда тиянақ, тегістік жоқ. Құлап кетпе, 
тура шық, көзіңе бақ» деп өмірден түйгенін 
ағынан жарыла айтады. Бұл құбыжық талаптан 
сақтанудың амалындай. 

«Мен» адамның өзінен жақсылы-жаманды 
қайрат-күш алады, ортадан қорған не қорлық 
табады. «Иə, адам баласын заман өсіреді, кімде-
кім жаман болса замандасының бəрі виноват». 
Абай замандастар кінəлі дегенде, талантты 
танымаған, ақыл-парасат дарымаған, арын 
сатқан, жалтақ харекетсіз билігін немесе бассыз, 
басқарусыз қалған тобырды айтады. Тобыр - 
кісімсінген білімсіз көп, сөз танырлық кісісі 
тым аз-ақ. «Мал үшін тілін безеп, жанын 
жалдап, мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап» 
күнін көруші жат мінезділер. Соңғылар не 
керек, «терең ой, терең ғылым іздемейді. Өтірік 
пен өсекті жүндей сабап», əйтеуір дөрекі сөзбен 
ісін, бөтен идеямен ойын қақтайды. Елін 
танымай, жеке үйін ғана танығандар өз 

шаруасын да ұқпады. Абайдың сескенгені де, 
сақтанғаны да — осы. Өйткені тобырдан үміт, 
уағда күткендер көп нəрседен ғапіл, бос қалды. 
Топырлағандардың қысымы мен кегіне 
ұшырағандар бірде қазымырлыққа салынып, 
қолындағысының қадірін білмеді. Жиі-жиі 
ұшқалақтыққа ұшырады. Бірде көзін май басып 
ілгері ұмтылмады, ұмтылғанды көре алмады. 
Қайтсе де көзінің ұшынан ақыл құрастырмақ 
пиғылдан қайтпады. Ондайда «жақсылық ұзақ 
тұрмайды, жамандық əркез тозбайды» деген 
даналық ұмыт қалады. Қалай болғанда да, өзіне 
келер ұят өздігінен сұранып тұрады. 

Абай қайраты - əулие тұтарлық қасиет. 
Адамның мінез-құлқы мен əлеуметтік айтыс-
тартыстың, қиюы кеткен кезеңде «түзетпек едім 
заманды, өзімді тым-ақ зор тұтып» деген 
үмітінен көп уақыт жұбаныш тапты. 
Жұбанышты тобырдың жаратылысынан емес, 
ағартушылық дəстүрден іздестірді. Алғашқыда 
білімдінің жолы тар, өз көзін жоғалтуға əлсіздік 
жар. Мүлікке құныққан керенаудың сүйреуінде 
күйзелді елі мен ары. Қиянатшылдың кекірігіне 
көндіккендер ескі əдетіне қарысып сөзге ермеді, 
қорадағыдан арғыны көрмеді. Ондай надан-
дарды «жұртым деуге арлымын, өзге жұрттан 
ұялып» дейді жарлы Абай. Жаны жабырқаулы 
Абай өз рөлімен беттесіп, белдесе алмай, 
күштілердің иықтауынан ажарын тоздырды. 
Оны қажытқан иықтылар ғана емес, жауапсыз 
қалған сұрақтар, шешімін таппаған мəселелер. 
Расында, азаматының қорланғанына көндіккен 
дүрмек топқа не айтып, қандай үміт арту 
тұрарлық? Сондай-ақ менмен тобырдың 
дүрлігіне тартылса да, оның миқұлақ 
қылықтарына көндіге алмады. Күтпеген қысым 
халыққа күш берді, қорланғандар кегіне ерді. 
Ағаттыққа деген ұмтылыс бостандық идеясына  
үйлеспеді. Жаны ашымасты көргенде жүрек 
сыздайды, «бір қайғыны ойласаң, жүз қайғыны 
қозғайды», деп күйзелісін білдірді. Абай 
рухында күйзеліс пен үміт шегіністе күрмелді, 
тартыста түрленді. Елдегі тобырдың 
жұғымсыздығы ердің белінен тартты, көпшіл 
жұрттың жағымды қылықтары мен салттары 
қазақ рухын көтермеледі. Тобырдың басты 
апатынан құтылу — көкейкесті міндет, ал 
зерделі көпшіл адамды қалыптастыру — 
түбегейлі жауапты меже. Абай тобырға қарсы 
амалды, көпшілдікке лайық қамалды пайдалы 
қайырымнан — ағартушылық істен, демокра-
тиялық жаңарудан тапты. Қайырымды пайда 
дегеніміз — тектінің нұсқасын танып сыйласу, 
көңіл қаруын сайлау, көптің қамын ойлау, оның 
мүддесіне орай қызмет ету. 

Абайдың түсінігінше, қиындығын біреу 
көтеріп, қызығын бөтен көретін заманда 
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тəрбиеге көнетін жалпы тобыр емес, жеке адам, 
оның жалқы касиеттері. Осыны ұққан сəт пен 
жағдайда, адам түзелмей, заман түзелмейді, 
өзін-өзі өзгерту жолдары іріктелінбейді деген 
тұжырым дүниетанымын жаңартты. Оның 
кепілдігі — тобырдан тұлғаға өту, жалаң 
жалпыдан жекелікті жинақтау, мінез шірігінен 
рух шыңына көтерілу. Бұл тоқтауды тасыр 
ұқпас, көңіл көзі ұғар, оған ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұстағандар тұрар. 

Абай сенімі осында. Сенімді өмірде 
сергіту үшін не керек? Ақыл керек, мінез керек, 
іс керек, адамшылықты сақтайтын ұят-намыс 
керек, көңіл күйді өсірер жүрек тəрбиесі керек. 
Барға ынсап, жарастыққа қанағат керек, 
тəрбиешіге бостандық, ұмтылушыға бапкер 
керек. «Керек» - мінез-құлық пен өмір-салттың 
жаңа бағытына үміткер ұмтылыс. Ол - адам 
мұратының, халық мүддесінің, туған ел 
ертеңінің басты бағдарламасы. 

Қазіргі өтпелі кезеңде өмірдің осындай 
тіректерінің нарқын түсіріп алғандаймыз. 
Ескінің сарқыншағында бір-бірімен іліккен, 
шағылысқан зұлматтар - адамды адамдықтан 
алшақтататын үлкен дерт. Іріткіден алдымен 
жүрек ауырады. Ал қатыгез жүректе шын пейіл 
болмайтыны бар. Қатаң жүрек ешкімді ақпейіл 
деп мақтамайды. Тек «ауру жүрек ақырын 
соғады жай, өз дертін тығып ішке, білдіре 
алмай». Оның көрсетері «ызалы жүрек, долы 
қол, улы сия, ащы тіл». Мұндай берекесіз күй 
адал жүргеннің «өмірін бүлдірмеген, күнде 
ұрламаған», тіпті назарын жұбанышсыз 
тоздырған, ажарын қайғыдан аздырған. Оның 
ақыры əйгілі - іштей құсаланған жан аяқты 
шалыс басады, кəсіпқордан түңіледі, жанбай 
жатып сөнеді. 

Өмір тіректерін жүрек ісі сақтайды, 
жүректі кісі иемденеді. Өйткені «рақымдылық, 
мейірбандылық, əрбір түрлі адам баласын өз 
бауырым деп іш тарту» - жүрек ісі. Ал «көнгіш, 
уағдаға тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез 
жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, 
əділетті ақыл мойындаған нəрсеге, қиын да 
болса мойындау» - жүректі кісінің, қайсарлы 
жанның əрекеті. Бұл - Абай ұғымы. 

Сайып келгенде, шын жүрек - күллі 
адамға ортақ. Себебі ол миды оятар көңіл көзі, 
ынта мен ырысқа қайырымды, махаббатқа толы, 
сөз бен сезімді жақындатар алып күш. Жүрек 
ыстығы адалдық пен адамдықты жатсынбайды, 
татулықпен тілдестіреді, тіл тапқызады. Иə, 
Абай — жүректі. Күрмеуі көп күрделі іске, 
сұрары көп жауапты əрекетке төзімділік тапты. 
Осы есеп нүктелерінен адамтанудың, 
қазақтанудың өлшемдерін айқындады. 
Өлшемнің есебі адамның өздігінен түзелуінен 

басталмақ. Содан болар, Абай Сократтың 
«өзіңді өзің таны» қағидасынан қалт кетпеді. Өз 
қадірін өзі білмеген, сөздің парқын қош етпей, 
бос етеді. Адам өзін қадірлеу үшін өзін 
билейтін, өзгеге көмектесе алатын бостандыққа 
қол жеткізуі шарт. Мұндай бостандық адамды 
тоздырмайтын сара да, дана жол. Бостандықта 
«адамзат тірлікті дəулет деп білмек, ақыл 
таппақ, мал таппақ, адал жүрмек», адам 
даналықты құндылықтың жоғары түрі деп 
қабылдайды. Даналық - бостандықтағы 
тұлғаларға тəн, тынымсыз тірлік. Ол – рухани 
түсіністік, рухани-əлеуметтік беріктестік, 
əлеуметтік-мəдени жетістік, шығармашылық 
келбеттің құралы. Қысқасы, даналық - өнерді 
өркендетпек, өркениетті өмірлік мəселемен 
ұштастыратын қабілет-қасиет шоқтығы, адам 
өмірін марқайтатын өзара мүдделіліктің алпыс 
екі тамыры. 

Абай тұлғасы - оның даналығында. Абай 
даналығы - жүрек үнінде, парасатты сөзінде, 
сүйіспеншілік үмітінде; қарсыласынан асып 
түсетін білімдарлық, сезімталдық, еріктілік 
икемділігінде; қазақты қор қылатын кесел-
дерден сақтандыратын талап, махаббат, ұғым 
сияқты рухтың ең мықты қайнар көзінде, қуат 
аймағында; тұтастық пен тыныштықты тура-
лайтын, татулықты тəрбиелейтін тоқтамында; 
шығыс пен батыс мəдениетін үйлестіретін 
шеберлігінде. 

Абайдың білім туралы айтқаны көп, қилы-
қилы. Дегенмен ойының тоғысар нұсқасы 
ескерулі. Білімнің ерекшелігі неде? 

Білім – көрген-есіткеннің мəн-жайын білу, 
танымақ нəрсенің бағытын түсіну, əрекетті 
жүзеге асырудың тəсілдерін табу əрі тарату.  
          Білім – құбылысты тану, адамның өзін 
таныту, адамды тіршілікпен табыстыратын 
тəсілдерге үйрену жəне оларды меңгеруге 
үйрету. Білім - «қайрат пен ақыл, мұнсыз барар 
едің, қай жаққа?». 

Ақыл - парасат пен табиғат жарасым-
дылығынан, қимыл мен іс-əрекет үйлесім-
ділігінен ұшқырланса, бұл тұрар шындық, 
үйренер үлгі. Білім - ақыл ісі, ғылымды 
көбейтудің кұралы, өнер қажеті. Ақыл ісі - 
дүниедегі пайдалы мен залалды білетұғын, сөзін 
ұғатұғын қасиет. Əр нəрсенің өлшеуін білу - 
үлкен іс, құнды бағдар, ескерулі өнеге. Осы 
бағыттағы Абай түсінігі шығыс пен батыс 
ойшылдарының көзқарасымен үндес. Абай 
ойлары мынадай тұжырымдардың жалғасындай: 
«Білім дегеніміз - күш, күш дегеніміз - білім» 
(Ф. Бэкон), «Білім - мақсат емес, қару» (Л. 
Толстой), «Тек білімді ғана жарықтың түнекті 
қуаты секілді, надандықты құртады» (Ежелгі 
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үнді нақылы), «Білім мен даналық - адам көркі» 
(Ə. Науаи). 

Адамды ойлай білуге үйрету, Т. Эдисон 
айтпақшы, өркениеттің аса маңызды міндеті. 
Бұл - ақылдының үлкен арманы мен ардағы. Тек 
ол үшін «білгенге жол бос, болсайшы қол бос, 
талаптың дəмін татуға» дерлік жағдай мен талап 
болса демекпіз. Талаптыны ақылменен таныр. 
Ақылы бар кісіге «иман парыз, əрбір иманы бар 
кісіге ғибадат парыз екен» [28-сөз]. 

Білім - ғылым үшін, парыз - намыс үшін 
керек. «Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі 
жаққа үңіл. Қайырылып өзіңе, көп ізде жөнін». 
Ғылымның міндеті - тапқанын терең талдау, 
толық сипаттылықты қазақтанудың түңлігіне 
көтермек болды. Ойы сайрап, білгені жетіп 
тұрса да, дегеніне дəрмені жетпеді, болмысы 
аяғынан тартты. Абай білімі өмірдің сала 
саласынан арқау тауып, ойын болашаққа 
ұзартса да, Абай болмысы қаптаған 
қазақшылықтың былығынан кеудесін көтере 
алмады. Жасы келген сайын Абайдың рухани 
дамуы мен əлеуметтік рөлінің қайшылығы 
анағұрлым шиеленісті. Қордалы мəселелердің 

шешімі табылмай немесе ол тыңдаушысын 
таппаған сайын, Абай амалсыздан өзінің, өзінің 
ғана емес, сауатсыз халқының əлсіздігін 
мойындауға мəжбүр болды. 

«Адам деген даңқым бар» деп 
шабыттанып, «Атымды адам қойған соң, қайтіп 
надан болайын?» деген берік сеніммен өмір 
тартысына бір кезде батыл енген Абай, 
«соқтықпалы, соқпақсыз жерде өсіп, мыңмен 
жалғыз алысып» қажиды, үміті бек тарылады. 
Тұлғалардың жаны - жұмбақ, дүниесі - алуан 
қырлы. Оның үстіне, Абай идеясын жүйелі 
түрде жүзеге асыратын əлеуметтік күш, ортақ 
маңызды мүдде пісіп-жетілмеген еді. Осы 
шындықты толық түсінбесе де, Абай оның түп-
тамырын өзінше пайымдады. «Халқым надан 
болған соң, қайда барып оңайын» деп бір 
күңіренсе, енді бірде «Таппадым көмек өзіме, 
көп наданмен адасып» деп, сүйенетін де, 
сүйсінетін де тіректің табылмағанына қатты 
налиды. Үмітінен үзілген өмір тұлсыз қалды. 

_____________________ 
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Ел ішінің ақы алысып, ақы берісіп жатқан 
сиезі еді. Мұны өткізуге Семейден Лосевский 
деген уйез келіп еді. Сол бір ісімді жақтырмай, 
мені ел кісілерінің ортасында тұрғанымда 
стражниктерін (атарман) жіберіп, жазалмақшы 
болды. Əлгілер ерікке қоймай əкетіп бара 
жатқан соң, қасымда еріп жүретін өлеңші 
жігітім бар еді, солардың біреуінен Абайға бір 
ауыз өлеңмен сəлем айтып жібердім. Ол кезде 

əн салып, өлең айтатұғын, қасымдағы 
жолдастарым да сондайды əдет қылатын. 

Уезге əкелген сон, Абай да келді де: — 
«Жазығы не?» деп істің жөнін сұрады. Содан 
кейін Лосовский: «Бұған біреу басшылық етіп 
тəрбиесіне алмаса, мына елдің ортасында 
арызқой, пəлеқұмар болып, бұзылғалы жүрген 
адам. Сен тəрбиеге алып міндетті болып, 
түзетемін десең берем. Əйтпесе, жазаға 
ұшырайтын ісі бар», — деді. 
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Абай маған кепіл болып алып шықты. 
Осыдан кейін Абайдың жолдасы болдым. 
Жолдастығым 25 жылға созылды. 

Жаңағы оқиға 1880 жылдардың шама-
сында болып еді. Сонан кейін қыс болсын, жаз 
болсын, Абай ел араласа, қасында жүріп, 
ауылына келсе, үйінде бірге жатып, 
айырылыспайтын болдық. Абайдың қасында ай 
жүріп, ай жарым жүріп келіп, бір əредік толас 
болғанда ғана өз үйіме бір жұма, көп болса он 
күнге рұқсат алып, артынан қайта барамын. 

1880-жылдан бастап 1886 жылдарға дейін 
Абай əрбір өлеңді жазып жүрді. Бірақ бұл 
уақыттағы сөздерінің барлығын Көкбай сөздері 
деп жүргізді. Кейін Омбыда «Дала уалаяты» 
мен «Серке» газеті шыққанда, бірер өлеңін тағы 
да менің атыммен жіберді. «Сорлы Көкбай 
жылайды, жылайды да жырлайды» дегенді мен 
қылып қойып, өзін айтып еді. 

Осы хəл 86 жылға дейін келді де, сол 
жылдың жазында ел жайлауға шықты. Абай 
ауылының ең өрістеп барып, орнықпақ болған 
жайлауы «Бақанас» өзенінің бойы еді. 

Көш жүріп кетті. Біз Абаймен бірге 
бірнеше кісі болып артынан келдік. Осы жылы 
Абай ауылында доктор Долгополов та қонақ еді. 
Ауыл Бақанастың бойындағы Көпбейіт деген 
жерге қонып жатыр екен. 

Абай қонып жатқан ауылды көріп, осы 
суретті өлең қыл деді. Мен біраз өлең қылып 
едім, жақтырмады да өзі жазбақшы болды. 
Сонымен үй тігіліп болып бəріміз жайланған 
соң, Абайға келіп едім: «Өлең Көкшенің 
бойынан асайын деді ғой», — деді. 

Мен: «Асса, басында мен қолқаланып 
алған нəрсе емес еді. Енді өзіңіз ретін тауып 
қайта аларсыз», - деп қалжыңдадым. 

Сөйтсем сол күні «Жазды күн шілде 
болғанданы» жазған екен, оқып берді. 

Өзі жазған сөзіне ең алғашқы рет аз да 
болса қанағат қылғанын көргенім сол. Менің 
қалжыңыма орай қылып: «Сен соғымыңа бір ту 
бие ал, мен енді өлеңімді өзім алайын», - деді. 
«Жаз» өлеңіндегі Абайдың ауылы өз ауылы. 
Абайдың астындағы аяңшылы Абайдың 
Əбдірахметінен алған аяңшыл күрең, төбел аты. 
Айқайшы шалы сол жылы өз ауылымен көрші 
болып отырған Əгіет Бармақ деген шал. Құс 
салып жүрген жас жігіттер өзінің балалары: 
Ақылбай, Əбдірахман болатын. 

Осыдан кейін өлеңді жиі жаза бастады. 
Тегінде өлеңді көп жазатын уақыты қысты күн 
мен жазға салым болатын. Кейін, 89—90 
жылдарда, тыныштық алып отырғанда, барлық 
əндерін де бір қыста, жазға салым шығарды. 

Өзі біреуге ұзақ əңгіме, ұзақ жыр сияқты 
нəрселерді айтқызғанда еш уақытта басқа бөтен 

нəрселерге аумай, таза көңілмен, үлкен 
ықыласпен тыңдайтын. Жəне əрқашан сондайды 
тындап болған соң мағынасы мен жөнін 
ұғындырып, сын айтатын. Сол ретпен 
«Ақбала—Боздақты» айтқанымызда осы 
жырдың ішіндегі бір-ақ ауыз өлеңін жақсы 
көреді де: «Мынаны шығарған кісі ақын», - деді. 
Тегінде өлең ішінде бірер ауыз дəмді сөзі 
табылса, сол үшін қатты ырза болып қалушы 
еді. Жаңағы өленде Ақбала мен Боздақ тау 
аралап келе жатса, алдарынан шағылысып 
жүрген құр, ұйығып жүрген екі түлкі кездесіпті. 
Сонда Боздақ Ақбалаға: 

 
Бір қораз, бір мекиен талда ойнайды,  
Адам түгіл хайуан, мал да ойнайды.  
Құдайым бір нəрсеге бастап жүр ме,  
Алдымызда кез келген аң да ойнайды, - депті. 
 

Абай: «Осы сөзінен айтушының 
ақындығы білінеді», - деп сынады. 

Əрқашан Абай ақындық туралы сөйле-
генде «Ол қуат, табиғат сыйы, Құдай сыйы»,- 
деп құрметпен сөйлейтін. «Ақындық шабыты 
шын келгенде адамды қайта тудырып жібереді. 
Ол келгенде адам жай, жабайы адам болмайды», 
- дейтін. 

Осы сөзінің шындығы, бəріміздің 
көзімізше, ел ішінің бір ақынының тұсында 
ақталғандай болды. 

85 жылдың шамасында Қарамолада 
болатын шербешнайға Абаймен бірге кеп, кісі 
болып келе жаттық. Ішімізде Байкөкше деген 
ақын да бар еді. Бір кезде Байкөкшенің түсіне 
Абайдың көзі түсті де: «Мына кəрінің жыны 
ұстап келе жатыр екен», — деді. Айтқанындай 
сол арада Байкөкше Абайға түнде көрген түсін 
айтып, ұзақ өлеңді шұбатып жөнелді. Түсінде 
Абайдың бірталай қиындық, қауіптен өтіп, 
мұратына қолы жеткенін көрген екен. Соны 
айтумен бірге өзінің жоруын да өлеңге қосып, 
Қарамоладан жолы болып, қастық қылмақ 
кісілерді жеңіп қайтатынын айтты. 

Ел ішінің тағы бір сиезі болып, Семейдің 
уиезі келгенде, соған тілмаш болып сыбан Əріп 
келді. Əріп екеуіміз құрбы болатынбыз. 
Кездескен жерде əрқашан бірер ауыз өлеңмен 
жанасып қалатынбыз. Сиез болып жатқанда, 
менің бір ақы сұраған арызым болып, соның тез 
қаралуын тапсырамын деп  

 
Əріпке: 
 
Найманшам, адырайма кеуіп-ісіп,  
Ежелден Арғын аға, Найман кішік.  
Төбеңмен жүр, тез бітір қызметімді,  
Күнде бүйтіп мөлимен ісім түсіп, - дегенімде,     
ол:  
Асықпа, бітірермін қызметіңді,  
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Тапсырған құрбылықпен міндетіңді.  
Арғынға Көкше сенен Қызай жақын,  
Ата қумай түзей бер өз бетіңді, -. деді.  
Мен мұның орайына: 
Көкше атам Тобықтының бел баласы,  
Бөтен деген білместің бос таласы.  
Нарымбайды тəшкенттік сарт дейді ғой, 
Сол сияқты қазақтың құр жаласы, - дедім. 
 
Əріпке: 
 
Тіпті Тобықты Арғын емес Көкше тұрсын,  
Ата қуып қайтесің өзің жүрсің.  
Құдайақын, теңдесім Алтай — Қарпық, 
Құр көңіліңді көтерген кеудең құрсын, - деді. 
 
Біз осылай сөйлесіп жатқанда, өзіміздің 

елдің біреулері Абайға барып, Əріп пен Көкбай 
айтысып жатыр депті. Содан соң біреу келіп 
екеуімізді де Абай шақырады деді. Келіп едік: 
«Не айтыстыңдар!» - деді. Мынау ананы айтты, 
мен мынаны айттым дедім. Абай тыңдады да, 
əлгі даудың орайына: 

 
Ақ супы дүниеден ұлсыз өткен, 
Енеге жалшысынан бала біткен,  
Өкіреш Найман ұлы болмаған соң, 
Атасызда Найман көп деп ап кеткен, - деді. 
 
Өлең айтқыш жігіттердің сөздерінде нəр, 

жұғын болса, дəмді сөзін көріп ырза болса, 
ондайлардың өлеңді көбірек айтқанын тілейтін. 
Кейбіреуіне өлең қыларлық теманы да беретін 
сияқты еді. 

Бір жылы менің өзіме: «Абылай хан мен 
Кенесарының қазаққа істеген еңбектерін ұзақ 
əңгіме қылып айтып беріп осыны өлең қыл деді. 
Абылай да, Кенесары да қазақтың мақтан 
қылатын ерлері. Бұлардың еңбегі де айта 
қалғандай, ұмытпастық еңбек. Сондықтан, 
бастарынан кешкен дəуренді жақсы сөзбен жыр 
қылып ел ортасына жаю жақсы өлеңшінің 
міндеті. Сен үйіңе барып орнығып отырып, 
осыны өлең қылып кел», - деді. 

Содан кейін үйге келіп отырысымен өлең 
қылуға кірісіп, күндіз-түні тыным алмай, 5-6 
күнде бітіріп, Абайға қарай қайта жүрдім. Абай 
бұл уақытта үлкен ауылынан бауырдағы 
ауылына, тоқалынкіне барып сонда жатыр екен. 
Кіші ауылы «Аралтөбе» деген жерде, үлкен 
ауылынан 35 шақырым жерде, біздің ауылдан 
70 шақырымдай жерде еді. 

Осы жолға қасымдағы атшыммен қысты 
күнгі аязда салт атпен келе жатып жазған 
өлеңімді ойлап көрсем жатқа айтуға бір де бірі 
есімде қалмапты. Абайдың барысымен «айт» 
дейтіні мəлім. Сондықтан жол жүріп келе 
жатып, өз өлеңімді өзім жаттауға кірістім. Күн 
суық, қағазды екі жеңіммен ұстап атымның 

басын жолдасыма жетектетіп қойып, жол бойы 
жаттадым. 

Сонымен, кеш болып ел орынға отыратын 
кезде кіші ауылға жетіп Абай отырған үйге 
сəлем беріп кіріп келдім. Үйде кісі көп екен. 
Алдарына кешкі шайды жаңа алған екен. Кірген 
жерімде сəлемімді алмастан «Абылай келді 
ме?» деді. 

Тегінде сол 25 жыл жолдас болған 
уақытымда анда-санда қасынан кетіп қайта 
келгенімде: сəлем алып, мал-жаның аман ба? — 
деп амандасып көрген емес. Ылғи жаңа ғана 
керісіп шыққан кісідей іліп ала əңгімеге 
кірісетін, бұл жолы да соны істеді. 

Мен сұрағанына «келді» деп едім, олай 
болса «айт» деді. 

Содан соң, мен барлық киімімді шешін-
бестен, отыра қалып айта бастадым. Өлеңді 
алғашқы айта бастағанымда тымағымның бауын 
шешкен жоқ едім. Тегінде «шешінейін, жайла-
найын» деген сөз Абайдың нашасын кетіріп, 
ықыласын қайтарып тастайды. Сондықтан 
өленді айта отырып, тымағымды шешіп бір 
алып қойып, тағы бір əредікте белдігімді тастап, 
одан өлеңнің желісін үзбей отырып, сыртқы 
киімімді тастап, жүгімнен бірте-бірте барып 
қана босандым. 

Абайдың өмір бойғы əдеті осындай еді. 
Біреу өзіне келсе, келген жерден жұмысың не 
деп сұрайды да, сол арада шаруасын бітіріп, 
содан кейін өзінің əңгімесіне кетеді. Алғаш 
сұраған жерде шапшаң айтып жіберген кісі 
болса ырза болып қалады. Басында айтпай 
артынан «пəленім бар еді» дегенге ашуланып 
қалатын. Кейде бағана неге айтпадың, и - деп 
ұрысып, тыңдамай да қоятын. 

Сол əдеті мəлім болғандықтан, өлеңді 
əнге салып айтсам да шаршаған-талғанымды 
білдірмей, желісін үзбей айтып отырдым. 
Қағазыма да қарағаным жоқ, ылғи жатқа 
айттым. 

Алдарына келген шай ішілмей қалды. 
Алғашқы самаурын суып кетіп, оны алып 
барып, екінші рет қойып тағы əкелді. О да суып 
қалды. Абай да, басқа ешкім де ішкен жоқ. 
Сонымен, үшінші самаурын келгенде Абылай 
менен Кенесарының жорығын аяқтатып болып, 
енді Наурызбайға қарай көшіп едім. Бұған 
келгенде «Енеңді ұрайын жаман ұры, ханның 
бағын да осы алып еді. Енді шайыңды іш» деп, 
Наурызбайдың жайын бұл арада тыңдағысы 
келмеді. 

Шай ішіп жайлануға содан соң ғана 
мұршам келді. Осы өлеңнің ішінде Наурызбайға 
Меркенің бегі берген Ақауыз аттың тұлғасын 
сипаттап едім. Ол атты менің сөзімнен сынады 
да: «Мұның шыға шауып жайылып қалатын ат 
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болса керек», - деп сол күндерде Ақауыз атты 
жазамын деп «Шоқпардай кекілі бар, қамыс 
құлақ» деген белгілі ат сынын айтқан өлеңі 
шығады. Басында мұны Ақауыз аттың сипаты 
деп айтқан соң, мен «Абылай жырына кіргізейін 
бе?» деп сұрап едім «Бұл шіркіннің өзі де мес 
болып кетті ғой» деп жақтырмай кіргізтпеді. 

Ұдайы жолдас болған уақытымда кеп 
байқаған бір нəрсем бар. Орыс болсын, қазақ 
болсын, жақсы, жаман болсын əрқашан 
мінезінде бояма болмай, шынымен келген кісіні 
жақтырушы еді. Бойын бағып, қымтырылып, 
«пəлен көрінем, түгі көрінем» деп қолдан пішін 
жасайтын мінезді көре бастаса, қытығына 
тигендей жақтырмай қалатын. 

Ондайды кекетіп, мысқыл қылып, 
қалжыңмен өлең айтып жіберетін. Қалжың 
өлеңнің көбі маңындағы жұрттың осындай 
мінезінен туады. 

Бір күні осындайдың тұсында өзімді де 
өлең қылды. Ел ішінің бір тобынан келе жатыр 
едік. Жолда бірер сез, бірер мінезімді Абайдың 
жақтырмай қалғанын сездім. Ауылға 
жақындағанда Абай бізден озып кетіп еді. Үйге 
келсем қолына бір табақ қағаз бен қарындашты 
алып өлең жазып жатыр екен. 

«Не қылса да өзімді елең қылып жатыр-
ау» деп ішіме сезік кіріп, қасына жетіп келіп 
едім, мына өлеңді оқып қоя берді. 

 
Бұралып тұрып, 
Буыны құрып, 
Қисайта тартып мұрынын. 
Əсемсіп, сəнсіп, 
Білгенсіп, бəлсіп, 
Əр нəрсенің орынын. 
Керенау, кердең бір керім 
Жақпайды маған сол жерің,-  
 

деп, өзімді өлең қып қойыпты. Содан соң 
жалынып отырып, сұрап алдым да кезінше 
жыртып тастадым. Өлеңін өзімнен басқа ешкім 
білген жоқ. Сол бір оқып шыққанда есімде 
қалғаны осы еді. 

Жалпы өміріндегі мұрат қылған қиялы 
əділшілдік пен дұрыстық, шындық болған-
дықтан, орыста дос көретін кісілері сол кезде 
өзімен жақын таныс болып жүрген халықшыл 
социалистер болатын да, қазақтағы өтірігі жоқ 
шыншыл кісі болатын. 

Өтірік айтпай шынын айтатын болса, мал 
ұрлайтын ұры болса да сүюші еді. Ұрыдан 
алатын парасы шынын айтқанда. Шындыққа, 
дұрыстыққа құмарлығын, жолдағы елден 
ерекше мінезінің барлығын биіктете анық 
көрсетіп жүрді. Билікке келгенде Абайдай əділ, 
таза, дұрыстығы күшті биді Тобықты іші 
бұрынғы, соңғы заманның қайсысында болса да 
көрген жоқ деп айта аламын. 

Абайдың билігіне, Абай тергеуіне 
əрқашан ел ішінде шиеленісіп, ұстасып жүрген 
жаулары құмар болатын. Сондықтан Абай 
өмірінде айтылған биліктің көбі əрқашан сол 
жау жақтарының даулары туралы бола ма деп 
ойлаймын. 

Өзіміз көріп, өзіміз естіп-білген заманда 
жауына келіп билік айтқызу Абайдан басқа 
кісінің тұсында болды деп білмейміз. Тобықты 
ішінің өзге, ешбір адамына да билік турасында 
бұрынғы заманда, соңғы заманда болса да 
мұндай сенім болған жоқ. 

Билікте əділдікпен қатар осымен егіз 
сияқты бір мінезі Абайдың мырзалығы, 
жомарттығы, дүниеқор еместігі болатын. 
Жақын маңайдағы елде өзі атағын есіткен аты 
шулы жүйрік ат, қыран құс, алғыр ит сияқты 
сауық аспаптары болса Абай қалап та алады. 
Қызыққаны кедейдікі болса сатып та алады. Бір 
жазда бес түйе беріп бір бəйге ат алып, бес 
құлынды бие беріп екінші бəйге ат алғанын 
көрдім. Соларының екеуін де сұраған екі кісіге 
өзі қызықтамастан беріп жіберді. 

Осы күнге дейін Тобықты іші «Бір 
досыңнан қызығып қалап, бұлдап алған 
жақсыңды, үйіңе жеткізбей бір жақсы көрген 
адамың алып кетсе сонан қызық не бар деп 
Абай айтпап па еді?» деп аңыз қылысады. 

Өзі шаруа басқарып қырда малдың санын, 
қалада ақша пұлдың санын ескерген емес. Қыр 
шаруасында ескерсе, жылқыны ғана ескеріп, 
жақсыдан айғыр салып, тесе мініліп ер батып 
кеткен арықтары болса, сол жағын ғана 
ескеретін. Жалпы малына еңбек ақысын толық 
беріп, мықты малшы салуды ескеретін. Осыдан 
басқа ауыл шаруасына істейтін қамы болмаушы 
еді. 

Қалада болған уақытта ақшасының 
барлығын қасындағы атқосшы жігіт ұстайды. 
Одан «қанша қалды, не ұстадың» деп 
сұрамайтын. Жалғыз-ақ «бітіп қалды» дегенде 
ғана тыңнан ақша тауып, тағы қалтасына салып 
береді де, отыра береді. 

Ауылы қысы, жазы өте қонақшыл, 
əрдайым күндіз-түні басып жатқан неше алуан 
кісі болады. Солардың ішінде «Абайдың 
түстігінен жейміз» деп, ас аңдып келетін кедей-
кепшікпен бірге, ел-елдің басты адамдары 
ертекші, құсбегі, домбырашы, əнші, не болмаса 
тоғызқұмалақ, дойбы ойнағыш ойыншылары да 
жатады. 

Абай қысты күні бос уақыттарының 
бірталайында өзі оқып алған романдарды кейде 
ертек қылып маңындағы жұртпен бірге, əсіресе 
өзінің ұдайы қасында болатын ертекшісі 
Баймағанбетке айтып беретін. 
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Баймағанбет орыс романдарын бір 
айтқаннан жаңылмай ұғады. Ішіндегі Европаша 
аттарды да қайта сұрамайды. Сонан кейін 
бірнеше күндер өткенде өзі айтып берген 
ертектерін Баймағанбетке қайта айтқызады да 
ешнəрсеге алаңдамастан, бөлінбестен қайтадан 
түгел тындап шығады. 

Осындай əдетпен қатар Абай қырдың 
тоғызқумалақ, дойбы сияқты ойындарына көп 
уақыт беретін. Əсіресе көп салынып ойнайтыны 
тоғызқұмалақ болушы еді. Бұл ойындарға 
Тобықты ішіндегі ірі ойыншылардың ең, ілгергі 
қатардағы бірі болып саналады. Ойнай-ойнай 
келе бірден біреу озып, екшелеп келген соң, 
Тобықтыда 5-6-ақ үлкен ойыншы шықты. 

Солар: Керпебай, Құттықожа, Куаттың 
Құдайбердісі, Нақыштың Смағұлы дегендер еді, 
Абай осыларды кезек-кезек алғызып, кейде 
бəрін бір уақытта жиып көп күндер бас алмай 
ойнап жатады. Артынан ойын тарқап əлгі 
кісілер қайтатын болғанда дəулеті аз 
нашарларына соғымдық тай, тайынша, қой, киім 
сияқты нəрселер беріп қайырады. Осы сияқты 
ел ортасының көңілді алаң қылып, аз да болса 
сергітетін қызық-сауықтарының барлығын да 
Абай молынан көріп, толық қызықтады. 

Осы ретте аңшылық құру, бəйгеге ат 
апарып қосу, палуан апарып күрестіру, 
қаршыға, лашын салғызу, жүйрік ат пен мықты 
жігіт сақтап ұры түсірту, қасқыр соққызу, ақын, 
əнші, күйшіні сақтап, өнерді қызықтау 
сияқтының барлығын да өзі де көрді, бала, 
інілеріне де толық көрсетті. Осындай көп 
əдістері маңайының, барлығына үлгі болып 
жайылды. 

Аңшылықты жасында істеген. Сонда ол 
кезде Шыңғыстың қыс бойы елсіз қалатын 
сыртында бұғы, арқар, киік, түлкі болады. Абай 
көп кісі, көп жақсы мерген сияқты жақсы 
аншылармен қостап шығып, бірнеше үймен көп 
соғым сойыспен барып бір ай, екі ай жүріп 
қайтады. 

Бірақ берірек келгенде аңшылықты қой-
ып, жоғарыда сақталған өзге түрлі-түрлі 
сауықтарға көбірек ауысты. Бірақ бұл істерінің 
қайсысы болса да Абайдың жалпы тыңдаушыға 
айтып отыратын өсиет үгітіне, келелі 
мəжілісіне, кітап оқып білім табуына көп бөгет 
болған жоқ. Осы айтылғандардың барлығына 
бөгет нəрсе болса, ол ел сөзі, ел тартысы болды. 

Абай Европа ғалымдарының ірі 
пəлсапамен жазылған кітаптарын оқығанда, өз 
басындағы ой-пікірлерінің ірге негізін аналарға 
оңай беріп жіберіп отырған жоқ. Жұртқа өсиет 
қылып, өзге сөзін мысал қылып сөйлегенде, 
əрқашан өз ақылының елегінен өткізіп алып 
айтушы еді. Сондағы көп насихатының түп 

қазығы: адамшылық, ақтық, əділет болса, 
осының барлығы да мұсылман дінінің 
дөңгелегіне əкеліп, бір шолып келіп отыратын. 

Абай шын мағынасында мұсылман еді. 
Бірақ, мұсылманшылығы молда-қожа, айтып 
жүрген сырты сопы мұсылмандық емес, үлкен 
сынмен, терең оймен, өз жүрегімен тапқан 
мұсылмандық болатын. Бергі жерлердегі кітап 
сөзі, молла сөзі, шариғат жолы дегеннің 
барлығына сынмен қарап, діннің негізін, мақсат, 
бағытын ғана алып соны ақиқат діні қып 
қолданған. Абайдың діні мұсылманшылықтың 
ішіндегі осындай жолмен, үлкен сынмен 
табылған таза ақыл дін еді. Сондықтан 
сыртымен тақуалық қылып ұдайы намаз оқып, 
ұдайы ораза тұтып, ұдайы құлшылық қылған да 
емес. Намазды оқығысы келген кезде оқиды. 
Бірақ ондайда қасына ешкімді алмай, оңаша 
үйде жалғыз өзі ұзақ-ұзақ уақыттан отырып 
оқитын. 

Одан соң жалпы мұсылманшылық 
жолындағы үлкен ғұламалар жазған ірі 
сөздердің барлығын да білетін. Бəрінен өз 
тұсындағы үлкен молдалардың қайсысымен 
болса да қатар түсерлік мағлұматы барды. 
Сонымен Семейге барып жатқан уақытта, 
Семейдің Камали қазірет сияқты үлкен 
молдаларымен анда-санда бас қосып, мəжіліс те 
жасап қоятын. Осындай мəжілістер арқылы 
Семей қаласындағы қазақ-татар молдаларының 
барлығы да Абайдың дін мəселесіне əбден 
жетіктігіне көзі жеткен соң, бүл кітап өз 
заманының ғұламасы сияқты да көрген. 

Сонымен, кейінгі жылдарда Семейге 
миссионер Сергей деген кісі келіп, мұсылман 
дінін қорғаушы молда, имамдар болса 
сөйлесемін деп іздегенде Семей қаласындағы 
мұсылман оқымыстыларының барлығы ара-
ларынан бірауыздан Абайды сайлап шығарып, 
Сергейден жеңілмей өз дінінің абиұрын аман 
сақтап шығуына мешітке жиылып мінəжат 
қылып, Абайға бата беріп, тілек тілеп 
жіберткен. 

Бірақ Сергейдің не мақсатпен сөйлесемін 
дегенін қала молдалары шала ұғынып, алып 
қаштымен үлғайтып жіберіп, елді де үркітіп, 
өздері де босқа үріккен ғой деймін. Абай 
барғанда Сергей де дін жайында талас жасамай, 
бірер нəрселерді сұрап қана артынан жай 
əнгімеге кетсе керек. Бұл мəжілісте Абай дін 
жайынан қаншалық сөйлесіп, қанша таласты, ол 
арасын толық білмеймін. Бірақ, артынан 
Абайдың өзіміз сұрағанда азын-аулақ айтқаны: 

Сергей: «Мұсылман дінінде құдай күш 
иесі, қорқытушы. Сондықтан құдай жолындағы 
құлшылық, тазалық, ақтық барлығы да қорқудан 
туатын сияқты», — деді. 
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Оған мен: «Біздің құдай, «Рахман Рахим» 
қуат иесі қана емес, рахым да қылушы. Қуаты 
қара күш бастаған қуат емес. Махаббаты  əке 
мен баланың арасы сияқты, əке, сүюші ие», - 
дедім дейді. 

Абайдың осы Сергеймен сөйлескен 
сөздерін кейінгі уақытта қаланың жатақтары 
мен шала молдалары ертек қылып əкетті. Соның 
ішінде Сергей «үй» депті, Абай «бүй» депті 
деген талай ұйқасты, ұйқассыз сөздер толып 
жатыр. Бірақ мұның бір де бірін де біз Абайдың 
өз аузынан естігеніміз жоқ. 

Абайдың жалпы діни өсиеттері мен негізгі 
діни пікірлері қара сөзінің ішіндегі «ғақлият 

тастихат» деген сөзінде толық айтылған. 
Əрқашан ауызша айтатын уағыз насихаттары 
болсын, өлеңмен үгіт қылып айтатын 
адамшылық жолы, құдайшылық жолы болсын, 
барлығы сол сөзіне жиналып келіп қорытылған 
сияқты. Кейде жазылған дін жайындағы 
өлеңдері болса, түгелімен сол сөздің жеке-жеке 
пікірлерінен туған сияқты. 

_____________________ 

Абайдың ақын шəкірттері \ 
(екінші кітап), Алматы: 1994. -134-б. 
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A. Temirbolat 
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Творчество Абая Кунанбаева занимает особое 
место в истории казахской и мировой культуры. 
Его произведения по сей день вызывают 
огромный интерес читателей, исследователей, 
общественности. Литературное наследие Абая 
Кунанбаева регулярно обсуждается на 
международных и республиканских конферен-
циях, симпозиумах и форумах.  

Значительный вклад в изучение 
творчества великого мыслителя и поэта внесли 
такие известные ученые, писатели, критики, как 
С. Муканов, Г. Мусрепов, Х. Жумалиев,  
М. Сильченко, К. Бейсембиев, Т. Тажибаев,  
Б. Кенжебаев, М. Каратаев, А. Нуркатов,  
Р. Сыздыкова, А. Жиренчин, Б. Габдуллин,  
З. Ахметов, Х. Суюншалиев, Т. Алимкулов,  
Г. Бельгер, Ш. Елеукенов, Ж. Дадебаев,  
Б. Майтанов, Н. Джуанышбеков и другие. В 
своих работах они раскрывают новаторство, 
поэтическое мастерство Абая, особенности 
организации художественного мира его 

произведений. Большое внимание ими 
уделяется идейно-тематическому содержанию, 
проблематике поэзии и прозы А. Кунанбаева. В 
последние годы в литературоведении активно 
разрабатываются вопросы об адекватности 
перевода произведений Абая на русский, 
английский и другие языки и категориях 
пространства и времени в его художественных 
творениях [1].  

Однако, несмотря на столь пристальное 
внимание ученых к наследию А. Кунанбаева, 
некоторые проблемы по сей день остаются 
недостаточно изученными. Среди них – вопрос 
о категории хронотопа в поэзии Абая. 

Между тем, исследование данной 
проблемы позволит глубже постичь своеобразие 
художественного мира А. Кунанбаева, понять 
особенности его мировоззрения и мировос-
приятия, концепции бытия. Ибо категория 
хронотопа играет огромную роль в его 
творчестве. Многие поэтические произведения 
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Абая пронизаны образами с пространственным 
и временным содержанием. Данные категории 
нередко выносятся в заглавие стихотворений А. 
Кунанбаева. Яркий пример тому – 
произведения, объединенные в цикл «Тихой 
ночью при луне». В каждом из них описывается 
определенный временной период в жизни 
людей и природы. Автор отмечает особенности 
изображаемого момента, его место и роль во 
всеобщем круговороте бытия. Так, в 
стихотворении «Лето» (1886) характеризуется 
жизнь казахского аула в конкретное время года. 
Автор воссоздает картину природы. Он 
подробно описывает луга, реки, степь, кочевье. 

Хронотоп данного произведения отли-
чается конкретностью. В стихотворении четко 
указываются временные и пространственные 
границы изображаемого мира. Описываемые 
автором события разворачиваются в течение 
одного летнего дня. Местом действия 
становится степь и раскинувшийся в ней 
казахский аул. 

Время-пространство стихотворения 
охватывает несколько планов. Во-первых, 
хронотоп природы. Автор описывает измене-
ния, происходящие в ней. Он отмечает, что 
летом «буйно цветут цветы на лугах», трава в 
степи становится высокой, деревья, покрытые 
листьями, бросают тени на землю. Во-вторых, 
время-пространство казахского аула. По словам 
автора, женщины в это время ставят юрты на 
летних кочевьях, баи объезжают свои отары, 
юноши отправляются на охоту. В-третьих, 
хронотоп старика – жителя аула. Автор 
описывает пространство его души. Сквозь 
призму мировосприятия старика дается 
своеобразная оценка происходящему. 

Переплетение трех пространственно-
временных планов позволяет, с одной стороны, 
понять авторскую идею единства бытия, с 
другой – увидеть мир во всей его 
многогранности и неповторимости. 

В стихотворении четко прослеживаются 
социальный, культурно-исторический, психоло-
гический, биологический хронотопы. На уровне 
первого раскрываются особенности бытия 
различных слоев общества – баев, табунщиков, 
батраков. Культурно-исторический хронотоп 
отражает особенности быта казахского народа в 
изображаемое автором время года. Его 
отличительными особенностями прежде всего 
выступают летние кочевья, шумно раскидываю-
щиеся «на широких речных берегах». 

На уровне социального и культурно-
исторического хронотопов стихотворения 
раскрывается время-пространство повседнев-
ного бытия людей. В произведении достаточно 

подробно описывается жизненный мир 
человека, общества. Автор характеризует 
занятия различных представителей аула, 
присущие им летом. Так, баи вначале 
объезжают свои отары, потом, собравшись в 
юрте, пьют чай, ведут беседы. Юноши ездят на 
охоту. Табунщики целый день носятся по степи, 
охраняя и гоняя скот. Женщины ставят юрты, 
разливают кумыс, кипятят чай в самоваре. 

Психологический хронотоп показывает 
внутренний мир изображаемых в произведении 
лиц. Его отличительными особенностями в 
стихотворении являются радость, ожив-
ленность, наполняющие пространство души 
людей, динамичность течения времени. 

На уровне психологического хронотопа 
наблюдается противопоставление. Оно связано 
с образом старика. Его мысли, чувства не 
совпадают с настроением окружающих его 
людей, подтверждением чему служат 
следующие строки: 

 
Что было – прошло и уже не вернется 
К бедняге, дряхлому старику. 
Он сделал все на своем веку 
И, праздно стоя на берегу, 
В угоду юношам громко смеется» [2, 26]. 
 

Противопоставление обусловливается 
тем, что индивидуальный хронотоп старика, в 
отличие от хронотопов окружающих его людей, 
вбирает в себя весь его жизненный опыт. Его 
время, как отмечает автор, по сути уже 
истекает. Старик находится на закате своей 
жизни. Текущее лето для него – одно из многих 
и, возможно, последних, которое имело место в 
его частном бытии. Старик как бы выпадает из 
всеобщего круговорота жизни. Его хронотоп 
характеризуется замкнутостью, ограни-
ченностью. Отсюда отсутствие у старика 
радости, доставляемой теплыми, солнечными 
днями. Он, по словам автора, мечтает лишь об 
одном, что «бай позовет и угостит кумысом и 
барашком» [2, 25]. 

Биологический хронотоп стихотворения 
отражает единство человека и природы. На его 
уровне раскрываются изменения, происходящие 
в жизни людей и окружающего их мира. 

Значительное место в произведении 
отводится категории темпорального ритма. В 
стихотворении описывается распорядок жизни 
аула в летнее время года. Автор показывает 
сопряженность биологических, календарных, 
циркадных, социальных и психологических 
ритмов. Это наиболее четко проявляется на 
уровне изменений, происходящих в природе с 
наступлением лета, и их воздействием на бытие 
и сознание людей. Как указывает автор, 
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темпоральность в данный временной период 
значительно возрастает. Увеличивается 
количество действий, совершаемых людьми. 
День становится более насыщенным благодаря 
его продолжительности и благоприятным 
условиям природы. Лето порождает в душе 
жителей радость, подъем, бодрость. Оно 
вызывает массу положительных эмоций, 
вследствие чего у юношей возникает желание 
отправиться на охоту, появляется вдохновение у 
женщин, ловко ставящих юрты, чувство веселья 
охватывает молодежь. 

Стремительность течения времени 
нивелирует границы между различными 
временными планами, в частности, утром, днем, 
вечером. Складывается впечатление, что все 
описываемые в произведении события разво-
рачиваются в мгновение. 

Однако на уровне социальных ритмов 
наблюдается противопоставление.  

Темпоральный ритм баев характеризуется 
более замедленным течением времени по 
сравнению с темпоральным ритмом 
табунщиков. Это обусловливается разностью их 
социальных статусов. У баев меньше трудовых 
обязанностей, чем у представителей бедных 
слоев общества, в связи с чем они не спешат и 
проводят часть своего времени за беседами. 
Жизнь табунщиков насыщенна, так как им 
постоянно приходится гонять скот, следить за 
доверенными им лошадьми. Более того, 
социальный статус баев обязывает сохранять 
степенность и вести размеренный образ жизни. 

В процессе описания автор использует 
многоточия. Например, изображая природу, он 
говорит: 

 
«Гусей и уток крикливых стаи 
То опускаются, то взлетают…» [2,  25]. 
 

Многоточие в данном случае позволяет 
усилить акцент на повторяемости совершаемого 
действия, показать его многократность и 
создающуюся в силу этого иллюзию 
бесконечности во времени. 

Описывая молодежь, отправившуюся на 
охоту, автор отмечает: 

 
«Если выпущенный из рук 
Стремительно беркут ввысь взовьется 
И крупного селезня схватит вдруг…» [2, с. 26]. 

 

Ставя многоточие, он подчеркивает 
неопределенность ситуации, ее гипотетический 
характер. Автор создает картину возможной 
реальности, не существующей в настоящем, но 
вполне допустимой в будущем. 

Примечательно, что данный эпизод 
противопоставляется в стихотворении 

следующему за ним описанию образа старика. 
Тем самым, автор соотносит будущее и 
прошлое, на что указывают используемые в 
произведении глаголы: «взовьется», «схватит», 
«было», «прошло», «сделал». При этом 
грядущее непосредственно связывается с 
молодежью, с вышедшими на охоту юношами. 
Его своеобразным символом выступает беркут, 
летящий высь, к небу. Воплощением прошлого, 
минувшего является старик. Оба временных 
плана пересекаются на настоящем – образе лета. 

Заслуживает внимания смех старика. На 
его уровне происходит сближение двух 
противоположных временных планов. Смех 
становится своеобразным символом при-
мирения прошлого и будущего. 

Следует отметить, что при характеристике 
категории пространства в произведении 
используются такие прилагательные, наречия и 
существительные, как «широкие», «простор», 
«далеко», «ввысь». Тем самым автор, с одной 
стороны, подчеркивает безграничность 
окружающего мира. Он проводит мысль об 
открытости пространства степи. С другой – 
показывает особенности внутреннего мира 
изображаемых им лиц, отличительными 
чертами которого становятся незамкнутость, 
устремленность ввысь, ощущение свободы. 

Противоположными чувствами наполнено 
стихотворение «Осень» (1888). Хронотоп 
данного произведения охватывает три 
пространственно-временных плана. Первый из 
них отражает изменения, происходящие в 
природе осенью. Второй раскрывает состояние 
аула. Третий содержит описание внутреннего 
мира лирического героя. Все три плана тесно 
переплетаются между собой и способствуют 
созданию объективной картины описываемого 
времени года. 

Характеризуя осень, автор проводит 
параллели между миром природы и казахским 
аулом. Тем самым он подчеркивает единство 
хронотопов людей и окружающей их 
действительности. 

Изображаемые в стихотворении явления 
описываются вначале в третьем лице. Автор 
выступает в роли стороннего наблюдателя, 
отмечающего перемены в природе и в жизни 
аула. Однако в финале произведения появляется 
образ лирического героя, который от своего 
имени выражает отношение к происходящему. 
Он говорит: 

 
«Я по холмам брожу, где веет ветер, 
Где бегают некормленые псы, 
Откуда виден весь наш быт убогий 
В осенней мгле темнеющего дня, –  

26



Абай институтының хабаршысы.  № 1 (7). 2011 

  

Потертый войлок юрт, тоска дороги 
И степи – без единого огня» [2, 26]. 
 

Такой подход позволяет, с одной стороны, 
показать изображаемые явления с различных 
пространственно-временных позиций, с другой 
– подчеркнуть единство времени-пространства 
лирического героя с временем-пространством 
окружающего его мира. В стихотворении 
проводится мысль о том, что индивидуальный 
хронотоп человека является частью хронотопа 
природы. 

Категория времени-пространства носит в 
произведении относительный характер. Имея 
достаточно четкие границы, хронотоп 
стихотворения отличается некоторой 
условностью. Изображаемые события развора-
чиваются утром, днем, вечером в казахском 
ауле, расположенном в степи. Однако само 
течение времени носит двоякий характер, о чем 
свидетельствуют следующие строки: «в работе 
и заботах день недолог», «коротая долгие 
часы». Противопоставление данных высказы-
ваний обусловливается выбором точки отчета, 
относительностью системы пространст-венно-
временных координат. 

Явления, изображаемые в произведении, 
отражают особенности культурно-истори-
ческого, психологического, био-логического 
хронотопов. В стихотворении указываются 
бытовые реалии, присущие данному времени 
года. Культурно-исторический хронотоп несет 
информацию о жизни казахского народа и его 
традиционных занятиях в осенний период. 
Автор отмечает, что в это время года «годова-
лых взнуздывать пора», а жители аула обычно: 

 
«Выделывают шкуры, кожи мнут, 
Плетут ремни, латают дряхлый полог, 
Просушивают скарб и шерсть прядут» [2, 26]. 

 

Психологический хронотоп позволяет 
понять настроение людей, их чувства, которые 
они испытывают под влиянием осенней погоды. 
На его уровне раскрываются переживания 
лирического героя. 

Биологический хронотоп отражает 
взаимосвязь мира человека и мира природы. 
Отсюда сходство в описании картин жизни аула 
и степи. 

Произведение пронизано идеей циклич-
ности бытия. Характеризуя действия людей, 
автор подчеркивает их повторяемость из года в 
год по мере наступления осени. Более того, 
данная идея во всей полноте раскрывается в 
следующих строках:  

 
«И только отлетающие стаи, 
Спешащие к теплу иной страны, 

Аулам остающимся бросают 
Гортанный клик прощанья до весны» [2, 26]. 
 

В стихотворении описываются биологические, 
календарные, циркадные ритмы. Автор 
воссоздает картины распорядка жизни 
казахского аула в осеннее время года. Он 
подчеркивает взаимосвязь биологических, 
календарных, циркадных ритмов. 

Явления, изображаемые в произведении, 
описываются в настоящем времени. Это 
обусловливается не только спецификой и 
природой лирического стихотворения, но и 
стремлением автора вызвать в сознании 
читателя иллюзию сопричастности к развора-
чивающимся событиям. Благодаря такому 
подходу происходит сокращение пространст-
венно-временной дистанции между произ-
ведением и воспринимающим субъектом. 

Интересен хронотоп лирического героя. 
Его появление в финале создает впечатление, 
будто он первоначально находился среди 
жителей аула и смотрел на все происходящие 
изменения, вызванные приходом осени, как бы 
изнутри, а потом, поднявшись на холм, он 
созерцает мир с высоты. Отсюда ощущение 
двойственности его отношения к действитель-
ности. Когда лирический герой пребывает в 
ауле, он обращает свой взор к небу, к птицам, 
улетающим на юг. В этот момент его сердце и 
душа полны надежды, символом которой 
становится мимолетный образ весны. Однако 
оказавшись на холме и увидев аул сверху, он 
проникается глубокой болью от бедности, 
царящей вокруг. Его охватывает чувство 
обреченности. 

При характеристике категории простран-
ства, автор использует такие прилагательные, 
причастия и наречия, как «сырая», «темнею-
щий», «зябко», «уныло», «дряхлый», «печаль-
но», «безлико», «потертый». Они указывают, с 
одной стороны, на увядание природы с 
приходом осени, с другой – усиливают акцент 
на бедности аула, которая со всей очевидностью 
проявляется с наступлением холодов. 

Пространству присуща туманность. 
Причинами ее возникновения являются мгла, 
ненастье и отсутствие огней в ауле. Туманность 
отражает неопределенность будущего. 

В стихотворении наблюдается скрытое 
противопоставление осени и весны. Оно 
возникает при описании стаи птиц, спешащих в 
теплые края. Осенью все приходит к закату. 
Птицы улетают. Пространство становится 
пустым. Весной природа возрождается. 
Пространство наполняется и становится 
заселенным. 
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Заслуживает внимания образ детей. По 
словам автора, они зябнут. И это не случайно. 
Ибо дети – воплощение будущего, нового. Они 
зябнут, так как им неуютно в сером и унылом 
мире, окружающем их, в мире, где царят 
нищета, холод, печаль. 

Глубоким смыслом наполнено выражение 
«тоска дороги». Оно заключает в себе несколько 
значений. Во-первых, показывает замкнутость 
хронотопа аула на настоящем. Во-вторых, 
отражает особенности пространства души 
лирического героя, которое буквально 
заполнено печалью. В-третьих, служит 
воплощением беспросветности жизни аула, его 
бедность, нищету, мрак его существования. 

Примечателен образ степи. Как указывает 
автор она – «без единого огня». Отсутствие 
света символизирует безбудущность людей, 
населяющих аул. Тире, используемое в фразе: 
«И степь – без единого огня», указывает на 
категоричность суждения автора. 

В стихотворении «Зима» (1888) 
наблюдается материализация категории 
времени. Описываемый период олицетворяется. 
Автор передает образ зимы, ассоциируя ее с 
дедом, который шагает по степи, и сравнивая ее 
с бешеным старым верблюдом. Тем самым он 
не только подчеркивает единство хронотопов 
природы и человека, но и придает 
изображаемому им временному периоду 
наглядность. 

Зима достаточно сурова по отношению к 
людям. Отсюда холодность окружающего 
пространства. 

Характеризуя зиму, автор называет ее 
врагом всего живого. В этом плане она 
выступает символом смерти, ухода человека в 
иную пространственно-временную реальность. 
Именно поэтому приспешником зимы является 
волк, охотящийся на табуны. 

Описывая явления, происходящие в 
природе, в мире людей, автор вначале говорит о 
них как сторонний наблюдатель, а потом 
непосредственно обращается к пастухам: 

 
 «Угоняйте на новое место табун, 
Не беда, если вам не придется поспать, 
Лучше вам с бедняками делиться скотом! 
Не давайте волкам средь степей пировать» [2, 27]. 

 

Такое построение углубляет психологизм 
произведения. Оно способствует более полному 
раскрытию душевного состояния автора, 
постижению особенностей его пространства 
души, пониманию его отношения к 
действительности. Хронотоп автора со всей 
очевидностью предстает как часть хронотопа 
изображаемого им мира. Более того, на уровне 

обращения к пастухам, происходит сокращение 
пространственно-временной дистанции между 
автором и описываемыми им героями. 

Стихотворение содержит восклицания. 
Они передают эмоции автора, позволяют 
проследить смену его чувств. На их уровне 
наблюдается ускорение темпоральности. 

Произведение условно можно разделить 
на две части. В первой изображается мир 
зимней природы. Она показывает, как выглядит 
действительность, пронизанная морозом, 
стужей, холодом. Центральный образ данной 
части – старик, олицетворяющий зиму. Его 
индивидуальный хронотоп отличается 
замкнутостью. Ибо он всецело поглощен 
желанием заморозить людей и лишить их 
возможности радоваться. 

Во второй части описываются пастухи, 
охраняющие голодный табун. В ней 
показываются бытовые реалии жизни людей 
зимой. Данная часть насыщена авторскими 
восклицаниями, выражающими его тревогу за 
судьбу пастухов и их табунов. Отсюда 
наложение его индивидуального хронотопа на 
хронотоп изображаемого мира. 

В описании категории пространства 
наблюдается доминирование белого цвета, 
который несет в себе несколько значений. Во-
первых, он связан с образом снега, являющегося 
неотъемлемой составляющей зимы. Во-вторых, 
ассоциируется с образом савана. 

Жизнеутверждающими нотами наполнено 
стихотворение «Весна» (1890). Данное 
произведение начинается с восклицания, что 
указывает на душевный подъем, особый 
эмоциональный настрой лирического героя, его 
позитивное отношение к данному времени года. 
Его внутреннее пространство, подобно 
внешнему пространству, преображается под 
влиянием изменений, вносимых в природу 
весной. 

Хронотоп произведения характеризуется 
сложностью. Автор постоянно меняет свою 
пространственно-временную позицию. То он 
излагает события в третьем лице как сторонний 
наблюдатель, то будто обращается к читателю, 
используя глаголы второго лица, то говорит от 
собственного имени, сливаясь с образом 
лирического героя. В результате чего склады-
вается троякое представление об описываемой 
действительности. Читателю предоставляется 
возможность в полной мере ощутить эйфорию 
весны, настроение лирического героя, автора, 
жителей аула, почувствовать преображение 
созданного в стихотворении мира. 

На уровне социального времени-прост-
ранства раскрывается бытие представителей 
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различных социальных групп. В стихотворении 
упоминаются купцы, баи, земледельцы: 

 
«На верблюдах товары привозит купец, 
У хозяев двоятся отары овец; 
Тяжек труд земледельческий – вспашка, посев, 
Но земля все ж сторицей воздаст под конец» [2, 23]. 

 

Биологический хронотоп отражает 
единство человека и природы, смену их 
поведения в зависимости от времени суток и 
сезона. 

В стихотворении большое внимание 
уделяется психологическим ритмам. Автор 
детально раскрывает состояние души людей, 
прослеживает все нюансы их настроения. По 
его словам: 

 
«Дух весны из тихони творит храбреца, 
Стали щедрыми все, кроме злого скупца. 
Все дивится ликующей силе земной, 
Все живет, кроме черного камня-гольца» [2, 24]. 

 

В стихотворении неоднократно подчерки-
вается динамика эмоционального мира жителей 
аула. Их темпоральные ритмы, как указывается 
в произведении, ускоряются, причем, как в 
духовном, так и в социальном плане. 
Охваченные ощущением весны, обновления, 
тепла, люди начинают быстрее работать и 
стремятся совершить за день больше дел. 

В произведении описываются биологи-
ческие ритмы, которые охватывают темпо-
ральные ритмы представителей различ-ных 
поколений – стариков, молодежи, детей. 
Обращаясь к их образам, автор показывает, 
какую роль играет весна в жизни каждого из 
них, какое воздействие она оказывает на них, 
какие изменения производит в их 
индивидуальном времени-пространстве. Яркий 
пример тому:  

 
«И смеется, и песни поет молодежь, 
Да и старых по юртам ищи – не найдешь» [2, 23].  

 

В этих строчках указывается, что 
привычный образ жизни пожилых людей 
нарушился. Охваченные всеобщим весельем, 
задором, они покидают юрты и проводят 
большую часть своего времени на улице, 
наслаждаясь видами изменившейся природы, 
теплом, песнями молодежи. 

Стихотворение пронизано риторическими 
восклицаниями и риторическими вопросами. 
Они способствуют раскрытию пространства 
души и сознания автора. Восклицания передают 
его чувства, эмоции. Риторические вопросы 
позволяют, во-первых, проследить логику 
мысли автора; во-вторых, понять, почему он так 
подробно и восторженно описывает данное 

время года; в-третьих, сократить простран-
ственно-временную дистанцию между автором 
и читателем, создав ощущение, будто автор 
приглашает читателя к диалогу. 

Произведение включает множество 
параллелей, проводимых автором между миром 
природы и миром людей. Говоря о стариках, он 
отмечает, что они «снега белей». Описывая 
землю, автор указывает, что она радуется, 
«словно мать и отец», и напоминает невесту, 
ожидающую своего жениха. Воспевая красоту 
девушек, он намекает, что они в своих головных 
уборах похожи на тюльпаны, распустившиеся в 
долинах. Тем самым он раскрывают единство 
всего живого на Земле, единство хронотопов 
природы, мира, человека. 

В стихотворении наблюдаются противо-
поставления. Они проявляются на нескольких 
уровнях. Во-первых, при описании состояния 
людей, природы. Автор говорит, что все живет, 
за исключением камня-гольца, и все стали 
щедрыми, «кроме злого скупца». Во-вторых, на 
уровне социальных хронотопов. По словам 
автора, весна – благоприятное время для 
купцов, баев, но для земледельцев оно является 
напряженным периодом. В-третьих, противо-
поставляются образы туч и золотых звезд. В-
четвертых, создавая образ земли, автор 
указывает на ее облик зимой и весной. В-пятых, 
в стихотворении противопоставляются жизнь и 
смерть: 

 
«И со смертного ложа могли б их поднять 
 Песни, солнце, и ветер, и птичий галдеж» [2, 23]. 

 

В-шестых, при описании звезд и луны, 
автор указывает, что они светятся лишь ночью, 
а с приходом зари меркнут. В-седьмых, при 
обращении лирического героя к образу солнца: 

 
«Глянуть прямо на солнце – болеть слепотой. 
Живущий великой его теплотой….» [2, 24]. 

 

Противопоставления в описании природы, 
людей отражают противоречивость, много-
ранность, сложность, двойственность бытия. 
Они показывают, что, несмотря на царящую 
гармонию, в мире всегда присутствует 
драматическое начало, что у всех явлений и 
предметов действительности есть своя, скрытая 
сторона. Противопоставления способствуют 
постижению веры, надежды автора в светлое 
будущее, в преображение окружающего его 
пространства. Ибо, говоря о них, он подчер-
кивает доминирование светлых, позитивных 
начал над темными, вносящими дисбаланс. 

Хронотоп произведения характеризуется 
неопределенностью границ. С одной стороны,  
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автор, указывает, что в основу стихотворения он 
взял один день и одну ночь из жизни аула на 
жайлау. В начале произведения он упоминает 
весеннее кочевье. А впоследствии описывает 
солнце, звезды, луну. С другой стороны, при 
изображении пространства, окружающего 
людей, автор подчеркивает его безграничность, 
открытость, невозможность охватить взором его 
горизонты: 

 
«Только ветер великих просторов земных 
Долетит через тучи до звезд золотых, 
И расскажет, как счастлив с невестой жених, 
Как весь мир согревается радостью их» [2, 24]. 

 

В данном эпизоде наблюдается раз-
движение пространственных границ изобра-
жаемого мира до вселенских масштабов. 

В стихотворении характеризуются два 
противоположных пространственно-временных 
измерения. Первый – это мир неба. Он связан с 
образами солнца, звезд, луны, облаков, туч. В 
нем летают птицы, сокол охотится на лебедя. 
Второй – земной мир. Он связан с образами 
людей, животных, озер. 

Интерес автора к небесному и земному 
мирам обусловливается тем, что он стремится 
раскрыть идею о всеобщем круговороте бытия, 
взаимосвязи и взаимообусловленности всех и 
всего, которая пронизывает содержание 
произведения. Подтверждение тому – 
высказывания типа: «все живое обласкано 
солнцем степным», «в общей радости 
родственники обнялись».  

Заслуживает внимания цветовая гамма 
стихотворения. Пространство, в котором 
разворачиваются события, живут герои, 
окрашено в светлые тона. При этом в нем 
доминирует цвет золота. Это обусловливается, 
тем, что он символизирует свет, тепло и связан с 
образом солнца. 

При характеристике мира, окружающего 
героев, автор использует прилагательное 
«весенний». Оно, с одной стороны, указывает на 
категорию времени, с другой – подчеркивает 
особенность воссоздаваемой действительности, 
ее непохожесть, индивидуальность и 
специфичность. 

Упоминая образ солнца, автор называет 
его степным. Данное прилагательное несет в 
себе пространственное значение, и способствует 
конкретизации изображаемого пространства. 

Следует отметить насыщенность времени. 
Создается ощущение его стремительного 
течения, вызванное частой сменой лиц, 
событий, образов. 

Заполненностью характеризуется кате-
гория пространства. Оно в буквальном смысле 

заселено людьми. В нем постоянно раздаются 
их голоса, песни. В пространстве обитают 
животные, летают птицы, активно растут травы, 
цветы.  

Произведение характеризуется поли-
фонией. Авторские восклицания, переплетаются 
с мыслями лирического героя, с репликами 
девушек, обращающихся к джигитам, едущим с 
охоты. 

Стихотворение пронизано музыкой. 
Песни поет молодежь, «гремят соловьи». 
Музыка объединяет людей, связывает 
хронотопы человека и природы. Она 
способствует раскрытию пространства души 
героев, позволяя в полной мере ощутить их 
восторг, желание жить и творить. Музыка 
преображает внутренний мир людей, делая его 
более красочным. Она передает особую 
тональность пространства души человека. 

Большую роль в произведении играют 
образы детей, земли, зеркала, весны. Каждый из 
них несет в себе глубокий символический 
смысл.  

Дети воплощают будущее. Соответ-
ственно их игра выражает веру в грядущее, в 
стабильность и в спокойствие бытия. 

 
Земля предстает в образах матери и невесты: 
«Материнскою грудью вскормила земля 
Все, что солнцем зачал в ней отец-небосклон» 

[2, 23]. 
 

«Звезды прочь прогоняет невеста-земля, 
Ведь жених ее – солнце – о встрече моля, 
Ждал всю ночь, и свидания час наступил, 
И румянец зари покрывает поля» [2, 24]. 

 

Она символизирует собой женское 
начало. Именно поэтому на уровне образа земли 
соотносятся зима и весна. В первом случае она 
стареет, седеет из-за холодности, жестокости 
мира. Во втором обретает молодость в силу, 
окутывающей ее теплоты. Зеркало подчеркивает 
преображение мира. 
Говоря, что: 
 
«Мотыльки – над травой и в ветвях тополей, 
Заглядевшихся в светлое зеркало вод» [2, 23], - 
 

автор тем самым напоминает людям о том, что 
они смотрят на себя в основном тогда, когда 
чувствуют себя красивыми, счастливыми. 

Весна символизирует обновление, 
рождение. Она раздвигает и нивелирует 
пространственно-временные границы, лежащие 
между людьми и окружающим их миром. Весна 
– символ добра, тепла. Она воплощает собой 
жизнь. Поэтому весна способна «со смертного 
ложа поднять». Ибо жизнь, согласно концепции 
автора, сильнее смерти. 
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С образом весны в стихотворении тесно 
переплетается мотив любви. Родственники 
обнимаются и радуются встрече. Девушки 
выражают симпатию джигитам. Верблюдица 
заботится о верблюжонке.  

Своеобразным апогеем любви становится 
свадьба земли и солнца. Она демонстрирует, с 
одной стороны, всеобщее состояние счастья, 
радости, желания творить добро, с другой – 
воплощает мечту девушек о замужестве. Более 
того, слияние небесного и земного миров 
символизирует силу любви, ее способность 
разрушать любые пространственно-временные 
границы.  

Следует отметить, что неотъемлемыми 
составляющими культурно-исторического хро-
нотопа всех стихотворений о временах года 
являются образы коней, юрты, степи, дороги. 
Они отражают реалии кочевого быта казахского 
народа, позволяют сразу определить, в каком 
пространстве разворачиваются описываемые в 
произведениях события. Более того, данные 
образы позволяют лучше понять особенности 
национального менталитета. Ибо данные образы 
занимают особое место в мироощущении 
казахов. 

Интересен хронотоп стихотворения 
«Тихой ночью при луне…» (1888). Его 
пространственно-временной континуум совме-
щает два плана – настоящее и прошлое. Они 
пересекаются на образе ночи в сознании 
лирического героя. Глядя на луну, он 
погружается в воспоминания. Ночь пробуждает 
в нем картины встречи с возлюбленной. 

Совмещение двух пространственно-
временных планов указывает на то, что прошлое 
всегда присутствует в настоящем. 

Категория времени характеризуется 
относительной конкретностью. С одной 
стороны, описывается ночь. Это достаточно 
определенный временной отрезок, из которого 
складываются сутки. Причем можно 
предположить, что речь идет о летней ночи. На 
это указывают такие характеристики категории 
пространства, как «листья дремлющих лесов», 
«темной зелени покров», который «землю всю 
одел до пят». Но с другой стороны, автор не 
дает точных временных координат. В 
стихотворении описывается одна из многих 
ночей, имевших место в жизни лирического 
героя. 

Границы изображаемого пространства 
также достаточно относительны. События 
развиваются за аулом, возле гор и речки. Автор 
не дает точной географической характеристики 
пространства. 

Относительность хронотопа произведения 
подчеркивает, что основной акцент в нем 
делается на чувствах лирического героя, его 
воспоминаниях. Для автора важно воссоздание 
обстановки, в которой происходило свидание, а 
не точное воспроизведение даты и места. 

Описываемые в стихотворении события 
излагаются вначале автором с позиций его 
индивидуального времени-пространства. Он 
характеризует ночь, окружающую его. Однако с 
переходом к воспоминаниям, автор обращается 
к девушке, спешащей на свидание. Его 
пространственно-временная позиция сливается 
с индивидуальным временем-пространством 
лирического героя, о чем свидетельствуют 
глагол «помню» и притяжательное местоимение 
«моим». 

Хронотопы настоящего и прошлого 
разграничиваются в стихотворении много-
точием. Описывая ночь, автор прерывает свою 
речь, тем самым оставляя некоторую 
недосказанность, и переходит к описанию 
образа девушки.  

События в произведении излагаются по 
возрастающей. От изображения тихой ночи к 
внезапному и неожиданному для лирического 
героя поцелую возлюбленной. Более того, на 
высокой ноте обрывается описание ночи. 
Многоточие в стихотворении стоит после фразы 
о крике пастуха, раздавшемся в тишине. 

Такое построение придает особую 
тональность произведению. Крик пастуха по 
сути готовит читателя к тому, что речь пойдет о 
чем-то неожиданном, не характерном для 
обыденного бытия и простого свидания. Он 
перекликается с внезапным поцелуем девушки 
на уровне категории темпоральности. Ибо в 
обоих случаях происходит нарушение 
размеренного течения времени, присущего 
пространству, погруженному в тишину и покой. 
Показателем смены темпоральности служит 
слово «вдруг». 

Следует отметить, что во время свидания 
индивидуальное время-пространство лири-
ческого героя сливается с индивидуальным 
временем-пространством его возлюбленной. По 
мере приближения друг к другу, их начинают 
охватывать одинаковые чувства. Подтверж-
дением тому являются следующие строки: 

 
«Места не было словам. 
Помню сердца частый стук 
В миг, когда к моим губам 
Молча ты прильнула вдруг» [2, 28]. 
 

Особенно интересен образ сердца. Ибо 
создается впечатление, что оно часто стучит и у 
лирического героя, и у его возлюбленной. 

31



Абай институтының хабаршысы.  № 1 (7). 2011 

  

В произведении дается ретроспективный 
взгляд. Прошлое оценивается автором с 
позиций настоящего. Он вспоминает и отмечает 
все детали той волнующей встречи с девушкой. 
Автор как бы мысленно проводит параллели 
между ночью настоящего и ночью прошлого. 
Их сходство порождает воспоминания, 
переживания в душе автора, заставляет его 
говорить о своей возлюбленной. 

В стихотворении практически не 
раскрываются особенности пространства души 
лирического героя. Весь акцент сделан на 
образе его возлюбленной. О чувствах, 
переживаниях, волнениях лирического героя 
можно лишь догадываться по мимолетным 
замечаниям автора. 

В финале произведения меняются 
единицы измерения времени, его протяжен-
ности. Если вначале оно течет размеренно, 
создается впечатление, что впереди целая ночь, 
то в конце произведения время измеряется 
такой единицей, как «миг». Это происходит в 
силу особенности сложившейся ситуации. 
Свидание с любимым человеком, первый 
поцелуй, счастье всегда предстают как короткие 
по протяженности во времени, в отличие от 
обыденных событий и явлений. Более того, миг 
показывает стремительность развития действия. 

Стихотворение пронизано мотивом 
тайны. Тишина, в которую погружаются аул и 
природа, ночь, под покровом которой 
встречаются влюбленные, создают атмосферу 
загадочности. 

По своему содержанию и тональности с 
данным произведением сближается стихо-
творение «В ночной тиши луна царит…» (1888). 
Его пространственно-временной континуум 
охватывает два плана. В первом из них 
описывается ночь. Основу второго составляет 
диалог автора с лирическим героем. Такое 
построение углубляет психологизм 
произведения. Воссоздавая обстановку, в 
которой происходит встреча юноши и девушки, 
и, обращаясь к лирическому герою, автор 
пытается понять, что испытывают влюбленные 
в минуты ночного свидания.  

Хронотоп стихотворения отличается 
неоднозначностью. С одной стороны, в 
произведении указывается, что описываемая 
ночь является весенней, а местом встречи 
влюбленных выступает глухой овраг возле реки 
и леса за аулом. Но с другой – складывается 
впечатление, будто свидание юноши и девушки 
имеет место не в реальной действительности, а 
лишь в воображении автора. Такое ощущение 
создается из-за фразы, которая звучит в 

стихотворении. Обращаясь к лирическому 
герою, автор говорит: 

 
«А ты сюда не приходил? 
Так приходи и ожидай» [2, 28]. 
 

Он будто приказывает джигиту пойти на 
ночное свидание, вследствие чего в 
произведении возникают две гипотетические 
модели реальности. Первая – это та, которую 
автор предлагает создать лирическому герою, 
чтобы испытать все нюансы ночной встречи с 
девушкой. Вторая – строится на возможном 
воспоминании джигита. Приказывая ему прийти 
и ждать, автор как бы пробуждает в нем 
картины прошлого, заставляет его оживить в 
памяти то, что он, вероятно, спрятал в глубинах 
своего сознания и своей души. 

В произведении детально раскрывается 
внутренний мир девушки. Автор описывает, что 
она испытывает, отправляясь на встречу с 
любимым. Он характеризует, какие чувства 
пронизывают пространство ее души. Передает 
переживания, страхи девушки, ее волнение. 

 
«Она бледнеет и горит, 
Ей грудь дыхание теснит. 
Пугаясь каждого куста, 
То замирает, то дрожит» [2, 28]. 
 

Пристальный интерес автора к ее 
внутреннему миру обусловливается его 
стремлением во всех красках воссоздать 
особенности и нюансы ночного свидания 
влюбленных. Более того, создается впечатление, 
будто он пытается объяснить джигиту, что 
обычно чувствуют их возлюбленные, 
отправляясь на тайные встречи, показать, 
насколько значимо для них это событие, какой 
резонанс оно вносит в их жизнь. 

Соответственно в центре внимания автора 
оказываются психологические ритмы. В 
произведении отчетливо прослеживается смена 
их темпоральности. В момент, когда девушка, 
идет к любимому, время в ее сознании как бы 
ускоряется. Это происходит из-за частой смены 
охватывающих ее чувств. Она то волнуется, то 
боится, и все время подсознательно спешит 
вернуться в аул, чтобы ее не застал рассвет, и 
никто не заметил ее отсутствия. 

Примечательно, что в стихотворении не 
описывается состояние лирического героя. 
Автор вступает с ним в мысленный диалог, как 
бы ставя себя на одну с ним пространственно-
временную позицию. Но при этом не 
спрашивает, что чувствует джигит, волнуется ли 
он, ожидая возлюбленную. Автор будто 
затевает весь разговор исключительно ради 
того, чтобы напомнить герою, а вместе с ним и 
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читателю, о тайных ночных встречах или 
заставить его представить ночное свидание, 
ощутить и понять состояние любимой девушки, 
которое, возможно, он не понимал до конца в 
моменты встреч с ней. 

Интересен финал произведения. Стихо-
творение заканчивается вопросом: 

 
«Скажи, стояла ли она, 
Лицом к груди твоей припав?» [2, 28]. 
 

Финал по сути открытый. С одной 
стороны, автор спрашивает лирического героя, 
были ли такие свидания в его жизни. С другой – 
в произведении фактически создается 
гипотетическая реальность, хронотоп которой 
отличается иллюзорностью. Изображаемая 
картина предстает как мираж. Это 
обусловливается тем, что минуты счастья 
настолько коротки, что впоследствии человек 
иногда сомневается в том, имели ли они место в 
его жизни. Завершив свое произведение 
вопросом, автор предлагает читателю ощутить 
мимолетность радостных и волнительных 
мгновений, почувствовать относительность 
бытия, условность категории времени-
пространства. 

События описываются в стихотворении 
сквозь призму настоящего, так, как будто они 
происходят в данный момент. Это способствует 
сокращению пространственно-временной дис-
танции между индивидуальным хронотопом 
читателя и хронотопом произведения, делая его 
невольным участником разворачивающегося 
действия, ночного свидания. 

В произведении наблюдается одушев-
ление природы. Так, упоминая образ леса и 
характеризуя место встречи героев, автор 
отмечает: 

 
«В лесу деревья меж собой 
Лепечут новою листвой. 
Помолодевшая земля 
Покрыта зеленью густой. 
 
И ловит слухом горный край 
Пастуший крик и песий лай» [2, 28]. 
 

Тем самым он подчеркивает единство 
мира природы, мира человека, взаимосвязь и 
взаимообусловленность их хронотопов. 

Свидание влюбленных окутано тайной. 
Причем она пронизывает как их речь, так и 
окружающее их пространство. «Тайных слов не 
прошептав», – говорит автор, описывая 
девушку. Тем самым он показывает, что любовь 
– особое чувство, особое состояние души, когда 
полностью преображается мир людей, меняется 
их отношение друг к другу. Отсюда рождение 
тайных слов, которые они скрывают в своих 

сердцах и пытаются высказать в минуты 
счастья. Загадочность внешнему миру придает 
ночь. Своей темнотой она помогает скрыть от 
посторонних глаз рождающиеся чувства, 
свидания влюбленных. 

В стихотворении упоминаются пастуший 
клик и песий лай. Они выступают 
неотъемлемыми атрибутами изображаемого 
бытия и органично вписываются в общую 
атмосферу ночной тиши, на что указывает 
существительное «клик», в отличие от «крик», 
которое автор употребил в «Тихой ночью при 
луне…». 

Большую роль в произведении играют 
образы леса, реки, луны. Они также являются 
важнейшими составляющими мира, изображен-
ного в стихотворении «Тихой ночью при 
луне…». Это не случайно. В обоих 
произведениях данные образы заключают в себе 
глубокий смысл. Во-первых, они являются 
спутниками ночных свиданий влюбленных. 
Луна освещает им путь навстречу друг другу. 
Река – это символ жизни, ее течения. Лес 
помогает спрятаться влюбленным и шелестом 
листьев деревьев побороть охватывающие их 
страхи и волнения. Во-вторых, луна – символ 
женского начала. В этом плане она как бы 
покровительствует девушке, отправившейся на 
свидание. Река издревле наделяется 
способностью даровать изобилие, плодовитость, 
то есть обеспечивает продолжение во времени. 
Лес неразрывно связан с образом земли, 
рождающей все живое. Он также традиционно 
ассоциируется в философии с женским началом 
и выступает символом единства поколений, 
прошлого, настоящего и будущего. 

Своеобразен хронотоп стихотворения 
«Разражаются серые тучи…» (1897). Основу его 
построения составляет противопоставление. В 
произведении соотносятся мир природы и мир 
лирического героя. Описывая явления, наблю-
даемые в окружающей действительности, автор 
характеризует его душевное состояние. При 
этом он одновременно проводит параллели и 
отмечает контрасты: 

 
«Разражаются серые тучи 
Над землею гремучей грозой, 
А душа от обиды живучей 
Расточается горькой слезой. 
От дождя проливного прекрасно 
Зеленеет земная трава, 
А от слез, расточимых напрасно, 
Стонет грудь и болит голова» [2, 31] 
 

Такое построение позволяет, во-первых, 
глубже понять и прочувствовать состояние 
лирического героя; во-вторых, усилить 
драматизм ситуации, в которой он пребывает; в-
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третьих, показать близость хронотопов человека 
и природы, их сопряженность; в-четвертых, 
уловить разницу между явлениями мира и 
бытия людей. Наиболее очевидно это 
раскрывается на примере дождя, несущего 
благо, и слез, порождающих боль. 

Заслуживают внимания параллели слов 
«серые тучи» и «обида», «гроза» и «слеза», 
«дождь» и «слезы». Первая из пара 
способствует материализации чувства обиды, 
придания ему наглядности благодаря образу 
серых туч. Вторая раскрывает природу явления, 
наблюдаемого в мире и в жизни человека, 
лучше понять причины его возникновения. 
Третья пара отражает многозначность образа 
воды, ее двоякий характер. Вода, в концепции 
автора, предстает не только как источник 
жизни, но и как губительная влага. 

Пространственно-временной континуум 
произведения характеризуется условностью 
границ. Они все время варьируются в 
результате проводимых сопоставлений, то 
расширяясь, то сужаясь. На уровне образа 
«земной травы» происходит раздвижение 
пространственно-временных границ до 
планетарных масштабов. А в финале 
стихотворения они сжимаются до пределов 
частного хронотопа. При этом описание 
явлений изображается в порядке их 
конкретизации. В начале произведения автор 

обращает свой взор к небесному миру и 
сравнивает с ним пространство души 
лирического героя. Потом происходит переход 
к материальному, земному миру. Автор говорит 
о траве и физической боли человека. Тем самым 
в стихотворении выстраивается вертикальная 
модель мира, в которой движение идет сверху 
вниз. Это объясняется стремлением автора 
показать взаимообусловленность двух противо-
положных полюсов бытия. 
         Не случайно соотнесение духовного мира с 
небесным, а физического с земным. В своих 
порывах человек всегда устремлен ввысь, его 
же тело – воплощение материального. В данном 
случае движение сверху вниз обусловливается 
болью героя. 

Таким образом, отличительными особен-
ностями хронотопа стихотворений Абая 
Кунанбаева являются многомерность, слож-
ность. В его произведениях часто присут-ствует 
оппозиция «верх – низ». Огромную роль играют 
образы юрты, реки, леса, луны, степи, коня. В 
стихотворениях Абая изображаются различных 
типы хронотопов и темпоральных ритмов.  
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Жер басып жүрген адам баласының 
айналасы жарық пен жарқылға, қызық пен 
думанға толы. Тіпті қайыршының айналасында 
да қызық бар. Қызыққа қызығып, жарық пен 
жарқылдың артынан қуып, жалынан ұстауға 
ұмтылған, соған бар ғұмырын арнаған 
жандардың қаптаған тобыры бұрын да болған. 
Негізінде бұлардың тарапына сын айтудың да өз 
жөні болу керек. Өйткені адамзат табиғатын 
түзетуге, оны өзгертуге əркім-ақ ыңғай 
танытқанмен, оның жолы мен жөнін білетін, 
оған батылы жететін, батылымен бірге ақылы 
жететін жан болмаса, басқа адамнан, қатардағы 
қалған пенделерден игілікті іс күту бекер. 
Мұндай іске тар жолда таймай, бел буып, білек 
сыбанып кірісетін жандар өте сирек. Олай 
болатын себебі – мұндай іске бел мен білек 
емес, ақыл керек. Ақыл болғанда, əркімде бар, 
бірде ұйқылы, бірде ұйқылы-ояу ақыл емес, 
тереңіне дейін сəулемен нұрланған кемел ақыл 
керек. Білемін деушілердің сөз ыңғайына 
қарағанда, ондай ақыл бір халықтың ішінде бір 
адамға, оның өзінде бір ғасырда бір-ақ қонады 
екен. Түркі əлеміндегі сондай асыл ақыл, дарқан 

дарын дарыған ақық адамдардың бірі Ғабдулла 
Тоқай болды. 

Татар халқының ХХ ғасырдың басындағы 
ұлы ағартушы-демократ ақыны Ғабдулла Тоқай 
1888 жылы 26 (14) сəуірде Қазан артындағы 
Қошлауыш аулында дүниеге келді. Ақынның 
естеліктері мен хаттарында, мақалаларында 
Қазан арты татарларының мəдениеті мен 
əдебиетінің сыртқы əсерге ұшырамаған бірегей 
табиғаты, тілінің тазалығы, ақындық өнерінің 
өнегелілігі ерекше жоғары бағаланады. Ол 
осындай рухани бай, таза ортада туды. 

Ғабдулланың өмірінің басты кезеңдері 
«Есімде қалғандар» атты ғұмырбаяндық 
повесінде баяндалды [1]. Атасы Мұхаметғалым 
Қошлауыш аулында молдалық еткен. Əкесі 
Мұхаметғариф Мұхаметғалымұлы он төрт-он 
бес жасында Қышқар медресесіне оқуға 
қабылданады. Медіресені бітірген соң, ауылы 
Қошлауышқа оралып, сол жерде молдалық 
құрады. Қарт əкесіне қарайды. Үйлі-жайлы 
болады. Бірақ оның от басындағы бақыты 
ұзаққа созылмайды. Əйелі қайтыс болып, Ғазиза 
атты қызы, Мұхаметшəріп атты ұлы жастай 
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қалады. Мұхаметғариф екінші жолы көрші 
Үшүйлі аулының молдасы Зинатулла хазреттің 
Мамдуда атты қызына үйленеді. Ғабдулла 
Тоқайдың туған анасы - осы кісі. Бибімамдуда 
(1864-1890) заманына лайық білім алған, өлең 
жазған, қолөнермен де айналысқан. Қалпақ 
тігуге шебер болған. Зинатулла хазреттің өзі де 
білімді, кітап көшіріп жазатын, сонымен қатар 
өлең шығаратын ақындығы бар кісі екен. Оның 
«Шайырдың тұрмыс тауқыметтерінен» деп 
аталатын өлеңі қызы Мамдуда қайтыс 
болғаннан кейін жазылған. Өлең Ғабдулланың 
əпкесі Сəжиданың естелігінде беріледі. Ғабдул-
ланың бес айлығында əкесі Мұхаметғариф 
қайтыс болады. Бибімамдуда баласы Ғабдул-
ланы уақытша ауылдағы Шəрипа атты бір 
кемпірдің тəрбиесіне беріп, өзі тіршілік 
қамымен жиырма үш жасында алпыс тоғыз 
жастағы Мұхаметшəкір деген молдаға күйеуге 
шығады. Бұл шақта Ғабдулланың туғанына екі 
жас сегіз ай болған еді. Жасы келген кемпірдің 
Ғабдулланы бағып-қағуға мұршасы болмайды. 
Жас бала қыстың ақ қар, көк мұзында жалаңаяқ 
қар кешіп, суыққа ұрынады. Анасы барған 
жерінде орнығып болған соң, 1889 жылы 
көктемде Ғабдулланы өз қолына алады. Содан 
бір жылға жетпей жиырма алты жасында Бибі 
Мамдуда қайтыс болады. Үш жас тоғыз 
айлығында тас жетім қалған Ғабдулланы өгей 
əкесі Үшүйлі аулындағы нағашы атасының 
қолына əкеліп тапсырады. Бұл кезде болашақ 
ақынның нағашы апасы да дүние салып, нағашы 
атасы Зинəтулла алты баласымен бір жесір 
əйелді алған екен. Үшүйлінің өзі шағын, халқы 
кедей еді. Оның үстіне Ғабдулла келген жылы 
қыс қатты болып, тапшылық пен жоқшы-
лықтың, аштықтың азабы бұл ауылға да жеткен-
ді. Жетімнің жайы болмады: қарны ашса, ешкім 
тойындырмады; тоңса, ешкім бауырына басып 
жылытпады; қайғырса, ешкім қабағына 
қарамады; жыласа, ешкім көз жасын сүртпеді. 
Ауырды. Əлсіреді. Жалғызсырады. Шешек 
шықты. Өлмей, əрең тірі қалды. Үйдегі 
балалардың ішіндегі ересегі əрі естісі, 
Ғабдулланың анасымен бір əкеден туған (анасы 
бөлек) Сəжидə əпкесі ғана жетім балаға жаны 
ашып, оны үлкендерден жасырын еркелетіп, 
есіркеді. Ақын кейін Сəжидə əпкесін өзін 
бұғанасы қатпаған, буыны бекімеген бала 
кезінде желеп-жебеген ақ қанатты періште 
кейпінде еске алады. 

1891 жыл шамасында нағашы атасы 
Ғабдулланы Үшүйлі аулының бір арбакешінің 
арбасына отырғызып, алпыс шақырым алыстағы 
Қазан қаласына жіберуге мəжбүр болады. 
Қазанның пішен базарына келген арбакеш 
жалпақ жұртқа: «Тəрбиеге бала беремін. Кім 

алғысы келсе, соған беремін», - деп жар салады. 
Арбакештің жар салып айтқан сөзін естіген 
Мұхаметуəли деген иман жүзді біреу келіп, 
баланы үйіне алып кетеді. Ғабдулланы тəрбиеге 
алған Мұхаметуəли де, оның жұбайы Ғазиза да 
жетімге жайлы, мейірімді, жақсы адам болып 
шығады. Жас Ғабдулла Мұхаметуəлиді əке деп, 
оның жұбайы Ғазизаны ана деп атайды. Əкесі 
Мұхаметуəлидің жұмысы базарда болса, анасы 
Ғазиза үйде отырып, татар байлары мен 
байбатшаларына арнап зерлі тақия тігеді. Жас 
Ғабдулла анасымен бірге кейде байлардың 
үйлеріне, кейде жəрмеңкеге барып жүреді. 
Баланың көңілі жарым дегенмен, киімі бүтін, 
тамағы тоқ болады. Жаңа ата-анасы жаны 
қалмай қабағына қарап, бағып-күтеді. Екі 
жылдай өткенде, Мұхаметуəли мен Ғазиза 
қатты ауырады. Сырқаттарының беті қатты 
көрінеді. Екеуі ауырып жүріп Ғабдулланың 
жайын ойлайды. «Егерде олай-бұлай болып 
кетсек, балаға кім қарайды?» - деп, қатты 
алаңдайды. Мұхаметуəли баланы Қазанға, 
пішен базарына алып келген арбакешті іздеп, 
тауып алады. Өзінің жағдайын айтып, баланы 
туғандарына аман-есен жеткізуді соған қатты 
тапсырады. 1892 жылы Ғабдулла, осылайша, 
Үшүйлідегі нағашы атасына қайта келеді. 
Нағашы атасы баланы көп ұстамай, көрші 
Қырлай аулында тұратын Сағди деген кісіге 
береді. Бұл Ғабдулланы бала қылып асырап 
алушылардың алтыншысы еді. Сағди да 
балажан, адамгершілігі мол, өзіне жетерлік 
шаруашылығы бар жақсы адам болып шығады. 
Оның əкелік мейірімінен баланың суынған 
көңіліне жарық пен жылу құйылады. Анасы да 
жақсы қарсы алады. Ғабдулла ауыл-аймақпен 
жақсы танысады. Күзгі жиын-терін кезінде ата-
аналарына қолғабыс тигізеді, қазылған кар-
топты қапқа салып, жинауға көмектеседі. Қысқа 
қарай ата-анасы баланы оқуға береді. Ауылдағы 
Фатхерахман хазіреттің əйелі Маһрубике ауыл 
балаларымен бірге Ғабдулланы да оқытады. 
«Иман шарты» кітабы негізінде сауат ашу 
сабағы жүреді. Шəкірттер қыс бойы осы 
сабақты оқиды. 

Ғабдулла сауат аша жүріп, өзімен бірге 
оқитын шəкірттердің қызықты істеріне куа 
болады. Бір жолы, мұғалима жоқ кезде, шəкірт 
қыздар өздері құрастырып шығарған төрт жол 
тақпақ айтады. Онда мұғалиманың сырт пішіні 
сынға алынады. Төрт жол тақпақ ұйқасы, 
ырғағы, мазмұны, көкейге қонымдылығы 
жағынан өте əсерлі болып шығады. Сондықтан 
оны жаттау да қиынға түспейді. Басқа 
шəкірттермен бірге Ғабдулла да оны бірден 
жаттап алады. Тіпті үйге келе жатқанда да сол 
тақпақта жатқа айтып, аяғын соның ырғағына 
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сай басатын əдет табады... Қырлай аулындағы 
алғашқы қыс осылай өтеді. 

Көктем шыға той-томалақ, түрлі ойын-
сауық, балуандар күресі, ат бəйгесі, балалар 
жарысы басталады. Сабан той болады. Неше 
алуан əндер, өлеңдер айтылады. Ғабдулла 
солардың бəрін көріп, қызықтайды. Лайықты 
ойындарға өзі де қатысады. Күзде оқуын 
медреседе жалғастырады. «Əптиекпен» қатар 
кітап болып басылып шыққан халық əдебиеті 
үлгілерін де оқу құралы ретінде оқиды. 
Олардың ішінде «Бəдəвам», «Кесік бас» сияқты 
асыл үлгілер де болды.  

Шəкірт бала медресе дəрістерін өте жақсы 
меңгеріп алады, оқу үлгерімі төмен шəкірттерді 
қамқорлығына алып, олардың оқуына 
көмектеседі. Оқуда озат болумен қатар үй 
шаруасына да араласады. Қазан артындағы 
Қырлай аулының тамаша табиғаты, салт-
дəстүрі, əдебиеті мен мəдениеті, Сағди əкесінің 
тəрбиесі Ғабдулланың рухани өсуіне зор ықпал 
етті. Баланың көңілі жадырай бастайды. 

Күзгі күндердің бірінде ауылға Бəдретдин 
деген бір кісі келіп, Сағдиға Ғабдулланы өзімен 
бірге алып кетпекші екенін айтады. Қазақ-
станның Орал қаласында баланың əкесінің 
қарындасы күйеуі екеуі Ғабдуллаға іздеу салып 
жүр екен. Бірнеше жылдар бойы баланың қайда 
кеткенін біле алмапты. Енді, сəті түсіп, баланың 
Қырлай аулында екенін білгенде, оны 
алдыртуға арнайы адам жіберген екен. 
Бəдретдин осы жайларды Сағди əбзиге 
түсіндіріп айтып береді. 

Бəдіретдиннің хабары Сағдиға қатты 
батады. Анасы да қарсылық білдіреді. Бірақ 
Бəдретдин де алған бетінен қайтпайды. Баланы 
мұнда қалдыруға ешкімнің құқығы жоқтығын, 
тіпті болмаса, урядникке шағым жасайтынын, 
онда да болмаса, бұларды сотқа беретінін 
айтып, күш көрсетеді. Бұған дейін баланы 
бермеуге бекініп отырған ата-ана Бəдретдиннің 
мына сөзінен кейін жуасып қалады.  

Бəдіретдин əбзи Оралға барардан бұрын 
Ғабдулланы Қошлауыш аулына алып келеді. 
Қошлауышта болған бір оқиға Ғабдулланың 
«Есімде қалғандар» атты естелігінде кейін 
былай суреттелді: «Менімен көрісерге Сыдық 
есімді аулымыздың мəртебелі кісісі келді. Мас 
екен. Маған сəлем берді - мен сəлем 
қайтармадым. Қолын созды - мен қолын 
алмадым. Себебін сұрады. Мен сонда «Бəдəвам» 
кітабынан: 

 
Есірікке сəлем берме, 
Ол берсе де сен алма... –  
деген бəйітін айтып салдым» [1].  
 

Шəкірт бала аз уақыт оқыған оқуынан 
осындай пайдалы ғибрат алып, оны тұрмыста 
орнымен пайдаланады. Бұл жас баланың талабы 
мен талғамын, білімі мен тəрбиесін мəшһүр 
еткен, Қошлауыш аулы түгел таңырқаған ғажап 
оқиға болған еді. 

1895 жылдың басында Ғабдулла Оралға 
келеді. Əпкесі Ғазиза мен саудагер жездесі 
Ғалиасқар баланы оқуға орналастырады. Бұл 
кезде Оралда үш медресе болды: Мұтыйғия; 
Рақымбия; Ғайния. Ғабдулланы əпкесі мен 
жездесі солардың ішіндегі дұрыстауы 
«Мұтыйғияға» береді. 

Шəкірт сабаққа өте ықыласты болды. 
Əпкесі кейін өз естелігінде інісінің оқуға 
ынтасы туралы: «Сабақты бек көңіл беріп 
оқыды. Қай кездерде, сабаққа кешігіп қалам 
деп, ертеңгі асын ішпестен кетіп қалар еді» [2],- 
деп есіне алады. Медреседе Фатхетдин 
Рахматуллин халфе Ғабдуллаға араб əдебиеті 
кітаптарын, Құранды, араб харпінде басылған 
əдебиеттерді, əдеп кітаптарын оқытады. Шəкірт 
солардың бəрін меңгеріп алады. Əпкесі мен 
жездесі баланың жанжақты білім алуына көңіл 
бөледі. 1896 жылы Ғалиасқар он жастағы [2] 
Ғабдулланы үш кластық орыс оқуына кіргізеді. 
Шəкірт үш кластық орыс оқуы мен медресенің 
сабақтарын қатар оқиды. Орыс оқуының 
мұғалімі Əхметше Сиражетдинов (1850-1919) 
Орынборда мұғалімдер мектебін бітірген, əдеби 
білімі мол, кітапханасы бай кісі екен. Орыстың 
атақты ақындары мен жазушыларының 
шығармаларын Ғабдулла осы мұғалімнің 
кітапханасынан алып оқыған [2].  

1899 жылы Ғабдулла медресе ішіндегі үш 
жылдық орыс оқуын бітіреді. Осы жылы Оралда 
А.С.Пушкиннің дүниеге келгеніне 100 жыл 
толуына орай «Пушкин жұрты» атты əдеби іс-
шаралар өтеді. Оған қаланың шығармашылық 
жұртшылығы, зиялылары қатысады. Ғабдуллаға 
мұның əсері ерекше болды. Шікірт баланың 
əдеби білімінің, эстетикалық талғамының 
өсуіне, кісілік келбетінің, көзқарасының қалып-
тасуына Орал қаласының, ондағы білім ордала-
рының, зиялылардың, ерлі-зайыпты Ғазиза мен 
Ғалиасқардың тікелей ықпалы болды. Сонымен 
қатар медресенің бас имамы Мотыйғулла 
хазреттің (Мотыйғулла Тех-фатуллаұлы 
Техфатуллин: 1846-1920) өлең өлшемдері, ақын-
дық туралы оқыған пəндерінің медресе оқу 
жүйесіндегі орны мен маңызы үлкен болған. 
Хазіреттің бай кітапханасымен танысып, одан 
кітап алып оқу да болашақ ақынның шығарма-
шылық тынысының ашылуына, əдеби білімінің 
тереңдеуіне септігін тигізген. Хазіреттің ержет-
кен ұлының еуропаша алған білімі мен тəрбиесі, 
шығыс ақындарын жатқа айтуы, орысша, 
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арабша жақсы білуі, жыршылық өнері 
Ғабдуллаға оң əсер еткен. Мотыйғулла хазрет 
Ғабдуллаға ерекше мейіріммен, қамқорлықпен 
қараған. Оның бір себебі хазреттің шəкірт 
Ғабдулланың білімге деген құштарлығын, 
ақындық талантын тануымен байланысты. 
Оның үстіне хазірет Мотыйғулла Ғабдулланың 
əкесі Мұхамет-ғарифпен Қышқар медресесінде 
бірге оқыған [2]. 

1900 жылы Ғабдулланың əкесіндей жақын 
болған жездесі Ғалиасқар асқазан ауруынан 
қайтыс болады [2]. Ғалиасқардың мезгілсіз 
қазасы Ғазизаға да, Ғабдуллаға да қатты батады. 
Осы кездердегі күйінің төмендігін, жоқшылық 
жағдайын ол сабақтас болған достарының біріне 
жазған хатында қатты торығып айтады [2]. 
Үшүйлідегі əпкесі Сəжидаға хатында (1902) 
қамқоршы жездесінен айрылған шəкірт былай 
деп жазады: «Өзім қазір медреседе оқып 
жүрмін. Биыл оқуға ақшам жоқ еді. Солай болса 
да, Алла Тағала бір жол ашты: Гурьевтегі 
туғандарым он бес теңге ақша берді һəм 
өзіміздің ақын жездеміз бес қадақ шəй берді. 
…жиырма бес теңге бар еді. Сол ақшалармен... 
оқып жүрмін. Алла Тағалла пайдалы ғылым 
берсе игі деп, əруақыт қайыр-фатихада тілек 
тілеймін һəм солай болуынан үміт етемін» [3]. 

Тұрмыс тауқыметі шəкіртті қатты 
қажытады. Бірақ өмір бойы қиыншылық көріп 
келе жатқан жастың бар сенгені, сенері 
болашағы еді. Болашаққа деген сенім оны алға 
жетеледі, алдағы күндері үшін күреске 
құлшындырды. Оның бойына күрескерлік рух 
дарыды. Осындай күйде жүргенде, жастай 
жабысқан аурудың сызы белең алып, қатты 
құлайды. Осы аурудан ол кейін де құлан-таза 
айығып кете алмады [2]. 

Ғабдулла сабақтан бос уақытында өзімен 
бірге оқитын шəкірттермен бірге Жайық пен 
Шаған өзендерінің түйіскен жерінде балық 
аулағанды жақсы көрген. Осы жерде балық өте 
көп болғанға ұқсайды. Екі өзеннің тоғысы 
туралы Ғабдулла сол кезде (1902 жылы) өлең де 
шығарған. Ол жайында ақынның медреседе 
бірге оқыған сабақтасы Ғали Хикматуллин 
бірқатар бағалы мəліметтер береді. Ол осы 
жылы Ғабдулла шығарған оннан астам 
өлеңдердің аттарын атайды. Ал медресенің бас 
имамы Мотыйғулла хазіреттің айтуына 
қарағанда, Ғабдулла өлең құрылысы туралы оқу 
кітабы бойынша дəріс алып, өлең құрылысының 
он алты түрлі уəзінін меңгереді. Қолына қалам 
алса, тоқтаусыз жазатын ақындық қуат табады. 
Сонымен бірге «Мұхаммедия», «Бақырған» 
секілді шығармалардың қолайына жаққан уəзін 
өрнектерін таңдап игереді. Осындай ойларын 
айта келіп, Мотыйғулла қазірет Ғабдулланың 

ақындық талантының анық ашыла бастағанын 
көрсетеді, османлы жəне орыс əдебиеттерінен 
тəржіма жасап жүргеніне де назар аударады [2]. 
Негізінде, Ғабдулла кішкентайынан өлең-жырға 
құмар болып өседі. Өзінің осы күйін ол «Халық 
əдебиеті» атты еңбегінде еске алады. Медреседе 
«жыршы» деген атағы шыққанын да ұмытпай-
ды. Бойында табиғи таланты бар жастың өнері 
осылай күн санап өсе береді. 1902 жылы хазірет 
Ғабдулланы өзінің кеңсесіне жұмысқа алады [2]. 
Кеңседегі жұмысы үшін оған айына 1 сом 50 
тиын еңбекақы тағайындалады [2]. Осы жыл-
дары ақын И.Крыловтың мысалдарын аударады 
[2]. 

Шəкірт ақын жақындарына, туғандарына, 
жақсылық жасаған қайырымды адамдарға 
шексіз разылығын білдіруді өзі үшін үлкен 
парыз санады. Бұл қасиет оның бойында 
кішкентай кезінен бар еді. Ақындық таланты 
ашыла бастаған шағында, осы қасиет оның 
көңілінен керемет таза, мөлдір сезімдердің 
тууына негіз болды. Соның бір үлгісін 1903 
жылы жазда Сəжида əпкесіне жазған хатынан 
аңғаруға болады: «Сенің маған жасаған жəне 
қазір де жасап келе жатқан жақсылығыңды 
қабірде жатсам да ұмытпаймын» [4], - деп 
жазды он жеті жастағы бозбала Ғабдулла. Хат 
иесінің еріннің ұшымен емес, шын жүректен 
тебіреніп, егіліп жазған осы сөздерінен оның 
тазалығы, періштедей пəктігі, еңсесін езген 
ауыр ойының салмағы қатар сезілгендей 
болады. Шəкірт баланың Гурьевтегі туғандары 
Абдуловтарға хатында (1904) мынадай 
мəліметтер сақталған: «Жіберген он сом 
ақшаңызды алдым... Инша Алла, бұл 
ізгілігіңізге ізгілік қыла алармын деген Алладан 
үмітім бар. Мен қылмасам, жетімдер мен 
шəкірттер атасы Алла Тағала сізге ізгілік қылар. 
Шəһəріміздегі дамулла ахун Мотыйғулла 
хазірет пен Сиражетдин халфеге сіздер жіберген 
он сомды көрсеткен едім. Олар сіздерге: «Я 
Рабби иллаһи, осы жетім шəкірттің халіне 
мейірімі түсіп, ақша жіберген Гурьев 
байларының көңілдерін əруақыт шат қыл жəне 
(...) осы байлардың сұлтаны Абдуловтарды жер 
жүзіне түгел мəшһүр əрі даңқты қыл, түрлі бəле, 
қазалардан өзің сақта...», - деп қайыр-дұға 
қылды» [5]. Хатта Ғабдулла осы қайыр-дұғаны 
өлеңге айналдырып жазады. Бұл жерде де 
Ғабдулланың əдеби білімі, əдебі, жан байлығы, 
сезім тазалығы ғажап ажарымен мөлдіреп 
көрінеді. 

Мотыйғулла хазірет Оралда «Жаңа ғасыр» 
журналын ашады (əуелі қолжазба түрінде). 
Ғабдулла оның жұмысына бар ынта-
ықыласымен кіріседі. Онда өзінің шығарма-
ларын жариялайды, толмаған беттерді өзі 
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толтырады, түскен материалдарды өзі қарайды, 
редакциялайды. Журнал  1905 жылы мамырда 
тоқтайды. Осы жылы Мотыйғулла хазірет 
«Оралдық» («Уралец») деген газетті типо-
графиясымен сатып алады. Ғабдулла сол 
газеттің типографиясында теруші болып жұмыс 
істейді. Газеттің шығармашылық ұжымымен де 
тығыз байланыста болады. 1905-1907 жылдары 
сонда ақынның бірқатар өлеңдері, өткір 
публицистикалық шығармалары жарияланды. 
Ғабдулла ақын əрі журналист ретінде танылды. 
Сонымен қатар ақын «Пікір» («Фикер») 
газетіне, «Уклар» журналына редакторлық 
етеді, өлең, мақала жазумен шұғылданады. 
М.Лермонтовтың, И.Крыловтың бірқатар 
шығармаларын татар тіліне аударады. Ақындық 
өнер, халық өлеңдері, сонымен қатар 
мемлекеттік думаның халі, думаға сайлау, ел 
ішіндегі партиялар, дінбасылар туралы ойлар 
айтады, қоғамдық сананың оянуына, 
жаңғыруына күш салады. 1907 жылдың 
қаңтарында Ғабдулла өзінің медреседегі оқуын 
тамамдағанын, ендігі шақта Оралдағы «Қазан» 
қонақ үйінде тұратынын «Фикер» газетінің 
бірінші санында жариялап, мекен-жайын 
көрсетеді. Осыдан бастап ол кəсіби шығарма-
шылық еңбек жолына түседі. Оралдағы татар 
оқығандары Ғабдулланың ақындық, журна-
листік, аудармашылық талантын жоғары 
бағалап, құрмет көрсете бастайды. Сол 
тұстардағы танымал ақын Кəшшəф Патии 
Ғабдулланың ақындық өнеріне бек сүйініп, ізгі 
тілек білдірді.  

1907 жылы сəуірде «Фикер» газетінде 
жарық көрген «Шайырларымыз» атты 
мақаласында автор татардың ғашықтық 
өлеңдеріне талдау жасай отырып, ондағы 
көркемдік кестеге, мағына мен мазмұн жүйесіне 
көңілі толмаған күйінен хабар береді. 
Қазақтардың ғашықтық өлеңдерінің үлгісі 
қатарында мына мəтінді ұсынады: 

 
Қарағым, айналайын, сіз қызғалдақ, 
Сіздерге берген екен мал менен бақ. 
Жапанда жалғыз жүріп қалғанымнан 
Айрылған егізінен мен бір ылақ. 
Көз көріп, қолым жетпей, күйінемін, 
Мен де бір суда жүрген жалғыз шабақ. 
Құрбының арманы не сізді құшқан, 
Аузың бал, тілің шекер, қойның ұжмақ. 
Ұжмақта хор қыздары жүрсе былай, 
Солардай көйлек киіп, мінсең пырақ. 
Жүзіңді сағат сайын бір көрмесем, 
Мен үйде тұра алмаймын жалғыссырап. 
 

Ақын қазақтың осы өлеңін татардың 
өлеңдерінен əлдеқайда биік қояды. «Көрдіңіз 
бе? – дейді ақын. – Қазақ шайырлары өзінің 
сүйгенін қалай мақтай білген! Біздің татарлар 

ақындық жағынан қазақтардан да артта қалғаны 
осыдан көрінеді» [6]. 

Мақаладан, ондағы талдаулар мен 
ойлардан автордың биік көркемдік, эстетикалық 
талғамы, əдеби білімі, теориялық дайындығы  
көзге түседі. Қазақ жəне татар ғашықтық 
жырларының табиғатын тамаша таразылайды. 
Жиырма жасқа толмаған жас талант үшін бұл 
үлкен жетістік екенінде сөз жоқ.  

1907 жылы 9 июньде Ғабдулла Қазандағы 
баспагер Ғылметдин Шəріп деген кісіге 
баспадан бастырып шығару үшін өзінің өлеңдер 
жинағын жіберіп отырғанын жазады. Баспагер 
бұл кітапты сол жылы қарашада бастырып 
шығарады. Осы жылдың аяғына қарай Қазанда 
Ғабдулланың тағы бір кітабы  («Шүрəллə») 
жарық көреді. Оралдың талантты жас 
ақынының аты енді Қазанда, Орынборда, 
Петербургте белгілі бола бастайды. Еліне, 
Қазанға қайту тілегі таланты ашылған жас 
қаламгерді қатты толғанысқа түсіреді. 
Ғабдулланың Оралда жазған жырларының бір 
тобы «Жырлар дəптері» деген атпен Қазанда 
Ғ.Ибрагимов атындағы институттың мұраға-
тында сақтаулы. Онда жиырма сегіз жыр 
болған. Бəрі автордың өз қолымен жазылған. 
Ортасында «Хан қызы» атты жыры жазылған 
бет жыртылып алынған [6]. Осы өлеңдер 
ақынның бес томдық шығармаларының екінші 
томында «Жырлар дəптері» деген атпен 
топтастырылып жарияланды. Айтылған жайлар 
Ғабдулланың шəкірт баладан азамат болып 
өскенге дейінгі өмір жолында, белгілі ақын 
болып қалыптасуында қазақтың Орал 
қаласының орны ерекше екендігін көрсетеді. 

Орал ХХ ғасырдың басында тарихы бай, 
халқының көзі ашық, батыспен де, шығыспен де 
тығыз сауда-саттық, мəдени, саяси қатынас 
жолындағы өркениетті қала болатын. Пугачев 
көтерілісінің өрісі болған, Даль мен Пушкиннің 
жолы түсіп, арнайы келіп аялдаған, 
В.А.Жуковский, Лев Толстой тоқтаған көп 
ұлтты Орал қаласы саудагерлердің, қолөнер-
шілердің, өнердің өнімді орталығы еді. 
Ғабдулла осы қалада оқып, білім алады, тəлім-
тəрбие көреді, өседі, шығармашылықпен 
айналысады, қызмет етеді, таланты ашылып, 
дарынды ақын болып қалыптасады. 

1905 жылғы революцияның ақырғы бір 
толқыны іспетті болған 1907 жылғы Үшінші 
июль оқиғасы Ғабдулланың көңілін қатты 
толқытады. Оның үстіне думадағы оңшыл 
депутаттардың парықсыз сөздері татар халқы-
ның тағдырына қауіп төндіруге бағытталған 
мазмұнымен құйындай ұйтқыды. Уфадан 
сайланған депутат Кəлимулла Хасанов думаның 
мамыр айындағы мəжілісінде мұсылман 
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мектептерінің жағдайының жамандығын, мем-
лекет тарапынан ешқандай көмек болмай 
отырғанын айтқанда, Пуришкевич, Сазанович 
жəне басқа депутаттар орындарынан өре тұрып, 
жұдырықтарын түйіп, татар халқының Ресей 
жерінен мүлде кетуін, Түркиеге қоныс аударуын 
талап еткен еді. Бұл татар халқының көзі ашық 
азаматтарының, солардың ішінде Ғабдулланың 
да үлкен наразылығын, ашу-ызасын туғызды. 
Осы тұстағы көңіл күйі мен азаматтық 
ұстанымын жас ақын «Кетпейміз» деген 
өлеңінде оттай жанған, жалындай шалқыған 
сезіммен білдірді. Ақын осы өлеңінде қоғамның 
ішкі қайшылықтарын, бір-біріне дұшпан 
əлеуметтік топтар мен таптардың ара-
қатынастарын, қазынаға қол салған сұғанақтар 
мен қайырымсыз байлардың, жаны аяулы 
жақсыны аңдып, тырнақ астынан кір іздеген 
патша жансыздарының, қылп еткенге қылыш 
сермеуге, қыңқ еткенге қамшы сілтеуге дайын 
тұрған жазалаушы қолдың қалпын, бостандық 
пен құлдық жайын азаматтық биік тұрғыдан 
пайымдады, халықтың еркіндік, бостандық 
аңсаған рухын жалаудай желбіретіп, көкке 
көтерді.  

1907 жылдың аяғына қарай Ғабдулла сегіз 
жасында панасыз жас бала шағында қалдырып 
кеткен туған еліне, сүйікті Қазан қаласына қазақ 
жерінен аты мəшһүр ақын, белгілі публицист, 
айтулы азамат болып оралады.  

Қазанға келгеннен кейінгі жағдайы 
жайында ақын Г.Қариевке жазған хатында 
былай дейді: «Мен қазір Қазандамын. Оралда 
Қазан туралы сөйлей-сөйлей аузымның суы 
құрғап, ол жайлы жырлар жазушы едім. Енді 
осындамын. Мұнда көңілді. Достар, зиялылар 
көп, сөйлесеміз, кеңесеміз, оқимыз. Өзіміз де 
жазамыз» [7]. Осы хатында Ғабдулла Оралдың 
мұсылмандарының қараңғылығына жаны 
ашитынын аңғартады. Оралдың ескілігін, 
шағындығын айта отырып, Қазанның ауа 
райының өзінің денсаулығына аса жайлы 
болмағаны жайында бір ойдың ұшын шығарып 
қояды. Ғазиза апасына хатында Қазанға келгелі 
тағы бір өлең кітабын жазғанын айтады [8].  

Оралдың ақын өміріндегі орны, маңызы 
қанша жоғары болды дегенімізбен, нағыз ұлт 
ақыны үшін өзінің ұлттық ортасынан, ұлттық 
əдебиеті мен мəдениетінің орталығынан тыс 
болу бақытсыздықпен парапар. Ғабдулланың 
Қазан туралы, Қазанға келгеннен кейінгі көңіл 
күйіндегі шалқыған сезімнің лебін осы 
тұрғыдан түсінген парыз. Отанына оралу 
ақынның шығармашылық, қоғамдық өмірінің 
жаңа белесінің, жаңа дəуірінің басы болды. 
Қазанда Ғабдулланың ақындық, азаматтық 
өмірінің маңызды да мəнді, жемісті кезеңі 

басталды. Қазан университетінің оқытушылары, 
профессорлары, ғылыми кітапханасы, Қазанның 
əдеби, мəдени ортасы, шығармашылық 
айналасы білім іздеген, рухани азық іздеген 
талантты жан үшін есепсіз зор байлық, қымбат 
қазына еді. 

Ғабдулла келгенге дейін Қазанда халық 
əдебиеті, балалар əдебиеті үлгілерін жинау, 
зерттеу ісі қолға алынбаған еді. Ол енді өзі үшін 
де, халқы үшін де қымбат, аяулы осы қазынаны 
ел игілігіне айналдыру жолында еңбектенді. 
Өлеңдері мен дастандарын, мақалаларын, 
публицистикасын жазумен қатар халық əдебиеті 
үлгілерін жинау, бастыру, насихаттау, зерттеу 
ісімен айналысты. Нəтижесінде 1907 жылдан 
1913 жылға дейінгі аралықта халық əдебиеті 
бойынша төрт, балалар əдебиеті бойынша он 
үш, барлығы отыздан астам кітап дайындап, 
бастырып шығарды. Халық əдебиеті мəселелері 
бойынша зерттеу жүргізді, лекциялар оқыды. 
Халық əдебиеті үлгілері негізінде өлеңдер, 
дастандар жазды. Халық əдебиеті үлгілерін 
іріктеп, мектеп оқушыларына арналған оқу 
құралдарын, оқулықтарын дайындап шығарды.  

Ғабдулланың асыл уақытының мектеп 
оқушыларына арналған кітаптарын дайындауға 
кетіп жатқанына өкініш білдерген Сағит деген 
тілектесіне жазған хатында Ғабдулла мынадай 
түсінік береді: «Мен мектептеріміздің менен 
жəрдем күткенін көрдім. Мен оған салқын қарай 
алмадым. Мектеп кітаптарын жаза бастадым. 
Мен жазған кітаптарымда (əлбетте, 
хрестоматия) орыстардың Пушкині, Лер-
монтовы, Аксаковы, Майковы, Плещееві жəне 
басқалары да көп болғанын құп көремін. Мен 
тəржіма еткен жəне пайдаға асқан шығар-
маларым татар мектебінде (маңыздылығы 
жағынан) бірінші орын алмақ. Осы іске мен өз 
ықтиярыммен кірістім. Бұған менің моральдық 
та, заңды да хақым бар еді. Иншалла, татар 
балаларының рухына пайдалы ықпалым 
болмақ» [9]. 

 Хаттың өзегіндегі ең басты ой ақынның 
соңғы сөйлемінде. Ақын мектепте оқып жүрген 
татар балаларының рухының татар халық 
əдебиетінің негізінде, əлем классиктерінің 
шығармалырының асыл үлгісінде қалыптас-
қанына ерекше мəн береді. Оны өзі үшін де, ел 
болашағы үшін де маңызы зор іс ретінде 
бағалайды. Ақынның ағартушылық, демократ-
тық қызметінің жарқын бір қыры осы бағытта 
көрініс тапты. 

«Халық əдебиеті» деп аталатын еңбегінде 
Ғабдулла өзінің əдеби білімінің молдығын 
көрсетті. Бұл еңбек əуелде 1910 жылы 15 
сəуірде лекция түрінде оқылған. Осы еңбегінде 
ақын: «Халық жырлары - біздің бабаларымыз 
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қалдырған ең қадірлі жəне ең бағалы мирас» 
[10],- деп, биік пікір айтты. Кей тұстарда халық 
өлеңдерінің мазмұны мен пішініне өзінің көңілі 
толмайтынын да ашық білдіреді. Осындай 
пікіріне мысал ретінде ақын татар халық 
өлеңдерінің тобынан мына бір өлеңді келтіреді: 

 
Қалпағым бар, шəлім жоқ  
(Калфагым бар, шəлем юк), 
Шəлі алдырмай халім жоқ  
(Шəл алдырмый хəлем юк). 
Сенен басқа сүйгенім жоқ  
(Синнəн башка сөйгəнем юк), 
Сені алмай халім жоқ  
(Сине алмый хəлем юк). 
 

Ақын айтыс жайында да өз ойларын 
тереңнен таратып баяндайды. Татар халық 
əдебиетіндегі айтыс жанрының үлгілерін қазақ 
халық əдебиетіндегі айтыс жанрының 
үлгілерімен салыстырып пайымдайды. «Қазақ 
халқында болған бір-бірімен айтысып жырлау 
біздің халықта да бар,- деп жазады ақын. - 
қарама-қарсы жырласқанда, біздің халық бір-
бірінің есімдерін жырға қосып, еш керексіз, 
мағынасыз сөздерді айтқандықтан, жырлары 
дəмсіз шыққан»[10]. 

Ақын халық əдебиетінің елдің рухани 
өміріндегі маңызын өте жоғары бағалайды. 
«Шын халық тілін, шын халық рухын бізге тек 
халық жырларынан ғана табуға болады» [10],- 
деген қорытындыға келеді. Бұл Ғабдулла 
Тоқайдың өз заманының қоғамдық ойынан озып 
барып білдірген биік эстетикалық көзқарасы еді. 

Ақын Қазан айналасындағы, одан алыс 
жатқан халықтың тұрмыс-тіршілігін көріп, 
елінің қараңғылығына, надандығына жаны 
ауырады. 1908 жылы жазда Фатих Əмірханға 
хатында осындай жағдайда көргендері мен одан 
көңіліне түйгендерін жабырқап отырып жазады: 
«жетімдер, фақырлар, ашыққандар, ауылдан 
ауылға сатылып жүргендер, рақымсыз татар 
байларында малай болу... Бұл хал əбден 
тойдырды мені. Фатих Кəрімов Орынборға 
шақырған еді...» [11]. Халықтың өмірін, 
қайыршылық жағдайын өз көзімен көрген, 
солардың бəрін кезінде өз басынан өткізген 
ақын ойланбай, толғанбай тұра алмайды. 
Халқына қалай қамқар болудың, игілік 
жасаудың жолдарын іздестіреді. 

1910 жылы 9 қарашада Сағит Сүйншəліге 
жолдаған хатында елдің, өзінің жағдайына 
көңілі толмай: «Мен өзім тұрмыстан, оны 
түсінуден, ол туралы ойлаудан мүлде безіндім» 
[12],- деп жазды. Ал келесі жылдың наурызында 
Сағит Рəмиевке жолдаған хатында осы көңіл 
күйінен арыла алмай: «Көз алдым қараң-
ғыланды, бар тұрмыстан, бар тірліктен жəне 
өзімнің қиялдарымнан толық үміт үздім» [13],- 

деп, мұң шақты. Əрине, ақын мұны бір сəттік 
əсердің негізінде жазбағаны анық. Өзінің 
тұрмыс жағдайының ауырлығы, халықтың 
қайыршылық жағдайы, патша тыңшыларының 
тіміскі істері, байлықтың басын ұстағандардың 
қайырымсыздығы, биліктің басында жүрген-
дердің зорлығы, қулық пен сұмдық ақынның 
ағартушылық, демократиялық көзқарасына, 
танымына мүлде қайшы еді. Осы қайшылық 
оны осындай торығуға дейін алып келеді. Əйтсе 
де ақын шығармашылықтан қол үзбейді. Өз 
шығармаларымен қатар осы жылда бірқатар 
аудармалар жасайды. М.Ю.Лермонтовтың 
«Пайғамбарын» татар тіліне аударады. 
Аудармасының шамадағыдай шыққанына көңілі 
толады, бірақ оны оқырмандарға ұсынуға 
батылы бармай отырған жайынан хабар береді 
[12]. 1911 жылы «Сөз өнерінің теориясы» 
сияқты еңбектің жасалмағанын айта отырып, 
ақындар үшін өлең құрылысының теориялық 
жүйесінің жоқтығына қарамастан, уəзін мен 
келісімдер түрліше болса да, терең мағына, 
гөзəл пішін керектігіне назар аударады [14]. 
Осы ойларына қарағанда, ақынның татар 
өлеңінің теориясын жасау туралы ниетте 
болғаны аңғарылады. Бұл ниет туған халқының 
əдебиеті мен өнерін шексіз сүйген, соның 
өркендеуі жолында бар күшін, білімін жұмсауға 
даяр, бірақ мүмкіншілігі шектеулі ғазиз жанның 
биік мұратынан хабар береді. Осы жылы Сағит 
Сүйіншəліге жазған басқа бір хатында ақын 
ерекше мəнді шығарма жазбақ ойда жүргенінен 
хабар береді. «Бір поэма хақында басымда түрлі 
қиялдар жүр. Ол - татарша, татар рухында, татар 
геройларыменен дүниеге бір «Евгений Онегин» 
алып келу. Алла не берер. Сен, қолыңнан келсе, 
тырысып көр. Мен де» [15]. Айтылған жайлар 
Ғабдулланың ойында бір емес, бірнеше 
шығармашылық ой өзегінің қатар пісіп-
жетілгенін көрсетеді. Оның үстіне ол осы 
шығармашылық ойларын жасырмай, ақын 
досына айтады, айтып қана қоймай, оған өз 
көкейіндегі осы тақырыпта кесек туынды жазу 
туралы кеңес береді. Мұндай ұсыныстың, 
кеңестің негізінде де үлкен азаматтық, ірі кісілік 
жатыр деп білу парыз. 

Ақын «Пеш үсті хиссасы» естелігінде 
(«Бастан өткен бір іс») 1911 жылы күзде болған 
бір жайды баяндайды. Күзгі қара суықта ақын 
от жағылмаған суық пəтерде қатты тоңады. Осы 
күндердегі ахуалын ақын «Тоңушы» өлеңінде 
де баян етеді. От жағылмаған суық пəтерде 
тоңған ақынға безгек жабысады. Бойын жылыту 
үшін ыстық шəй ішеді. Бүкіл денесі жүріп келе 
жатқан пойыз секілді селкілдеп, дірілдегенде, 
шəй ішудің өзі қиынға айналады. Бірақ ақын 
қалтыраған қолымен кеседегі ыстық шəйін 
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үзбей ішіп, бой жылытуға тырысқан. Одан да 
медет болмаған жағдайда, бар киімін, көрпесін 
жамылып, бүркеніп жатуға мəжбүр болған. 
Осылай жатып жіпсіп, терлегенде ғана аурудың 
құрсауынан босанып, жан шақырған. Мұндайда 
аурудың азабы басылғанмен, өзі əбден 
қалжырып, сүлдесі құрып тұрар еді [16]. Ақын 
өзінің осындай жағдайына сабырмен қарауға 
дағдыланады. Сағит Сүйіншəліге хатында: 
«Ауруымның ұстамағанына бүгін сегізінші күн. 
Ауруыма қайғырмағаным секілді саламат-
тығыма да қуанбаймын. Бəрібір» [17]. Осындай 
халден қажыған ақын қысқа қарай ауылға 
кетеді. 

1912 жылы 1 қаңтарда Ғылметдин 
Шəріпке жолдаған хатында ақын ауылға 
келгенін, Үшүйліден өзіне шағын бір үй 
берілгенін, күніне екі рет от жағылатынын, 
үйінің жылылығын айтады. Ертеменен жаңа 
сауған сүт ішеді. Біраз əлденіп, денсаулығы 
жақсарып қалады. Он бес күннің ішінде 
Қазанның қара суығында басынан өткен 
тауқыметтің бəрін ұмытқандай болады.Осы күні 
Ахмет Орманшиевке жолдаған хатында 
Грибоедовтың «Ақылдан азабы» мен 
Лермонтовтың «Толық шығармаларын» жіберу 
туралы өтініш білдіреді. Аурудың құрсауынан 
босанғандай болғанын сезінген ақын шығарма-
шылық ізденіске түседі.  

Біраздан соң ауылдан он шақырымдай 
жердегі базарлы ауылға барады. Сол жерде бір 
орыс шалдың үйіне түседі. Қасындағы серіктері 
базарға кеткенде, бұл үй иесінің қасында қалып 
қояды. Сол үйде денесі тоңазып, ауруы қайта 
белгі бере бастағанда, қожайын мұны пештің 
үстіне жатқызыды. Пеш үстінің жылылығынан 
ақынның тұла бойы балбырып, рахат күйге 
түседі. Осы күйіне бек разы болған ақын былай 
дейді: «Егер мен бай болсам, үй иесі қартқа 
оның пешінің үстінде жатқан уақытымның əр 
минутына бір теңге берер едім» [16]. Осылай 
рахат күй кешіп жатқанда, ақынның есіне 
ілгеріде бір жазған өлеңінің жолдары түседі. 
Онда ақын қартаймайтынын, қарт болып қарап 
отырмайтынын, Құдай қос көрсе, жылу іздеп 
пеш үстіне де шықпайтынын, керек қызуды 
шайырлықтан алатынын жазған екен. Енді пеш 
үстінде жылынып жатып, сол өлеңінің осы 
мағынадағы төрт жолын есіне алғанда, ақын 
өзінен-өзі күліп, былай дейді: «Иə, шайыр бір 
басқа да, дүниені айналдырушы шығыр бір 
басқа» («шигырь башка да, дөньяны 
əйлəндерүче чыгыр башка») [16]. 

Ғабдулла Үшүйліде біраз əл жинаған соң, 
сол жылы қыста Қазанға қайтып келеді. Қазанда 
жеке пəтер жалдап тұрады. Пəтердің 
қожайындары жайсыз келеді. Өзінің де жағдайы 

болмайды. Одан басқа пəтерге көшеді. Осы 
жылы ақын Самараға, одан Уфа арқылы 
Петербургке келеді. Дəрігерлерге қаралады. 
Дəрігерлер Петербургтің ауа райы денсау-
лығына жайсыз екенін, елге қайтып, қымыз ішуі 
керектігін айтып, кеңес береді. Дəрігер 
Ғабдулланың денсаулығының жайын оның өзіне 
ашық айтпай, қасындағы достарына айтады. 
Олар дəрігердің сөзінен Ғабдулланың 
ағзаларының төрттен үш бөлігі туберкулез 
ауруынан тозғанын біледі. Ақын Питерде он үш 
күн болып, мамырдың басында Уфаға оралады, 
онда бірнеше күн демалып, Тройцк қаласына 
келеді. Осы шақтағы жағдайына қарай ақын 
естелігінде («Мəкалəй махсуса») былай дейді: 
«...менің аурудан басқа ісім жоқ. Бір зор іс 
тындырып жүрген секілді əлдеқайда барып 
ауырып жүрмін. Ауылда ауырдым. Қазанда 
ауырдым. Самарда ауырдым. Уфада ауырдым. 
Патша тұрып жатқан шəһəр Петербургкке 
барып ауырдым. Троицк халқы да көрмей 
қалмасын деп, мұнда да ауырдым» [18]. Ақын 
Тройцкіден қазақ аулына келеді. «Қаланың 
қоқысынан, зауыттардың түтінінен, бұзылған 
ылғал ауадан қашып шығып, арбадан кемеге 
отырып, кемеден отарбаға ауысып жүріп əбден 
есім ауған мен бейшара, ақыры, бір рахатқа, 
тыныштыққа жетіп жығылдым, - деп, қымызды 
ауылға келгендегі көңіл күйін сүйініп 
сипаттайды. – Бұл - сахара. Бұл - қазақ жері. 
Əуелі «бисмилла» деп, шешініп тастадым. 
Даланың құрғақ ауасы. Сүт, қаймақ, жаңа ғана 
сауған саф саумал. Бүгін ғана сойылған малдың 
жас еті. Бəрі табиғи, бəрі алдаусыз» [18]. Қазақ 
даласының табиғи тазалығы, кеңшілігі мен 
молшылығы, қайырымы мен мейірімі ақынның 
жан сарайын жаздай жадыратады. Жарты əлемді 
шарлап, ойындағы жеріне шаршап жеткен ауру 
ақын алғашқы күнгі осы көңіл күйін өзінің 
«ОллаҺи» атты өлеңінде көркем тілмен, 
шынайы шабытпен жеткізді. Қазақ даласына 
дертіне дауа, ауруына шипа іздеп келгендіктен, 
айналасына сүйіспеншілікпен, өмірге деген 
құштар сезіммен қарайды. Ауруына емді, 
дертіне дауаны қазақ даласынан табатындай 
үміт құшағында тербетіледі. Өлеңде сурет-
телген қазақ даласының саф ауасы, аспанда 
қазақтардың өзі секілді көшіп жүрген ақша 
бұлт, жайнаған жасыл жер, сайраған құстар, 
желпіп ескен самал жел – осылардың бəрі 
ақынның жабырқаған көңіліне, қажыған тəніне, 
шаршаған жанына жайлы əсер етеді. Ақын 
осындай жағдайда қазақ даласында екі айдан 
аса тұрады. 

Ақын 1912 жылы жазда Ғылметдин 
Шəріпке былай деп жазды: «Мұнда хəлім 
жақсы, етке тоқ, қымызға қарық болып тұрмын. 
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Тройцкіден 25 шақырым жерде тұрамын. Екі 
қазақ үйінен басқа айналада көзге ештеңе 
көрінбейді. «Ауруым, тағы басталмаса, енді 
қайтты», - деп қараймын өзіме» [19].  

Ғабдулла шілденің аяғында Қазанға 
қайтады. Қазанда ол қонақ үйде тұрып, ақын, 
жазушылармен, журналистермен, баспа-
герлермен қоян-қолтық, қызу жұмыс жасайды. 
Шығармашылық жолдағы зиялылармен бас 
қосып, əдебиет, мəдениет, білім, ел тұрмысы 
туралы пікір алмасады. Ағартушылық, демокра-
тиялық ойларын жүзеге асырудың жолдарын 
іздестіреді. Елдің, ел жастарының оқуына, білім 
алуына зор көңіл бөледі. Осы мақсатта 
жорналдар, кітаптар шығару ісіне белсене 
араласады. Өзі де бірнеше кітап шығарады. 
«Жан азығы» атты өлеңдер жинағы жарық 
көреді. Мектеп балаларына арналған əдебиеттік 
оқу кітабы (хрестоматия) баспадан шығады. 
Күзге салым ақынның денсаулығы нашарлайды. 
Патша үкіметінің Қазандағы көзі мен құлақтары 
ақынның ниеттестері мен өзінің басқан іздерін 
аңдып, соңдарына тыңшы салып қояды. Ауру 
айналдырып, дерт меңдеген ақын қатты 
шаршап, шалдығады. Ұйқысы бұзылады. Сəл 
нəрсеге ашуланып, əр нəрсеге үрке қарайтын 
болады. Көңіліне үрей ұялайды. Əйтсе де ол 
шығармашылық жұмыстарын бір сəтке де 
тоқтатпайды. Меңдеген ауру, тұрмыс тауқыметі, 
толассыз еңбек, санаға салмақ салған сыртқы 
қысым нəтижесінде ақынның халі мүлде 
төмендеп кетеді. 

1913 жылдың ақпанында Ғабдулла 
ауруханаға түседі. Аурухана емшілері ақынның 
жағдайын көріп, жанашырлық көрсетеді. Осы 
шақтағы жайының қаншалықты ауыр екендігін 
ақынның Фатих Əмірханға хатында көрініс 
тапқан мына сөздерден аңғаруға болады:  

«Аурухана дəрігерлері маған: 
-Ауруханаға неліктен ертерек келмедіңіз? 

- дейді. Мен оларға: 
-Біз аурухананы өлімнің əуелгі стансасы 

деп білеміз. Аз да болса жарық дүниеде жүре 
тұрғым келгендіктен сөйттім, - деп жауап 
бердім» [20]. 

Ақынның сөзінен əзіл лебі сезілгендей 
болады. Əйтсе де онда шындық бар еді. 
Ақынның өз жағдайын жақсы білгенінде сөз 
жоқ. Сарқылуға таяған өмірінің əр сəтін 
шығармашылыққа арнады. Қолына қалам 
ұстауға күші барда, ақыл жарығы сөнбей 
тұрғанда шығармашылық мақсаттарын іс жүзіне 
асырып үлгеруге асықты. Өмірінің ақырғы сəті 
таянғанда, ақын осы ісінің нəтижесін көріп, 
көңілін демдегендей күй кешеді. Сол күйдің 
əсерімен ең соңғы мақаласында былай деп 
тебіренді: «... тыр жалаңаш қалып, талансам да, 

тұрмыста бек қатты алдансам да, жасымаймын, 
Аллам жол ашар əлі дедім... Алла жол ашты... 
Əй, жер жүзіндегі түркі баласы, ғалымсың ба, 
хəкімсің бе, падишамысың, қайыршымысың, 
енді кетерде мен сенен ұялмаспын, енді сен кім 
болсаң да, мен саған жазған кітабымды мақтана-
мақтана ұсына аламын... Алла - тілекке 
жеткізуші» [21]. Осыдан көп ұзамай ақын дүние 
салды. 

Татар халқының ұлы ақыны Ғабдулла 
Тоқайдың өмір жолы азапты жол болды. Сəби 
кезінен жабысқан жетімдік, жоқшылық, дерт 
оны өз құрсауынан бұл дүниеден өткенше 
шығармады. Сондай жағдайда, тұрмыстың 
қайғысы мен қасіретінің сазын толарсақтан 
кеше жүріп, жарығы мен жарқылы жаһанның 
жанарын жайқағандай жақұт жырлар жазды. 
Татар халқының əдеби тілінің негізін қалады. 
Татар халқының азаматтық, қоғамдық санасы-
ның жаңаруына ықпал етті. Татар əдебиетінің 
дамуына өлшеусіз зор еңбек сіңірді. Ауру күн-
дерінің қайғысына күйінбегені, сау күндерінің 
тыныштығына сүйінбегені секілді жоқ күн-
деріне тарынбады, бар күндеріне табынбады. 
Мақтанға салынбады. Бəріне бірдей қарады. 
Бəріне төзді. Бəріне шыдады. Бұ дүниенің азабы 
мен мехнатынан ол өліп қана құтылды. 

Алла рақым етсін Ғабдулла Тоқайдың 
рухына. 
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Аннотация. Мақалада қарастырылған мəселелер. Ассоциативтік эксперимент туралы 
түсінік. Психолингвистикадағы негізгі əдістер. Психолингвистикадағы ассоциативтік 
эксперименттің əдіс ретіндегі орны мен маңызы. 
Тірек сөздер: психолингвистика, ассоциация, ассоциативтік эксперимент, ассоциативтік өріс. 

М. Мамбетова  
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ГЛАВНЫЙ МЕТОД В 

ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ 
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Понятие об ассоциативном эксперименте. 
Основные методы в психолингвистике. Роль и значение ассоциативного эксперимента 
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M. Mambetova 
ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS THE MAIN METHOD IN PSYCHOLINGUISTICS 

Abstract. The issues dealt in this article. The concept of  associative experiment. Basic methods in 
psycholinguistics. The role and significance of the association experiment in psycholinguistics.  
Keywords: psycholinguistics, the association, the association experiment, associative area. 
 
Ассоциация латынның «аssосіаtіо – біріктіру» 
деген сөзін білдіреді. Ассоциация – екі түрлі 
танымның өзара байланысы (сезіну, түсіну, 
ойлау, елестету қабілеттері арқылы жүзеге 
асады.). Бұл ұғым Платон мен Аристотель 
заманында пайда болғанмен, ассоциация деген 
ғылыми атауды XVII ғасырда Дж. Локк енгізген 
болатын. Ассоциация – жеке субъективті 
тəжірибеге негізделген белгілі объективті 
немесе құбылыс арасындағы байланыс. 
Ассоциативтік тəжірибеден субъектінің нəр 
алған мəдениеті мен өмірлік тəжірибесі 
байқалады. Ассоциация ұғымымен тығыз 
байланысты ғылымда ассоциацивтік өріс ұғымы 
да бар. Ассоциацивтік өріс – «тілдік 
бірліктердің жиынтығы, мазмұн ортақтығына 
қарай біріккен белгілеуші құбылыстардың 
ұғымдық, заттық жəне функционалдық 

ұқсастығы. Ол ассоциациялы сөздердің, тірек-
сөздердің төңірегінде берілуі ретінде түсініледі» 
[1, 183].  

Кез келген лексикалық бірліктің ассо-
циативтік өрісі əлемнің тілдік бейнесімен тығыз 
байланысты. Сол себепті ассоциативтік өріс 
құрамын талдау ұлттардың дүние-танымынан, 
психологиясынан, тұрмыс-тіршілігінен, салт-
дəстүрінен мол ақпарат алуға жол ашады. 
Сөздер арасындағы ассоциативтік қатынас 
психолингвистикалық эксперименттер бары-
сында анықталады. Эксперимент тірек-сөзге 
байланысты ойға түскен барлық сөздерді жазып 
алуға негізделеді. Нəтижесінде алынған сөздер 
тобы ассоциативтік өріс деп аталады. Оның 
құрамы, экспериментке түсушілердің анықтауы 
бойынша тірек-сөзге қатысты ассоциативтік 
өріс құрайтын ортақ байланыстылық деңгейін 
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анықтайды. Ассоциативтік мағына ұғымы 
адамда сөз бен ой арқылы түзілетін 
байланыстар мен қатынастардың терең 
үлгілерін, арнайы ішкі құрылымын табу бары-
сында, адамзаттың сан қырлы тəжірибесінің 
танымдық тұрғыдан ұйымдастырылуы негізінде 
қалыптасады. Сондықтан ассоциативтік мағына 
сөздің ассоциативтік байланыстарын талдау 
арқылы анықталады. 

Ассоциативтік эксперимент – ХХ ғ. 
басында К.Г. Юнг жəне онымен бірге М. Верт-
геймер мен Д. Кляйн ұсынған тұлға 
мотивациясын зерттеудің айрықша проективтік 
əдісін білдіру үшін психологияда бекітілген 
термин. Эксперименттің қарапайым түрі: 
тəжірибеден өтетін адам белгілі бір ақиқат 
дүниені таныту үшін қолданған тірек-сөздердің 
жинағын, бір типті ассоциациялардың жиілігін, 
ақиқат дүниеге деген адамның реакциясы мен 
құлқын білу. Рецепиент тірек-сөздердің белгілі 
бір жиынтығына неғұрлым тез ойына келген 
сөзбен жауап беруі тиіс. Сөйтіп, туындаған 
ассоциациялар олардың типі, бірыңғай 
ассоциациялардың жиілігі бойынша, тірек-сөз 
бен респондент арасындағы уақытпен белгі-
леніп, мінез-құлық жəне физиологиялық 
реакция тіркеледі. Бұл деректердің негізінде 
жасырын респонденттердің əуестігі мен 
«аффективтік комплекстері» туралы қорытынды 
жасалады. Бұл əдістеме ары қарай А.Р. 
Лурияның зерттеулерінде дамыды, ол «түйіндес 
моторлық əдістемені» ұсынды, онда респондент 
ауызша жауаппен бірге екі қолымен белгілі бір 
қимылдар жасауы керек. Сонда қозғалыс 
координациясын талдау тəжірибеден өтуші 
адамның аффективтік реакциялары диагнос-
тикасының мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңей-
туге мүмкіндік береді. Ассоциативтік экспери-
менттің еркін, бағытталған, тізбекті түрлері бар. 

Ассоциативтік эксперимент жауаптарын 
талдауда ең алдымен синтагматикалық жəне 
парадигматикалық ассоциациялар айқындалады. 
Ассоциативтік эксперимент психолингвис-
тикада, психологияда, əлеуметтануда, психиа-
трияда кеңінен қолданылады. 

«Словарь лингвистических терминов» 
сөздігінде ассоциацияны «Тілдік бірліктерді 
формалды жəне қисындық-мағыналық белгілері 
бойынша біріктіру (топтау)» деп анықтайды  
[2, 58]. Сөздің ассоциативтік байланысы 
ассоциативтік эксперимент негізінде анық-
талады. Ал ассоциативтік эксперимент – сөздің 
психологиялық мағынасын зерттейтін, жеке 
тұлғаның тəжірибесі негізінде жинақталған 
ассоциацияларды анықтауға бағытталған тəсіл.  

Еркін ассоциативтік экспериментке 
ешқандай шектеулер болмайды, ол жауап 

берушінің тірек-сөзді естігенде ойына түскен 
сөздердің бəрін тізіп жазып беруіне негізделеді, 
сөздің сыртқы, мазмұндық ерекшеліктері 
шектелмейді. Ал мақсатты ассоциативтік 
экспериментте эксперимент жүргізуші жауап 
берушіге белгілі бір мақсатқа қатысты шек 
қояды. Мысалы, тек зат есімдермен ғана жауап 
беру жəне т.с.с. Сөздің ассоциативтік 
байланысын зерттеу сөздің ассоциативтік өрісі 
оның коммуникативтік əлеуетін бейнелейді 
деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
Сөздің коммуникативтік əлеуетіне тілдесім 
барысында айтылым элементі ретінде белгілі 
аялық білімге ие болып, қолданылу аясының 
ауқымды болуы, оның басқа мағына түрлерімен 
(лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық, 
уəждік, стилистикалық, прагматикалық) бай-
ланыстылығы жатады. Сөз адам жадында сөз 
ретінде емес, белгілердің жиынтығы ретінде 
сақталады. Сөздер қолданылған мезетте жады 
арқылы шығарылмайды, керісінше осы сөздерді 
құрайтын белгілерден құрастырылады. Сөздің 
психологиялық мазмұны, ең алдымен, сөйлеу 
əрекетінде сөздердің бір-бірімен əртүрлі қарым-
қатынас негізінде берілетін мағынаның 
ажыратушы белгілерінің семантикалық бөлікте-
рінің жүйесі. Олар дерексіз лингвистикалық 
ұғым ретінде емес, қарым-қатынас кезінде, 
əрекет үстінде, яғни сөз қолданысының линг-
вистикалық, психо-логиялық, əлеуметтік жағ-
дайлары толығымен ескеріле отырып қарасты-
рылады. Басқаша айтқанда, мағынаның психо-
логиялық құры-лымы сөздік құрамның бірлігі 
ретінде қатар қою, сыбайластыру жүйесі 
арқылы анықталады. Ал сыбайластық пен 
қарама-қарсылық жүйесі дегеніміз – сөздердің 
ассоциативтік байланыстар жүйесі, ал сөздің 
психологиялық құрылымы – бұл оның 
ассоциативтік құрылымы. 

Сөз – ақпарат тасушы, оның бұл қасиеті 
сөйлеу əрекетінде жүзеге асады. Сөздің 
қолданылуы сөйлесу кезіндегі жағдаятқа 
байланысты. Алайда мағына психологиялық 
құбылыс ретінде қолданылу жағдайынан тыс 
керек сəтте жоғарыға шығады. Ассоциативтік 
мағына белгілі бір тірек-сөзге тірек-сөздің 
мағынасымен байланысты мазмұнды көрсетеді, 
яғни ассоциация – олардың астарындағы қарым-
қатынас негізінде қалыптасқан байланыс. 
Ассоциативтік эксперимент белгілі бір топ 
арасында жүргіледі. Тірек-сөз бен əрекет-сөздің 
арасындағы байланыс əртүрлі болуы мүмкін. 

Мəдени концептінің психологиялық мағы-
насы ассоциация арқылы ашылады. Ассо-
циациялық өрісті талдау тілдік бірліктердің 
семантикалық сипатын анықтауға көмектеседі, 
мəдени-тілдік сема туралы ақпараттың маңызды 
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көзіне айналады. Бұл ассоциация мен ұғым-
дардың ассоциациялануын түсіндіру барысында 
жүзеге асады. Семантикалық доминантты 
айқындап, жаңа коннотаттық мағынаны білдіре-
тін ассоциативтік кешенге талдау жасау концеп-
тіні анықтаудың міндеті болып табылады. 

Сөздің ассоциативтік байланысы жеке 
тұлғаның, ұлттың дүниетанымымен, психо-
логиясымен, тəжірибесімен тығыз байланысты. 

Психолингвистикадағы ассоциацияның 
тіл біліміндегі тəжірибесіне келсек, Л.В. 
Щербаның тұжырымдарын негіз етуге болады. 
1931 жылы Л.В.Щерба жағымды жəне 
жағымсыз түрді анықтау үшін ассоциативті 
тəжірибе жасаған болатын. Жағымды 
тəжірибеде белгілі бір сөздің қандай да бір 
мағынасын болжау, белгілі бір форма жайлы, 
сөз жасаудың немесе форма жасаудың ережесін 
қолдана отырып, əртүрлі фразалар тізбегі 
айтылатыны байқалған. Жəне бұл фразалар 
тізбегі дұрыс құрылған. Жағымсыз тəжірибеде 
дұрыс емес айтылымдар арнайы беріледі. 
Информант дұрыс емесін тауып, түзеуі керек. 
Вербалды ассоциацияны анықтау барысында 
ассоциативті тəжірибе жүргізіледі. Бұл тəжірибе 
ойға оралатын алғашқы сөзбен жауап берудің 
нұсқаулық қағидасы арқылы жүзеге асады. 
Зерттеу барысында адам не айтамын, қалай 
жауап беремін деп ойланбайтын нəтижелер мен 
реакциялары бақылауға негіз болады. 
Психолингвистикадағы ассоциативті экспери-
менттің басты мақсаты – ақиқат дүниені 
танытуда қолданылатын тіл бірліктері мен 
тіркестерін орынды мазмұнға сəйкес таңдай ала 
ма, белгілі бір стилистикалық жəне жалпы 
нормативтік жүйеге сай реттеп жеткізе ала ма, 
жоқ па деген мəселені шешу. Психолингвис-
тикада ассоциацияны анықтау үшін адамға тірек 
ретінде əртүрлі сөздер, суреттер, түстерді беріп, 
жауап ретінде олардың интерпретациясын 
бақылайды, яғни реакциясын байқайды. Демек, 
ассоциативті эксперимент «тірек-реакцияның» 
жүйесі бойынша жүргізіледі.  

Орыстың психолингвист ғалымы В.В. 
Волков бес түрлі ассоциативтік байланыс (тірек-
реакция) типтерін ұсынған болатын: парадиг-
матикалық, синтагматикалық, тақырыптық, 
фонетикалық, деривациялық [3]. 

А. Вежбицкаяның зерттеуіне сүйенсек, 
сөйлеу формасының ассоциациялық таңдау 
еркі идиоэтникалық əлемді қабылдаумен пара-
пар.Мəдени талдау синтаксисінің мəселесі 
экстралингвистикалық факторға тəуелді болып 
келеді, яғни ұлттық, халықтық пресуппозиция 
жүйесімен, менталитетпен байланысты. Əрбір 
ұлттық тілде халықтың əлемдік көзқарасы жəне 

оның əлемдік түcініrі мəдени дəстүр контексі 
арқылы  меңгеріледі [4]. 

П.П. Якубинский, «тіл – адамның өзін-
өзі ұстау қалпының түрі. Адамның өзін-өзі 
ұстауы психологиялық факт, адам организмінің 
пайда болуы əлеуметтік факт болып табылады» 
дейді [5]. Тілдік сананың жүйеленуі қоршаған 
ортадағы қарым-қатынасқа байланысты. Тіл 
ұлттық менталитетті білдіреді. Тіл арқылы 
ғасырдан ғасырға біздің мəдениаралық байланысы-
мыз, мəдениетіміз сақталып ұрпақтан ұрпаққа 
беріліп отырады.  

Тілдің мазмұндық жағын тану жол-
дарының арасында соңғы жылдары психолин-
гвистикалық əдістерге жүгіну зерттеушілердің 
назарын аудартып отыр. Линвомəдениеттану 
мен психолингвистиканың тығыз байланысы 
бүгінде еш күмəн тудырмайды. Тілдік құбылыс-
тардың табиғатын тану əдістерінің бірі 
ассоциативтік эксперимент əдісі болып 
табылады. Психолингвистикалық проблема-
тикада лексика-семантикалық зерттеудің белгілі 
бір орны бар, онда сөздің сөйлеу əрекетіндегі 
орны айқындалады, ақпаратты тану мен 
жеткізуде лексикалық жүйелердің фраг-
менттерін кешенді талдау жүргізіледі, əртүрлі 
тілдердің лексикасы мен семантикасына 
эксперименталдық талдау жəне т.б. жүргізіледі 
(А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, А.А. Брудный, В.В. 
Левицкий, А.П.Клименко, А.А. Залевская жəне 
т.б.). Лексика мен семантиканы психолингвис-
тикалық зерттеудің теориялық секілді тілдерді 
оқыту үшін қолданбалы да маңызы бар. 

Вербалдық ассоциацияларға негізделген 
ассоциативтік эксперимент əдісі зерттеліп 
отырған құбылысқа респонденттердің көз-
қарасы туралы мəлімет жинауға, коммуника-
тивтік орта қалайша адамның ассоциативтік 
базасын қалыптастыратындығын, оның дүниені 
қабылдауына қалай əсер ететіндігін түсінуге, 
зерттеліп отырған концептіні қабылдаудың 
этномəдени ерекшелігін айқындауға мүмкіндік 
береді. А.А. Леонтьевтің мына пікірі көпшілікке 
мəлім: «егер сөздік бірліктердің «мəдени» 
ерекшелігін, қандай да бір сөздің тікелей 
релевантты емес жанама семантикалық бай-
ланыстарын, оның семантикалық «орамдарын» 
жинақтау үшін неғұрлым объективтілікпен 
ашуға мүмкіндік беретін əдісті табу керек болса, 
сөзсіз бұл əдіс ассоциативтік эксперимент əдісі 
болып табылады...» [6, 14-15]. 

Тілдік жəне мəдени семантика арасын-
дағы біріктіруші бөлік психолингвистикалық 
эксперимент болып есептеле алады, онда 
ассоциативтік байланыстар, концептаялық 
өрістер, сонымен қатар талданып отырған ұғым-
ның жиілігі мен тіркесімділігі айқындалады. 
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Оның үстіне ассоциативтік эксперименттің 
мəдениетаралық зерттеулер үшін бай материал 
беретіндігі, еркін ассоциациялардың жалпы-
адамзаттық сипаты секілді əртүрлі мəдениеттер 
жағдайында сөздер арасындағы байланыс 
ерекшелігін айқындауға да мүмкіндік береді. 

Қарым-қатынастың ұлттық-мəдени ерек-
шеліктерінің сөзді қабылдаудағы сəйкестендіру 
үдерісіне ықпалын экспери-менталдық зерттеу-
дің мүмкін əдістерінің бірі ассоциативтік 
эксперимент болып табылады, себебі дəл осы 
ассоциативтік эксперимент қандай да бір 

социумға тəн байланыстардың белгілі бір 
жүйесіне тірек-сөзді қосуға, жатқызуға өз 
ықпалын тигізетін мінез-құлықтың дəстүрлі 
модельдерін ашуға мүмкіндік береді. 
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AN OPEN LETTER ON TRANSLATING 

By Martin Luther, 1530 

Translated from "Ein sendbrief D. M. Luthers. Von Dolmetzschen und Fürbit der heiligenn" in Dr. 
Martin Luthers Werke, (Weimar: Hermann Boehlaus Nachfolger, 1909), Band 30, Teil II, pp. 632-
646оRevised and annotated by Michael D. Marlowe, June 2003. 

The English version of Luther's Sendbrief vom Dolmetschen presented here is a revision of the 
translation done by Dr. Gary Mann for project Wittenberg. In revising Mann's translation I have used the 
German text of the Weimar edition of Luther's Works, and also the translation of Charles M. Jacobs (as 
revised by Theodore Bachmann) in the American edition of Luther's Works. Beside this I set the German 
text in original spelling, as reprinted in the edition of Erwin Arndt, Martin Luther. Sendbrief vom 
Dolmetschen und Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens. Mit einem Anhang 
ausgewählter Selbstzeugnisse und übersetzungsproben (Halle/Saale: Max Niemeyer Verlag, 1968) --M.D.M. 
 

Wenzeslaus Link allen Christgläubigen 
Gottes gnade und barmherzigkeit / Der weise 
Salomon spricht Wer korn inne helt / dem 
fluchen die leute / Aber sege kömpt ober den /so 
es verkeufft. Welcher Spruch eigentlich 
zuverstehen ist / von allem das zu gemeinem 
nutz oder troste der Christenheit dienen kann / 
Drumb schilt auch der Herr im Evangelio den 
untreuen knecht einen faulen schalck /das er sein 
gelt inn die erden vergraben und verborgen hatte. 
Solchen fluch des Herrn und der gantzen 
gemeinen zu vermeiden / hab ich diesen 
Sendbrieff / der mir duch einen guten freund zu 
handen komen / nicht wissen zuverhalten / 
Sondern öffentlich inn druck geben / Denn 
dieweil der verdolmetschunge halben / Alts und 
Newes testaments / viel rede sich zutragen / 
Nemlich die feinde der wahrheit furgeben / als 
were der Text an viel orten geendert odder auch 
verfelschet / dadurch viel einfeltiger Christen / 
auch untern gelerten / so der Ebreisschen und 
Griechischen sprache nicht kundig / entsetzunge 
oder schew gewinnen / Ist gütlich zuuerhoffen / 

Wenceslas Link to all believers in Christ: 
God's grace and mercy. The wise Solomon says in 
Proverbs 11: "The people curse him who 
withholds grain, but there is a blessing on the head 
of him who sells it." This verse speaks truly 
concerning everything that can serve the common 
good and well-being of Christendom. This is why 
the master in the gospel reprimands the unfaithful 
servant like a lazy rascal for having hidden and 
buried his money in the ground. So that this curse 
of the Lord and the entire Church might be 
avoided, I had to publish this letter which came 
into my hands through a good friend. I could not 
withhold it, as there has been much discussion 
about the translating of the Old and New 
Testaments. It has been charged by the enemies of 
truth that the text has been modified and even 
falsified in many places, which has startled and 
shocked many simple Christians, even among the 
educated who do not know the Hebrew and Greek 
languages. It is devoutly to be hoped that with this 
publication the slander of the godless will be 
stopped and the scruples of the devout removed, at 
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das auffs minste zum teil hiermit den gottlosen 
ihr lestern verhindert / und den frommen ihr 
scrupel genomen soll werden / Villeicht auch 
verursachet / das etwas mehrers auff solche 
fragstück oder materi geschrieben werde / Bitte 
derhalben / ein jeder liebhaber der wahrheit / 
wölle im solch werck im besten lassen befohlen 
sein / und Gott treulich bitten umb rechten 
verstand der Göttlichen schrifft / zu besserung 
und mehrung gemeiner Christenheit / Amen. 
Nürnberg / am xv. Septemb. Anno M. D. XXX. 

least in part. Perhaps it may even give rise to more 
writing on such questions and matters such as 
these. Therefore I ask all lovers of the truth to take 
this work to heart seriously, and faithfully to pray 
to God for a right understanding of the divine 
Scriptures, to the improvement and increase of our 
common Christendom. Amen. 
Nuremberg. September 15, 1530 

*** 
Dem Ebarn und fürsichtigen N. meinem 
günstigen herrn und freunde. 
Gnad und friede inn Christo / Erbar / Fürsichtiger 
lieber herr und freund / Ich hab ewer schrifft 
empfangen mit den zwo Questen odder fragen / 
darin ihr meines berichts begert. Erstlich / 
Warümb ich zun Römern am dritten Capitel die 
wort S. Pauli / Arbitramur hominem iustificari ex 
fide absque operibus legis / also verdeudscht 
habe. Wir halte / das der mensch gerecht werde 
on des gesetzs werck / allein durch den glauben 
Und zeigt darneben an / wie die Papisten sich 
über die massen unnütz machen / weil im Text 
Pauli nicht stehet das wort / Sola (allein) Und sey 
solcher zusatz von mir nicht zu leiden / inn 
Gottes worten etc. Zum andern / Ob auch die 
verstorbenen Heiligen fur uns bitten / weil wir 
lesen / das ia die Engel fur uns bitten etc. Auff 
die erste frage / wo es euch gelüstet / mügt ihr 
ewern Papisten von meinet wegen antworten / 
also. 

*** 
To the Honorable and Worthy N., my favorite lord 
and friend. 
Grace and peace in Christ, honorable, worthy and 
dear Lord and friend! I received your letter with 
the two questions, or inquiries, requesting my 
response. In the first place, you ask why in 
translating the words of Paul in the 3rd chapter of 
the Epistle to the Romans, Arbitramur hominem 
iustificari ex fide absque operibus, I rendered 
them, "We hold that a man is justified without the 
works of the law, by faith alone," and you also tell 
me that the papists are causing a great fuss 
because Paul's text does not contain the word sola
(alone), and that my addition to the words of God 
is not to be tolerated. Secondly, you ask whether 
the departed saints intercede also for us, because 
we read that angels intercede for us. Regarding the 
first question, you can give the papists this answer 
from me, if you like. 

Zum ersten / Wenn ich D. Luther / mich hette 
mügen des versehen / das die Papisten / alle auff 
einen hauffen / so geschickt weren / das sie ein 
Capitel inn der schrifft kündten recht und wol 
verdeudschen / So wolt ich furwar mich der 
demut haben finden lassen / und sie umb hülff 
und beystand gebeten / das Newe Testament 
zuverdeudschen / Aber dieweil ich gewust / und 
noch fur augen sehe / das ihr keiner recht weis / 
wie man dolmetschen odder deudsch reden sol / 
hab ich sie und mich solcher mühe uberhaben. 
Das merckt man aber wol / das sie aus meinem 
dolmetschen un deudsch / lernen deudsch reden 
und schreiben / und stelen mir also meine 
sprache / davon sie zuvor wenig gewust / 
dancken mir aber nicht dafur / Sondern brauchen 
sie viel lieber wider mich / Aber ich günne es ihn 
wol / denn es thut mir doch sanfft / das ich auch 
meine undanckbare jünger / dazu meine feinde / 
reden gelert habe. 

First of all if I, Dr. Luther, had expected that all 
the papists together were capable of translating 
even one chapter of Scripture correctly and well 
into German, I would have gathered up enough 
humility to ask for their aid and assistance in 
translating the New Testament into German. 
However, because I knew (and still see with my 
own eyes) that not one of them knows how to 
translate or speak German, I spared them and 
myself the trouble. It is evident, however, that they 
are learning to speak and write German from my 
German translation, and so they are stealing my 
language from me, a language they had little 
knowledge of before this. Yet they do not thank 
me for this, but instead they use it against me. 
However, I readily grant them this, for it tickles 
me to know that I have taught my ungrateful 
pupils, even my enemies, how to speak. 
 

  *** 
 

Zum andern / Mügt ihr sagen / das ich das Newe 
Testament verdeudscht habe / auff mein bestes 

Secondly, you might say that I have 
conscientiously translated the New Testament into 
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vermögen und auff mein gewissen / habe damit 
niemand gezwungen / das er es lese / sondern 
frey gelassen / Und allein zu dienst gethan / 
denen / die es nicht besser machen können / Ist 
niemand verboten ein bessers zu machen / Wers 
nicht lesen will / der lasse es ligen / Ich bitte und 
feyer niemand drümb / Es ist mein Testament un 
mein dolmetschung / und sol mein bleiben und 
sein / Hab ich drinnen etwa gefelhet (das mir 
doch nicht bewußt und freilich ungern einen 
buchstaben mutwilliglich wolt unrecht 
verdolmetschen) darüber wil ich die Papisten 
nicht zu richter leiden / Denn sie haben noch zur 
zeit / zu lange oren dazu / und ihr ika ika ist zu 
schwach mein verdolmetschen zu urteilen / Ich 
weis wol / und sie wissens weniger denn des 
müllers thier / was fur kunst / vleis / vernunfft / 
verstand zum guten Dolmetscher gehöret / denn 
sie habens nicht versucht. 

German to the best of my ability, and that I have 
not compelled anyone to read it. Rather I have left 
that open, only doing the work as a service to 
those who could not do it better. No one is 
forbidden to do it better! If someone does not wish 
to read it, he can let it lie, for I do not ask anyone 
to read it or praise anyone who does so. It is my 
Testament and my translation, and it shall remain 
mine. If I have made some mistakes in it (although 
I am not aware of any, and would most certainly 
be unwilling to deliberately mistranslate a single 
letter) I will not allow the papists to be my judges. 
For their ears are still too long and their hee-haws 
too weak for them to criticize my translating. I 
know quite well how much skill, hard work, sense 
and brains are needed for a good translation. They 
know it even less than the miller's donkey, for they 
have never tried it. 

Es heisst / Wer am wege bawet / der hat viel 
meister /also gehet mirs auch / Die jenigen die 
noch nie haben recht reden können / schweige 
denn dolmetschen / die sind allzumal meine 
meister / und ich mus ihr aller jünger sein / Und 
wenn ich sie hette sollen fragen / wie man die 
ersten zwey wort Matthei. j. Liber generationis / 
sollte verdeudschen / so hette ihr keiner gewust 
gack dazu zu sagen / und urteilen mir nu das 
ganze werck / die feinen gesellen. Also gieng es 
S. Hieronymo auch / da er die Biblia dolmetschet 
/ da war alle welt sein meister / Er allein war es / 
der nichts kundte / und urteileten dem guten man 
sein werck die jenigen / so ihm nicht gnug 
gewest weren / das sie ihm die schuch hetten 
solle wisschen / Darümb gehört grosse gedult 
dazu / so jemand etwas öffentlich guts thun will / 
denn die welt wil meister Klüglin bleiben / und
mus imer das Ros unter dem schwantz zeumen / 
alles meistern un selbs nichts können / das ist ihr 
art / davon sie nicht lassen kan. 

It is said, "He who builds along the road has many 
masters." That is how it is with me also. Those 
who have never been able to speak properly (to 
say nothing of translating) have all at once become 
my masters and I must be their pupil. If I were to 
have asked them how to turn into German the first 
two words of Matthew, Liber Generationis, not 
one of them would have been able to say Quack! 
And now they judge my whole work! Fine 
fellows! It was also like this for St. Jerome when 
he translated the Bible. Everybody was his master. 
He alone was totally incompetent, and people who 
were not worthy to clean his boots judged the 
good man's work. It takes a great deal of patience 
to do good things in public. The world believes 
itself to be the expert in everything, while putting 
the bit under the horse's tail. Criticizing everything 
and accomplishing nothing, that is the world's 
nature. It can do nothing else. 

Ich wolt noch gern den Papisten ansehen / der 
sich erfur thet / und etwa eine Epistel S. Pauli 
odeer einen Propheten verdeudschet / So fern / 
das er des Luthers deudsch und dolmetschen 
nicht dazu gebraucht / da solt man sehen / ein 
fein / schön / löblich deudsch odder dolmetschen 
/ Denn wir haben ia gesehen den Sudler zu 
Dresen / der mein New testament gemeistert hat / 
(Ich wil seinen namen inn meinen büchern nicht 
mehr nennen / So hat er auch nu seinen Richter / 
und ist sonst wol bekand) der bekennet / das 
mein deudsch susse und gut sey / und sahe wohl / 
das ers nicht besser machen kund / un wolt es 
doch zu schanden machen / fur zu / und nam fur 
sich mein New testament / fast von wort zu wort 
wie ichs gemacht habe / und thet meine vorrede / 

I would like to see a papist come forward and 
translate even one epistle of St. Paul's or one of the 
prophets without making use of Luther's German 
or translation. Then we might see a fine, beautiful 
and noteworthy translation into German. We have 
seen that scribbler from Dresden [1] play the 
master to my New Testament. I will not mention 
his name again in my books, as he has his Judge 
now, and is already well-known. He admits that 
my German is sweet and good. He saw that he 
could not improve upon it. Yet, eager to dishonor 
it, he took my New Testament nearly word for 
word as it was written, and removed my prefaces 
and notes, replaced them with his own, and thus 
published my New Testament under his name! Oh 
Dear Children, how it pained me when his prince 
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glose un namen davon / schreib seinen namen / 
vorrede und glose dazu / verkauffte also mein 
New testament unter seinem namen / Wanne 
lieben kinder / wie geschach mir da so wehe / da 
sein Landsfurst mit einer grewlichen vorrede 
verdampt und verbot des Luthers New testament 
zu lesen / doch daneben gebot / des Sudlers New 
testament zu lesen / welchs doch eben dasselbige 
ist / das der Luther gemacht hat. 

in a detestable preface condemned Luther's New 
Testament and forbade the reading of it, while 
commanding the Scribbler's New Testament to be 
read, even though it was the very same one Luther 
had done! 

 
 *** 

 

Und das nicht jemand hie dencke / ich liege / So 
nim beide testament fur dich / des Luthers und 
des Sudlers / halt sie gegen ander / so wirstu 
sehen / wer inn allen beiden der dolmetscher sey 
/ Den was er inn wenig orten geflickt und 
geendert hat (wie wol mirs nicht alles gefellet) so 
kan ichs doch wol leide / un schadet mir 
sonderlich nichts / so viel es den Text betrifft / 
darümb ich auch nie darwidder habe wölle 
schreibe / Sondern habe der grossen weisheit 
müssen lachen / das man mein New testament so 
grewlich gelestert / verdampt / verboten hat / 
weil es unter meinem namen ist ausgegangen / 
Aber doch müssen lesen / weil es unter eines 
andern namen ist ausgegangen. Wiewol / was das 
fur eine tugent sey / einem andern sein buch 
lestern und schenden / darnach dasselbige stelen 
und unter eigenem name dennoch aus lassen 
gehen / und also durch frembde verlesterte erbeit 
/ eigen lob und namen suchen / das las ich seinen 
richter finden. Mit ist inn des gnug / und bin fro / 
das meine arbeit (wie S. Paulus auch rhümet) 
mus auch durch meine feinde geföddert / und des 
Luthers buch / on Luthers namen / unter seiner 
feinde namen / gelesen werden / Wie künd ich 
mich bas rechen? 

So that no one may think I am lying, put 
Luther's and the Scribbler's New Testament 
side by side and compare them. You will see 
who is the translator in both. He has patched it 
and altered it in a few places. Not all of it 
pleases me, but I can let it pass; it does no 
particular harm as far as the text is concerned. 
For this reason I had decided not to write 
against it. But I did have to laugh at the great 
wisdom that so terribly slandered, condemned 
and forbade my New Testament when it was 
published under my name, but required it to be 
read when published under the name of 
another! What kind of virtue is this, that 
slanders and heaps shame on someone else's 
work, and then steals it, and publishes it under 
one's own name, thereby seeking praise and a 
good reputation through the slandered work of 
someone else! I leave that for his judge to say. 
As for me, I am well satisfied that my work (as 
Paul also boasts) will be furthered by my 
enemies, and that Luther's work, without 
Luther's name but under that of his enemy, is to 
be read. What better revenge could I have than 
this? 

 
 *** 

 
Das sey auff ewer erste frage geantwortet / und 
bit euch / wöllet solchen Eseln ja nicht anders 
noch mehr antworten / auff ihr unnütze geplerre / 
vom wort Sola / denn alsso viel / Luther wils so 
haben / und spricht / Er sey ein Doctor uber alle 
Doctor jm gantzen Bapstum / da sols bey bleiben 
/ Ich wil sie hinfürt schlecht verachten / und 
veracht haben / so lange sie solche leute (ich 
wolt sagen) Esel sind / Denn es sind solche 
unverschempte tropffen unter ihn / die auch ihr 
eigen / der Sophisten kunst nie gelernt haben / 
wie Doctor Schmid / und Doctor Rotzlöffel / und 
seine gleichen / und legen sich gleichwoi widder 
mich / inn dieser sachen / die nicht allein uber 
die Sophisterey / sondern auch (wie S. Paulus 
sagt) uber aller welt weisheit und vernunfft ist. 
Zwar es dürfft ein Esel nicht viel singen / man 
kennet ihn sonst wol bey den ohren. 

Let this be the answer to your first question. 
Please do not give these donkeys any other answer 
to their useless braying about that word sola than 
simply this: "Luther will have it so, and he says 
that he is a doctor above all the doctors of the 
pope." Let it rest there. I will from now on hold 
them in contempt, and have already held them in
contempt, as long as they are the kind of people 
(or rather donkeys) that they are. And there are 
brazen idiots among them who have never even 
learned their own art of sophistry, like Dr. 
Schmidt and Dr. Snot-Nose,[4] and such like 
them, who set themselves against me in this 
matter, which not only transcends sophistry, but as 
Paul writes, all the wisdom and understanding in 
the world as well. Truly a donkey does not have to 
sing much, because he is already known by his 
ears. 

Euch aber und den unsern wil ich anzeigen / For you and our people, however, I shall show 
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warümb ich das wort (Sola) hab wöllen brauchen 
/ Wiewohl Roma. 3. nicht Sola / sondern solum 
odder tantum von mir gebraucht ist / Also fein 
sehen die Esel meinen Text an. Aber doch hab 
ichs sonst anderswo / sola fide gebraucht / und 
wil auch beide Solum und Sola haben. Ich hab 
mich des gevlissen im dolmetschen / das ich rein 
und klar deudsch geben möchte. Und ist uns wol 
offt begegenet / das wir viertzehen Tage / drey / 
vier wochen / habe ein einiges wort gesucht und 
gefragt / habens dennoch zu weilen nicht funden. 
Im Hiob erbeiten wir also / M, Philips / 
Aurogallus und ich / das wir inn vier tagen zu 
weilen kaum drey zeilen kundten fertigen. Lieber 
/ nu es verdeudscht und bereit ist / kans ein jeder 
lesen und meistern / Leufft einer itzt mit den 
Augen durch drey odder vier bletter / und stösst 
nicht ein mal an / wird aber nicht gewar / welche 
wacken und klötze da gelegen sind / da er itzt 
uber hin gehet / wie uber ein gehoffelt bret / da 
wir haben müst schwitzen und uns engsten / ehe 
denn wir solche wacken und klötze aus dem 
wege reumeten / auf das man kündte so fein 
daher gehen. Es ist gut pflügen / wenn der acker 
gereinigt ist. Aber den wald und die stöcke 
ausrotten / und den acker zurichten / da wil 
niemand an. Es ist bey der welt kein danck zu 
verdienen / Kan doch Gott selbs mit der sonnen / 
ja mit himel und erden / noch mit seines eigen 
sons tod / keinen danck verdienen / sie sey und 
bleibe welt des Teuffels namen / weil sie ja nicht 
anders wil. 

why I used the [German equivalent of the] word 
sola — even though in Romans 3 it was not [the 
equivalent of] sola I used but solum or tantum. [5]
That is how closely those donkeys have looked at 
my text! Nevertheless I have used sola fides
elsewhere; I want to use both solum and sola. I 
have always tried to translate in a pure and clear 
German. It has often happened that for three or 
four weeks we have searched and inquired about a 
single word, and sometimes we have not found it 
even then. In translating the book of Job, Master 
Philip, Aurogallus[6] and I have taken such pains 
that we have sometimes scarcely translated three 
lines in four days. Now that it has been translated 
into German and completed, all can read and 
criticize it. The reader can now run his eyes over 
three or four pages without stumbling once, never 
knowing what rocks and clods had once lain 
where he now travels as over a smoothly-planed 
board. We had to sweat and toil there before we 
got those boulders and clods out of the way, so 
that one could go along so nicely. The plowing 
goes well in a field that has been cleared. But 
nobody wants the task of digging out the rocks and 
stumps. There is no such thing as earning the 
world's thanks. Even God himself cannot earn 
thanks, not with the sun, nor with heaven and 
earth, nor even the death of his Son. The world 
simply is and remains as it is, in the devil's name, 
because it will not be anything else. 

 
*** 

 
Also habe ich hie Roma. 3. fast wol gewust / das 
im Lateinischen und Griechischen Text / das 
wort (Solum) nicht stehet / und hetten mich 
solchs die Papisten nicht dürffen leren. War ists / 
Diese vier buchstaben Sola stehen nicht drinnen / 
welche buchstaben die Eselsköpff ansehen / wie 
die kue ein new thor / Sehen aber nicht / das 
gleichwol die meinung des Texts inn sich hat / 
und wo mans wil klar und gewaltiglich 
verdeudschen / so gehöret es hinein / den ich 
habe Deudsch / nicht Lateinisch noch Griechisch 
reden wöllen / da ich deudsch zu reden im 
dolmetschen furgenomen hatte. Das ist aber die 
art unser Deudschen sprache / wen sich ein rede 
begibt / von zweien dingen / der man eins 
bekennet / und das ander verneinet / so braucht 
man des worts solum (allein) neben dem wort 
(nicht odder kein) Als wen man sagt / Der Bawr 
bringt allein korn und kein gelt / Item / ich hab 
warlich itzt nicht gelt / sondern allein korn / Ich 
hab allein gessen und noch nicht getruncken / 
Hastu allein geschrieben und nicht uberlesen? 
Und der gleichen unzeliche weise inn teglichem 
brauch. 

I know very well that in Romans 3 the word solum
is not in the Greek or Latin text — the papists did 
not have to teach me that. It is fact that the letters 
s-o-l-a are not there. And these blockheads stare at 
them like cows at a new gate, while at the same 
time they do not recognize that it conveys the 
sense of the text -- if the translation is to be clear 
and vigorous [klar und gewaltiglich], it belongs 
there. I wanted to speak German, not Latin or 
Greek, since it was German I had set about to 
speak in the translation. But it is the nature of our 
language that in speaking about two things, one 
which is affirmed, the other denied, we use the 
word allein [only] along with the word nicht [not] 
or kein [no]. For example, we say "the farmer 
brings allein grain and kein money"; or "No, I 
really have nicht money, but allein grain"; I have 
allein eaten and nicht yet drunk"; "Did you write it 
allein and nicht read it over?" There are countless 
cases like this in daily usage. 

 
 *** 

 

53



Абай институтының хабаршысы.  № 1 (7). 2011 

  

Inn diesen reden allen / obs gleich die 
Lateinische oder Griechische sprache nicht thut / 
so thuts doch die Deudsche / und ist ihr art / das 
sie das wort (Allein) hinzu setzt / auff das / das 
wort (nicht odder kein) deste völliger und 
deutlicher sey / Den wiewol ich auch sage / Der 
Bawer bringt korn und kein gelt / So laut doch 
das wort (kein gelt) nicht so völlig und deutlich / 
als wenn ich sage / Der Bawer bringt allein korn 
und kein gelt / und hilfft hie das wort (Allein) 
dem wort (kein) so viel / das es eine völlige 
Deudsche klare rede wird / denn man mus nicht 
die buchstaben inn der Lateinischen sprachen 
fragen / wie man sol Deudsch reden / wie diese 
Esel thun / Sondern man mus die mutter ihm 
hause / die kinder auff der gassen / den gemeinen 
man auff dem marckt drümb fragen / und den 
selbigen auff das maul sehen / wie sie reden / 
und darnach dolmetschen / so verstehen sie es 
denn / und mercken / das man Deudsch mit ihn 
redet. 

In all these phrases, this is a German usage, even 
though it is not the Latin or Greek usage. It is the 
nature of the German language to add allein in 
order that nicht or kein may be clearer and more 
complete. To be sure, I can also say, "The farmer 
brings grain and kein money," but the words "kein
money" do not sound as full and clear as if I were 
to say, "the farmer brings allein grain and kein
money." Here the word allein helps the word kein
so much that it becomes a completely clear 
German expression. We do not have to ask the 
literal Latin how we are to speak German, as these 
donkeys do. Rather we must ask the mother in the 
home, the children on the street, the common man 
in the marketplace. We must be guided by their 
language, by the way they speak, and do our 
translating accordingly. Then they will understand 
it and recognize that we are speaking German to 
them. 

Als wenn Christus spricht / Ex abundantia cordis 
os loquitur. Wenn ich den Eseln sol folgen / die 
werden mir die buchstaben furlegen / und also 
dolmetschen / Aus dem uberflus des hertzen 
redet der mund. Sage mir / Ist das deudsch 
gered? Welcher deudscher verstehet solchs? Was 
ist uberflus des hertzen fur ein ding? Das kan 
kein Deudscher sagen / Er wolt denn sagen / es 
sey das einer allzu ein gros hertz habe / oder zu 
viel hertzens habe / wiewol das auch noch nicht 
recht ist / Denn uberflus des hertzen ist kein 
deudsch / so wenig / als das deudsch ist / 
Uberflus des hauses / uberflus des kacheloffens / 
uberflus der banck / Sondern also redet die 
mutter im hause und der gemein man / Wes das 
hertz vol ist / des gehet der mund uber / das heist 
gut deudsch gered / des ich mich gevlissen / und 
leider nicht allwege erreicht noch getroffen habe 
/ Denn die Lateinischen buchstaben hindern aus 
der massen seer / gut deudsch zu reden. 

For instance, Christ says: Ex abundatia cordis os 
loquitur. If I am to follow these donkeys, they will 
lay the original before me literally and translate it 
thus: "Aus dem uberfluss des hertzen redet der 
mund" [out of the excessiveness of the heart the 
mouth speaks]. Tell me, is that speaking German? 
What German could understand something like 
that? What is "the excessiveness of the heart"? No 
German can say that; unless, perhaps, he was 
trying to say that someone was altogether too 
generous, or too courageous, though even that 
would not yet be correct. "Excessiveness of the 
heart" is no more German than "excessiveness of 
the house, "excessiveness of the stove" or 
"excessiveness of the bench." But the mother in 
the home and the common man say this: "Wes das 
hertz vol ist, des gehet der mund über" [What fills 
the heart overflows the mouth]. That is speaking 
good German of the kind I have tried for, although 
unfortunately not always successfully. The literal 
Latin is a great obstacle to speaking good German.

Also / wenn der verrheter Judas sagt / Matthei. 
26. Ut quid perditio hec?" und Matthei. 14. Ut 
quid perditio ista ungenti facta est?" Folge ich 
den Eseln und buchstabilisten / so muß ichs also 
verdeudsche / Warümb ist diese verlierung der 
salben geschehen? Was ist aber das fur deudsch? 
Welcher deudscher redet also / Verlierung der 
salben ist geschehen? Und wenn ers wol 
verstehet / so denckt er / die salbe sey verloren / 
und müsse sie etwa widder suchen / Wiewol das 
auch noch tunckel und ungewis lautet. Wenn nu 
das gut deudsch ist / warümb tretten sie nicht 
erfur / und machen uns ein solch fein / hübsch / 
New deudsch Testament / und lassen des Luthers 

For another example, the traitor Judas says in 
Matthew 26: Ut quid perditio haec? and in Mark 
14, Ut quid perditio iste unguenti facta est?
According to these literalist donkeys I would have 
to translate it, "Warumb ist dise verlierung der 
salben geschehen?" [Why has this loss of ointment 
occurred?] But what kind of German is this? What 
German says "loss of the ointment occurred"? And 
if he understands it at all, he would think that the 
ointment is lost and must be looked for and found 
again, though even that is obscure and uncertain 
enough. Now if that is good German why do they 
not come out and make us a fine, new German 
Testament and let Luther's Testament alone? I 
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Testament ligen? Ich meine ja sie solten ihre 
kunst an den tag bringen / Aber der deudsche 
man redet also / Ut quid etc. Was sol doch 
solcher unrat? odder was sol solcher schade? 
Item / Es ist schade umb die salbe / Das ist gut 
deudsch / daraus man verstehet / das Magdalene 
mit der verschütten salben sey unrethlich 
umbgangen / und habe schaden gethan / das war 
Judas meinung / denn er gedacht bessern rat 
damit zu schaffen. 

think that would really bring out their talents. But 
a German would say Ut quid, etc., this way: "Was 
sol doch solcher unrat?" [What is the reason for 
this waste?] or "Why this extravagance?" Perhaps 
even, "it is a shame about the ointment." That is 
good German, in which one can understand that 
Magdalene had wasted the ointment she poured 
out and had been wasteful. That was what Judas 
meant, because he thought he could have used it 
better. 

Item / da der Engel Mariam grüsset un spricht / 
Gegrüsset seistu Maria vol gnaden / der Herr mit 
dir. Wolan / so ists bisher schlecht den 
Lateinischen buchstaben nach verdeudschet / 
Sage mir aber / ob solchs auch gut deudsch sey? 
Wo redet der deudsch man alsso / du bist vol 
gnaden? Und welcher Deudscher verstehet / was 
gesagt sey / vol gnaden? Er mus dencken an ein 
fas vol bier / odder beutel vol geldes / Darümb 
hab ichs verdeudscht / du holdselige / damit doch 
ein Deudscher / deste mehr hin zu kan dencke / 
was der Engel meinet mit seinem grus. Aber hie 
wöllen die Papisten toll werden uber mich / das 
ich den Engelischen grus verderbet habe / Wie 
wol ich dennoch damit nicht das beste deudsch 
habe troffen. Und hette ich das beste deudsch hie 
sollen nemen / und den grus also verdeudschen / 
Gott grüsse dich du liebe Maria (denn so viel wil 
der Engel sagen / und so würde er gered haben / 
wenn er hette wöllen sie deudsch grüssen) Ich 
halt sie solten sich wol selbs erhenckt haben fur 
grosser andacht / zu der lieben Maria / das ich 
den grus so zu nichte gemacht hette. 

Again, when the angel greets Mary, he says: 
"Gegruesset seistu, Maria vol gnaden, der Herr mit 
dir" [Hail Mary, full of grace, the Lord is with 
you]. Up till now this has simply been translated 
according to the literal Latin. [7] But tell me, is 
that good German? Since when does a German 
speak like that, "du bist vol gnaden" [you are full 
of grace]? One would have to think about a keg 
"full of" beer or a purse "full of" money. Therefore 
I translated it: "du holdselige" [thou pleasing one]. 
This way a German can at least think his way 
through to what the angel meant by his greeting. 
Now the papists are throwing a fit about me 
corrupting the Angelic Salutation, yet I still have 
not used the most satisfactory German translation. 
Suppose I had used the best German and translated 
the salutation: "Gott grusse dich, du liebe Maria" 
[God greet you, dear Mary], for that is all the 
angel meant to say, and what he would have said if 
he had greeted her in German. Suppose I had done 
that! I believe that they would have hanged 
themselves out of their fanatical devotion to the 
Virgin Mary, because I had so destroyed the 
Salutation. 

Aber was frage ich darnach? sie toben odder 
rasen / Ich wil nicht wehren / das sie 
verdeudschen was sie wöllen / Ich wil aber auch 
verdeudschen / nicht wie sie wöllen / sondern 
wie ich will / Wer es nicht haben wil / der las 
mirs stehen / und halt seine meisterschafft bey 
sich / denn ich will ihr widder sehen noch hören / 
sie dürffen fur mein dolmetschen nicht antwort 
geben / noch rechenschafft thun / Das hörestu 
wol / Ich wil sagen / Du holdselige Maria / du 
liebe Maria / und lasse sie sagen / Du volgnaden 
Maria / Wer Deudsch kann / der weis wol / 
welch ein hertzlich fein wort das ist / Die liebe 
Maria / der liebe Gott / der liebe Keyser / der 
liebe Fürst / der liebe man / das liebe kind. Und 
ich weis nicht / ob man das wort liebe / auch so 
hertzlich und gnugsam inn Lateinischer odder 
andern sprachen reden müge / das also dringe 
und klinge ins hertz / durch alle sinne wie es thut 
inn unser sprache. 

Yet why should I be concerned about their ranting 
and raving? I will not stop them from translating 
as they want. But I too shall translate, not as they 
please but as I please. And whoever does not like 
it can just ignore it and keep his criticism to 
himself, for I will neither look at nor listen to it. 
They do not have to answer for my translation or 
bear any responsibility for it. Mark this well: I 
shall say "holdselige [pleasing] Mary" and "liebe
[dear] Mary", and let them say "Mary volgnaden
[full of grace]". Anyone who knows German also 
knows what a hearty word "liebe" is: dear Mary, 
dear God, the dear emperor, the dear prince, the 
dear man, the dear child. I do not know if one can 
say this word "liebe" in Latin or in other languages 
with so much depth of feeling, so that it goes to 
the heart and resonates there, through all the 
senses, as it does in our language. 
 

 *** 
 

Denn ich halte S. Lukas / als ein meister inn I think that St. Luke, as a master of the Hebrew 
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Ebreischer und Griechischer sprache / hab das 
Ebreisch wort / so der Engel gebraucht / wöllen 
mit dem Griechischen / kecharitomeni / treffen 
und deutlich geben. Und denck mir / der Engel 
Gabriel habe mit Maria gered / wie er mit Daniel 
redet / und nennet ihn Hamudoth und Isch 
Hamudoth / vir desideriorü / das ist / du lieber 
Daniel / Denn das ist Gabrielis weise zu reden / 
wie wir im Daniel sehen. Wen ich nu den 
buchstaben nach / aus der esel kunst / solt des 
Engels wort verdeudschen / müste ich also sagen 
/ Daniel du man der begirungen / odder Daniel 
du man der lüste / O das were schön deudsch / 
Ein Deudscher höret wol / das Man / Lüste / oder 
begirunge / deudsche wort sind / wiewol es nicht 
eitel reine deudsche wort sind / Sondern lust und 
begir / weren wol besser. Aber wenn sie so 
zusamen gefasset werden / du man der 
begirungen / so weis kein deudscher was gesagt 
ist / denckt / das Daniel villeicht vol böser lust 
stecke / Das hiesse denn fein gedolmetschet. 
Darümb mus ich hie die buchstaben faren lassen 
/ un forschen / wie der Deudsche man solchs 
redet / welchs der Ebreische man Isch Hamudoth 
redet / So finde ich / das der Deudsche man also 
spricht / du lieber Daniel / du liebe Maria / odder 
du holdselige magd / niedliche jungfraw / du 
zartes weib / und dergleichen / Den wer 
dolmetschen will / mus grossen vorrat von 
worten haben / das er die wal könne haben / wo 
eins an allen orten nicht lauten wil. 

and Greek tongues, wanted to clarify and interpret 
the Hebrew word that the angel spoke when he 
used the Greek word kecharitomene. And I think 
that the angel Gabriel spoke with Mary just as he 
spoke with Daniel, when he called him 
Chamudoth and Ish chamudoth, vir desiriorum, 
that is "Dear Daniel." That is the way Gabriel 
speaks, as we can see in Daniel. Now if I were to 
literally translate the words of the angel, and use 
the skills of these donkeys, I would have to 
translate it as "Daniel, thou man of desires" or 
"Daniel, you man of lust"! Oh, that would be fine 
German! A German would, of course, recognize 
"Man", "Lueste" and "begirunge" as being German 
words, although not altogether pure, because "lust" 
and "begir" would be better. But when those 
words are put together as "thou man of desires" no 
German is going to understand it. He would 
perhaps even think that Daniel is full of evil 
desires. Now wouldn't that be a fine translation? 
So I must let the literal words go and try to 
discover how the German says what the Hebrew 
says with ish chamudoth. I find that the German 
says this, "You dear Daniel", "you dear Mary", or 
"you gracious maiden", "you lovely maiden", "you 
gentle girl" and so forth. A translator must have a 
large store of words so that he can have them all 
ready when one word does not fit in every context.

 
*** 

 
Und was sol ich viel und lang sagen von 
dolmetschen? Solt ich aller meiner wort ursachen 
und gedancken anzeigen / ich müste wol ein jar 
dran zu schreiben haben / Was dolmetschen fur 
kunst / mühe und erbeit sey / das hab ich wol 
erfaren / Darümb wil ich keinen Bapstesel / noch 
maulesel / die nichts versucht haben / hierin zum 
richter oder thadeler leiden / Wer mein 
dolmetschen nicht will / der las es anstehen / der 
Teuffel danck ihm / wers ungerne hat odder on 
mein willen und wissen meistert / Sols 
gemeistert werden / so wil ichs selber thun / Wo 
ichs selber nicht thue / da lasse man mir mein 
dolmetschen mit frieden / un mache ein iglicher 
was er will / fur sich selbs / un habe ihm ein gut 
jar. 

Why should I even bother to talk about translating 
so much? If I were I to explain all the reasons and 
considerations behind my words, I would need an 
entire year. I have learned by experience what an 
art and what a task translating is, so I will not 
tolerate some papal donkey or mule acting as my 
judge or critic. They have not tried it. If anyone 
does not like my translations, he can ignore it; and 
may the devil repay him for it if he dislikes or 
criticizes my translations without my knowledge 
or permission. If it needs to be criticized, I will do 
it myself. If I do not do it, then let them leave my 
translations in peace. Each of them can do a 
translation for himself that suits him — what do I 
care? 

Das kan ich mit gutem gewissen zeugen / das ich 
meine höchste trewe und vleis drinnen erzeigt / 
und nie kein falsche gedancken gehabt habe / 
Denn ich habe keinen heller dafur genomen noch 
gesucht / noch damit gewonne / So hab ich 
meine ehre drinnen nicht gemeinet / das weis 
Gott und mein Herr / Sondern habs zu dienst 
gethan den lieben Christen / und zur ehren einem 
der droben sitzt / der mir alle stunde so viel guts 

This I can testify with good conscience: I gave my 
utmost effort and care and I had no ulterior 
motives. I have not taken or wanted even a small 
coin in return. Neither have I made any by it. God 
knows that I have not even sought honor by it, but 
I have done it as a service to the dear Christians 
and to the honor of the One who sits above, who 
blesses me every hour of my life. If I had 
translated a thousand times more diligently, I 
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thut / das / wenn ich tausent mal so viel und 
vleissig dolmetscht / dennoch nicht eine stunde 
verdienet hette zu leben / odder ein gesund auge 
zu haben. Es ist alles seiner gnaden und 
barmhertzigkeit / was ich bin und habe / Ja es ist 
seines theuren bluts und sauren schweisses / 
darümb sols auch (ob Gott wil) alles ihm zu 
ehren dienen / mit freuden und von hertzen. 
Lestern mich die Suddeler un Bapstesel / wolan / 
so loben mich die fromen Christen sampt ihrem 
Herrn Christo / Un bin allzu reichlich belohnet / 
wo mich nür ein einiger Christ fur einen trewen 
erbeiter erkennet / Ich frage nach Bapsteseln 
nichts / Sie sind nicht wird / das sie meine erbeit 
sollen erkennen / Und solt mir im grund meins 
hertzen leid sein / das sie mich lobeten / Ihr 
lestern ist mein höchster rhum und ehre / Ich wil 
doch ein Doctor / ja auch ein ausbündiger Doctor 
sein / un sie sollen mir den namen nicht neme / 
bis an den Jüngsten tag / das weis ich fur war. 

should not have deserved to live or have a sound 
eye for even a single hour. All I am and have to 
offer is of his mercy and grace, indeed, of his 
precious blood and bitter sweat. Therefore, God 
willing, all of it will also serve to his honor, 
joyfully and sincerely. I may be insulted by the 
scribblers and papists, but true Christians, along 
with Christ, their Lord, bless me. And I am more 
than amply rewarded if just one Christian 
acknowledges me as a workman with integrity. I 
care nothing about the papal donkeys, as they are 
not good enough to acknowledge my work and, if 
they were to bless me, it would break my heart. 
Their insults are my highest praise and honor. I 
shall still be a doctor, even a distinguished one. I 
am certain that they shall never take that away 
from me until the Last Day. 

 

*** 
 

Doch hab ich widderümb / nicht allzu frey die 
buchstaben lassen faren / Sondern mit grossen 
sorgen / sampt meinen gehülffen drauff gesehen / 
das / wo etwa an einem wort gelegen ist / hab 
ichs nach den buchstaben behalten / und bin 
nicht so frey davon gangen / Als Johan. 6. da 
Christus spricht / Diesen hat Gott der Vater 
versiegelt / da were wol besser deudsch gewest / 
diesen hat Gott der Vater gezeichent / odder / 
diesen meinet Gott der Vater / Aber ich habe ehe 
wöllen der deudschen sprache abbrechen / den 
von dem wort weichen / Ach es ist dolmetschen 
ja nicht eines iglichen kunst / wie die tollen 
heiligen meinen / Es gehöret dazu ein recht / 
frum / trew / vleissig / furchtsam / Christlich / 
geleret / erfaren / geübet herz / Darümb halt ich / 
das kein falscher Christ / noch rotten geist / 
trewlich dolmetschen könne / wie das wol 
scheinet / inn den Propheten zu Wormbs 
verdeudschet / darin doch warlich grosser vleis 
geschehen / und meinem deudschen fast nach 
gangen ist / Aber es sind Jüden dabey gewest / 
die Christo nicht grosse hulde erzeigt habe / 
sonst were kunst und vleis gnug da. 

On the other hand I have not just gone ahead and 
disregarded altogether the exact wording in the 
original. Rather, with my helpers I have been very 
careful to see that where everything depends upon 
a single passage, I have kept to the original quite 
literally and have not departed lightly from it. For 
instance, in John 6 Christ says: "Him has God the 
Father versiegelt [sealed]." It would have been 
better German to say "Him has God the Father 
gezeichent [signified]" or even "He it is whom 
God the Father meinet [means]." But I preferred to 
do violence to the German language rather than to 
depart from the word. [8] Ah, translating is not 
everyone's skill as some mad saints imagine. It 
requires a right, devout, honest, sincere, God-
fearing, Christian, trained, educated, and 
experienced heart. So I hold that no false Christian 
or sectarian spirit can be a good translator. That is 
obvious in the version of the Prophets done at 
Worms. Although it is carefully done and 
resembles my own German quite closely, Jews 
had a hand in it, and they do not show much 
reverence for Christ. Aside from that it shows 
plenty of skill and craftsmanship.[9] 

Das sey vom dolmetschen und art der sprachen 
gesagt / Aber nu hab ich nicht allein der sprachen 
art vertrawet und gefolget / das ich zun Römer 
am dritten / Solum (allein) habe hinzu gesetzt / 
Sondern der Text und die meinung S. Pauli 
foddern und erzwingens mit gewalt / Denn er 
handelt ja daselbs das heubtstück Christlicherl 
lere / Nemlich / das wir durch den glauben an 
Christum / on alle werck des gesetzs gerecht 
werden / und schneidt alle werck so rein abe / 
das er auch spricht / des gesetzes (das doch 
Gottes gesetz und wort ist) werck nicht helffen 

So much for translating and the nature of 
language. However, I was not depending upon or 
following the nature of the languages alone when I 
inserted the word solum in Romans 3. The text 
itself, and Saint Paul's meaning, urgently require 
and demand it. For in that passage he is dealing 
with the main point of Christian doctrine, namely, 
that we are justified by faith in Christ without any 
works of the Law. Paul excludes all works so 
completely as to say that the works of the Law, 
though it is God's law and word, do not aid us in 
justification. Using Abraham as an example, he 
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zur gerechtigkeit / Und setzt zum Exempel 
Abraham / das der selbige sey so gar on werck 
gerecht worden / das auch das höhest werck / das 
dazumal new gepoten ward von Gott / fur und 
uber allen andern gesetzen und wercken / 
Nemlich / die beschneittung / ihm nicht 
geholffen habe zur gerechtigkeit / Sondern sey 
on die beschneittung / und on alle werck gerecht 
worden / durch den glauben / wie er spricht / 
Cap. 4. Ist Abraham durch die werck gerecht 
worden / So mag er sich rhümen / Aber nicht fur 
Gott / Wo man aber alle werck so rein abschneit / 
da mus ja die meinung sein / das allein der 
glaube gerecht mache / Und wer deutlich und 
dürre von solchem abschneiten der werck reden 
wil / der mus sagen / Allein der glaube / und 
nicht die werck machen uns gerecht / das 
zwinget die sache selbs / neben der sprachen art.

argues that Abraham was so justified without 
works that even the highest work, which had been 
commanded by God, over and above all others, 
namely circumcision, did not aid him in 
justification. Rather, Abraham was justified 
without circumcision and without any works, but 
by faith, as he says in Chapter 4: "If Abraham 
were justified by works, he may boast, but not 
before God." So, when all works are so completely 
rejected — which must mean faith alone justifies 
— whoever would speak plainly and clearly about 
this rejection of works will have to say "Faith 
alone justifies and not works." The matter itself 
and the nature of language requires it. 

 
*** 

 

Ja sprechen sie / es laut ergerlich / und die leute 
lernen daraus verstehen / das sie keine gute 
werck thun dürffen. Lieber / was soll man sage? 
Ists nicht viel ergerlicher / das S. Paulus selbs 
nicht sagt / Allein der glaube / Sondern schüttets 
wol gröber eraus und stösset dem fas den boden 
aus / Un spricht / On des gesetzs werck? Und zun 
Galathern am andern. Nicht durch die werck des 
gesetzes / Und das viel mehr an anderen orten. 
Denn das wort (allein der glaube) möcht noch 
eine glose finden / Aber das Wort (on werck des 
gesetzs) ist so grob / ergerlich / schendlich / das 
man mit keiner glose helffen kann / Wie viel 
mehr möchten hieraus die leute lernen kein gut 
werck thun / da sie hören mit so dürren starcken 
worten von den wercken selbs predige (Kein 
werck / on werck / nicht durch werck) Ist nu das 
nicht ergerlich / das man (on werck / kein werck 
/ nicht durch werck) predigt / Was solts denn 
ergerlich sein / so man dis (allein der glaube) 
predigt? 

"But," they say, "it has an objectionable tone, and 
people infer from it that they need not do any good 
works." Dear me, what are we to say? Is it not 
much more offensive when Paul himself, while 
not using the term "faith alone," spells it out even 
more bluntly, putting the finishing touches on it by 
saying "Without the works of the Law?" And in 
Galatians 1 (as well as in many other places) he 
says "not by works of the law." The expression 
"faith alone" may perhaps be glossed over 
somehow, but the phrase "without the works of the 
law" is so blunt, offensive, and scandalous that no 
amount of interpretation can help it. How much 
more might people learn from this that "they need 
not do any good works," when they hear this 
teaching about the works themselves stated in such 
a clear strong way: "No works", "without works", 
"not by works"! If it is not offensive to preach 
"without works," "not by works," "no works," why 
is it offensive to preach "by faith alone"? 

Und das noch ergerlicher ist / S. Paulus verwirfft 
nicht schlechte gemeine werck / Sondern des 
gesetzes selbs / Daraus möchte wol jemand sich 
noch mehr ergern und sagen / das gesetz sey 
verdampt und verflucht fur Gott / und man solle 
eitel böses thun / wie die theten zun Römern am 
dritten / Last uns böses thun / auff das es gut 
werde / Wie auch ein rotten geist zu unser zeit 
anfieng / Solt man umb solcher ergernis willen S. 
Paulus worte verleugnen / odder nicht frisch und 
frey vom glauben reden? Lieber / eben S. Paulus 
und wir wöllen solch ergernis haben / und leren 
umb keiner ander ursach willen / so starck 
widder die werck / und treiben allein auff den 
glauben / denn das die leute sich sollen ergern / 
stossen und fallen / damit sie mügen lernen und 
wissen / das sie durch ihre gute werck nicht frum 

Still more offensive is that Paul does not reject just 
ordinary works, but works of the law! One could 
easily take offense at that all the more and say that 
the law is condemned and cursed before God, and 
so we should be doing nothing but what is against 
the law, as it is said in Romans 3: "Why not do 
evil so that there might be more good?" This is 
what one Rottengeist of our time began to do.[10]
Should we reject Paul's word because of such 
"offense" or refrain from speaking freely about 
faith? Dear me, Saint Paul and I want to offend 
like this, for we preach so strongly against works 
and insist upon faith alone just so that people will 
be offended, stumble and fall, that they may learn 
that they are not saved by good works but only by 
Christ's death and resurrection. Knowing that they 
cannot be saved by their good works of the law, 
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werden / Sondern allein durch Christus tod und 
aufferstehen. Können sie nu durch gute werck 
des gesetzes nicht frum werden / Wie viel 
weniger werde sie frum werden durch böse 
werck / und on gesetz? Darümb folget es nicht / 
Gute werck helffen nicht / drümb helffen böse 
werck / Gleich als nicht fein folget / die Sonne 
kan dem blinden nicht helffen das er sehe / 
drümb mus ihm die nacht und finsternis helffen / 
das er sehe. 

how much more will they realize that they shall 
not be saved by bad works, or without the law! 
Therefore, it does not follow that because good 
works do not help, bad works will; just as it does 
not follow that because the sun cannot help a blind 
man to see, the night and darkness must help him 
to see. 

 
*** 

 
Mich wundert aber / das man sich inn dieser 
öffentlichen sachen so mag sperren. Sage mir 
doch / ob Christus tod und aufferstehen / unser 
werck sey / das wir thun / odder nicht? Es ist ja 
nicht unser werck / noch einiges gesetzes werck / 
Nu macht uns ja allein Christus tod und 
aufferstehen frey von sünden und frum / wie 
Paulus sagt Ro. 4. Er ist gestorben umb unserer 
sunde willen / und aufferstande umb unser 
gerechtigkeit willen. Weiter sage mir / Welchs ist 
das werck / damit wir Christus tod und 
aufferstehen fassen und halten? Es mus ja kein 
eusserlich werck / sondern allein der einige 
glaube im hertzen sein / der selbige allein / ja gar 
allein / und on alle werck / fasset solchen tod und 
aufferstehen / wo es gepredigt wird durchs 
Evangeliom. Was ists denn nu / das man so tobet 
und wütet / ketzert und brennet / so die sache im 
grunde selbs klerlich da ligt und beweiset / das 
allein der glaube / Christus tod un aufferstehen 
fasse on alle werck / Und der selbige tod und 
aufferstehen / sey unser leben und gerechtigkeit / 
So es denn an ihm selbs öffentlich also ist / das 
allein der glaube / uns solch leben und 
gerechtigkeit bringet / fasset und gibt / Warümb 
sol man dann nicht auch also reden? Es ist nicht 
ketzerey / das der glaube allein Christum fasset 
und das leben gibt / Aber ketzerey mus es sein / 
wer solchs sagt odder redet / Sind sie nicht toll / 
töricht und unsinnig? Die sachen bekennen sie 
fur recht / und straffen doch die rede von der 
selbigen sache fur unrecht / Einerley zu gleich / 
mus beide recht und unrecht sein. 

I am amazed that anyone can object to something 
as evident as this. Just tell me: Is Christ's death 
and resurrection our work, that we do, or not? Of 
course it is not our work, nor is it the work of any 
law. Now it is Christ's death and resurrection alone 
which saves and frees us from sin, as Paul writes 
in Romans 4: "He died for our sins and rose for 
our justification." Tell me, further: What is the 
work by which we take hold of Christ's death and 
resurrection? It cannot be any external work, but 
only the eternal faith that is in the heart. Faith 
alone, indeed all alone, wihtout any works, takes 
hold of this death and resurrection when it is 
preached through the gospel. Then why all this 
ranting and raving, this making of heretics and 
burning them at the stake, when it is clear at its 
very core that faith alone takes hold of Christ's 
death and resurrection, without any works, and 
that his death and resurrection are our life and 
righteousness? As this fact is so obvious, that faith 
alone conveys, grasps, and imparts this life and 
righteousness — why should we not say so? It is 
not heretical to believe that faith alone lays hold 
on Christ and gives life; and yet it seems to be 
heresy if someone mentions it. Are they not 
insane, foolish and absurd? They will admit that it 
is right but they brand the telling of it as wrong, 
though nothing can be simultaneously right and 
wrong. 

*** 
 

Auch bin ichs nicht allein / noch der erste / der 
da sagt / Allein der glaube macht gerecht / Es hat 
fur mir Ambrosius / Augustinus / und viel andere 
gesagt / Und wer S. Paulum lesen und verstehen 
sol / der mus wol so sagen / und kan nicht anders 
/ Seine wort sind zu starck / un leiden kein / ja 
gar kein werck / Ists kein werck / so mus der 
glaube alleine sein. O, wie solt es so gar eine 
feine / besserliche / unergerliche lere sein / wenn 
die leute lernten / das sie nebe dem glauben / 
auch durch werck from möchten werden / das 
wer so viel gesagt / das nicht allein Christus tod 
unser sunde weg neme / sondern unser werck 

Furthermore, I am not the only one, nor the first, 
to say that faith alone makes one righteous. There 
was Ambrose, Augustine and many others who 
said it before me. And if a man is going to read 
and understand St. Paul, he will have to say the 
same thing, and he can say nothing else. Paul's 
words are too strong — they allow no works, none 
at all! Now if it is not works, it must be faith 
alone. Oh what a fine, constructive and inoffensive 
teaching that would be, if men were taught that 
they can be saved by works as well as by faith. 
That would be like saying that it is not Christ's 
death alone that takes away our sin but that our 
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thete auch etwas dazu / Das hiesse Christus tod 
fein geehret / das unser werck ihm hülffen / und 
kündten das auch thun das er thut / auff das ihm 
gleich gut und starck weren / Es ist der Teuffel / 
der das blut Christi nicht kan ungeschendet 
lassen. 

works have something to do with it. Now that 
would be a fine way of honoring Christ's death, 
saying that it is helped by our works, and that 
whatever it does our works can also do — which 
amounts to saying that we are his equal in strength 
and goodness. This is the very devil's teaching, for 
he cannot stop abusing the blood of Christ. 

Weil nu die sache im grund selbs foddert / das 
man sage / Allein der glaub macht gerecht / Und 
unser deudschen sprachen art / die solchs auch 
lernt also aus zusprechen / Habe dazu der 
Heiligen Veter Exempel / und zwinget auch die 
fahr der leute / das sie nicht an den wercken 
hangen bleiben / den des glaubens feilen / und 
Christum verlieren / sonderlich zu dieser zeit / da 
sie so lang her der werck gewonet / un mit macht 
davon zu reissen sind. Sso ists nicht allein recht / 
sondern auch hoch von nöten / das man auffs 
aller deutlichst und völligst eraus sage / Allein 
der glaube on werck macht frum / Und rewet 
mich / das ich nicht auch dazu gesetzt habe / alle 
und aller / also on alle werck aller gesetz das es 
vol und rund eraus gesprochen were / darümb 
sols inn meinem Newen Testament bleiben / und 
solten alle Papstesel toll und töricht werden / so 
sollen sie mirs nicht eraus bringen. Das sey itzt 
davon gnug / Weiter wil ich (so Gott gnade gibt) 
davon reden im büchlin / De iustificatione. 

Therefore the matter itself, at its very core, 
requires us to say: "Faith alone justifies." The 
nature of the German language also teaches us to 
say it that way. In addition, I have the precedent of 
the holy fathers. The dangers confronting the 
people also compel it, for they cannot continue to 
hang onto works and wander away from faith, 
losing Christ, especially at this time when they 
have been so accustomed to works they have to be 
pulled away from them by force. It is for these 
reasons that it is not only right but also necessary 
to say it as plainly and forcefully as possible: 
"Faith alone saves without works!" I am only sorry 
I did not also add the words alle and aller, and 
say, "without any works of any laws." That would 
have stated it with the most perfect clarity. 
Therefore, it will remain in the New Testament, 
and though all the papal donkeys go stark raving 
mad they shall not take it away. Let this be enough 
for now. God willing, I shall have more to say 
about it in the treatise On Justification. 

Auff die Ander frag / ob die verstorbenen
Heiligen fur uns bitten. Drauff wil ich itzt 
kürtzlich antworten / Denn ich gedencke einen 
Sermon von den lieben Engeln auszulassen / 
darin ich dis stücke weiter (wils Gott) handeln 
werde. 

On the other question, as to whether the departed 
saints intercede for us. For the present I am only 
going to give a brief answer, because I am 
thinking of publishing a sermon on the angels in 
which, God willing, I will respond more fully on 
the matter. 

Erstlich wisset ihr / das im Bapstum nicht allein 
geleret ist / das die Heiligen im himel fur uns 
bitten / welchs wir doch nicht wissen können / 
weil die schrifft uns solchs nicht sagt / Sondern 
auch / das man die Heiligen zu Götter gemacht 
hat / das sie unser Patron haben müssen sein / die 
wir anruffen sollen / Etlich auch / die nie gewest 
sind / Und einem jglichen Heiligen / sonderliche 
krafft und macht zugeeigent / Einem uber feur / 
diesem uber wasser / diesem uber Pestilentz / 
Fieber / und allerley plage / das Gott selbs gar 
müssig sein müssen / und die Heiligen lassen an 
seiner stat wircken und schaffen. Diesen grewel 
fülen odder empfinden die Papisten itzt wol / und 
ziehen heimlich die pfeiffen ein / putzen und 
schmücken sich nu / mit dem furbit der Heiligen. 
Dis wil ich itzt auff schieben / Aber was gilts / 
ob ichs vergessen / und solch putzen und 
schmücken also ungebüsset hingehen lassen 
werde? 

First, you know that under the papacy it is not only 
taught that the saints in heaven intercede for us —
even though we cannot know this as the Scripture 
does not tell us such — but the saints have even 
been made into gods, so that they are to be our 
patrons, to whom we must call. Some of these 
have never even existed. To each of these saints a 
particular power and might has been ascribed —
one over fire, another over water, another over 
pestilence, fever and all sorts of plagues. Indeed, 
God must have been altogether idle to have let the 
saints work in his place. Of this abomination the 
papists themselves are aware, as they quietly take 
up their pipes and preen and primp themselves 
over this doctrine of the intercession of the saints. 
I will leave this subject for now, but you can be 
sure that I will not forget it, nor allow this 
preening and primping to go on without a price. 

Zum andern wisset ihr / das Gott mit keine wort 
geboten hat / weder Engel noch Heiligen umb 

Second, you know that there is not a single word 
from God demanding us to call upon either saints 
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furbit anzuruffen. Habt auch inn der schrifft des 
kein Exempel / Denn man findet das die lieben 
Engel mit den Vetern und Propheten geredt 
haben / Aber nie keiner ist von ihnen umb furbit 
gebetten worden / Auch der Ertzvater Jacob / 
seinen kampffengel nicht umb furbit hat / 
sondern nam allein den segen von ihm / Man 
findet aber wol das widderspiel inn der 
Apocalyp. da der Engel sich nicht wolt lassen 
anbete von Johanne / Und findet sich also / das 
Heiligen dienst sey ein lauter menschen thand / 
und ein eigen fündlin / ausser Gottes wort und 
der schrifft. 

or angels to intercede for us, and that there is no 
example of such in the Scriptures. We find that the 
angels spoke with the fathers and the prophets, but 
that none of them had ever been asked to intercede 
for them. Why even Jacob the patriarch did not 
ask the angel with whom he wrestled for any 
intercession. Instead, he only took from him a 
blessing. In fact, we find in the Apocalypse the 
very opposite, as the angel will not allow himself 
to be worshipped by John. [Rev. 22] So the 
worship of saints shows itself as nothing but 
human nonsense, man's own invention apart from 
the word of God in the Scriptures. 

Weil uns aber inn Gottes dienst nichts gebürt 
furzunemen / on Gottes befehl / Und wer es 
furnimpt / das ist ein Gottes versuchunge / 
Darümb ists nicht zu raten noch zu leiden / das 
man die verstorbenn Heiligen umb furbit anruffe 
/ odder anruffen lere / Sondern sols viel mehr 
verdammen un meiden leren / Derhalben ich 
auch nicht dazu raten / un mein gewissen mit 
frembder missethat / nicht beschweren will / Es 
ist mir selber aus der massen saur worde / das ich 
mich von den Heiligen gerissen habe / Denn ich 
uber alle masse tieff darinnen gesteckt und 
ersoffen gewest bin / Aber das liecht des 
Evangelij / ist nu so helle am tage / das hinfurt 
niemand entschüldigt ist / wo er im finsternis 
bleibt / Wir wissen fast alle wol / was wir thun 
sollen. 

Since it is not proper in the matter of divine 
worship for us to do anything that is not 
commanded by God (whoever does so is tempting 
God), it is therefore neither advisable nor tolerable 
that one should call upon the saints to incercede 
for him, or to teach others to call upon them. 
Rather this is to be condemned and people should 
be taught to avoid it. Therefore, I also will not 
advise it and burden my conscience with the 
iniquities of others. It was very hard for me to tear 
myself away from this calling upon the saints, for 
I was so steeped in it to have nearly drowned. But 
the light of the gospel is now shining so brightly 
that from henceforth no one has an excuse for 
remaining in the darkness. We all know very well 
what we need to do. 

Uber das / so ists an ihm selbs ein ferlicher 
ergerlicher dienst / das die leute gewonen gar 
leicht / sich von Christo zu wenden / und lernen 
bald / mehrz zuuersicht auff die Heiligen / den 
auff Christo selbs zu setzen / Denn es ist die 
natur / on das allzu sehr geneigt von Gott und 
Christo zu fliehen / un auff menschen zu trawe / 
Ja es wird aus der massen schweer / das man 
lerne auff Gott und Christum trawen / wie wir 
doch gelobt haben und schuldig sind / Darümb 
ist solch ergernis nicht zu dulden / damit die 
schwachen und fleischlichen leute ein Abgöterey 
anrichten / widder das Erste gepot / und widder 
unser tauffe. Man treibe nür getrost die 
zuuersicht und vertrawen von den Heiligen zu 
Christo / beide mit leren und uben / es hat 
dennoch mühe und hindernis gnug / das man zu 
ihm kompt und recht ergreifft / Man darff den 
Teuffel nicht uber die thür malen / er find sich 
wol selbs. 

This is itself a very risky and offensive way to 
worship, because people are easily accustomed to 
turning away from Christ. They learn quickly to 
trust more in the saints than in Christ himself. Our 
nature is already too prone to run from God and 
Christ, and trust in men. It is indeed difficult to 
learn to trust in God and Christ, even though we 
have vowed to do so and are therefore obligated to 
do so. Therefore, this offense is not to be tolerated, 
whereby those who are weak and of the flesh 
participate in idolatry, against the first 
commandment and against our baptism. Even if 
you try to accomplish nothing more than getting 
men to switch their trust from the saints to Christ, 
through teaching and practice, that will be difficult 
enough to accomplish, that men should come to 
him and rightly take hold of him. It does not help 
to paint the devil on the door — he will already be 
present. 

Zu letzt / sind wir ja gewis / das Gott nicht 
drümb zürnet / und sind wol sicher / ob wir die 
Heiligen nicht umb furbit anruffen / weil ers 
nirgent gepoten hat / denn er spricht / das er sey 
ein eiuerer / der die missethat heimsucht an 
denen / die sein gebot nicht halten / Hie aber ist 

Finally, we are sure that God is not angry with us, 
and that even if we do not call on the saints for 
intercession, we are quite secure, for God has 
never commanded it. He says that he is a jealous 
God, visiting their iniquities on those who do not 
keep his commandments [Ex.20]; but there is no 
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kein gebot / darümb auch kein zorn zu furchten. 
Weil denn hie auff dieser seiten sicherheit ist / 
und dort grosse fahr und ergernis widder Gottes 
wort / Warümb wolten wir uns den aus der 
sicherheit begeben inn die fahr / da wir kein 
Gottes wort haben / das uns inn der not / halten / 
trösten odder erretten kan? Denn es stehet 
geschrieben / Wer sich gern inn die fahr gibt / 
der wird drinnen umbkomen. Auch spricht 
Gottes gepot / Du solt Gott deinen Herrn nicht 
versuchen. 

commandment here and, therefore, no anger to be 
feared. Since, then, there is on this side security 
and on the other side great risk and offense against 
the Word of God, why should we go from security 
into danger where we do not have the Word of 
God to sustain, comfort and save us in the times of 
trial? For it is written, "Whoever loves danger will 
perish by it" [Ecclus. 3], and God's commandment 
says, "You shall not tempt the Lord your God" 
[Matt. 4]. 

Ja sprechen sie / damit verdampstu die gantzen 
Christenheit / die allenthalben solchs bisher 
gehalten hat? Antwort / Ich weis fast wol / das 
die Pfaffen und Münch / solchen deckel ihrer 
grewel suchen / und wöllen auff die Christenheit 
schieben / was sie verwarloset haben / Auff das / 
wenn wir sagen / die Christenheit irre nicht / so 
sollen wir auch sage / das sie auch nicht irren / 
und also kein lügen auch irthum an ihn müge 
gestrafft werden / weil es die Christenheit so 
helt. Also ist denn keine walfart (wie 
offenbarlich der Teuffel da sey), kein ablas (wie 
grob die lügen sey) unrecht. Kurtzümb eitel 
heiligkeit ist da. Darümb solt ihr hierzu so sage / 
Wir handeln itzt nicht wer verdampt odder nicht 
verdampt sey. Diese frembde sache mengen sie 
daher / das sie uns von unser sache füren / Wir 
handeln itzt vom Gottes wort / Was die 
Christenheit sey odder thue / das gehört auff ein 
ander ort. Hie fragt man / was Gottes wort sey 
odder nicht? Was Gottes wort nicht ist / das 
macht auch keine Christenheit. 

"But," they say, "this way you condemn all of 
Christendom, which till now everywhere practiced 
this custom." I answer: I know very well that the 
priests and monks seek this cloak for their 
abominations. They want to impute to 
"Christendom" the damage caused by their own 
negligence. So if they get us to say "Christendom 
does not err" we shall also be saying that they do 
not err, since Christendom holds it to be so. Thus 
no pilgrimage can be wrong, no matter how 
obviously the Devil is a participant in it. No 
indulgence can be wrong, regardless of how gross 
the lies involved. In short, there is nothing there 
but holiness! Therefore to this you should reply, 
"It is not a question of who is to blame for this 
offense." They inject this irrelevant subject in 
order to divert us from the subject at hand. We are 
now discussing the Word of God. What 
Christendom is or what it does belongs somewhere 
else. The question here is: What is or is not God's 
word? What is not the Word of God does not 
make Christendom. 

Wir lesen zur zeit Elie des Propheten / das 
öffentlich kein Gottes wort noch Gottes dienst 
war im gantzen volck Israel / wie er spricht / 
Herr / Sie haben deine Propheten getödt / Un 
deine Altar umb gegraben / Und bin ich gar 
allein. Hie wird der könig Ahab und andere 
gesagt haben / Elia Mit solcher rede / verdampstu 
das gantze volck Gottes / Aber Gott hette 
gleichwol sieben tausent behalten / Wie? meinstu 
nicht das Gott unter dem Bapstum itzt auch habe 
können die seinen erhalten / ob gleich die Pfaffen 
un Münche inn der Christenheit eitel Teuffels 
lerer gewest / und inn die helle gefaren sind? Es 
sind gar viel kinder und iunges volck gestorben 
inn Christo / Denn Christus hat mit gewalt unter 
seinem Widder Christ / die Tauffe / dazu den 
blossen Text des Euangelij auf der Cantzel / un 
das Vater unser / und den Glauben erhalten / 
damit er gar viel seiner Christen / und also sein 
Christenheit erhalten / und den Teufels lerern 
nichts dauon gesagt. 

We read that in the days of Elijah the prophet 
there was apparently no word from God and no 
worship of God in all Israel. For Elijah says, 
"Lord, they have killed your prophets and 
destroyed your altars, and I am left completely 
alone" [I Kings 19]. Here King Ahab and others 
could have said, "Elijah, with talk like that you are 
condemning all the people of God." However, God 
had at the same time reserved seven thousand [I 
Kings 19]. How? Do you not think that God could 
now also, under the papacy, have preserved his 
own, even though the priests and monks of 
Christendom have been mere teachers of the devil, 
and gone to hell? Many children and young people 
have died in Christ. For even under Anti-Christ, 
Christ has steadfastly preserved baptism, the 
simple text of the gospel in the pulpit, the Lord's 
Prayer, and the Creed, and by these things he has 
preserved many of his Christians, and therefore 
also his Christendom, and he has said nothing 
about it to these devil's teachers. 

Und ob die Christen gleich haben etlich stücke 
der Bepstlichen grewel gethan / So habe die 

Even though Christians have participated in some 
little parts of the papal abomination, the papal 
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Bapst Esel damit noch nicht beweiset das die 
liebe Christe solchs gern gethan haben / viel 
weniger ist damit beweiset / das die Christen 
recht gethan haben / Christen können wol jrren / 
und sundigen allesampt / Gott aber hat sie 
allesampt leren beten / umb vergebung der 
sunden / jm Vater unser / Und hat jhre solch 
sunde / die sie haben müssen / ungern / 
unwissend / und von dem Widderchrist 
gezwungen / thun / wol wissen zu vergeben / und 
dennoch Pfaffen und München nichts dauon 
sagen. Aber das kan man wol beweisen / das inn 
aller welt jmer ein gros heimlich mummeln und 
klagen gewest ist / widder die geistlichen / als 
giengen sie mit der Christenheit nicht recht umb / 
Und die Bapstesel haben auch solchem 
mummeln mit feuer und schwerd / trefflich 
widderstanden / bis auff diese zeit daher. Solch 
mummeln beweiset wol / wie gern die Christen 
solche grewel gesehen / und wie recht man daran 
gethan habe / Ja lieben Bapstesel / komet nu her / 
und saget / Es sey der Christenheit lere / was ihr / 
erstuncken / erlogen / Und als die Böswichter 
und Verrether / der lieben Christenheit mit 
gewalt auffgedrungen / und als die ertzmörder / 
viel Christe drüber ermördet / habt / Zeugen doch 
alle buchstaben inn allen Bepsts gesetzen / das 
nichts aus willen und rat der Christenheit jemals 
sey gelert / Sondern eitel / districte precipiendo 
mandamus / ist da / das ist ihr heiliger geist 
gewest / Solch tyranney hat die Christenheit 
müssen leiden / damit ihr das Sacrament geraubt 
/ Und on ihr schuld / so jm gefengnis gehalten ist 
/ Und die Esel wolten solch unleidlich tyranney 
jhres freuels / uns itzt fur ein willige that und 
Exempel der Christenheit verkeuffen / und sich 
so fein putzen. 

donkeys have not yet proved that they did it 
gladly. Still less does it prove that they did the 
right thing. All Christians can err and sin, but God 
has taught them all to pray in the Lord's Prayer for 
the forgiveness of sins. God can very well forgive 
the sins they had to committ unwillingly, 
unknowingly, and under the coercion of the 
Antichrist, without saying anything about it to the 
priests and monks! It can, however, be easily 
proven that in the whole world there has always 
been a great deal of secret murmuring and 
complaining against the clergy, that they are not 
treating Christendom properly. And the papal 
donkeys have courageously withstood such 
complaining with fire and sword, even to the 
present day. This murmuring proves how happy 
Christians have been over these abominations, and 
how right they have been in doing them! So out 
with it, you papal donkeys! Say that this is the 
teaching of Christendom: these stinking lies which 
you villains and traitors have forced upon 
Christendom and for the sake of which you 
murderers have killed many Christians. Why each 
letter of every papal law gives testimony to the 
fact that nothing has ever been taught by the 
counsel and the consent of Christendom. There is 
nothing there but districte precipiendo mandamus
["we teach and strictly command"]. That has been 
their Holy Spirit. Christendom has had to endure 
this tyranny, which has robbed it of the sacrament 
and, not by its own fault, it has been held in 
captivity. And still the donkeys would palm off on 
us this intolerable tyranny of their own wickedness 
as a willing act and example of Christendom —
and thereby acquit themselves! 

Aber es wil itzt zu lang werden. Es sey das mal 
gnug auff die frage / Ein ander mal mehr / Und 
haltet mir meine lange schrifft zu gut. Christus 
unser Herr / sey mit uns allen / Amen. 
1. Martinus Luther, ewr guter freund. 
2. Ex Eremo Octaua Septembris. 1530. 

But this is getting too long. Let this be enough of 
an answer to your questions for now. More 
another time. Excuse this long letter. Christ our 
Lord be with us all. Amen. 
Martin Luther, Your good friend.  
The Wilderness,[10] September 8, 1530 

Notes 
1. Here Luther refers to the late theologian 

and lawyer Jerome Emser (1478-1527), one of his 
harshest critics. Emser had served as secretary to 
Duke George of Saxony, who had forbidden the 
sale of Luther's New Testament in his territory, and 
who had commissioned Emser to produce an 
authorized German version from the Roman 
Catholic side. Emser's version (published in 1527) 
was substantially Luther's, "corrected" here and 
there from the Vulgate, and provided with anti-
Lutheran notes. 

2. "I will it, I command it, my will is reason 
enough." A quotation from Juvenal's sixth satire, 
which Luther often used to characterize the 
arbitrary power of the pope. 

3. The meaning of this saying and its bearing 
on the issue at hand is no longer known, though it 
seems that Luther must be quoting a proverbial 
expression from a folk song. 

4. With these abusive terms Luther refers to 
two prominent Catholic enemies. By "Smith" he 
means Johann Faber of Leutkirch (whose father 
was a blacksmith) and by "Snot-Nose" (Rotzlöffel) 
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he means Johann Cochlaeus ("löffel" is the German 
equivalent of the Latin cochlear).  

5. Luther's quibble here is that he had used 
allein adverbially, and not as an adjective, so his 
opponents who write in Latin should use the 
adverbial Latin equivalents. 

6. Philip Melanchthon and Matthew 
Aurogallus at the University of Wittenberg 
collaborated with Luther in the translation of the 
Old Testament. 

7. By "up till now" Luther means in the 
German versions which preceded his own. The 
gratia plena [full of grace] of the Vulgate was 
cherished by Roman Catholics as some sort of 
proof that Mary was extraordinarily endowed with 
"grace" from conception, so that she was sinless. 
By rendering it as a merely polite form of greeting, 
Luther had removed this handle of Mariolatry. 

8. It is evident from the marginal note on 
John 6:27 in Luther's German Testament that 
Luther wants to give an especially literal translation 
of the Greek word esphragisen in this one place 
because versiegelt [sealed] will suggest the 
meaning "sealed with the Holy Spirit." His note on 
John 6:27 reads thus: "Sealed means endowed with 

the Holy Spirit, so that whoever eats of this food (as 
in the following verses) also receives the Spirit and 
shall live." But it is unclear just what doctrine 
Luther wants to support with this interpretation. At 
the time he was involved in complicated debates 
regarding the nature and efficacy of the Lord's 
Supper. 

9. Here Luther is referring to the translation 
of the Prophets done from the Hebrew by the 
Anabaptists Ludwig Haetzer and Hans Denk, 
published in 1527. By "the Jews had a hand in it," 
he apparently means that Denk and Haetzer 
received help from Jewish rabbis who were familiar 
with the Hebrew. The resemblance of this 
translation to Luther's version of the prophets 
(which began with Isaiah, published in 1528) is in 
many places so close that it cannot be accidental. 
Much of it was obviously copied, without credit, by 
Luther in his version. 

10. By Rottengeist [rabble-spirit] Luther 
probably means the revolutionary Thomas Münzer. 

11. "The Wilderness" is Luther's way of 
referring to the Coburg Castle, where he was 
lodged for reasons of safety during much of the 
year 1530. 

 
                                                                      * * * 
 

Л. Мұсалы, Г. Бельгер 
АУДАРМАШЫ ШЕБЕРХАНАСЫНА САЯХАТ 

Аннотация.Сұхбатта қарастырылған мəселелер. Кəсіби аударма. Аударма тəжірибесі. 
Аудармашы лабороториясының құпиялары. 
Тірек сөздер. Аударма өнері, төлтума жəне аударма, аударма тəжірибесі. 

Л.Мусалы, Г.Бельгер 
В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕВОДЧИКА 

Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. Профессиональная практика. Практика 
перевода.Тайны лаборатории переводчика. 
Ключевые слова: искусство перевода, оргинал и перевод, практика перевода. 

L. Musaly, G. Belger 
 TRANSLATOR’S CREATIVE LAB 

Abstract. The issues dealt in this article. Professional practice. Practice of Translation. Secrets of 
the laboratory of an interpreter. 
Keywords: art of translation, the original and translation, translation  practice. 

 
Қазақ көркем тəржімасының тарихы 

қалыптасқанымен, зерттелу деңгейі жоғары 
деуге əлі ерте. Əсіресе тəржімашының 
шығармашылық еңбегі жан-жақты, толық 
зерттеу нысанына айналмай келеді. 
Тəржімашының шығармашылық лаборатория-
сын зерттеу  белгілі дəрежеде аударма өнерінің 
заңдылықтары мен қыр-сырын тануға да сеп 
болады. Көркем тəржіма күрделі шығар-
машылық өнер екенін, автор мен тəржі-
машының арасында шығармашылық бəсеке 
жүретінін зерттеушілердің көбі айтады. Демек, 

тəржімашының еңбегін шығармашылық үдеріс 
ретінде қарастырып, оның психологиясы мен 
қыр-сырын танудың да мезгілі жетті деп 
білеміз. Осы мақсатта əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың əдеби шығармашылық жəне көркем 
аударма теориясы кафедрасында аударма-
шының шығармашылық шеберханасына қатыс-
ты сауалнама дайындалған еді. Сауалнамаға 
бірнеше аудармашы қатысты, оларды алдағы 
уақытта журнал бетінде жариялап отыратын 
боламыз. Бұл жауаптардың болашақ 
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аударматанушылар үшін пайдасы мол деп 
білеміз. 

 
Г. Бельгер 
Аударма машақаты (сауалнамаға жауап) 
Осыдан дəл екі күн бұрын (01.04.11) мен 

аударма өнеріне қатысты тағы бір кітап жазып 
бітірдім. Анығы: əзір кітап емес, қолжазба. 
Көлемі 13-14 баспа табақ болар деп 
шамалаймын. Орысша атауы – «Записки старого 
толмача». Қазақшасы – «Қарт тілмаштың 
жазбалары». Қарт тілмаш дегенім – өзім. 
Мазмұны – аудармашылық тəжірибем. Қазақ 
тілінің ұшан-теңіз байлығы, құдіреттілігі, 
бейнелілігі, ескі ұғым мен жаңа сөздерге балама 
іздеу тəсілдері, тəржімалық ізденістер, ғиб-
раттар. 

Ұлағаты бар, пайдасы тиер кітап болар 
деп үміттенемін. Түбінде, амандық болса, 
сіздерге де жеткізермін. Ал əзірше сіздердің 
сауалнамаларыңызға қысқа ғана, тақ-тұқ жауап 
бермек ойым бар. 

1 Аудармамен айналысқаныңызға қанша 
уақыт болды? 

1963 жылы менің аспиранттық əріптесім, 
досым Асқар Сүлейменов аяқ астынан: 
«Аударма жасағыңыз келе ме?», - деп сұрады. 
«Келеді», - дедім. «Онда, «Қан мен тердің»осы 
бір бетін қотарып көріңізші». Асқар менімен 
«сіз» деп сөйлесті. Келістім. Аудардым. Дереу 
авторға көрсеттім. Əбе (Нұрпейісов) құп-
тағандай болды. Бірден өзіне жақын тартты. 
Міне, содан бері аударма жасап келемін. 

2 Ең алғаш аударған шығармаңыз қандай? 
Оны көпшілік қауым қалай қабылдады? 

Ең алғашқы аудармам – «Қан мен тер» 
трилогиясы. Көп тер төктім. Жолма-жол 
аударманы автормен тақасып, иықтасып 
отырып, пəлен жыл мыжғыладық.Сөйтіп, 
Нұрпейісовтің азабы мол аудармашылық қатаң 
мектебінен өттім. Кейін аударғандарым – Х. 
Есенжанов, Ғ. Мүсірепов, А. Жұбанов, З. 
Қабдолов, Ə. Кекілбаев, Т. Ахтанов, Д. 
Досжанов, О. Сəрсенбаев, Т. Нұрмағанбетов, 
т.б. Неміс тілінен де 20-дан астам шығарма 
аудардым. Бəрін есептесем, көлемі жағынан 20-
25 томдай болып қалар. 

3 Өз шығармаңызды жазу қиын ба, 
аударма жасауыңыз қиын ба? 

Екеуі де оңай шаруа емес. Аудармада 
еркіндік аздау. Түпнұсқаға тəуелдісің. 
Төлтумада қаламыңа ерік бересің. 

4 Аудармашының шығармашылық 
шабыты дегенге қалай қарайсыз? 

Кəнігі, кəсіби жазушы Мұхтар Мағауин 
«жазуда шабыт болмайды, бап болады» деген 
пікір айтады. Жаны бар. Мен де осы пікірдемін. 

Менің түсініп-түйгенім – күн сайын жазу керек, 
үзіліс жасап, лəйліп, «көгалды қуып гөлəйттау» 
- шығармашылыққа өліммен тең. Шабыт бар 
болса, тек ерінбеген, еңбекқор адамға əуес. 
Аудармашының ұраны – «ақырын жүріп, анық 
бас» болмаққа керек. 

5 Белгілі бір шығарманы аудару туралы 
ойыңыз қалай туады? Ойыңыз анықталған соң 
не істейсіз?  

Таныс жазушылар (яки баспа) өздері 
қолқа салады, кітаптарын жіберіп тұрады. Оқып 
шыққан соң, бір қорытындыға келемін. Келісім 
бергеннен кейін, аударма мəтінді егжей-тегжей 
зерделеймін, түсінбеген жерлерді анықтап, 
пысықтап аламын, орысша балама іздеймін. Ең 
қиыны – прозаның, ырғағы, сөз саптауы, 
мақамы, ой-өрнегі, «кілтипоны». Нақты кілті 
табылған соң, жұмысқа кірісемін.  

6 Əдеби шығарманы аудару үстіндегі 
шығармашылық ізденістеріңіз бен еңбегіңізді 
саты-сатыға бөліп, сипаттап берсеңіз.  

Саты-сатыға бөлуім де осыдан басталады. 
Басы қиын болса, кейде аяғынан (я басынан) 
бастаймын. Бес-алты бетін тəржімалаған соң,  
авторға көрсетіп аламын. Көңілімнен шықпаса, 
əңгіме осымен тамам. Құп көрсе əрі қарай 
аударамын. 

7 Аударған шығармаңызды кейін өңдеп, 
өзгерту тəжірибеңіз туралы не айтар едіңіз? 

Менің шығармашылық қағидам: барды 
аудару, мүмкіндігінше төлтумаға жақын болу. 
Мазмұнын ғана емес, ырғағын, əуенін дөп басу. 
Кейбір аудармашылар мəтінді көркейтіп, 
əдемілеп, өздерінше сөз, бояу қосып, қырнап-
жөндеп, «қанатын жайыңқырап», əліне қарамай, 
демеушілік жасап, аударманы көсіліп 
айдақтауға əуес. Маған ол жат. Мұндай тəсілге 
көбінесе түпнұсқаның тілін түсінбейтін 
өңдеушілер ерекше құмар. 

Қолжазбаны əдетте əлденеше рет 
сараптаймын, ал кітап болып шыққаннан кейін 
қайта оралып, қарауға жоқпын. Жарық көрген 
туманы қайта-қайта түзеп, қырнау маған тəн 
емес. Менде ондай дағды жоқ. Кемшілігім болар 
– дауласпаймын.  

8 Аударма кезінде не нəрсе қиындық 
туғызады? 

Негізгі қиындық – əр тілдің заңы, 
табиғаты, нақышы, сөз-өрнегі басқа ғой. 
Онымен санаспай болмайды. Қазақты орыс 
қылам деп тырыспаған ақыл. «Мен жүгіріп келе 
жатып, сүрініп құлап қалдым» - дегенді 
орысшалап көріңізші. Міне, мəселе қайда.  

9 Аудармашы белгілі шығарманы 
аудармастан бұрын оның ескі аудармаларымен 
танысқаны жөн бе? Ескі аударманың жақсы 
аударылған тұстарын қолданса бола ма? 
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Өз басым бұрынғы аудармаларды (бар 
болса) зерделеймін. Өз жолыммен жүремін. 
Тəуір шыққан жерлерін де пайдаланбаймын. 
Тек түпнұсқаға жүгінемін.  

10 Ең құнды аудармаңыз қайсы? Оның 
аударылу тарихы. 

 Сəтті шыққан деп «Қан мен тердің» 
кейбір үзінділерін, Əбіш, Дүкенбай, 
Тынымбайдың бірер əңгімелерін айтар едім. Ал 
аударылу тарихын сөз етпей-ақ қояйын. 
Сауалнамаға жауап ұзақ-сонар хикаяға айналып 
кетер деп қауіптенемін.  

11 Аударма үшін тəжірибенің 
маңыздылығы неде? 

 Сайып келгенде, барлық істе де негізгі 
мəселе тəжірибеге тірелмей ме? Аударма да 
солай. Тəжірибе дегеніміз - машық, кəсіби 
деңгей. Əбден ысылған, машықталған кəсіби 
аудармашының қаламы да жүрдек болуы керек 
емес пе? 

12 Сіз кез келген уақытта аудара бересіз 
бе, жоқ күй талғайсыз ба? Аудару жұмысы 
үстінде қандай жағдайларды қажет етесіз? 

Пəлендей күй талғамаймын. Бірақ 
тыныштықта, оңаша болғанды қалаймын. Тағы 
бір əдетім - қағаз бен қаламды ылғи да 
ауыстырып отыруым керек. Ал жұмыс кезінде 
ас бөлмеден бұрқырап, жылқы етінің иісі келеді, 
танауды қытықтаса, онда қаламың тіпті 
жоғалып кетеді. 

13 Аударма теориясына қалай қарайсыз? 
Оны аударма барысында ескересіз бе? 
Баяғыда Сəбит Мұхановтан «Соц.реализмге 
қалай қарайсыз?», - деп сұрағанда, Сəбең іліп 
алып, «Е-е, дұрыс қараймын!» деген ғой. Сол 
сияқты мен де аударма теориясына дұрыс 
қараймын. Үйімде аударма өнері жайында 20-30 
ғылыми кітабым бар. Өзім де аударма 
теориясына байланысты бес-алты кітап жаздым. 
Аударма өнерінің теориялық қағидаларын 
білмей, қалай аудармашы боласың? Ол құр 
əуесқойлық, хоббиге əкеледі ғой. 

14 Аударма барысында сөздіктің көмегіне 
жүгінесіз бе? Сөздікпен жұмыс туралы 
тəжірибеңіз қандай? 
Саналуан сөздіктерге жүгінемін. Өзім де 
қажеттілікке сай сөздіктер құрастырамын. 
Мəселен, жылқы, түйе, ешкі, қой, шөп, ағаш, 
гүл, киіз үй атаулары, тұрмыстық заттар, көне, 
тарихи сөздер, жаңа ғұндар, архаизм, 
неологизм, диалектизмдер деген сияқты.  

15 Аудармаға қояр талаптарыңыз 
қандай? Қазіргі таңда қандай аудармаларды 
жақсы деп бағалайсыз?  

Талап біреу: мүмкіндігінше төлтуманың 
көркемдік ерекшеліктерін дөп басу, өзге ұлттың 
құлағына ыңғайлап беру, жүрегін толқытып, 

көңілінен шығу. Жақсы аудармалар, əлбетте, 
баршылық. Осы орайда ойыма келгендер: 
Майра Жанұзақова, Бақытжан Қанапьянов, 
Қайрат Бақбергенов, Кеңес Юсупов, Əбілмəжін 
Жұмабаев.  

16 Аударылған шығарма төлтума 
шығармадай қабылдануы тиіс пе əлде оның 
аударма шығарма екені сезіліп тұруы қажет 
пе? Əрине, əсері төлтумаға жақын болғаны аб-
зал, бірақ ұлттық болуы, нақышы, сөз саптау 
ерекшелігі, иісі сезіліп тұрғаны жөн сияқты. 
Онсыз аударма жасанды я өлі дүние болып 
шықпай ма? 

17 Аудармаларыңыздың редакторларына 
көңіліңіз тола ма?  

 20-30 жыл бұрын тəуір редакторлар 
болушы еді. Олар автор мен де, аудармашы мен 
де жұмыс істей алатын. Бүгінде редактор да, 
корректор да жоқтың қасы. Жаппай 
сауатсыздық етек алып кеткен заманға тап 
болдық.  

18 Аударма сынына қалай қарайсыз? Сын 
арқылы қандай жетістіктерге жеттім деп 
ойлайсыз? 

Аударма сыны тіпті құлдырап кетті. Екі-
үш тілді еркін меңгеріп, ұлағатты пікір айтатын 
сыншыны бүгінде таба алмайсыз. Білгір 
адамның сынын, əлбетте, шынайылықпен 
қабылдаймын. 

19 Қандай аудармаларыңыз ұзақ уақыт 
пен көп күш-жігерді талап етті? 

Көп күш-жігер мен ұзақ уақыт талап еткен 
шығармалар – Ə. Нұрпейісовтің «Қан мен тер» , 
«Соңғы парызы», Ə. Кекілбайдың «Елең-алаң» 
атты тарихи романы, Д. Досжанның «Жібек 
жолы» романы. Бұл аса күрделі шығармаларды 
тəржімалауда көп ізденуге тура келді. 

20 Қазақ аударма өнерінің бүгінгі 
жағдайы туралы ойларыңыз. 

Қазақ аударма өнерінің бүгінгі хал-ахуалы 
мүшкіл сияқты. Орыс тілі мен шет ел тілдеріне 
қазақ шығармалары тым аз шығады. Өз 
қотырымызды өзіміз қасумен жүрміз. Аударма 
өресі тарылып келеді. Бұрынғы биігімізден 
төмендедік. Кəсіби деңгейіміз көңілден 
шықпайды. Аудармашылар, əсіресе қазақ тіліне 
шорқақ. Білімділер, аудармаға икемі барлар 
ақшалы жерлерді төңіректеп жүр. Аударма бұл 
заманда ешкімді асырамайды. Сұраныс та 
пəлендей емес. Аударма машақаты көп, несібесі 
аз шаруаға айналды. Бұл тығырықтан шығудың 
жолы маған беймəлім. 

 
 

                       * * * 
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Тəуке хан – қазақ халқының тарихи 
санасында өзінің кемеңгерлігімен, дана-
лығымен, ақылдылығымен, əділдігімен, бітім-
герлігімен сақталған хандарымыздың бірі. Қазақ 
халқының ауыз əдебиетінде Тəуке ханның 
осындай қасиеттерін ашып көрсететін тарихи 
аңыз-əңгімелер жетіп артылады. Осыдан 200 
жылдай бұрын Тəуке хан туралы ел аузынан 
естіген материалдарын жинақтай келе, қазақ 
тарихы туралы тұңғыш көлемді еңбек жазған 
А.И.Левшин оның тарихи тұлғасына мынадай 
сипаттама берген болатын: «Ол бірнеше 
жылдарға созылған қантөгіс соғыстарды 
тоқтатып, өзара қырқысуларды тыныш-
тандырды, ол өзінің ақылымен жəне əділет-
тілігімен басқаларды бағындыра білді, ол 
мықтыларды тыныштандырып, əлсіздерді 
біріктіру арқылы күштілерге қарсы тұра 
алатындай етті, ол жалпыға ортақ заң шығарып, 
сол заңмен өмір сүргізді, қазіргі күнде ол заң 
қазақтардың есінде сақталған»[1]. Ауыз 
əдебиетінің материалдары мен жазба дерек 
мəліметтеріне сүйенген еліміздің тарихшылары 
да Тəуке ханның жеке басының қасиеттері мен 
билік құрған жылдарындағы жүргізген сая-

сатына оң бағалар береді. Қазіргі күнде тарихи 
білімдерге деген сұраныстардың артуына 
байланысты ежелгі жəне орта ғасыр-ларда 
Қазақстан аумағында өмір сүрген тарихи 
тұлғалардың өмірі мен қоғамдық қызметтері, 
тарихи бейнелері қалың көпшілікті қызықтырып 
отырғаны белгілі. Осыған сай, біз төменде 
қазіргі күнде тарих ғылымына кең танылған 
жəне сирек кездесетін тарихи материалдарға 
сүйене отырып, Тəуке ханның қазақ тарихында 
алатын орны мен өзіндік тарихи бейнесін ашып 
көрсетуге тырысалық. 

Қазақстан тарихының кейінгі орта 
ғасырлық кезеңі хандық дəуір деп аталынып, ол 
XV ғасырдың ортасынан XVIII ғасырдың 
алғашқы 30 жылы аралығын қамтитыны белгілі. 
Бір орталықтан басқарылған осы кезеңдегі 
Қазақ мемлекетінде он жеті хан билік құрған 
екен. Ол хандардың бірі – хандықтың негізін 
қалаушы ретінде, ал екінші бір тобы – хандықты 
күшейтуші, нығайтушы ретінде, ал келесі бір 
тобы – хандықты əлсіретіп алушы ретінде 
тарихта қалғаны баршаға мəлім. Ал Тəуке 
ханның рөлі қандай болған деген сауалға 
келсек, біз оны қазақ тарихының хандық 
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дəуірдегі ең соңғы ханы жəне қазақ 
мемлекеттілігінің, халқының тұтастығы мен 
бірлігін сақтау үшін күрес жүргізіп, «Жеті 
жарғы» атты заңдар жинағын енгізген кемеңгер 
əрі əділетті билеуші ретінде тарихта қалған деп 
санаймыз. Егерде хандық дəуірдегі хандардың 
бəрін жүргізген саясаты мен жеке басындағы 
ерекше қасиеттеріне қарай топтастырсақ, онда 
Тəуке ханның есімі Керей мен Жəнібек 
хандардың, Бұрындық, Қасым, Хақназар, 
Тəуекел, Есім, Жəңгір хандардың есімдерімен 
бірге бір қатардан ешбір талассыз орын алған 
болар еді.  

Тəуке хан – XV–XVIII ғасырлардағы 
қазақ хандары əулетінің өкілі, оның арғы 
шыққан тегі Шыңғыс ханнан, Жошы ханнан 
бастау алады. Біз бұған дейінгі Есім хан, Жəңгір 
хандардың тарихи рөліне арналған жұмыстары-
мызда қазақ хандарының шыққан тегі жөнінде 
біршама толығырақ айтып өткендіктен бұл 
жерде оның бəрін қайталап жатпай, тек олар 
туралы өте қысқаша түрде атап өтуді жөн көріп 
отырмыз. 

Тəуке ханның шығу тегін ортағасырлық 
жазба дерек мəліметтеріне сүйене отыра 
былайша көрсетуге болады: Шыңғыс хан → 
Жошы хан → Ордаежен → Сартақтай → 
Қоныша → Баян → Сасыбұқа → Ерзен → 
Шымтай → Орыс хан → Қойыршақ → Барақ 
хан → Жəнібек хан → Жəдік →Шығай хан → 
Есім хан → Жəңгір хан → Тəуке хан [2]. 
Шыңғыс ханмен Жошы ханның есімдері əлемге 
əйгілі, олар туралы деректер де, зерттеулер де 
жеткілікті, бірінші тұлға - Моңғол 
империясының негізін қаласа, екіншісі – Жошы 
Ұлысы деп аталған XIII ғасыр басындағы 
Шығыс Дешті Қыпшақ аумағының билеушісі. 
Ал Ордаеженнен бастап Барақ ханға дейінгі 
тұлғалар – XIII-XV ғасырларда Қазақстан 
аумағында өмір сүрген Ордаежен Ұлысы, оның 
тікелей жалғасы болып келетін Ақ Орда атты 
мемлекеттің билеушілері болған. Ал Жəнібек 
ханның туысы Керей ханмен бірге Қазақ 
хандығының іргетасын қалағанын қалың 
жұртшылық жақсы біледі. Тəуке ханның 
төртінші атасы Жəдік – бүкіл қазақтың ханы 
болмаса да жазба дерек мəліметінде оның есімі 
жанына «хан» лауазымы қосылып жазылады [3]. 
Біз бұл жөніндегі ойларымызды бұған дейін 
жазылған «Есім хан», «Жəңгір хан» атты 
жұмыстарымызда айтып өткенбіз. Бірақ əр 
жұмыс жеке болғандықтан Жəдікке қатысты ой-
пікірлерімізді осы жерде тағы да айта кетуді 
жөн көріп отырмыз. 

Жəдік сұлтан – Жəнібек ханның тоғыз 
ұлының бірі, өмір сүрген жылдарын шамамен 
XV ғасырдың II жартысы мен XVI ғасырдың 30-

шы жылдары аралығы деуге болады. Жазба 
деректер ішінде ол туралы тек Қадырғали 
Жалайыр ғана тəуір деректер береді. Ол Жəдік 
туралы мынадай мəліметтерді баян етеді. 
«Жəдік хан. Қасым хан заманында белгілі еді. 
Шағым мырзамен соғысып, Жыланды төбеде 
бір ұлымен бірге шаһит болды. Оның қабірі 
Үргеніштегі Бақырған атада жатыр. Сонда 
жерленген еді. Жəдік ханның көптеген əйелдері 
мен күңдері болды, оның балалары да көп еді. 
Оның аса əйгілі даңқты ұлдары: Тоғұм хан, 
Бөкей сұлтан, Шығай хан, Мəлік сұлтан. Соңғы 
екеуінің шешесі Абайқан бегім еді» [4] Осы 
мəліметінде Қадырғали Жалайыр Жəдікті екі 
рет «хан» лауазымымен атап өтеді. Соған 
қарағанда ол қазақ ұлыстарының бірінде хан 
болған деп санаймыз. Ал қаза тапқан 
жылдарына келсек, ол кезең – Қазақ 
хандығының тарихында «уақытша əлсіреу» 
кезеңі деп аталатын 1520-1530 жылдарға сай 
келеді. Осы кезеңде Жағат уалаяты мен 
шекарадағы соғыстардың бірінде Жəдіктің 
немересі Башыбек сұлтан 37 қазақ сұлтанымен 
бірге қаза тапса, Бұйдаш хан 24 қазақ 
сұлтанымен бірге Ташкент билеушісі Дербіс 
ханмен соғыста шаһит болады [5]. Дəл осы 
жылдары ноғайлармен болған соғыстардың 
бірінде Ахмет хан (Қожа Ахмет хан) 15 
сұлтанмен бірге тұтқынға түсіп, Орақ батырдың 
қолынан өлім құшады [6]. Қазақ тарихындағы 
осындай ауыр кезеңде ел үшін, жер үшін Жəдік 
те жауларымен соғыста қаза тапқан. Тəуке 
ханның үшінші атасы Шығай ханға келсек, 
оның Хақназар ханнан кейін 1580-1582 
жылдары бүкіл қазақтың ханы болғаны белгілі. 
Тарихи əдебиеттерде Шығайдың əбден 
қартайған шағында хан болғандығы айтылады. 
Ал оның кəрілікке дейінгі өмірі жайында 
айтыла бермейді. Қадырғали Жалайыр оның 
жастық кезеңі жайында былай деп баяндайды: 
«Шығай ханның хикаясы əрқашан оның 
батырлығымен мəлім, мəшһүр болды» [7].  

Шығай хан билікке келген жылы жасы 
шамамен 80-нің ар жақ, бер жағында болса, 
онда оны XVI ғасырдың алғашқы жылдары 
дүниеге келген деуге болады. XVI ғасырдың 30- 
шы жылдарындағы қиын кезеңде аман қалған 
сұлтандардың бірі – осы Шығай хан болды. 
Қадырғали Жалайырдың жазғанындай, оның 
«даңқы мен батырлығы» осы кезеңде көрініп, 
бүкіл қазақ жеріне таралып кетеді. Ол 40 
жылдан аса уақыт бойы Хақназар ханмен бірге 
елдің қисайған туын тіктеуге, сөгілген іргені 
бекітуге күш салады. XVI ғасырдың 40-80 
жылдарындағы тарихи оқиғаларды баяндайтын 
жазба деректерде Шығай ханның есімі үнемі 
Хақназар ханның есімімен қатар айтылып 
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отырады. Шығай хан артында көптеген 
ұрпақтар қалдырып, 1582 жылы қайтыс болады. 
Оның денесі Бұхара түбіндегі Күміскент 
қалашығында Əли атаның қабірі жанына 
жерленгендігін тағы да Қадырғали Жалайыр 
баяндап береді [8]. 

Ал енді Тəуке ханның атасы Есім ханға 
келсек, ол Шығай ханның он шақты ұлдарының 
үлкендері қатарына жатады. Тəуекел хан, 
Сұлтан Сабырбек ханым жəне Есім хан үшеуі 
бір анадан туған. Анасының есімі шағатайлық 
Яхшым ханым. Шығай ханнан кейін билікке 
Тəуекел, ал одан кейін 1598 жылы Есімнің таққа 
отырғаны белгілі. Ол шамамен 1617-18 
жылдары Ташкенттегі қазақ билеушісі Тұрсын 
ханмен болған талас-тартыстарда жеңіліс тауып, 
Шығыс Түркістандағы шағатайлық хандарға 
кетеді. Ол жақта 6 жыл болып, 1623/24 жылы 
туған еліне қайтып оралады. 1627 жылы Тұрсын 
ханды өлтіріп, тақты қайта иеленеді. Бірақ көп 
ұзамай, 1628 жылы Есім хан қайтыс болады. 
Денесі Түркістандағы Қожа Ахмет Йассауи 
кесенесінің жанына қойылған.  

Қазақ халқының ауыз əдебиетінде Есім 
ханды «Еңсегей бойлы Ер Есім» деп атаса, оның 
енгізген заңдарын «Есім ханның ескі жолы» деп 
атайды. Егерде Есім ханға дейін Қазақ 
хандығының ресми астанасы нақтыланбай, 
Сырдария өзенінің орта ағысы бойындағы 
Сауран, Сығанақ, Отырар, Йасы қалалары 
астана міндетін алма-кезек атқарып келсе, Есім 
ханнан бастап қазақтың ресми астанасы рөлін 
Йасы қаласы атқара бастайды да, қала жаңа 
атауға – Түркістан атауына ие болады. Сондай-
ақ Есім ханнан бастап қазақтың ресми хандары 
мен билері, дін басылары, жалпы алғанда бүкіл 
қазақ еліне атақ-даңқы жайылған, есімі елге кең 
тараған тұлғалар Түркістандағы Қожа Ахмет 
Йассауи кесенесінің жанына жерлене бастайды. 
Ал Есім ханға дейінгі қазақ хандарының ата-
бабаларының Сауранда, Сығанақта, Сарай-
шықта, Үргеніште, Бұқара маңындағы 
Күміскентте жерленгендігін ескерсек, Тəуке хан 
атасының Түркістанда жерленуі қазақ 
мемлекеттілігінің дамуы мен нығаюына, 
қаланың саяси-əкімшілік орталық ретіндегі 
маңызының өсуіне, биліктің тұрақты болуына 
негіз қалағандығын көреміз.  

 Енді Тəуке ханның əкесі Жəңгір хан 
туралы да қысқаша тоқтала кетейік. Жəңгір хан 
– Есім ханның тарихта белгілі үш ұлының бірі 
[9]. Есім ханның үлкен ұлы Жəнібек хан, 
екіншісі – Жəңгір хан, ал үшіншісі – Сырдақ 
сұлтан. Т.И. Сұлтановтың пікірі бойынша, Есім 
ханның үлкен ұлы Жəнібек ХҮІІ ғасырдың 30 - 
жылдарының басында хан тағына отырып, 
ойрат тайшыларымен көп соғысады жəне ХҮІІ 

ғасырдың 40 - жылдарының басында кезекті бір 
шайқастың бірінде қаза тапқан [10]. Ал Сырдақ 
сұлтаннан Хұсрау сұлтан деген ұл туып, одан 
тарихта белгілі Қайып хан дүниеге келген.  

Жəңгір хан өмірінің көп бөлігі шығыстағы 
жоңғарлармен соғыста өткен. Əкесі Есім хан 
қайтыс болғаннан кейін ағасы Жəнібек хан 
тағына отырады да, Жəңгір сұлтан лауазы-
мымен қазақ қоғамының сыртқы саяси өміріне 
белсене араласады. Шамамен 1635 жылы ол 
жоңғар тұтқынына түсіп, одан еліне аман-сау 
қайтып оралады. 1643 жыла аз санды əскермен 
Батыр қонтайшының көп санды əскеріне қарсы 
шығып, жоңғар əскерін кері қайтуға мəж-
бүрлейді. 1643-1652 жылдары қазақтың ханы 
болып, жоңғарлардың қазақ еліне баса-көктеп 
кіруіне қарсы тұрады. Ақыры 1652 жылғы 
шайқастың бірінде қаза табады. Сүйегі Қожа 
Ахмет Йассауи кесенесінің жанына жерленген. 

Осылайша, Тəуке ханның шығу тегі мен 
ата-бабалары туралы тарихи шолуымызды 
аяқтай келе, мынадай тұжырымдарға келеміз. 
Біріншіден, Тəуке ханның арғы тегі Шыңғысхан 
жəне оның үлкен ұлы Жошыдан бастау алып, 
ХІІІ-ХҮ ғ. Қазақстан аумағында саяси билікті 
иеленген Ордаежен əулетінің өкілдері болған. 
Екіншіден, Тəуке ханның Жəнібек ханнан 
Жəңгір ханға дейінгі бергі аталары Қазақ 
хандығының негізін қалап, оны нығайтқан, 
іргесін бекітіп, туын жоғары тіктеген, ел мен 
жер үшін күресіп, қазақ мемлекеттілігін 
ұрпақтарына дейін жеткізген тарихи тұлғалар 
болған. Өз кезегінде Тəуке хан да ата-
бабасының осы жолын лайықты жалғастырып, 
қазақ халқының тарихи санасына өте жақсы 
жағымен сақталып қалады.  

Енді Тəуке ханның тікелей өзіне келейік. 
Тəуке ханның толық есімі – Тəуекел-

Мұхаммед батыр хан [11]. Ш. Құдайбердіұлы 
Тəуке ханды Жəңгір ханның қалмақ əйелінен 
туған ұлы деп жазады [12]. Тəукенің қайтыс 
болған жылы мен сол тұстағы жасын 
мөлшерлей келе, оны шамамен 1635 жылдан 
кейін дүниеге келген деуге болады. Осы жылы 
оның əкесі Жəңгірдің жоңғар тұтқынында 
болғанын, одан аман-сау оралғанын жəне Батыр 
қонтайшының Жоңғариядағы басты қарсыласы 
Хұндүлен тайшының Жəңгірді ұлым деп 
айтуына қарап, осындай ой түюге болады. 
Тəукемен қатар Жəңгірдің бірнеше ұлы болған. 
Шах Махмұд Чорастың дерегінде Жəңгір 
ханның Тəуке жəне Абақ деген екі ұлы 
болғандығы, Абақ сұлтанның үлкен ұл екендігі 
айтылады [13]. Т.И. Сұлтанов Абақ сұлтанның 
есімін нақтылап, – Аппақ сұлтан деп түсіндіреді 
[14]. Ал Шəкəрімнің еңбегінде Жəңгір ханның 
екі ұлы болғандығы, біріншісі – Тəуке, ал 

69



Абай институтының хабаршысы.  № 1 (7). 2011 

  

екіншісі – Үргеніштегі Ғайып ханның қызынан 
туған Уəлибақи. Жəңгірдің орнына Тəуке хан 
болғанда хандыққа өкпелеп Уəлибақи Ғайып 
ханға кетіп еді», - деп жазады Ш. Құдай-
бердіұлы [15].  

ХҮІІІ ғасырда осы Уəлибақидың 
тұқымынан атақты Абылай хан шығады. Ал 
Абақ (Аппақ сұлтан) сұлтанның ұрпақтары 
жөнінде əзірге ешқандай мəліметтер жоқ.  

Тəуке ханның есімі жазба деректерде 
алғаш рет 1650 жылдардың басында кездесе 
бастайды. Осы жылдары Жəңгір хан 
жоңғарларға қарсы күресу үшін Шығыс 
Түркістандағы шағатайлық билеушілерге 
бірнеше рет елшілік жібереді. Сондай 
елшіліктің құрамында жас Тəуке сұлтан да 
Шығыс Түркістанға барып қайтады [16]. Бұл 
кезде Тəукенің жасы əлі 20-ға да толмаған 
болатын. Жəңгір ханның жап-жас Тəукені 
елшілік құрамына қосуын ұлын мемлекеттік 
маңызды істерге жас шағынан баулуы деп 
қабылдаған жөн.  

Жəңгір ханның 1652 жылы жоңғарлармен 
шайқаста қаза тапқандығы белгілі. Ал Тəуке 
ханның билікке келген кезін тарихшылардың 
бəрі дерлік жəне академиялық басылымдар 1680 
жыл деп көрсетеді [17]. Бұл мəселе бойынша 
Т.И. Сұлтанов өте байқампаздық көрсетіп, оның 
əлі көмескі тұстары бар екенін аңғартады. Ол 
бұған қатысты пікірін былайша тұжырымдайды: 
«Тəуке хан əкесінен кейін бірден билікке келді 
ме, жоқ па, белгісіз» [18]. Ал кеңестік кезеңдегі 
жəне қазіргі кезеңдегі академиялық басылымдар 
бұл мəселеден айналып өтеді. Олардың 
материалдарында 1652 жылы Жəңгірдің қаза 
тапқаны жəне 1680 жылдан бастап оның ұлы 
Тəукенің хан болғандығы жайлы айтылады да, 
екі ортадағы 28 жылдағы тарих жабулы күйінде 
қалдырылады [19]. Бұл мəселе Тəуке ханға 
қатысты болғандықтан, біз төменде осыған 
қатысты өзіндік ой-пікірлерімізді оқырмандар 
назарына ұсыналық.  

Алдыменен Жəңгір хан қаза тапқан жыл 
тұсындағы қазақ қоғымының ішкі саяси өміріне 
назар аударайық. Бұған дейін айтып 
өткеніміздей, 1652 жылы Жəңгір ханның 
ұлдары 20 мен 30 жастың айналасында болатын. 
Ал Шығай əулетінен тараған хан тағына 
үміткерлердің өзі жетерліктей еді. Шығай 
ханнан Ондан сұлтан, Тəуекел хан, Есім хан, 
Шахмұхаммед сұлтан, Əли сұлтан, Сұлым 
сұлтан, Ибрагим, Шəкім, Көмек, Абылай жəне 
Əбусейіт атты ұлдардың тарағаны белгілі. 
Осылардың əрқайсысында 4-5 ұл болды 
дегеннің өзінде Жəңгір хан секілді таққа 
үміткерлер саны 40-50-ден асар еді. Ал 
осылардың əрқайсысында тағы да 3-4-тен бала 

болған десек, Жəңгір ханнан кейін тақты 
иеленуге құқы барлардың саны 100-150-ге 
жететін. Тəуке солардың бірі жəне жас жағынан 
алғанда кішісі болатын. Жəңгір ханның ағасы 
Жəнібек ханның ұлдары жəне інісі Сырдақ 
сұлтанның өзі немесе ұлдарының билікті 
иеленуге толық құқы болды. Өкінішке орай, сол 
тұстағы жағдайды көрсететін жазба деректер 
болмағандықтан, біз тек осындай ой-болжамдар 
ғана айта аламыз.  

Ал Шəкəрімнің еңбегіндегі осыған 
қатысты матриалдардан, біз Жəңгір ханнан 
кейін тақ үшін талас-тартыстардың болған-
дығына көз жетземіз. Онда «Жəңгірдікі орнына 
əз-Тəуке хан болғанда, хандыққа өкпелеп Уəли-
бақи Ғайып ханға кетіп еді», - деп айтылады 
[20]. Автор бұл дерегін қайдан алғандығын 
көрсетпесе де, ол өте жеңіл түрде айтылған 
мəліметке жатады. Тақ үшін, билік үшін та-
ластардың жеңіл болмайтыны белгілі. «Өкпелеп 
кетті» деген мəліметтің астарына үңілсек, көп 
жағдайды аңғаруға болады. Күрес, таластар тақ 
үшін болғандықтан, «өкпелеп кетті» деген 
сөздің орнына «жеңіліс тауып қашып кетті» 
деген сөздерді қосуға болады. А.И.Левшиннің 
бұған дейін Тəуке хан туралы келтірген 
мəліметін осы жерде тағы келтіруге тура келеді. 
«... Ол (Тəукені айтып отыр. – Б.К.) өзара 
қырқыстардан кейін халықты тыныштандырды, 
ол тайпалар арасында бірнеше жылдарға 
созылған қантөгістерді тоқтатты, жұрттың бəрін 
ақылымен жəне əділдігімен өзіне бағындыра 
білді...» [21]. Шəкəрімнің де, А.И. Левшиннің де 
материалдарына тереңірек талдаулар жасау 
арқылы Тəуке хан билікке келгенге дейін қазақ 
қоғамында тақ үшін кəдімгідей талас-тартыс-
тардың болғандығын, ру-тайпалар арасында да 
жанжалдардың өршігендігін көруге болады. 
А.И. Левшин осы талас-тартыстардың 
ұзақтығын «бірнеше жылдар» деп жазса, біздің 
ойымызша ол 28 жылға, яғни Жəңгір хан қаза 
тапқан 1652 жылдан Тəуке хан билікке келген 
1680 жылға дейін созылған. Тек Тəуке ханның 
билікке келуі мен жүргізген саясаты ғана ел 
ішіндегі барлық талас-тартыстар мен 
қантөгістерді, бітпейтін дау-жанжалдар мен 
өзара қырқыстарды тоқтатады. Сөйтіп, ел 
ішінде тыныш өмір қалыптасады. Салыс-
тырмалы түрде алсақ, Тəуке ханға дейінгі 28 
жыл бойғы қантөгіс қырқыстарға қарағанда 
Тəуке хан тұсында қалыптасқан бейбіт, тыныш 
өмір «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман» болып саналады.  

Ал енді осы 28 жыл бойғы өзара қырқысу 
кезеңі қазақ елімен көршілес елдердің тари-
хында, оның ішінде олардың қазақтармен 
қарым-қатынасында қалай көрініс береді, неге 
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олардың тарихында осы кезеңдегі қазақ 
хандарының есімдері аталмайды деген сұрақ-
тарға жауаптар іздестіріп көрелік. 

Осы кезең ішіндегі қазақ – жоңғар қарым-
қатынасына назар аударсақ, деректерде екі 
жақтан да бір-біріне қарсы бағытталған əскери 
жорықтар, ұрыстар мен шайқастар жөнінде 
ешқандай мəліметтер айтылмайды. 1653 жылы 
Батыр қонтайшы қайтыс болғаннан кейін оның 
үлкен ұлдары мен кіші ұлдары арасында тақ 
үшін талас-тартыстар басталып кетеді де, ол 
күрес бүкіл жоңғар қоғамындағы белгілі 
тайшылар мен батырларды екіге бөліп жібереді. 
Көп ұзамай билікке кіші ұлдар тобын басқарған 
Сенге қонтайшы келеді, бірақ ол ішкі өзара 
алауыздықтарды тоқтата алмайды. Ақыры 1670 
жылдың соңына таман Батыр қонтайшының 
үлкен ұлдары – Цецен тайшы мен Цзотба батыр 
інілері Сенгені өлтіреді. Сенгенің орнына таққа 
отырған оның кіші інісі Галданның алғашқы 
саясаты – ағасы үшін үлкен ағаларынан кек 
алуға бағытталды. Сондай-ақ ол Жоңғариядағы 
кейбір тайшылардың дербестігін жоюға, ішкі 
алауыздықтарды реттеуге, жалпы алғанда, 
билікті орталықтандыруға күш салады. XVII 
ғасырдың 70 жылдарының соңына таман ғана 
Галдан Жоңғариядағы негізгі қарсыластарын 
жеңіп, орталық билікті нығайта алады. 
Осылайша, ішкі саяси жағдайды ретке 
келтіргеннен кейін ғана Галдан көрші елдерге 
көз аларта бастайды [22]. Оның басқа көрші 
елдерге жасаған жорықтары секілді, қазақтарға 
жорығы XVII ғасырдың 80 жылдарынан бас-
талады. Бұл кезде қазақ ханы - Тəуке хан 
болатын. Ол кездегі оқиғалар мен тарихи даму 
төменде сəл кейінірек қарастырылады. Ал 
жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, 
1652-1680 жылдары Жоңғарияның өз ішіндегі 
саяси жағдайдың күрделі жəне саяси 
дағдарыстың шиеліністі болуы оның сыртқы 
саясатта белсенділік танытып, тонаушылық пен 
басқыншылық сипаттағы соғыстар жүргізуіне 
мүмкіндіктер бермейді. Сол себепті де осы 
жылдары қазақ-жоңғар қарым-қатынасында 
тыныштық немесе үнсіздік кезең болып, ірі 
оқиғалар орын алмайды. Жазба деректер де 
соған байланысты осы кезең туралы үн 
қатпайды, сол себепті де осы жылдары қазақ 
хандығында кімнің хан болғандығын анықтау 
қиын деп санаймыз. 

Осы кезеңдегі қазақ - орыс қатынастары 
негізінен сауда-айырбас байланыстарын дамыту 
сипатында өрбиді жəне қазақ жері арқылы Орта 
Азияға орыс көпестері керуендерінің жиі 
өтуімен ерекшеленеді. Осы қатынастарды 
көрсететін деректерде қазақ ханы туралы 
ешқандай мəліметтер ұшыраспайды. 

Ал аштарханилар əулетімен қарым– 
қатынасқа келсек, бұл жылдары Бұхарада 
билікте Надірмұхаммед ханның (1642-1645) ұлы 
Абдалазиз хан (1645-1680) отырған болатын. 
Бұл кезеңде де Қазақ хандығының аш-
тарханилар əулетімен қарым-қатынасында аса 
ірі оқиғалар болмаған секілді. Егерде ондай 
оқиғалар болса, онда ол жөнінде жазба 
деректерде мəліметтер кездескен болар еді. Тек 
екі жақты қатынастар Тəуке ханның билік еткен 
кезінен бастап қана кездесе бастайды. 

Жоғарыда айтылған қысқаша баяндау-
ларымызды түйіндей келе, Жəңгір ханнан Тəуке 
ханға дейінгі жылдарды біздің тарихымызда əлі 
күнге дейін беймəлім болып отырған кезең деп 
атаймыз. Болашақта табылар тың деректер ғана 
осы кезеңді түсінуге жəне осы кезеңдегі қазақ 
хандарының немесе ханының есімін анықтауға 
жол ашады деген ойдамыз. 

Тарихи əдебиеттердегі материалдардың 
бəрі Тəуке ханды 1680 жылдан бастап хан 
болған деп жазады. Оның билікке қандай 
жолмен келгені белгісіз, ол туралы ешқандай 
деректе айтылмайды. Соған қарамастан ол 
жөнінде мынадай болжамдар айтуға болады. 
Егерде 1650 жылдардың басында Тəуке хан 
билік ету үшін өте жас болса, ал 1680 жылға 
таман оның жасы 40 пен 50-дің орта тұсында 
болатын. Бұл жас – ер адамның нағыз кемеліне 
келіп, ақыл-ойы толысқан, өмірлік тəжірибесі 
жетерліктей жас екені белгілі. Тəукенің 
ақылдылығы мен шешендігі, кемеңгерлігі мен 
данышпандығы сияқты ерекше қасиеттері оны 
билеуші əулет өкілдері арасында  айрықша 
көзге түсіртеді. Сондай-ақ, бұған дейін айтып 
өткеніміздей, оның ата-бабаларының хан тағын 
үзбей иеленуі, Жəңгір ханның тікелей ұрпағы 
болуы, жастайынан мемлекеттік істерге 
араласуы оның тақты иелену мүмкіндігін 
арттырады. Біздің ойымызша, 1652-1680 
жылдары өзара таластар мен қырқыстардан 
əбден титықтап шаршаған қазақ қоғамы, 
қоғамның алдыңғы қатарлы тобы мен өкілдері: 
кейбір сұлтандар, билер мен батырлар, дін 
басылары жəне тағы басқа əлеуметтік топтың 
өкілдері Тəуке жағында болып, оны қолдаған 
дейміз. Сөйтіп, олар Тəукені 1680 жылы хан 
тағына отырғызады. 

Тəуке ханның 30 жылдан астам билігі 
тұсындағы ішкі, сыртқы саясатының басты 
мақсаты - қазақ елінің бірлігі мен қазақ жерінің 
тұтастығын сақтау болды. Осы бағытта оның 
жүзеге асырған ең ірі шарасына «Жеті жарғы» 
атты заңдар жинағын шығарып, өмірге енгізуі 
жатады. «Жеті жарғыны» қабылдаудың қандай 
алғышарттары болды деген сауалға XVII 
ғасырдың екінші жартысындағы қазақ 
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қоғамының ішкі жəне сыртқы саяси 
жағдайының деңгейін жатқызамыз. Бұған дейін 
айтып өткеніміздей, орталық биліктің болмауы 
немесе əлсіздігі заңдар мен тəртіптердің 
орындалмауына жəне бұзылуына, саяси өмір 
мен қоғамдық өмірде əлімжеттік принциптің 
белең алуына, ұрлық-қарлықтың, зорлық пен 
зомбылықтардың көбеюіне жəне тағы осындай 
келеңсіздіктердің кең етек жаюына алып келеді. 
Тəуке хан билікке келген бойда-ақ ең 
алдыменен ішкі қоғамдық өмір мен саяси 
жағдайды реттеуге күш салады. «Жеті 
жарғының» өмірге келуінің алғышарттары мен 
себептері осындай болған дейміз. 

Салыстырмалы түрде айтсақ, 1640 жылы 
Батыр қонтайшы да жоңғар қоғамындағы 
қатынастарды реттеу үшін «Цааджин бичиг» 
деп аталатын заңдарды шығарған екен. И.Я. 
Златкиннің көрсетуі бойынша жоңғар заңы үш 
мақсатты көздеген: 1)феодалдар арасындағы іш-
кі қатынастарды реттеу мен ішкі алауыз-
дықтарды болдырмау; 2)саяси күштердің 
бірлігін қамтамасыз ету жəне сыртқы қауіптерге 
қарсы күрестерде өзара көмектесу; 3)феодалдық 
тəртіпті нығайту жəне хан мен князьдар билігін 
тұрғындар арасында күшейту[23]. Егерде 1640 
жылғы «моңғол-ойрат заңының» мəтіні 
ғылымға белгілі болып, ол жөнінде 
тұжырымдар айтуға мүмкіндіктер болса, «Жеті 
жарғының» мазмұны жазбаша түрде сақ-
талмаған немесе біздің кезге дейін жетпеген. 
Зерттеушілер тек XIX ғасырдың басында 
Г.Спасскийдің жəне А.И. Левшиннің ел аузынан 
жазып алған жекелеген баптарға қарап қана 
тұжырымдар айтады [24]. Аңыз бойынша Тəуке 
ханның бастамасымен қазақ қоғамындағы 
барлық қатынастарды белгілі бір құқықтық 
принциптер негізінде реттеу үшін, бұрынғы 
заңдарды жаңа заман талаптарына сай бейімдеу 
үшін үш жүздің атақты билері – үйсін Төле би, 
арғын Қазыбек би жəне алшын Əйтеке би, 
сондай-ақ тағы басқа белгілі билер Күлтөбе 
деген жерде бас қосып, «Жеті жарғының» əрбір 
бабын жеке-жеке талдап, қызу айтыс-
тартыстарға түсіп күн сайын жиын өткізген 
екен. Содан бері ел аузында «Күлтөбенің 
басында күнде жиын» деген сөз қалған. Заңның 
жобасы дайындалып болғаннан кейін Тəуке 
ханның жарлығымен «Жеті жарғы» заңдық 
күшіне енеді де, халық оны Тəуке ханның «Жеті 
жарғысы» деп атап кетеді. 

«Жеті жарғының» қазақ қоғамындағы 
алар орны мен атқарған рөліне жергілікті 
халықтың қандай көзқараста болғандығы 
туралы А.И. Левшин сол замандағы елдің игі 
жақсыларынан жазып алған мəліметтерін 
былайша баян етеді: «Біздің халық тыныштықта 

өмір сүрген заман болған, бізде тəртіп те, заң да 
жəне əділеттілік те орнаған кез болған» [25]. Ал 
автордың өзі қазақ қоғамының Тəуке хан 
тұсындағы кезеңін «алтын ғасырға» теңейді 
[26]. Тəуке ханның заңынан басқа оның ішкі 
өмірдегі жүргізген саясаты, əсіресе бірлікті, ру-
тайпалық жанжалдарды тоқтатуға бағытталған 
іс-шаралары ел арасында кең таралып, ауыздан 
ауызға жетеді. Сондай тарихи əңгіменің бірін 
1748 жылы М. Тевкелев ру-тайпа басыларынан 
жазып алады. Əңгіме «Жетіру тайпалық 
бірлестігінің пайда болуы туралы» деп аталып, 
мынадай мазмұнға ие: «Жетіруға – Табын, Тама, 
Кердері, Керейіт, Жағалбайлы, Телеу жəне 
Рамадан рулары кіреді. Олар алғашында жеке-
жеке рулар болып, Тəуке ханның тұсында 
біріктірілген. Оның мынадай себебі бар: 
Қаракесек пен Байұлы деп аталатын Алшындар 
өте көп болып, жеке-жеке жүрген жеті рудың 
əрқайсысына əлімжеттік жасап отырған. Жеті 
рудың əрқайсысы Алшындарға ештеңе істей 
алмайды. Сол кезде олардың адамдары 
Түркістандағы Тəуке ханға барып арыз айтады. 
Тəуке хан өте ақылды жəне халқы арасында зор 
беделге ие болатын. Тəуке хан аталған жеті 
руды біріктіреді, сол себепті жаңа бірлестік – 
Жетіру деп аталып келеді» [27]. Мұндай Тəуке 
ханның ақылдылығы мен əділеттілігі туралы 
тарихи аңыз-əңгімелер ел арасында жетіп 
артылады. 

Солардың бір-екеуін осы жерде келтіре 
кетелік.  

«Бірде Тəуке хан өзінің айналасындағы 
қолбасшыларына тапсырма беріп отырып, 
əлгілердің тапқырлығын сынамақ болады да, 
əңгіме барысында былай дейді:  

- Мен мынаны білсем деймін. Жоңғар 
шапқыншылығын тоқтатып, олардың ордасын 
күл-талқан ету үшін қазақ халқына не қажет? 

Біршама ойланған серіктері əртүрлі пікір 
айтқан көрінеді. Сонда Тəуке хан: 

- Бəрі дұрыс-ақ, тоқ етерін айтатын 
болсақ, қазақ халқына құдайдың құтты күні 
жəне болашақта да ауызбірлік қажет. Ол 
еліміздің мəңгілік қаруы, күш-қуаты жəне 
жеңістіріміздің күре тамыры, - деген екен» [28]. 

Екінші бір тарихи əңгіме мынадай. 
«Қаптап келе жатқан жоңғар əскерін көрген 
қазақ сарбаздары біршама абыржып, тіпті 
кейбіреулері қашуға ыңғай бере бастайды. 
Қалың қолдың бұл халін дер кезінде байқаған 
Тəуке хан жанында тұрған серіктесінің біріне: 

- Тез арада жылан тауып кел, - деп 
бұйырады. Алып келген жыланды ұстап тұрып, 
бүкіл əскер алдында: 

- Бісміллə, Алла біздің жағымызда, 
тыныш жатқан ел едік, еліміздің даласын қанға 
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бояған жоңғарлардың басын былай жұламыз, - 
деп ұстап тұрған жыланның басын жұлып алып: 

- Алла жар болсын! Алаштың əруағы 
қолдасын! Алаш, Алаш! – деп жауға қарсы шаба 
жөнелгенде сарбаздардың рухы көтеріліп, 
артынан қоса жөңкіле жөнелген екен. 
Жыланның басын жұлу себебі, жоңғарлардың 
туында айдаһардың суреті болған» [29]. 

Осы жерде «Жеті жарғы» атауының 
шығуына да тоқтала кетсек. Қоғамтанушы 
ғалымдардың атаудың пайда болуы жөнінде 
əртүрлі пікірлер айтқаны белгілі. Олардың өзін 
жеке-жеке талдау ұзаққа созылады. Осыған 
байланысты «Жеті жарғы» атауының шығуын 
түсіндірер тарихи деректің өзін оқырмандар 
назарына ұсыналық. «Төле бидің тарихы» атты 
дастанында Қазанғап Байболұлы «Жеті 
Жарғыдағы» заңдардың санын былайша 
көрсетеді: 

 
«Жер дауы, баяндайын, біріншісі, 
Ру, қоныспен меншікті ісі. 
Иеленген жеріне жанжал болса,  
Біреуге басымдылық қып озбыр кісі. 
 
Үй іші мен баланы тəрбиелеу, -  
Болған жосын заңының екіншісі. 
Ұрлық, қарлық, барымта – үшінші заң, 
Баян етер бəрін де білген кісі. 
 
Төртінші боп саналған мынау заңы, 
Бір халықпен басқа ру болса дауы. 
Ұлтын жаудан қорғамақ – бесінші бұл, 
Алтыншы, жетінші – құн дауы, жесір дауы» 

[30].  
Көріп отырғанымыздай, заң атауындағы 

жеті саны оның жеті құрамдас бөліктен 
тұратындығын, жеті заңның жиынтығы 
екендігін көрсетеді. Ол заңдардың əрқайсысы өз 
ішінде бірнеше баптардан тұратындығы белгілі. 
1804 жылы жаппас руының ақсақалы Көбек 
Шүкірəлиевтен жазып алған Г. Спасскийдің 
жазбасында «Жеті жарғының» негізінен ұрлық, 
қарлық, барымтаға қатысы 11 бабы ғана 
айтылған [31].  

Ал А.И. Левшин жазып алған нұсқада 
«Жеті Жарғының» 34-бабы ғана келтірілген 
[32]. Бұл баптардың бəрі үзік-үзік, толық емес 
болса да, онда əкімшілік, қылмыстық, 
азаматтық құқықтар, дін, салық туралы 
мəселелер қамтылған. Мұның өзі Тəуке хан 
заңының сол заманда қазақ елінің қоғамдық 
өмірінің барлық жақтарын қамтығандығын 
көрсетеді. 

Жалпы, Тəуке ханның «Жеті жарғысы» 
мен оның осы заңды өмірге енгізуге 
байланысты жүргізген саясаты жөнінде 
мынадай тұжырымдар айтуға болады. 

Біріншіден, Тəуке хан 1652-1680 жылдары 
қазақ қоғамындағы қырқысулармен дау-
дамайларды, жанжалдар мен қантөгістерді 
болдырмаудың жолын іздестіріп, оларды 
əлімжеттік принциппен емес, құқықтық негізде 
шешуге күш салған. Бұрыннан келе жатқан 
Қасым хан, Есім хан тұстарындағы заңдардың 
кейбір баптарын жаңа талаптарға сай 
бейімдейді, жаңа баптар енгізеді. Сөйтіп, өмірге 
«Жеті Жарғы» атты заңды енгізеді. Ал өзі əз-
Тəуке, яғни «əділ», «қайырымды» хан атанып 
кетеді.  

Екіншіден, Тəуке ханның заңы арқылы 
қазақ қоғамындағы ішкі бірлік толық болмаса 
да, біршама сақталады. Мемлекеттік əкімшілік 
басқару жүйесі, мемлекеттік құрылым, жалпы 
алғанда қазақ мемлекеттілігі өзін-өзі сақтап 
өзін-өзі жойып жібермей, керісінше, өзін-өзі 
сақтап қалады. Соның арқасында жоңғарлар мен 
аштарханилар əулетінен болған күрестерде 
қазақ жерінің тұтастығы сақталады.  

Тəуке хан тұсындағы Қазақ хандығының 
көрші елдермен, оның ішінде басты қарсылас – 
Жоңғариямен қарым-қатынасы мəселесіне 
тоқталайық.  

Жоғарыда айтып өткеніміздей, 1653 жылы 
Жоңғар билеушісі Батыр қонтайшы қайтыс 
болғаннан кейін оның үлкен ұлдары арасында 
билікке таластар жүріп, ақыры кіші ұлдардың 
бірі – Сенге билікке келеді. Бірақ ол жоңғар 
қоғамындағы алауыздықтарды тоқтата алмай, 
1670 жылдың соңына таман өзара тартыстардың 
құрбаны болады. Бұл жылдар екі жақ 
арасындағы қарым-қатынастарда тыныштық 
кезеңмен сипатталады. Сенгенің інісі Галдан 
тақты иеленіп, бірден орталық билікті нығайту 
ісіне кіріседі. 1678-79 жылға таман Галдан 
Жоңғариядағы негізгі қарсыластарын жеңіп, 
кейбіреулерін қашуға мəжбүрлеп, жекедара 
билеушіге айналады. Содан кейін ғана оның 
көрші елдерге жəне Қазақ хандығына тонау-
шылық, басқыншылық жорықтары басталады. 
Жастайынан діндар болған Галдан Тибеттегі дін 
басыларының қолдауына сүйене отыра, көрші 
елдерге көз аларта бастайды. 1680 жылға таман 
Далай-лама оған Бошақту-хан – «ізгі ниетті 
хан» атағын береді [33]. 1678 жылы ол Шығыс 
Түркістандағы саяси дағдарысты пайдаланып, 
аумақты бағындырып алған болатын. Ал 1680 
жылдан бастап Галдан Бошақту хан Орта Азия 
мен Оңтүстік Қазақстанның қалалары мен 
аймақтарына жорықтар ұйымдастыра бастайды. 
Ол туралы 1722-1724 жылдары Цеван Раб-
данның ордасына барып қайтқан орыс елшісі 
Иван Унковский былай деп баяндайды: «Осы 
тауық жылы (1681) ол (Галдан Бошақту хан) қол 
ертіп жорыққа аттанып, Сайрамды қоршап 
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алды. Ит жылы (1682) жорықтан қайтып 
оралып, ол Іле өзенінің жағасында қыстап 
шықты. Доңыз жылы (1683) тағы да Сайрамға 
аттанды. Жазда Галданның (əскербасы) Рабтан 
Сайрамды қиратты» [34]. 1652 жылдан кейінгі 
жоңғарлардың қазақтарға қарсы жасаған бұл ірі 
жорығы мұсылман авторларының шығар-
маларында көрініс береді. «Тарих-и амнийа» 
еңбегінің авторы Мулла Мұса Сайрами 
жоңғарлардың Сайрамды алуы туралы былай 
деп баяндайды: «...Біздің аталарымыздан 
естігеніміз бен жасы келген кəрі адамдардың 
айтуына қарағанда, осыдан 200 жылдай бұрын 
қазіргі Моғолстан жеріндегі хан орнына Іледе 
Құнтаджи (Хонтайшы) деген қалмақ келеді, 
оның билігі шығыста Комул мен Баркөлге 
дейін, батыста – Ташкент пен Сайрамға дейін, 
оңтүстікте – Карангу-Тагқа дейін созылады. Ол 
кенеттен жорыққа шығып, Ташкент Сайрамын 
басып алып бағындырады да, билікті бір 
қалмаққа тапсырады. Оның қасына бірнеше 
қалмақты көмекші етіп қалдырады да, өзі Ілеге 
қайтып оралады. Сайрамдықтар қалдырылған 
қалмақтарды өлтіріп, бағынудан бас тартады. 
Сайрамнан қашып құтылған бірнеше адам 
Кұнтажыға келіп болған оқиғаның бəрін айтып 
береді. Құнтаджи Ілеге соқпай, Сайрамға 
қайтып оралып, қаланы екінші рет басып алады 
да, тұрғындардың бір бөлігін өлтіріп, қаланы 
талан-таражға түсіреді.  

Қалмақ басшысы Сайрамның игі жақсы 
үш тобының əрқайсысынан 20 отбасыдан 
барлығы 60 отбасын бала-шағасымен, 
қызметшілерімен Ілеге алып кетеді. Оларды 
Іледе бір жылдай ұстап, сосын көне Тұрпанға 
жібереді...» [35]. Баяндаудан көріп 
отырғанымыздай, шығарма авторының арғы-
тегі сайрамдық, оның ата-бабалары – деректегі 
60 отбасының бірі. Дерек мəліметінде 
айтылғандай, жоңғарларға Сайрамды 2 рет 
бағындыруға тура келген. Бұл жылдары Тəуке 
хан билікке жаңадан келіп жатқандықтан, оның 
жоңғарларға қарсы қояр күші болмаған секілді.  

Тарихи аңыз-əңгімелер бойынша, осы 
Сайрам соғысында Кіші Жүздің батыры Тілеу 
батыр Айтұлы кіші ұлы Жолдаяқ батырмен 
бірге көзге түскен жəне шайқастардың бірінде 
əкелі-балалы батырлар қаза тапқан. Олардың 
денелері қазақтың бас қаласы – Түркістанда, 
Қожа Ахмет Йассауи кесенесі жанына 
жерленген.  

Жалпы, ХҮІІ ғасырдың екінші 
жартысындағы қазақ-жоңғар қарым-қатынас-
тарындағы ірі соғыстар мен шайқастарға көңіл 
аударсақ, олардың онша көп болмағанын 
байқаймыз. Екі жақтан да жекелеген кішігірім 
ұрыстардың болып тұрғандығын жоққа 

шығаруға болмайды. Ал жазба деректерде 
сақталған ірі шайқастардың осы кезеңде, яғни 
ХҮІІ ғасырдың екінші жартысында алғашқысы 
1652 жылы өтсе, келесісі 1681-1684 жылдары 
болады. Жоңғарлар Сайрам қаласын алып, оны 
қиратқанымен шабуыл бағытын одан əрі 
тереңдете алмайды. Оның басты себебі, 
қазақтар тарапынан қатты қарсылықтардың 
көрсетілуі жатса керек. Əрине, мұның бəрі 
Тəуке ханның ұйымдастыруымен болғаны 
белгілі. Сайрам шайқасынан кейін жоңғарлар 
Ош пен Андижан түбінде де қатты 
қарсылықтарға тап болады. Галдан Бошакту-хан  
бұдан кейін өзінің əскери қимылдарын шығысқа 
қарай бұрып, Шығыс Монғолияның жерін өзіне 
қарату үшін соғыс жүргізеді. Ақыры ол 1697 
жылы наурызда 52 жасында қытай əскерінен 
жеңіліп, өзін-өзі өлтіреді [36]. 

1697 жылы Сенгенің ұлы Цеван Рабтан 
билікке келеді де, қазақ-жоңғар қатынасындағы 
жағдай күрт өзгереді. Егерде Тəуке ханның 
билігі тұсындағы екі ел арасындағы қарым-
қатынысындағы кезеңдерге бөлсек, онда 
алғашқы кезеңге 1680-1697 жылдар аралығын 
жатқызуға болады. Бұл кезеңде екі жақты 
қарым-қатынастан бізге белгілісі – 1681-84 ж. 
Сайрам соғысы ғана. Ал екінші кезеңге – 1698 
жылдан Тəуке хан қайтыс болған жылға дейінгі 
аралық жатады. Осы аралықта тек жоңғарлар 
тарапынан қазақтарға қарсы 1698, 1711-12, 
1714, 1715 жылдары ірі жорықтар жасалады 
[37].  

Оның себебіне Галдан Бошакту ханның 
жеңілісі мен өлімінен кейін Жоңғарияның 
шығысындағы Халқа жерінің Цинь əулетінің 
қарамағына өтуіне байланысты жоңғарларға 
жаңа жерлерге деген аса мұқтаждық жатты. Сол 
себепті де Цеван Рабданның қазақтарға қарсы 
жүргізген саясатының сипаты өзгеріп, бұрынғы 
тонаушылық жорықтар, енді басқыншылық 
соғыстарға айнала бастайды. Оның қазақтарға 
қарсы алғашқы соғысы 1698 жылдың өзінде-ақ 
басталып кетеді. Жоңғар қонтайшысы өзінің іс-
əрекеттерін ақтау үшін Қытай императоры мен 
Ресей патшасына елшіліктер жіберіп, соғыстың 
басталуына Тəуке ханды кінəлайды [38]. 
Мысалы, Цеван Рабдан Қытай императоры 
Сюань Е-ге жазған хатында қазақ-жоңғар 
соғысының бастауына Тəуке ханның іс-
əрекеттері себепкер болғандығын айтып, 
жағдайды былайша түсіндіреді: «Соғысқа 
амалсыздан кіріскенін, оған Тəуке ханның 
сатқындығы себепші болғандығын, Тəуке 
ханның ұлы Галданда тұтқында болып, 
Галданның оны Далай-Ламаға жібергенін жəне 
Тəуке ханның өтініші бойынша Далай-Ламадан 
Тəукенің ұлын босатып, 500 адаммен еліне 
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қайтарғанын, ал Тəуке ханның 500 адамды 
талан-таражға салып, Урхедей батыр тайшыға 
өлтіріп, оның адамдарын тұтқынға алғанын, 
сондай-ақ Еділ бойымен Жоңғарияға келе 
жатқан Аюке ханның қызы, Цеван-Рабданның 
қалыңдығын Тəуке хан адамдарының тонауға 
ұшыратқанын, Ресейден келе жатқан жоңғар 
саудагерлерін қазақтардың тонағандығын 
жеткізеді [38]. Ал 1699 жылы Ресейге 
аттандырылған елшісіне Цеван-Рабдан өзінің 
«Мəскеуге адалдығын жəне оның дəлелі ретінде 
қазақ тұтқынынан босатылған орыстарды 
қайтарғандығын» айтуды тапсырады [39]. 

И.Я. Златкиннің көрсетуі бойынша Цеван-
Рабданның қайрымдылығы мен əділеттігіне 
сенуге болмайды. «Соғыс керек болса, сылтау 
табылады» дегендей, Цеван-Рабдан Галдан-
Бошақту-ханнан кейін Жоңғар мемлекетіндегі 
ішкі жағдайды тез арада ретке келтіріп, жаңа 
жерлерді бағындыруға даярлаған болатын. 1698 
жылғы Цеван-Рабданның қазақтарға жорығы 
барысында ол қазақ жерінің Шу-Талас өзендері 
өңіріндегі тұрғындарды қырғынға ұшыратып, 
он мыңдай адамды тұтқынға алып кетеді [40]. 
Жоңғар қонтайшысы Қытай императорының 
алдында өзін соғысқұмар емес екендігін, 
бейбітшіл екендігін көрсету үшін жоғарыда-
ғыдай хат жазып, екі жақты соғыстың 
басталуына Тəуке ханды кінəлаған деп 
түсінеміз. 

Жоңғарлардың қазақ жеріне шап-
қыншылықтары бұдан кейін де жалғасады. Екі 
жақтан болып отырған ұсақ жорықтарды 
есептемегенде, жазба деректерде жоңғарлар 
тарапынан 1711-12, 1714 жылдары жаңа 
соғыстардың болғандығы айтылады. Өкінішке 
орай, жазба дерек мəліметтерінің болмауы, бізге 
ΧVIII ғасырдың алғашқы жылдарында Тəуке 
ханның жоңғарларға қарсы жүргізген саясаты 
жөнінде нақты ой-пікір немесе тұжырым айтуға 
мүмкіндіктер бермейді. 

Жоңғарлардың жекеленген өңірлерді ғана 
тонауға ұшыратқаны болмаса, қазақ елін толық 
бағындыруға, иеленуге бағытталған жорық-
тарына Тəуке хан тойтарыс беріп отырады. 
Тəуке хан тұсында қазақ қоғамында жүргізілген 
саяси-əкімшілік жəне құқықтық өзгерістер 
нəтижесінде қазақ елі өзінің қорғаныстық 
қабілетін көрсете біледі. Талай-талай қазақ 
батырлары осы кезде ел үшін, жер үшін жан 
аямай жоңғарлармен соғысады, тіпті кей 
кездерде өздері бірігіп, жоңғарлардан кек алу 
үшін оларға жеңісті жорықтар ұйымдастырады. 

Тəуке ханның билігі тұсында қазақ 
хандығының аштарханилар əулетімен жүргізген 
саясаты да толық анық емес. Академиялық 
басылымдарда Тəуке ханның Бұқара ханы 

Сұбханқұли ханмен 1687-88 жылдары Ташкент 
мəселесі жөнінде келіссөздер жүргізгендігі 
жөнінде ғана айтылады [41]. 

Ал енді орыс мемлекетімен Тəуке ханның 
жүргізген саясаты мəселесіне келсек, екі жақты 
байланыстар сауда жəне шекаралық істер 
төңірегінде дамиды. XVII ғасырдың соңында 
Ресейдің билігіне I Петрдің, Қазақ хандығына  
Тəуке ханның келуіне байланысты екі ел 
арасындағы байланыстар жандана бастайды. 
Ресейдің Шығыс елдерімен жүргізген сауда 
жолдарының бір тармағы Қазақстан арқылы 
өткендіктен керуендердің қауіпсіздігіне кепіл-
дік, тауарларға салынатын баж салығының 
көлемі мен мөлшері жəне Ресей мен Қазақстан 
шекарасының маңында тұратын тұрғындар 
арасындағы əртүрлі дау-дамайлар мен ірілі-
ұсақты жанжалдар да елшіліктер арқылы 
шешіліп отырылады. 1683-1693 жылдар ара-
лығында Тəуке хан жоғарыда аталған мəселелер 
бойынша Ресейге бес елшілік жібереді.[42] 
Тəуке ханның елшілері Сары мен Келдей, 
Тұманшы батыр мен Қабай, Құлтыбай 
Аталықовтар осы кезеңде Ресей мен Қазақ 
хандығы арасындағы байланыстарды жүргізуде 
белсенділік танытады [43]. ΧVII ғасыр 
соңындағы Тəуке ханның Ресеймен жүргізген 
қарым-қатынасы тең дəрежелес деңгейде 
жүргізіленін байқау қиын емес. Егерде бір 
себептермен қазақ елшілігі Ресейде ұсталса 
немесе олардың жұмысына бөгет жасалса, 
Қазақстан аумағындағы орыс елшілеріне де дəл 
сондай əрекеттер жасалған. Мысалы, 1693 
жылы Тəуке ханның елшілері Сары мен Көлдей 
орыс еліне аттандырылып, оларға сауда жасасу 
туралы шартқа қол қою міндеті тапсырылады. 
Бірақ та шекаралық кикілжіңдерге байланысты 
Тəуке ханның елшілері Ресейде тұтқынға 
алынады. Тəуке хан өзінің орыс патшасына 
жазған хатында «Адам атадан осы уақытқа 
дейін ұрылар үшін елшінің қамауға алу дегенді 
құлақ естіп, көз көрмеген еді», - деп өз ренішін 
білдіреді [44]. Тəуке ханның табандылығы 
арқасында қазақ елшілері босатылып, екі жақты 
мəселе бейбіт шешіледі. 

Жалпы алғанда, Тəуке хан көршілес 
елдермен жүргізген қарым-қатынасында, əсіресе 
аштарханилық əулетпен жəне Ресей мем-
лекетімен арадағы даулы мəселелерді бейбіт 
түрде шешуге жəне сол елдермен байланыс-
тарын дамытуға күш салады. 

Тəуке ханның қайтыс болған жылын 
алғаш рет В.В. Вельяминов-Зернов шамамен 
1718 жыл көрсеткен болатын [45]. Содан бері 
тарихи əдебиеттер мен арнайы зерттеулердің 
бəрінде Тəуке ханның өлген жылы деп осы жыл 
көрсетіліп келеді. Тек соңғы жылдары жарық 
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көрген еңбектерде ғана бұл дата нақтыланып, 
1715 жыл деп көрсетілуде [46]. Егерде В.В.Ве-
льяминов-Зерновтың көрсетуінде 1718 жыл 
шамамен айтылса, В.А. Моисеевтің зерт-
теуіндегі мəліметте 1716 жылы қыркүйек 
айында Тобыл қаласына қазақ ханы Қайыптың 
елшісі келгендігі жөнінде айтылады [47]. 
Автордың бұл мəліметі нақтырақ болғандықтан, 
біз Тəуке ханның қайтыс болған жылы – 1715 
жыл деген пікірді жақтаймыз. 

Тəуке хан ұзақ жылдар бойы Қазақ 
хандығының астанасы болып келе жатқан 
Түркістан қаласында, Қожа Ахмет Йасауи 
кесенесі маңына жерленеді. Бұған дейін айтып 
келгеніміздей, бұл кесене маңында оның əкесі 
Жəңгір хан, атасы Есім хан, сондай-ақ Шығай 
хан əулетінен тарайтын белгілі тұлғалар: Ондан 
сұлтан, Жəнібек хан(1628-1643) жəне тағы басқа 
белгілі адамдар жерленген болатын. 

Тəуке ханның артында қалған ұрпақтары 
туралы мəліметтер толық жəне жүйелі емес. 
А.И. Левшиннің дерегінде Тəуке ханнан Болат 
атты ұл, одан Əбілмəмбет, ал Əбілмəмбеттен – 
Болат хан, Əбілпайыздың тарайтындығын атап 
өтеді [48]. 

С.Жолдасбайұлы құрастырған «Қазақ 
хандарының ата-тегінің кестесінде» Тəуке 
ханнан Тұрсын, Мұрат, Болат хан, Сəмеке хан 
атты ұлдардың таралатындығы көрсетілген. 
Одан əрі Болат ханнан Əбілмəмбет, ал одан 
Болат, Əбілпайыз жəне Байтек атты сұлтандар 
өсіп-өнеді [49]. 

Қазақ елінің XVIII ғасырдағы тарихында 
Тəуке ханнан тараған Болат, Сəмекелер, ал 
олардан кейін Əбілпайыз сұлтан өзіндік із 
қалдарған. Олар жөнінде əңгіме басқа. 

Осылайша, Тəуке ханға қатысты 
жоғарыда айтылған ойларымыздың бəрін 
қорытындылай келе, төменде мынадай жалпы 
тұжырымдар жасаймыз. 

Бірінші, Тəуке ханның арғы-бергі ата-
бабаларының бəрі дерлік XIII-XVII ғасырлар 
аралығында Қазақстан аумағындағы саяси 
биліктің жоғары сатысында болып, осы 
ғасырлардағы саяси тарихта терең із қалдырған, 
қазақ елінің қалыптасуы мен дамуына өз 
үлестерін қосқан тарихи тұлғалар болған. Өз 
кезегінде Тəуке хан да өзі билік құрған 
жылдары ата-баба жолы мен дəстүріне сай 
Қазақ елінің дамуына еңбек сіңіріп, есімі ел 
есінде сақталып қалған тұлғалардың қатарына 
жатады. 

Екіншіден, Тəуке хан билікке келгеннен 
кейін қазақ қоғамында ұзаққа созылған 
дағдарыстарды құқықтық негізде реттеу үшін 
«Жеті Жарғы» атты заңдар жинағын шығарып, 
оны қоғамдық өмірде кең қолданысқа енуіне 

бар күшін салады. Ішкі бірліктің біршама 
сақталынуы оның билік құрған жыларын 
салыстырмалы түрде «алтын ғасыр» деген 
теңеуге алып келеді, халық оны əз-Тəуке деп 
атап кетеді. 

Үшіншіден, оның билік құрған жылдары 
жоңғарлардың жойқын шабуылдарына төтеп 
берумен тұста-тұс келеді. Тəуке ханның 
тұсында ішкі бірлік пен мемлекеттік биліктің 
сақталынуы жоңғар билеушілерінің жорық-
тарына төтеп беруге мүмкіндіктер береді. Басқа 
көрші елдермен бейбіт қатынастар орнатуға күш 
салынады. 

Жалпы алғанда, Тəуке хан қазақ елінің 
тарихындағы хандық дəуір деп аталатын тарихи 
кезеңнің ең соңғы жəне ең кемеңгер ханы бола 
білген. Ол қайтыс болғаннан кейін қазақ елінің 
əр жүзіндегі кіші хандықтардың тарихы 
басталады. 
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Құладын ұшса қанаты талатын, құлан 

жортса тұяғы тозатын шетсіз-шексіз байтақ 
өлкеміздің ұшқан құсын, жортқан аңын, 
уілдеген желін, мамыражай табиғатын, ататын 
күні мен бататын түнін қазақ табиғатына жақын 
болғандықтан өлең-жырына, мақал-мəтел, 
нақыл сөздеріне қосып отырған. Қазақ мақал-
мəтелді, ақыл, нақыл сөздерді – сөздің мəйегі 
деп түсінген. Ердің құнын екі ауыз сөзбен 
шешкен қазақ сөзге тоқтай білген. «Орынды сөз 
жүйесін табады, орынсыз сөз иесін табады» 
демекші, орынды айтылған жүйелі сөзден, атам 
қазақ асып кетпеген. Сондықтан мақал-мəтел, 
нақыл сөздер қазақтың болмыс-бітімімен 
тыныс-тіршілігімен бірге жасасып келеді. Аз 
сөзге үлкен ойды сыйдыра білуді парыз санаған. 
Соның ішінде нақыл сөздер əрқашан көпті көріп 
ақыл тоқтатқан, аузы дуалы, сөзі уəлі ел 
ағаларының аузынан шығып, отыз тістен 
шыққан ордалы ой отыз рулы елге тарап 
отырған. Қазақ əдебиетінде ауыздан-ауызға 
тараған халық нақылдарымен бірге, авторы бар 
нақыл сөздер де көптеп саналады. Жазба 
əдебиетіміз дамығаннан бастап, Абай бастаған 
данышпандардың нақыл сөздері қазір сөз 
байлығымызды молайтқаны шындық.  

Сол секілді əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің профессоры, ф.ғ.д. 
Жақан Молдабеков ағамыз да өмірлік 
тəжірибеден түйген, көңілдегі кейбір ойларын 
нақыл түрінде қағаз бетіне түсіріпті. «Ой сазы – 
көңіл назы» деп аталатын кітабы осы нақыл 
сөздеріне арналған екен. Бас аяғы бес бөлімнен 
тұратын нақыл сөздерден құралған кітапта 
қаламгер əрбір ой-пікіріне, көрген-түйгеніне, 
яғни қағазға түсіре алған дүниелерінің 
барлығын өз формасымен беретіндігі ұтымды 
көрінді. Қазақ ғасырлар бойы қалыптасқан салт-
сана, əдет-ғұрып, психологиясын осы ақыл, 
нақыл сөздер арқылы ұрпаққа өсиет айтуды 
мақсат тұтқаны белгілі. Қаламгер осы кітапты 
жазарда осы мақсатта қолына қалам алған 
секілді. Кітаптағы сүйріктей сұлу ақыл, нақыл 
сөздерде жақсылық пен жамандық, имандылық 
пен имансыздық, тектілік пен тексіздік атты 
рухани дүниелер нақышты өріліп, болашақ 
ұрпаққа насихат үлгісінде жарасымын тапқан.  

Ақыл (дидактикалық) сөздер - мынаны 
жасама, мынадан без деген секілді 
ескертулермен қорытылып отырса, нақыл 
сөздер (афоризмдер) – ескерту, бұйрықтан гөрі 
болған іс-қимылдың себеп-салдарын көрсете 
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отырып, шешімді оқырманның өзіне 
қалдырады. Автордың кітабында түрлі 
тақырыптағы ақыл сөздер мен нақыл сөздер 
араласып кетеді. Алайда нақыл сөздер ақыл 
сөздерге қарағанда көбірек кездеседі. Мысалы 

 
Жұртыңа бол тілектес, 
Жылы шырай жүдетпес. 
 
Ұнатпасаң да бұққанды 
Ұлағат тұт ұққанды 
Кісіге тигіз қолғабыс, 
Қасиеттіден тиер алғыс 
 
Бағытыңды дұрыс ұқ, 
Діттегенді меже тұт, - 
 

деп келетін ақыл (дидактикалық) сөздерде 
«тілектес бол», «ұлағат тұт», «қолғабыс тигіз», 
«дұрыс ұқ» деген бұйрық райлы сөздермен 
басталып, оның артынан болатын жақсылығын 
түсіндіре келе, «жаман болмайсың, пайдасын 
көресің» деген насихат сөздермен аяқтайды. Ал: 

 
Иманы пəк – сауатты, 
Ары таза жауапты. 
 
Өнегелі сөз тозбас, 
Бітімге бірлік оңдас. 
 
Шындық – естіге, 
Əдеп – тектіге. 
 
Саулықты – тəнің таза, 
Тектікте – ұрпақ таза 
 
Бос сөздің көп азабы 
Зар илетер мазағы,- 
 

деп келетін нақыл сөздерде (афоризмдер) жақсы 
мен жаманды, ақ пен қараны, ащы мен тұщыны 
өзінше бағамдай келе, ой елегінен өткізіп, аз 
сөзбен көп мағынаны жеткізуге тырысқан сөз 
түйінін көруге болады. Мұнда мағына жағынан 
алғанда, ақыл сөз тəрізді, мынаны істе – жақсы, 
ананы істеме – жаман демейді. Керісінше, 
өмірдегі өзінің көргенін, сезгенін, бақылағанын 
қорытып айтады да қояды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нені істемеген жөн, нені істеген абзал екенінен 
тұжырым жасауды оқырманның еншісіне 
қалдырады 

Жақан Молдабековтің үгіт-насихат 
ретінде айтқан ойлы ақыл, нақылдарымен қатар, 
теріс қылықтарды сынайтын уытты сарти-
ралары да бар. «Атасын сыйлайды, батасын 
қимайды», - деп «көзден кеткесін көңілден 
кетіретіндерді сынаса, «Ақылы байлаулының, 
тісі қайраулы» деген нақылдан «ашу дұшпан, 
ақыл дос» мəтелінің мəнін ұғуға болады. Ендігі 
бір кезекте сатиралық мəндегі ақыл-нақыл-
дарында қоғамдағы кенеуі кеткен теріс 
қылықтарды сынап қана қоймай, қазақ елі 
қандай себептермен осыған душар болып отыр 
деген сұрақтарға жауап іздейді. 

Автордың кейбір ақыл, нақыл сөздерін бір 
оқығанда түсіну қиын. Қайта оқығанда барып, 
автор осыны айтқысы келген шығар-ау деген 
ойға келесіз. Мұны біз қаламгердің философия 
маманы болғандықтан, ойға философиялық 
тұрғыдан келген секілді деп түсіндік. Кітапта 
көпшілік жиі қолдана бермейтін («сөзге тұрсаң 
дат», «талғамыңа тоқтам бап», «дітке жеткен», 
«қаймыжыққа дүние тар») тіркестерді де 
кездестіруге болады. Бұл сөздерде толық 
мағына беретін сөз тіркестерінің негізгі бөлігін 
алып, қалғанын емеурінмен түсіндіру тəсілін 
қолданған. Бұл тəсіл де өз кезегінде сəтті 
шыққан деуге болады. Автордың ой қуамын, 
ұйқас қуамын деп мағынаны шашыратып 
алатын сəттері де аз кездеспейді. Дегенмен 
ақыл, нақыл сөздерді жеткізуде өзіне тəн 
философиялық стиль тапқан секілді. 

Қорыта келгенде, өмірде болып жатқан 
құбылыстарға өзіндік көзқарасы бар қалам-
гердің ақыл, нақыл сөздерге толы кітабы 
болашақ ұрпақтың тəлім алар, жол сілтер 
темірқазығы деуге лайық. Жиылып келгенде 
осынау дүниелер бүгінгі күні ұлттық рухани 
құндылықтарымыздың қалың ортасынан өз 
орнын алатын, әдеби-көркем мұрамызды 
толықтырар құнды дүние десек қателеспейміз.

 
                                                                                  * * *  
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Жазудың тарихы өте ерте замандардан 
басталады. Көне жазу мен қазіргі жазуды 
зерттеп білудің əрі теориялық, əрі практикалық 
мəні зор.  

Жазу мен қоғам тығыз байланыста 
болғандықтан, бұрын жазуды пайдаланған 
қоғамның өмір сүрген жері мен тарихына көз 
жүгірте отырып, көне ру таңбаларының сыры 
тереңде екендігін ұғына түсетіндігіміз айқын.  

Жазу теориясының ең басты сұрағы деп – 
жазу мəнінің, яғни оның қалыптасуы, 
қолданылатын элементтері, тілге жəне ойлауға 
қарым-қатынасын айтамыз. 

Дыбыстық тіл қажетті материалдық 
қабықшаны құрайды, ойлаудың дамуы мен 
оның негізгі адамдардың қарым-қатынасындағы 
құралы болып табылады.  

Жазу – дыбыстық тілдегі қарым-
қатынастың қосымша құралы, «жаңғыртудың», 
«бекітудің» амалы.  

Алфавиттік жазудың пайда болу тарихы, 
шығу тегі өте күрделі шешілмеген жұмбақтарға 
толы. Өйткені алфавиттік жазу – дүниежүзі 
мəдениетінің қол жеткен орасан зор табысы 
болса, бұл мəдени мұраға біздің ата-
бабаларымыз да өзіндік үлес қосып, келер 

ұрпаққа мирас еткен. Алғашқы əріп жазуының 
бір тармағы – руникалық көне түркі алфавиті.  
      Арғы замандағы жазудың тегі суреттен 
басталғанын білеміз. Пиктографикалық 
жазудың біртіндеп даму барысында идеогра-
фиялық жазу пайда болды. Идеографиялық 
таңба (идеограмма) не жеке сөзді немесе оның 
атауыш бөлшегін белгілейді.  

Кестелі, кейіннен символдық бейнелерді, 
ақырында түгел шартты белгілерді қолдану 
жазу тəсілін графикалық өнер тəсілінен 
ажыратудың ең маңызды ерекшелігі болып 
табылады. Жазудың дамуына байланысты бұл 
ерекшелік күшейе түседі, жазу таңбалық 
сипатқа ие болып, бірте-бірте бейнелеу өнерінен 
алшақтайды (қолдану тəсіліне қарай). Қазіргі 
(дыбыстық–əріптік жазуды) жазу белгісі – əріп-
суреттік сипаты мүлде жойылған дыбыстың 
немесе фонеманың шартты белгісі. 

Бастапқы жазу фразеографикалық болған, 
яғни жеке сөздерге бөлінбеген тұтас бір 
хабарды берген. Қолдану аясына қарай фразео-
граммаларды 2 санатқа бөлеміз: бейнелеу пик-
тограммалар жəне шартты белгілер. 

Жеке қолданылған көне шартты 
белгілер: 
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1) рулық жəне тайпалық таңбалар, 
сонымен қатар тотемдік; 

2) рулық, тайпалық немесе жеке меншікті 
көрсететін белгі (таңба), жануарларға 
салатын таңба; 

3) шеберлер өздері жасаған бұйымдарына 
салатын белгі; 

4) əскер басылардың мөрлері, теңгелер, 
елтаңба, т.б.; 

5) сиқыршылық жəне діни белгілер, 
зұлымдықтан сақтау (тыйым салу 
белгісі); 

6) шартты оқшауланған таңбалар.  
Ауыз əдебиетінде сақталып келген өлең-

жырларда, археологиялық қазыналарда, ескі 
кітаптардың мұқабалары, тарауларында жəне 
бөлім аралықтарында кездесетін өрнектер мен 
суреттер, жұлдызшалар мен айшықтар, батыр-
лардың қару-жарақтарында кездесетін кейбір 
жеке белгілер, таңбалар, əшекей əріптер де 
халықтық тарихи этнографиялық мұралар. 
Олардың құрамында əртүрлі ен-таңбалардың, ру 
таңбаларының элементтері жиі ұшырайды. 

Ал жалпы ою-өрнек атаулары мағы-
насына қарай бірнеше топ құрайды:  

1) ай, күн, жұлдыздарға – көк əлеміне 
байланысты өрнектер; 

2) малға, денесіне, ізіне байланысты 
өрнектер; 

3) аңға, денесіне, ізіне байланысты 
өрнектер; 

4) құрт-құмырсқаларға байланысты өрнек-
тер; 

5) құстарға байланысты өрнектер; 
6) жер, су, өсімдік, гүл, жапырақ, бұтақ 

бейнелі өрнектер; 
7) қару-құралдарға байланысты өрнектер; 
8) геометриялық фигуралар тектес өрнек-

тер [1, 39-42]. 
Сонымен, қазақ өрнектері молшылық, 

көші-қон, жорықшылық заманындағы тұрмыс-
ты, айналасындағы табиғатты, аңшылықты, 
геометриялық түсініктердің сырт тұрпатын 
байқаудан туған ұғым негізінде дамығаны 
байқалады. Мысалы: «Баған өрнек» (бақан деп 
те айтады) тіреу діңгек деген ұғымды 
тұспалдайды. «Балға», «балта» өрнектері өздері 
аттас жəне соған ұқсас өрнектердің де жасалуы 
мүмкін. Өйткені қайсыбір шеберлер өз ісінің 
маркасы есебінде, осы өз руының таңбасын 
бейнелеген болуы керек деген жорамалдар да 
бар. «Бес дөңгелек», кейде төрт бұрыш түрінде 
келетін өрнектер бір кездердегі ру таңба-
ларымен төрт түлік малға басылатын таң-
баларды еске түсіреді. «Құмырсқа», «Шөміш», 
«Қос дөңгелек» өрнектері төрт түлік малдың 
ендері мен таңбаларынан шыққан [1, 28-29]. 

Ертедегі ою-өрнектің семантикалық 
элементтері идеографикалық жазуға айналып 
отырған еді, мəселен, дөңгелек (шеңбер) – 
күннің символы (күнтаңба), ирек сызықтар – су 
символы, крест – дүниенің төрт бұрышы, т.б. 

Алғашқы жазу мен ертедегі ою-өрнектің 
бір-біріне қатыстылығы – маңызды мəселенің 
бірі. 

Қазақтың ру тайпалары мен ен-
таңбаларын идеограмма (идеографикалық жазу 
нұсқасы) деп түсінсек, мұндағы заттық бейне 
мен ұғымның, таңба мен оның аталуында 
байланыс бар екендігін аңғару қиын емес. 
Өйткені бейнелік идеограммалардың тегінде 
заттық кескіннің өрнектелетіні белгілі. Демек, 
арғынның «көз таңбасы», қоңыраттың «босаға 
таңбасы» сияқты айғақтық белгілер мен ертедегі 
ру таңбаларының қорын жасайтын мезгіл жетті. 
Өйткені оларды жинап, зерттеудің мəні сол: ен-
таңбалар мен белгілердің тиісті заманда 
атқарған қызметін айқындап, əлеуметтік орнын 
белгілеудің халқымыздың этногенезін шешуде 
ерекше орны бар [2, 65]. 

Қазақстан жерінде тасқа түсірген 
мыңдаған көне ен-таңбалар, түрлі ою-өрнектер 
(қошқар мүйіз, түйетабан, т.б). кездеседі. Ен 
мен таңбаның сурет үлгісінің де, олардың 
атауларының да, осы атаулар қатысып жасалған 
тұрақты тіркестердің де тіл тарихы үшін, халық 
тарихы үшін берер дерегі өте мол. «Таңбасыз 
тай, енсіз қой» деген сөз тіркесінде ен мен таңба 
салуға дейінгі дəуір «мал-мүлік ру тайпаның 
ортақ меншігі болған дəуір» деген ұғым бар. Ол 
дəуірді суреттегенде қазақтар «Алаш алаш 
болғанда, ала тай ат болғанда, таңбасыз тай, 
енсіз қой болғанда» деп бастайтын. 

Қазіргі ғылымға белгілі таңбалар 
болмысына қарасақ, алғаш ірі тайпалардың 
таңбасы белгіленіп, кейін тайпа құрамындағы 
жекелеген ру өз тайпасының таңбасы негізінде 
өздеріне жеке рулық таңбаларды жасап алғанын 
көреміз. Ғалымдардың (Н.А. Аристов, В.В. Бар-
тольд, А.И. Левшин, М. Тынышпаев, С. Аман-
жолов) тұжырымдауынша негізгі ұйытқы 
тайпаның өзіндік белгілі бір таңбасы болады. 
Ал сол тайпадан кейін бөлініп шыққан, не 
сырттан келіп қосылып, кірігіп кеткен рулар 
əлгі тайпадағы ортақ таңбаға қосымша бір белгі 
салу арқылы өзінің жаңа таңбасын жасайды [3, 
299]. 

Н. Аристов таңбалардың ұқсастығына 
қарап, ертедегі ру тайпалардың туыстық 
жақындығын айыруға болады дейді [4, 283]. 
Оның айтқан пікірін қолдай отырып, С. Аман-
жолов қазақтың ру тайпаларының таңба 
белгілерін салыстырып тиісінше қорытынды 
жасайды, қазақтың ең негізгі жəне маңызды 
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рулары мен тайпаларын атап шығады. Қаңлы 
(таңбасы «І», көсеу таңбасы»), дулат (таңбасы 
«О», «дөңгелек тостаған»), жалайыр (таңбасы 
«ІІІ», «тарақ»), арғын (таңбасы «ОО», «көз 
таңбасы»), қоңырат (таңбасы «ІІ», «босаға»), 
қыпшақ (таңбасы «ІІ», «қос əліп»), найман 
(таңбасы «V»), шанышқылы (таңбасы «↓↑», 
«қолтаңба»), жаппас ( таңбасы «Z», «түйе-
мойын») т.б. 

Қыпшақ – негізгі тайпа, салыстырып 
қарасақ, алшын мен найман таңбалары ұқсас, 
себебі таңбалардың орналасуы ешқандай мəнге 
ие емес, оның төңкеріліп те, жантайып та, 
қисайып та түсе беретіні белгілі. Бірақ бұл əлі 
де болса зерттеуді қажет етеді. 

Алшын – негізгі тайпа. Алшынға таздар 
мен жаппас рулар кіреді. Таңбалары Z (зет) 
əрпіне ұқсас болғанымен, үшінші бір сызық 
қосу арқылы негізгі алшын (А) таңбасында 
жатыр. Алшын құрамында əлімнің таңбасы екі 
алшын таңбасының қосылуынан М əрпіне ұқсас 
[5, 14-15] . 

Ə. Марғұланның көрсетуі бойынша [7, 
145] орта ғасырдағы үйсін тайпасының таңбасы 
«үш əліп» түрінде кездеседі, ал «Қазақтың көне 
тарихы» деген кітаптағы деректе қазіргі қазақ 
ішіндегі үйсіндер тайпасының таңбасы «ту» 
жəне «ағын су» формасында делінген [9, 62]. 

Сіргелі тайпасының таңбасы: 
Біріншісі «қурай» – далада өсетін өсімдік 

атауы. 
Екіншісі – керейдің таңбасына ұқсас. 
Үшіншісі – бұрынғы ноғайлы тайпасының 

руы үш таңбалының таңбасына ұқсас [10, 91]. 
Керей – негізгі тайпа. Таңбасы - + 

(ашамай). Бұл таңба басқа рулардікіне 
ұқсамайды.  

Табын таңбалары əртүрлі. Ортақ таңбасы 
– «О» (тостаған), «І» (əліп).  

Дулат таңбасына О «дөңгелек», таңбаның 
варианттары: 

«О» (шөміш) – шөмішті табын таңбасы, 
«Ш» (тарақ) тарақты табын таңбасы, 

жалайыр руының таңбасына ұқсас. 
«І» (əліп) қаңлы таңбасымен бірдей. 

Бұрын табындықтар Дулаттардан бөлін-
гендіктен кіші жүзде негізгі болып есептеледі 
де, ал басқа руларды одан таратады. 
Таңбаларының ұқсастығын басқаша түсіндіруге 
келмейтін сияқты.  

Сиқым руының таңбасы «♀IL» (Гродеков, 
Аманжолов, Тынышпаев деректері). Біріншісі 
дулаттың «О» «дөңгелек таңбасы» негізінде 
десек, екіншісі «көсеу» қаңлы мен ысты 
таңбасына ұқсас. Үшіншісі «тік бұрышты 
таңба» басқа еш жүзде жоқ [10, 98-102]. 

С. Аманжоловтың айтуы бойынша: 
көптеген тайпалар мен рулар үш ордада да 
кездеседі. Көптеген тайпалар мен руларды үш 
жүзге де бірдей жатқызуға болады. Осы 
мəліметтерге сүйене отырып, мынадай 
қорытынды жасауға болады: жүзге (ордаға) 
бөлу тайпалардың туыстық белгілеріне қарап 
емес, оларды аймақ бойынша орналасуына 
байланысты бөлу, яғни жеке ру мен 
тайпалардың экономикалық мүддесі жағынан 
бірігуіне байланысты [5, 35-36]. 

Тайпалардың табиғи өсуіне байланысты 
олардың жайлауы мен көшіп-қонатын жерін 
кеңейту болды. Күшті тайпалар əлсіз тайпаларға 
мезгіл-мезгіл шапқыншылық жасауы оларды 
тайпалық одаққа бірігуге мəжбүр етті. Алғашқы 
қоғамдық топтар біресе бөлініп (дифференция), 
біресе бірігіп (интеграция) отыруының нəтиже-
сінде бір-бірімен біртіндеп қосылып, сан 
жағынан кеміп отырды, оның есесіне тайпа 
одағы іріленіп, саны ұлғая түсті. 

Демек, Н.А.Аристов, В.В.Бартольд, 
А.И.Левшин, Гродеков, М.Тынышпаев, С.Аман-
жолов, Ə.Марғұлан, т.б. ғалымдарымыздың 
еңбектері негізінде қазақ ру-тайпаларын бүкіл 
түркітілдес халықтар таңбасымен салыстыра 
зерттеу қажет. 
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Балалар əдебиеті - қазақ əдебиетінің өскелең 
бір саласы. Оның өзіндік өсу, өркендеу жолдары 
бар. Басында жалпы əдебиетпен бірге дамып, 
толысып келген ол ХIХ ғасырда өз ерекше-
ліктерімен дербес əдеби шығармашы-лыққа жетті.  

Орыс əдебиетінде тікелей жас ұрпаққа 
шығармалар жазған А.С.Пушкин, Д.Мамин-
Сибиряк, С.Маршак, С.Михалков, А.Барто, т.б. 
ақындар балалар əдебиетінің ерекшелігін 
айқындап берді. «Балалар кітаптарының 
мақсаты балаларды белгілі бір іспен ғана 
шұғылдандыру емес оларды жат əдеттерден, 
теріс бағыттан алдын-ала сақтандыру ғана емес, 
сонымен қатар оларға табиғаттың берген 
адамгершілік рух элементі сүйіспеншілік 
сезімін сезінуін дамыту болады. Мұндай 
кітапшалар балалардың ес-ақылына емес, 
сезіміне төтеден, тікелей əсер ететіндей болуы 
керек. Сезім білімнен бұрын пайда болады, 
ақиқатты сезбеген адам – оны түсінбеген де 
білмеген адам. Балаларды үш əлем табиғатымен 
таныстырып, толып жатқан халқы бар бүкіл жер 
шарын олармен бірге аралап өту керек. Оларға 
əр алуан мінез құлықтары, əдет-ғұрыптары, 
ұғымдары, нанымдары бар адамзат ұрпақтары 
мен қоғамдарын көрсету керек. Ал ол үшін 
балаларға арнап бүкіл дүниеге, бүкіл табиғатқа 
жан беріп, меңіреу тасты да, қырдың 
қылтамағын да, сарқыраған бұлақты да, майда 
қоңыр желді де, жер үстінде ұшып жүрген 
көбелекті де сүйіспеншілік тілмен, өмір тілімен 
сөйлету керек», - деді В.Г. Белинский [1, 345]. 

Балалар прозасы қызықты, шытырман 
оқиғалы, сан алуан тартысты сюжетке 
құрылады. Қазақ балалар əдебиеті идеялық 
көркемдік жағынан болсын, тақырыптық-
тəрбиелік жағынан болсын, алға қойған ізгі 
талаптарға сай өркендеп келеді. Балалар 
əдебиеті мен аудармасында батырлық, ерлік 
дəстүр, өнеге тұтатын ұлы өнерпаздар жөнінде 
сипатталады. Сонымен, балалар əдебиетінің 
төмендегідей басты-басты бес ерекшелігі бар 
деп білеміз. Біріншіден, балалардың психо-
логиясына зерттеу жасағанда, олардың ойлау, 
түсіну қабілеті суреттеліп отырған оқиғаның, 

көркем образдың нақтылығын, дəлдігін өз 
өмірінің айналасынан алуды қажет етеді. 

Екіншіден, əңгімеленіп отырған оқиғаның 
барысында лиризм болуы шарт. Баланың ішкі 
дүниесіне, ой-санасына бірден əсер ететін күшті 
де мағыналы бейнелер алынуы керек. Бала-
ларды өмірдің жақсы болашағына қанат-
тандырып, шарықтатып отыру шарт.  

Үшіншіден, балалар əдебиетінде оқиғаны 
жəне адам характерін суреттеу əдістерінің 
динамикасы ерекше болады. Психологияның 
дəлелдеуіне қарағанда, балалар алдымен оқиға-
ның туып отыруына, бұлардың тез өзгеруіне, 
шешіміне, кейіпкерлер мінезінің əр жақты 
дамуына қызығады. Одан соң оның неден 
шыққан себептерін іздестіре бастайды.  

Төртіншіден, балалар жаратылыстың 
көркем көріністерін, пейзажды шебер сурет-
теуді ұнатады, оған сүйсіне қарайды, соны өз 
айналасынан іздейді. Көркем əдебиеттегі 
жаратылыс суреттері олардың байқағыштық, 
талғампаздық қабілетін арттыра түседі. Пейзаж-
дық сурет – эстетикалық тəрбиенің бір көрінісі. 

Ал көркемділікке тəрбиелеу баланың 
ақыл-есінің тез жетіліп, тез дамуына көмектесіп 
отырады.  

Эстетикалық тəрбие көркем өнердің бар-
лық салаларында ұлы шеберлер жасаған аса 
құнды мұраларды балалардың терең түсінуін, 
сол шығармалардан рақаттанып рухани лəззат 
алуын көздейді.  

Бесіншіден, балалар əдебиеті шығармала-
рының мазмұны, идеясы олардың белсенділігін 
арттырып, өз өмірінің жарқын болашағын тану-
ға себепкер болуға тиісті. Оларды еңбекке, ғы-
лымға, əр қилы мамандыққа еліктіріп, үлкен істерді 
орындауға дайындай білуі, соған əуестендіруі 
керек. Прозалық шығармалар əдетте үлкен, орта, 
шағын түрдегі жанрлар, атап айтқанда роман, 
повесть, əңгіме, очерк, новелла. Мейлі, ол көркем 
проза не аударма шығармалары болсын əдеби 
туындыларды  бағалау маңызды да жауапты жұ-
мыс. Көркем шығарманы жариялау барысында 
редактор оның тұтастылығына көңіл бөледі. Шы-
ғарма тұпнұсқасының мазмұны мен түрінің бірлігі, 

83 



Абай институтының хабаршысы.  № 1 (7). 2011 

  

көркемдік шындық бейнеленуі, сюжет 
тұтастығы, оқиға дəлдігі, автор стилі аудармада 
шынайы, айқын көрініс табуына мұқият зер 
салынады. Аудармашы аударылатын əңгіме-
лердің тұпнұсқасымен ғана емес, қаламгердің 
тұтастай шығармашылығымен жəне оған 
қатысты əдеби зерттеулер, сын мақалалармен де 
танысуы жөн. 

Балаларға арнап аударудың бір қиындығы 
– суреттеп отырған іс-əрекетті, кейіпкер тілінде 
сəл ғана саңылау, нанымсыз бір кішкене 
болмашы кемшілік кетті дегенше, оқырманнан 
айырылдым дей беріңіз. Өйткені бүлдіршіндер 
көркем шығарманы шынайы өмір деп қарайды. 
Қапысыз сенеді. Балғын бөбектерді қуанту 
балалығын мəңгі жадында сақтаған, бала болып 
ойлай алатын, бала көңіл, таза көңіл талант-
тардың ғана қолынан келеді. Бүлдіршіндерді 
жақсы аударма шығармасымен қуанту  
аудармашы үшін де жарты бақыт болуы керек. 
Бала үшін ондай сəт – мереке!  

Əдебиетіміздің басқа саласында табысты 
еңбектеніп келе жатқан белгілі жазушылардың 
өзі балаларға келгенде сыр беріп қалып жатса – 
талаптың күрделігінен. Сондықтан да В.Г.Бе-
линский «балалар жазушысы болып туылмасаң, 
жүре қалыптасу мүмкін емес» - дегені дұрыс 
тұжырым [1,420].  

Əдетте, жас бүлдіршін мектепке барсам 
дейді, үлкендер қатарына жетсем деп 
армандайды. Бала көңіл аңсаулары, армандау 
сатылары осындай болса керек. Балаларға 
арналған əдебиетте ең көрнекті орынға ие 
болуға тиісті тақырып – мектеп жайы. Жазушы 
балалардың өмірін ең алдымен мектепте, оның 
тəрбиеленіп өсетін ортасында көрсетуге тиіс. 
Балаларды еңбексүйгіштікке, іскерлікке тəрбие-
леу де мектеппен байланыста өтеді.  

Балаларға арналған шығарманың басты 
кейіпкері бала болуы міндетті емес, тіпті бір де 
бала қатыстырмай балаларға арнап шығарма 
жазуға болады. Балалардың өз өмірін  
баяндайтын шығармаларды ғана балалар 
болмасын таныстырып, солардың ең тəуір деген 
үлгілері арқылы тəрбиелеуге тиіспіз. Балаларға 
табиғат сырлары, ғылым, мəдениет пен өнердің 
табыстары, тарих туралы кітаптар керек. 
Тамаша адамдарымыздың өмірі жайында, туған 
өлке, қала мен ауылдарымызда болып жатқан 
өзгерістер туралы да балаларға əдемілеп айтып 
беруге болады. Сонымен қатар көптеген 
балаларға арналған туындыларды аударуымыз 
қажет.  

Балалар шығармаларын қазақ тіліне 
аударуда автордың стильдік сəйкестігін, балама-
лық деңгейін, мəтін дəлдігі мен көркемділігін 
сақтау қажет. Аудармашы балалар жандүние-

сінің нəзік деталіне дейін түсінетін психолог, 
олардың мінез-қылығы мен өмірлік дағдыларын 
терең тани алатын педагогтық қасиеттерге ие 
жоғары деңгейде болған жағдайда ғана аударма 
көркемдік жəне мазмұндық деңгейде түпнұс-
қамен тепе-теңдікте жасалады. 

Мəселен, Р.Киплингтің С.Қалиев аударған 
«Пілдің баласы» жинағындағы ертегілерін тұп-
нұсқа, орыс, қазақ тілдеріндегі нұсқаларымен 
салыстыра талдайтын болсақ, жалпы, С.Қалиев 
көбіне балама жəне еркін тəсіл үлгілерін қол-
дана отырып, жануарлардың психологиясын 
түпнұсқаға сай аша білгендігін байқай аламыз. 

 

Түпнұсқа: He was a small Clever-fish, and 
he swam behind the whale’s right ear, so the whale 
couldn’t see him [2,98]. 

 

Орысшасы: Наконец, осталось в море 
одна крошечка Рыбешка- Хитрушка[3,6]. 

 

Қазақшасы: Ең соңында бүкіл теңізде 
жалғыз ғана балық, Шынашақтай Тікен балық 
қана қалыпты [4,3]. 

 

Бұл мысалда түпнұсқадағы «Clever-fish» 
деп аталған кішкентай балыққа орысша нұсқа-
сында да, қазақша нұсқасындада сөзбе-сөз 
аудармай, оған сай келетін балама тапқан. 
С.Қалиевтың Шынашақтай Тікен балық деп 
аударғаны өте сəтті табылған балама. Жалпы, 
қандай тіркес болмасын, мейлі ол еркін немесе 
тұрақты сөз тіркесі болсын, оны тура, сол 
қалпында аударуға болмайды. Бұл аудармаға 
берілетін қағидаттардың бірі. Ондайларды 
аудармас бұрын аудармашы өзі аударған тілде 
соған лайықты балама тауып алу керек. Мейлі 
олардың мағыналары басқа болса да, айтайын 
деп отырған ойды дəл түсініп, оқырманға дəл 
жеткізсе болғаны.  

«К.Д. Ушинский кез-келген дүниені 
қарапайым тілмен түсіндіріп, балалар ұғын-
байтын сөздерді қолданудан бойы аулақ 
болғанын айтады [5, 44].Сондықтан балалар сөзі 
сайдың тасындай сұрыпталған, таңдап, талдап 
қолданылған, көркем де үлгілі тіл құралдарынан 
тұрады. Ал аудармашының түпнұсқаның көр-
кемдік мазмұнын өз тілінде айқын, əсерлі, шы-
найы жеткізумен бірге, кейіпкер тілінің құры-
лымын, автордың стилін барынша дəл үйлестіре 
беруі де шеберлігі мен талантын айғақтайды»- 
деген тұжырым айтады[6,43]. Осы тұжырымға  
байланысты тағы бір мысал келтіре кетейік, 

Түпнұсқа: «Noble Whale, have you ever 
eaten Man?» [2, 99]. 

Орысшасы: «Благородный, великодушный 
Кит, пробовал ли ты когда - нибудь Человека?» 
[3,7б]. 
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Қазақшасы: Сен осы Адам етін жеп көр-
дің бе, мəртебелі, қайырымды Сүтқоректім? 
[4,4б]. 

Бұл мысалдан байқайтанымыз, Сүт-
қоректім деген сөз түпнұсқада да, орысша 
нұсқасында да жоқ. Бұл сөзді С.Қалиев өз 
тарапынан қосқан. Кит сөзін жиі қайталай 
бермеу үшін, сондай-ақ Кит сүтқоректілер 
тобына жатқандықтан, балалардың ой-өрісін да-
мыту мақсатында қолданған. Бұл да аудар-
машының өзіне тəн аудару тəсілі. Балалардың 
білімін орнықтыру, естеріне түсіру мақсатында 
мұндай тəсіл өте сəтті деп ойлаймын.  

Көбіне жануар адам тəріздес бейнеленеді, 
ол адам сияқты қайғырады, адам сияқты ой-
ланады. Жануарлар қасиеттері олардың мінез- 
құлықтарына қарағанда кең ауқымды құбы-
лыстарды түсінуге мүмкіндік береді. Жануарлар 

жайлы шығармалардың көркемдік əлемі бір-
келкі емес. Бұл осындай прозадағы ойдың қиы-
суымен, шығарманың жеке элементтерінің ішкі 
байланысымен, авторлық позицияның күр-
делілігімен, баяндаушы мен кейіпкер дауыс-
тарының өзара əрекеттілігімен байланысты. 
Кейбір жағдайларда бұл шығармаларды бейне-
леудің негізгі мəні авторлық баяндауға жатады. 
Яғни жануар арқылы не болып жатқанын автор 
баяндайды.Р.Киплингтің бір ерекшелігі жан-
жануарлар мен хайуанат-тарды адамдармен 
қарым-қатынаста, сөйлестіре отырып туынды 
жазған ағылшынның талантты қаламгері.  

Балаларға өлең жазу да, əңгіме, повесть 
жазу да осы жолға біржолата түскен, соның шы-
ғармашылық азабына төзе алатын, баланы жа-
нындай жақсы көріп, жүрегімен сезінетін ақын 
– жазушыға жүктелетін зор жауапкершілік.
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Как ни странно, но первое, что привлекает 
читателя к прочтению какой-либо книги или 
статьи, – это не ее содержание, а заглавие. 
Находясь в препозиции к тексту, заглавие 
определяет тональность всего произведения. 
Заглавие несет определенную эмфатическую 
функцию на лексическом уровне. Отталкиваясь 
от заглавия читатель пытается понять смысл, 
провести анализ, выстроить логические связи 
произведения. Именно заглавие настраивает 
читателя на восприятие определенной инфор-
мации, направляя ход его мыслей. Именно 

заглавие заставляет вернуться к нему вновь уже 
после прочтения произведения. Оно не только 
настраивает читателя на определенную тему, но 
сужает круг восприятия информации в 
соответствии с которой читатель выстраивает 
логические связи и пытается понять смысл 
текста. Считается, что название произведения 
содержит в сжатой форме основную идею 
произведения и является ключом к ее 
пониманию [1,53]. А. Л. Блем определяет 
заглавие как авторский намек на тему [2, 32]. В 
связи с этим правомерно будет предположить, 
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что заглавие, заглавие играет важную роль при 
интерпретации любого произведения, может 
содержать в себе смысловые пласты произве-
дения, интерпретация которых, во многом, 
зависит от подготовленности и фоновых знаний 
читателя оригинала. Именно поэтому перевод 
заглавия представляет определенную проблему 
для переводчика. Неверный перевод заглавия 
может привести к непониманию и неправильной 
интерпретации всего произведения читателем. 
Поэтому здесь важную роль играет 
подготовленность переводчика (знание языков, 
фоновые знания о стране, осведомленность об 
авторе, литературоведческая подготовка, 
начитанность, умение проникнуть вглубь 
текста, умение распознавать намеки, аллюзии, 
символы и т.д.). Переводчиков художественных 
текстов учат переводить заглавие в последнюю 
очередь именно потому, что адекватный 
перевод заглавия возможен лишь после 
всестороннего, тщательного, глубокого анализа 
текста. Заглавие может является и лейтмотивом 
всего текста. Таким образом, слово, вынесенное 
в заглавие, расширяет свое значение по мере 
прочтения текста.  

Проблема перевода заглавий рассматри-
вается в трудах В.В. Савельевой «Художествен-
ный текст и художественный мир», В.А. 
Кухаренко «Интерпретация текста», Н.А. 
Николиной «Филологический анализ текста».  

Из классификации заглавий, представлен-
ных в данных работах, можно сделать вывод о 
том, что в произведениях С. Моэма встречаются 
разные типы заглавий. Это и имена главных 
героев: «Макинтош», «Каталина», и место 
действия: «Гонолулу», и указание на литератур-
ный жанр: «Маленькие истории островов 
Южного моря», заглавия иронические: 
«Падение Эдварда Барнарда» (хотя ирония 
последнего определяется по прочтении текста) и 
др. Но не все заглавия произведений С. Моэма 
настолько просты. Об этом свидетельствует 
наличие нескольких переводов одного заглавия. 
Например, заглавие его романа “The painted 
veil” в русском переводе это и «Разукрашенный 
занавес», и «Разукрашенная вуаль», и «Узорный 
покров». Таким образом, перевод заглавий С. 
Моэма представляет для переводчика не 
меньшую сложность для перевода, чем для 
автора его придумать.  

Рассмотрим проблему перевода заглавий 
и смысловые пласты, которое оно может 
раскрывать на примере рассказа С. Моэма 
«Заводь» (“The Pool”), которое входит в 
сборник рассказов «Трепет листа: маленькие 
истории островов Южного моря». Действие 
рассказа «Заводь» происходит в Апии (столице 

Самоа острова Уполу) и в третьем по величине 
городе Шотландии – Абердине.  

Как известно, при прочтении художест-
венного произведения, читатель опирается на 
определенные ассоциации, «которые лежат в 
диапазоне его интересов, деятельностных и 
познавательных установок» [3].  

Первая ассоциация, с которой связывается 
слово «заводь», – это тихое, спокойное место. 
Если же обратиться к толковому словарю 
русского языка, то в нем дается следующее 
определение: 1) небольшой залив, участок реки, 
в котором течение отсутствует или принимает 
обратное направление; 2) мелкое место пруда, 
озера. Таким образом, связав читательские 
ассоциации со словарными значениями, можно 
получить «тихий, спокойный участок реки, в 
котором отсутствует течение», «мелкое, спо-
койное место пруда, озера».  

Для выяснения адекватности перевода 
заглавия рассказа как «Заводь» рассмотрим зна-
чение слова “Pool”. В Оксфордовском толковом 
словаре приводятся следующие значения слова 
“pool”: 1) a small area of still water – омут, 
заводь, водоем со стоячей водой; 2) a game 
played on a billiard-table – пул (род игры в 
бильярд); 3) to collect money, ideas etc. from a 
number of people and share them; to share or divide 
(traffic or receipts) – собирать деньги, идеи у 
определенного круга людей и делить их; делить 
что-либо [4, 477].  

Таким образом, в толковых словарях 
совпадает только первое значение – «водоем со 
стоячей водой». А вот еще два имеющихся 
значения слова “pool” в английском языке, в 
русском языке отсутствуют.  

В этой связи, представляется интересным 
проследить, в каких значениях употребляет 
слово “pool” автор текста: только ли в значении 
«заводь» или в его тексте присутствуют все три 
значения данного слова?  

Следует отметить, что впервые в рассказе 
слово “pool” появляется именно в значении 
игры в бильярд: “The life of the island is pleasant 
and easy. He enjoyed the long idle talks in the 
lounge of the hotel and the gay evenings at the 
English Club when a group of fellows would play 
pool” [5, 85]. В переводе читаем –«Жизнь на 
острове легка и приятна. Он наслаждался 
долгими ленивыми разговорами в холле 
гостиницы и веселыми вечеринками в 
Английском клубе, где мужчины играют на 
бильярде». 

Но уже в следующем абзаце 
рассматриваемое слово появляется в своем 
основном значении – «заводь»: “The country was 
indescribably fertile. In parts the forest was still 
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virgin, a tangle of strange trees, luxuriant 
undergrowth, and vine; it gave an impression that 
was mysterious and troubling. But the spot that 
entranced him was a pool a mile or two away from 
Apia to which in the evenings he often went to 
bathe” [5, 85]. В переводе: «Земля здесь была 
невероятно плодородна. Кое-где сохранились 
девственные леса: заросли каких-то незнакомых 
деревьев, великолепный подлесок, лианы – и 
все это вместе казалось таинственным и 
печальным. Но больше всего пленила Лоусона 
заводь милях в двух от Апии, куда он часто по 
вечерам ездил купаться». 

Таким образом, можно предположить, что 
подобная синтагматическая организация текста 
не случайна. Автор намеренно организовал оба 
значения слова на одной странице, чтобы 
привлечь внимание читателя. Однако, в русском 
переводе семантическое поле слова “pool” 
теряется, так как русскому читателю уже 
сложнее найти нечто общее между «бильярдом» 
и «заводью».  

Из рассказа становится ясно, что чаще 
всего слово “pool” употребляется именно в 
значении «заводь». Именно в заводи главный 
герой – шотландец из высшего общества, 
образованный, интеллигентный, культурный 
Лоусон - познакомился со своей будущей женой 
– туземкой Этель, это место, где Лоусон 
покончил жизнь самоубийством. Раскрытию же 
метафорического смысла слова «заводь» 
помогают синонимические ряды, которые автор 
намеренно использовал для создания образа 
места: «казалось в этой заводи кроется какая-то 
тайна… Лоусон тихонько вошел в воду и 
лениво поплыл в теплую тьму». Таким образом, 
заводь – это не просто запруда, тихое и 
спокойное место, это место смешения двух рас, 
двух культур, двух менталитетов, здесь проис-
ходит что-то темное, странное.  

Третье значение слова “pool” – «делить 
что-либо» можно вывести из истории Самоа. В 
конце XIX века за контроль над архипелагом 
разгорелось соперничество между Германией, 
Британией и США. В результате Берлинского 
соглашения 1899 года над островами был 
установлен протекторат. Острова Самоа были 
разделены на две части (линия раздела прошла 
по 171 з.д.): восточная группа, известная сейчас 
под названием «Американское Самоа», стала 
территорией США; западные острова получили 
название «Германское Самоа», а Британия 
отказалась от претензий в обмен на возврат 
Фиджи. С конца первой мировой войны до 1962 

года Западное Самоа находилось под 
управлением Новой Зеландии. С июля 1997 года 
это государство называется просто «Самоа». 
Учитывая то, что С. Моэм путешествовал по 
южной части Тихого океана в 1916 г., то это 
время как раз пришлось на начало аннексии 
островов Новой Зеландией, а Апией совместно 
управляли Британия, Германия и США. Не 
случайно и главные герои рассказа являются 
представителями разных держав. Лоусон – 
шотландец, Миллер – американский немец, 
Бривальд – норвежец, Кастер – австралиец. 
Таким образом, подчеркивая национальную 
принадлежность каждого из героев, автор хотел 
показать, что Самоа было поделено между 
западными державами.  

Проведенный анализ использования 
значений слова “pool” показывает, что автор 
вложил в него все имеющиеся смыслы, причем 
первые два выражены в тексте эксплицитно, 
тогда как остальные выражены имплицитно и 
выводятся из подтекста: 1) это заводь, где 
плавает Этель и место где Лоусон впервые ее 
встретил, то есть место где смешались две расы; 
2) пул – вид игры в бильярд, в который играют 
белые мужчины; 3) государство Самоа под 
управлением европейских держав в области 
политики и экономики. К этим трем значениям 
можно добавить еще одно, которое можно 
вывести из второго – если сравнить острова 
Тихого Океана с шарами в бильярде, а сам 
океан со столом игроками которого являются 
западные державы, которые, словно, разыграли 
между собой право владения островами.  

К сожалению, в переводе на русский язык 
произошла неизбежная потеря информации, так 
как слово «заводь» не соответствует всем значе-
ниям слова “pool” и та информация, которая 
открывается определенному кругу англо-
язычных читателей, остается недоступной  
для русскоязычных читателей. При более глу-
боком и внимательном прочтении рассказа на 
английском языке становится ясно, что “pool” – 
это не только «заводь» - тихое красивое место, 
это место столкновения политических и эконо-
мических интересов, место возникновения 
конфликтов. 
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Орта мектепті бітірушілерге қойылатын 

талаптар əрқашан жоғары болған, бүгін де 
солай. Бүгінгі заман олардан өзгермелі 
əлеуметтік-экономикалық жағдайларға төтеп 
беретін, инновациялық идеяларды іс жүзіне 
асыра алатын, түрлі ақпарат көздерін пайдалана 
отырып, тиісті шешім қабылдай білетін 
біліктілікті талап етеді. Қоғамдық өмірде 
интеллектуалдық құндылықтар мен иннова-
циялық технологиялардың рөлі ұдайы күшейіп, 
ақпарат ағыны толассыз тасуда. Кез келген 
қоғамдық пайдалы істің нəтижелілігін сан 
салалы ақпарат қорын байыту мен оларды іс 
жүзінде мейлінше жедел жəне тиімді пайдалану 
компетенциясы анықтайды. Ақпаратты пайда-
ланудың тиімділігіне, сапалылығына маманның 
жалпы білімі мен біліктілігінің, ойлауы мен 
танымының, қабілетінің барлық түрлері тəуелді. 

Ал болашақ маманның білімі мен біліктілігін, 
ойлауы мен танымын дамыту орта мектеп 
оқушыларына заман талабына сай сапалы білім 
берудің негізі болып есептеледі.  

Қазіргі мектепте білім беру ісінде 
оқушының интеллектуалдық шыңдалуына 
бағытталған жұмыс ғаламдық өркениет 
талаптарынан кейін қалып отырғаны өтірік 
шындық. Бұл жұмысты алға асыру үлкен 
ізденісті, еңбекті талап етеді. Оның үстіне 
мұның өзі білім беруші мен білім алушының 
жалпы жəне кəсіби қабілетіне, білімі мен 
біліктілігінің деңгейі мен сапасына байланысты. 
Қазіргі білім беру ісінің басты бағыты оқушы 
санасында жалпыадамзаттық жəне ұлттық 
құндылықтарымыздың мəні, қоршаған дүние, 
əлем келбетінің тұтастығы туралы ұғымдар мен 
түсініктер жүйесін қалыптастыру мақсаты 
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аясында анықталып отыр. Бұл - іргелі мақсат. 
Оған жетуге септігін тигізетін инновациялық 
технологиялардың ғылыми жəне практикалық 
маңызы жоғары. 

Жалпы айтқанда, технология дегеніміз 
жоғары мəдениет пен əр істің нəтижелілігіне 
бағытталған мақсатты интеллектуалдық еңбек-
тің үлгісі болып табылады. Мұғалім еңбегінің 
мұндай үлгісіне қол жеткізу оңай емес. Осы 
орайда мектеп мұғалімін жаңа біліммен, білім 
берудегі инновациялық техно-логиялармен, 
соны дидактикалық құралдармен қамтамасыз 
етудің деңгейінің төмендігін айту дұрыс. Ауыл 
мектептері мұғалімінің осы заманғы педа-
гогикалық технологияларды шығармашылықпен 
пайдалану біліктілігін арттыру саласындағы 
жұмыстардың да тиісті талаптарға лайықты 
болмай отырғанын айтудың да артықтығы жоқ. 
Мектептегі оқу мен оқыту, негізінен, 
оқушыларға дайын ақпаратты хабарлауға ғана 
бағытталады да, олардың интеллектісін, 
когнитивтік ойлау дағдысын қалыптастыру мен 
дамытуға жеткілікті көңіл бөлінбейді. 
Оқушылардың пəн мазмұнының негізін түзетін 
ұғымдарды, теориялық түсініктерді игеруі, 
шғармашылық ойлау қабілетінің жетілуі 
мұғалімнің дидактикалық құралдардың 
интерактивті түрлерін шебер пайдалана білуін 
талап етеді. Онсыз оқушының теориялық 
білімдерін тиянақты қалыптастыру қиын. 

Айтылған жайлар орта мектептің пəн 
мұғалімдерін дайындау мен қайта дайындау-
дың сапасын арттыру бүгінгі күннің көкейкесті 
міндеті екендігін көрсетеді. Бұл орта мектептің 
қазақ тілі мен əдебиеті пəндерінің мұғалімін 
даярлаудың қазіргі жағдайына да қатысты. 

Орта мектептің қазақ тілі мен əдебиеті 
пəндері мұғалімдерін даярлаудың қазіргі 
жағдайы бұл іспен айналысатын жоғары оқу 
орындарының бəрін де ойландыратыны анық. 
Болашақ мұғалімдерге пəн мазмұны бойынша 
сапалы, терең білім беру жоғары оқу 
орындарының да, жоғары оқу орындарының 
оқытушы-профессорлар құрамының да басты 
міндеті екендігінде сөз жоқ. Мамандық аты 
қазақ тілі мен əдебиеті болғандықтан, бұл екі 
пəннің мазмұнын, теориясы мен тарихын 
лайықты деңгейде білу əрбір болашақ 
маманның алдынан жарқын болашақтың жарық 
жолын ашуға негіз болатыны рас. Екінші 
жағынан, мұғалім пəн мазмұнының ғана білгірі 
емес, сол пəн мазмұнын оқушыларға жеткізудің 
де кемелі болу керек. Сондықтан қазақ тілі мен 
əдебиеті пəндерін оқытудың əдістемесін, 
оқытудың инновациялық технологияларын, 
сабақтың теориясын білудің қажеттілігі даусыз. 
Пəн мазмұнын қазіргі заман сұраныстарын 

қанағаттандыра алатын əдіскерлік біліммен 
ұштастыра алған мұғалім ғана кəсіби білікті 
тұлға бола алмақ. Əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің филология факультеті 
бүгінде осы бағытта іргелі ізденіс жұмыстарын 
жүргізуде. 

Қазақ тілі пəнінің мазмұны, негізінен, 
нақты. Қай тақырыпты да белгілі бір жүйеге, 
мағыналық-құрылымдық кестеге түсіруге 
болады. Пəн мазмұны үлкен, оның бірқатар 
бөлігін білім алушылардың түсінуі, ойдағыдай 
қабылдауы қиындыққа түседі. Енді бір 
тақырыптар алдыңғы сабақтарда өткен тақы-
рыптармен логикалық тұрғыда сабақтасып 
жатады. Жаңа тақырыпты игеру бұрын оқып 
кеткен тақырыптың мазмұнын қайта жаң-
ғыртуды қажет етеді. Пəн мазмұнында, мəтінде 
жасырын тұрған мəн айналасындағы 
мəселелерді оқытуда да едəуір қиындықтар 
кездесетіні рас. Бірақ қазіргі ақпараттық 
технологиялардың мүмкіншіліктерін тиімді 
пайдалану арқылы мұндай қиындықтарды да 
жеңе білуге болады. Əрине, жаңа ақпараттық 
технологияларды пайдалана білу бар да, сол 
ақпараттық технологияны пайдалана отырып 
білім алушыларға ұсынатын ақпараттық 
материал-дар бар.  

Мұғалімнің қолында пəн мазмұны 
əдіснамалық тұрғыда мейлінше негізді жүйеде 
жіктелген, құрылымдар, бөлімдер мен бөліктер 
деңгейлерінде жете жобаланып, кестеге 
түсірілген, сөйтіп білім алушылардың қабыл-
дауына, меңгеруіне лайықталып дайындалған 
электрондық оқу-əдістемелік материалдар, оқу-
лықтар мен оқу құралдары, анықтамалық 
мəліметтер, ресурстар болуы шарт. 

Кейінгі жылдары білім беру тəжіри-
бесінде мультимедиа-технологиялар кеңінен 
қолданыла бастады. Мультимедиа-технология 
біз айтып отырған жаңа ақпараттық техно-
логиялардың құрамдас бір бөлігі екені белгілі. 
Оны мұғалімдер жаңа сабақты түсіндіруде, 
оқытушылар лекцияларын оқу барысында 
айтарлықтай тиімді пайдалануда. Білім беру ісін 
осылайша көрнекілендіру, оны білім алу-
шылардың көзімен көріп, қолымен ұстауына 
дейін алып келудің маңызы үлкен. Бұл білім 
алушылардың танымдық, шығармашылық 
белсенділігінің артуына, оқу пəнінің мазмұнын 
тиімді игеруіне, əсерлі қабылдауына, терең 
түсінуіне барынша қолайлы жағдай жасайды. 
Осы орайда пəн мұғалімінің компетенциясы 
туралы мəселе алдымыздан шығады.  

Білім беру ісіндегі компетенциялық 
ұстанымдар туралы айтылып келе жатқанына 
біріз болды. Мұның өзекті желісі білім 
алушының алған білімін, біліктілігін, дағдысын 
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өмірлік тəжірибеде нақты іс жүзінде тиімді 
пайдалана білу қабілеттерінің жүйесі дегенге 
келіп саяды. Бұл ендігі уақытта білімнің, 
біліктіліктің, дағдының қажеті жоқ, бар 
мүмкіншілікті маманның компетенцияларын 
қалыптастыруға бағыттау қажет деген сөз емес. 
Іс жүзінде болашақ маманның компетен-

цияларын қалыптастыру оның білімінің, 
біліктілігінің, кəсіби дағдысының молдығына 
негізделеді. Білімі мен біліктілігі жоқ маманнан 
компетенция іздеу бекершілік. 

  
  

 
                                                                      * * * 

 
 

ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

НА 2011-2015 ГОДА 
Аннотация. Вопросы, рассматриваемые в статье. История и современное состояние кафедры. 
Основные направления инновационного развития кафедры. Задачи инновационного развития 
кафедры.  
Ключевые слова: кафедра, развитие, инновация, приоритеты, задачи. 
 
2011-2012 ЖЫЛДАРЫНА ƏДЕБИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖƏНЕ КӨРКЕМ АУДАРМА 
ТЕОРИЯСЫ КАФЕДРАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Аннотация. Мақалада қарастырылған мəселелер. Кафедраның тарихы жəне қазіргі 
жағдайы. Кафедраның инновациялық дамуының негізгі бағыттары. Кафедраның 
инновациялық даму мақсаттары. 
Тірек сөздер: кафедра, даму, инновация, ,басымдық, мақсаттар. 

 
INNOVATION DEVELOPMENT PROGRAM OF DEPARTMENT OF THEORY OF 

ARTISTIC TRANSLATION AND LITERARY CREATIVITY 
 FOR THE YEAR 2011-2015 

Abstract. The issues dealt in this article. History and current status of the department. The main 
directions of innovation development department. 
Keywords: chair, development, innovation, priorities,objectives. 

 
Название программы: Переводоведение и 

литературная компаративистика. 
Цель программы: к 2015 году преобразо-

вать кафедру в центр инновационной научно-
образовательной политики в сфере перево-
доведения и литературной компаративистики, 
функционирующий на республиканском, регио-
нальном и международном уровнях.  

1. Приоритеты программы 
инновационного развития кафедры 
• усиление позиции и повышение 

статуса кафедры в сфере образовательной и 
научно-исследовательской деятельности на 
факультетском, университетском, респуб-
ликанском и международном уровнях;  

• приверженность к корпоративной этике, 
которая базируется на этосе науки, 
демократических ценностях и академических 
свободах; 

• подготовка кадров высшей квали-
фикации (магистратура, докторантура), специ-

ализирующихся в сфере переводоведения и 
литературной компаративистики;  

• преобразование кафедры в научно-
образовательное структурное подразделение 
факультета, деятельность которого ориен-
тирована на опережающие научные иссле-
дования, их интегративную направленность на 
содержание учебного процесса; 

• активизация научно-образовате-
льной и инновационной деятельности на 
республиканском и международном рынках 
образовательных услуг и научных иссле-
дований;  

• восприятие международного опыта и 
формирование новых направлений научных 
исследований, создание инновационных 
образовательных технологи; 
создание инновационной инфраструктуры 
кафедры в интеграции с бизнесом для 
профессиональной компетенции выпускников, 
коммерциализации результатов научных иссле-
дований; 
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• обеспечение высокой степени инфор-
мационной корреляции и интеграции в между-
народную систему науки и образования. 

 
2. Задачи программы инновационного 

развития кафедры 
Для усиления позиции и повышения 

статуса кафедры в сфере научно-образо-
вательной и инновационной деятельности на 
факультетском, университетском, республикан-
ском и международном уровнях необходимо: 

В сфере образовательной деятельности 
• повысить конкурентоспособность 

кафедры в сфере научно-образовательной, 
инновационной деятельности и обеспечить 
подготовку высококвалифицированных специа-
листов, востребованных на отечественном и 
международном рынках научно-образова-
тельных и инновационных услуг; 

• обеспечить высокий уровень качес-
тва профессиональной подготовки и перепод-
готовки выпускников кафедры в соответствии с 
системой менеджмента качества ISO 9001:2000; 

• реализовать эффективную систему 
управления кафедрой на базе принципов 
менеджмента качества; 

• разработать и внедрить в образо-
вательный процесс инновационные модели 
формирования профессиональной компетенции 
выпускника; 

• интегрировать научно-образователь-
ную и инновационную деятельность кафедры по 
перспективным образовательным и научным 
направлениям при сохранении и усилении 
образовательного и научного потенциала про-
фессорско-преподавательского состава кафед-
ры. 

• организовать работу по развитию 
кафедры как научно-образовательного и 
инновационного центра;  

• обеспечить связь научно-образова-
тельного процесса с практикой и производ-
ством, отвечающего современным требованиям 
рынка; 

• модернизировать существующие, 
разработать и внедрить в производство новые 
научно-образовательные программы;  

• создать, апробировать и внедрить 
новые образовательные технологии, нацеленные 
на повышение конкурентоспособности выпуск-
ников,развитие человеческого капитала;  

• расширить перечень предостав-
ляемых образовательных услуг;  

• организовать по индивидуальным 
планам подготовку специалистов для кафедр, 

структурных подразделений факультета, уни-
верситета, предприятий и организаций;  

• создавать условия для удовле-
творения потребности студентов в полноцен-
ным интеллектуальном, культурном и нравст-
венном развитии; 

• развивать кадровый потенциал в 
соответствии с требованиями стандартов 
мирового уровня; 

• организовать стажировки научно-
педагогических работников, магистрантов и 
докторантов в ведущих зарубежных универ-
ситетах и научных центрах; 

• приглашать крупных ученых-про-
фессоров из ведущих зарубежных университе-
тов и научных центров для повышения профес-
сиональных качеств научно-педагогических 
кадров, докторантов, обеспечивающих элитар-
ное образование; 

• развитие системы дополнительного 
образования как важного условия доступности 
качественного образования в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к деятельности 
инновационных научно-образовательных под-
разделений национального исследовательского 
университета; 

• создание цифровых образователь-
ных ресурсов по направлеию инновационой 
научно-образовательной деятельности кафедры; 

• обеспечить преподавание учебных 
дисциплин на английском языке (10 процентов 
от общего количесва элективных дисциплин); 

• увеличить экспорт образовательных 
услуг до 15 процентов от общего контигента 
обучающихся по специальности кафедры; 

• обеспечить возможность реализации 
кейсовой, сетевой и телекоммуникационной 
дистанционных образовательных технологий.  

В сфере научно-исследовательской 
деятельности 

• ориентировать инновационную по-
литику кафедры на результат, на выпуск конку-
рентоспособных на мировом рынке специа-
листов;  

• модернизировать механизм функ-
ционирования кафедры в сфере научной 
деятельности для реализации инновационного 
информационного продукта, включающего 
новое научное знание, теории, формы и методы 
обучения, управления и хозяйствования, 
экспертизы проектов; 

• продолжить формирование науч-ных 
школ по направлениям научно-образовательной 
деятельности кафедры; 

• обеспечить воспроизводство интел-
лектуального потенциала на основе развития 
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системы непрерывного вузовского и после-
вузовского образования, подго-товки научных, 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации через докторантуру (PhD); 

• обеспечить выполнение фунде-
ментальных и прикладных научных ис-
следований, наращивать потенциал к про-
должению исследо-ваний на требуемом уровне 
качества;  

• совершенствовать системы пла-
нирования, организации и управления научной 
деятельностью;  

• концентрировать силы научно-
педагогического состава на приоритетных 
направлениях современной компаративистики и 
переводоведения; 

• увеличить доли ППС со степенями и 
званиями до 90%, в том числе докторов наук до 
50 % от общего числа преподавателей; 

• усилить студенческие НИР; 
В сфере развития материально-

технической базы 
• модернизировать и расширить 

материально-техническую базу научно-обра-
зовательной инновационной деятельности 
кафедры; 

• рационально и многопрофильно 
использовать материально-техническую базу 
кафедры; 

• создать научно-образовательную ла-
бораторию инновационных образовательных 
технологий; 

• создать специализированную ауди-
торию синхронного перевода с оснащением 
теле-видео, компьютерной и проектной техни-
кой; 

• создать инновационный научно-
методический центр коммерциализации 
результатов НИР; 

• создать условия для чтения 
лидерских лекций ведущих профессоров в 
интерактивном режием для обучающихся: 
кафедры; факультета; университета; вузов РК; 
вузов ближнего и дальнего зарубежья. 
В сфере международного сотрудничества 

• активизировать сотрудничество с 
зарубежными коллегами с целью участия в 
совместных международных проектах; 

• изучить опыт отбора международ-
ных проектов и грантов для дальнейшего в них 
участия; 

• расширить рамки международного 
сотрудничества как важного и эффективного 
инструмента совершенствования научно-обра-
зовательного процесса деятельности кафедры. 

Ожидаемый результат реализации 
программы к 2015 году: преобразование 
кафедры в инновационный научно-образова-
тельный центр переводоведения и литературной 
компаративистики, функционирующий на 
республиканском, региональном и между-
народном уровнях. 

 
                                                                      * * * 

 
 

К.Абдикова 
О КАФЕДРЕ 

 
Специфическая особенность кафедры: 

единствнный в Казахстане учебный, научный и 
культурный центр, специализированный по 
переводу и переводоведению, межкультурной 
коммуникации и литературной компара-
тивистике. 

Миссия кафедры: обеспечение форми-
рования и профессионального становления 
конкурентоспособных специалистов в области 
перевода и переводоведения, литературной 
компаративистики на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей, достижений 
науки и практики. 

Стратегическая цель кафедры: со-
хранение, создание и распространение знаний и 
культуры в области перевода и переводо-

ведения, литературной компаративистики путем 
исследования, преподавания, популяризации. 

Задачи кафедры: научная разработка в 
области перевода и переводоведения, межкуль-
турной коммуникации, литературной компара- 
тивистики; совершенствование профессиональ-
ной квалификации преподавателей теории 
перевода и литературной компаративистики; 
подготовка переводчиков и переводоведов 
(бакалавров, магистров, докторов) в 
соответствии с требованиями   современного 
рынка труда на основе деятельностно-
компетентностного подхода; организация 
учебного процесса по модульно-рейтинговой 
технологии на современном дидактическом 
уровне подготовки; создание условий для 
академической мобильности преподавателей и 
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обучающихся; экспертная оценка качества 
перевода. 

Современное состояние кафедры: распо-
лагает специалистами, профессорско-препода-
вательским составом, ведущими преподавание и 
исследования на уровне, отвечающем требова-
ниям мирового рынка знаний по соответствую-
щим направлениям; осуществляет подготовку 
конкурентоспособных кадров с высшим образо-
ванием и высшей квалификации; выполняет 
фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования; имеет потенциал к продолжению 
учебной и научно-исследовательской деятель-
ности на требуемом качественном уровне. 

Учебно-методическая работа 
Учебная и методическая деятельность 

кафедры ориентирована не столько на передачу 
знаний, умений и навыков, сколько на 
овладение компетенциями. Составляющие обра-
зовательной программы делятся по компе-
тенциям, что соответствует деятель-ностному 
структурированию содер-жания образования. 
Компетентностный подход в учебно-
методической деятельности кафедры 
осуществляется по следующим направлениям: 
1) усиление жизненной востребованности 
содержания образования по специальности; 2) 
обучение жизненным навыкам профессио-
нальной деятельности; 3) формирование 
обобщенных предметных умений; 4) форми-
рование компетенций по видам профес-
сиональной деятельности; 5) создание и 
внедрение в образовательный процесс новых 
учебно-методических материалов, обеспечи-
вающих реализацию компетентностно-модуль-
ной технологии организации учебного процесса; 
6) разработка учебных, учебно-методических 
пособий нового поколения; 7) создание 
электронных образовательных ресурсов.  

Обучение переводу и переводоведению 
осуществляется на основе аутентичной учебной 
литературы, изданной в Англии, США, 
Франции, Германии, России и др. странах, а 
также оригинальных учебников и учебных 
пособий преподавателей вузов Казахстана. 
Преподавателями кафедры разработаны и 
опубликованы учебные и учебно-методические 
пособия, созданы инновационные лекционные 
курсы на электронных носителях по 
художественному, письменному, устному 
переводу. При кафедре функционируют 
семинары по повышению квалификации 
преподавателей перевода и переводоведения и 
мастер-классы, в рамках которых проходит 
обучение методике преподавания теории и 
практики перевода. В учебном процессе 
используются аудио- и видеоматериалы, 

оригинальные тексты классиков зарубежной 
литературы, тексты зарубежных периодических 
изданий, прямые трансляции программ 
спутникового телевидения на иностранных 
языках. 

Приоритеты учебо-методической дея-
тельности 

• повысить конкурентоспособность 
кафедры в сфере научно-образовательной, 
инновационной деятельности и обеспечить под-
готовку высококвалифицированных специ-
алистов, востребованных на отечественном и 
международном рынках научно-образова-
тельных и инновационных услуг;  

• разработать и внедрить в 
образовательный процесс инновационные 
модели формирования профессиональной 
компетенции выпускника; 

• модернизировать существующие, 
разработать и внедрить в производство новые 
научно-образовательные программы;  

• создать, апробировать и внедрить новые 
образовательные технологии, нацеленные на 
повышение конкурентоспособности выпуск-
ников, развитие человеческого капитала;  

• создать цифровые образовательные 
ресурсы по направлению инновационой научно-
образовательной деятельности кафедры;  

• обеспечить преподавание учебных 
дисциплин на английском языке (10 процентов 
от общего количества элективных дисциплин); 

• увеличить экспорт образовательных 
услуг до 15 процентов от общего контингента 
обучающихся по специальности кафедры;  

• реализовать кейсовую, сетевую и 
телекоммуникационную дистанционные 
образовательные технологии.  

1. Программы высшего и после-
вузовского образования 

1.1. Высшая образовательная прог-
рамма подготовки бакалавров 5B020700 - 
Переводческое дело 

 Программа ориентирована на подготовку 
переводчиков и переводоведов с высшим 
профессиональным образованием.  

Срок обучения – 4 года. 
Форма обучения – очная. 
Заграничные стажировки во время 

теоретического обучения не предусмотрены. 
По завершении обучения выпускникам 

присваивается академическая степень «Бакалавр 
гуманитарных знаний по специальности».  

На программу принимаются лица, 
имеющие среднее (полное) образование. В 2010 
году на первый курс принят 31 человек, в том 
числе 10 – на казахское отделение, 21 – на 
русское отделение. 
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Программой подготовки бакалавров 
предусматрено изучение дисциплин следующих 
модулей: основных обязательных; основных 
элективных; профессиональных элективных; 
переносимых. Обучение осуществлялось по 
следующим парам языков: 

 

казахский язык←русский язык  
казахский язык→русский язык  
казахский язык↔ немецкий язык  
          казахский язык↔английский язык 
казахский язык↔ турецкий язык 
          русский язык↔английский язык 
русский язык↔немецкий язык 
 

Мастер-классы проводятся на языке: 
казахском; русском; английском; турецком; 
немецком. 

Практикуется приглашение крупных 
отечественных и зарубежных переводчиков-
профессионалов и специалистов для проведения 
«мастер-классов» 

Прием осуществляется по результатам 
ЕНТ. Прием иностранных граждан произ-
водится в установленном порядке 

Карьера: администрация президента; 
парламент; правительство; органы судебной 
власти; посольства (Казахстана и зарубежных 
стран); центральные исполнительные и иные 
государственные органы; местные и государ-
ственные исполнительные органы; издательский 
бизнес; средства массовой информации; полити-
ческие компании; международные компании; 
отечественные и иностранные организации 
(предприятия, учреждения, фирмы и т.д.); 
международные культурные центры; инфор-
мационные и рекламные агентства; индиви-
дуальное предпринимательство и др. 

Перспективы дальнейшей научно-
образовательной деятельности: 

магистратура в отечественных и 
зарубежных вузах 

1.2. Научно-педагогическая образо-
вательная программа подготовки 
магистров по специальности «6M020700 –
Переводческое дело» 

Программа ориентирована на 
подготовку научно-педагогических кадров 
по переводу и переводоведению. Форма 
обучения - очная. Срок обучения - 2 года. 
По завершении обучения выпускникам 
присваивается акаде-мическая степень  
«Магистр гуманитарных наук по 
специальности». 

На программу принимаются лица, имею-
щие степень бакалавра соответствующей 

специальности. Прием осуществляется по 
результатам вступительных экзаменов: 

- иностранный язык (письменно); 
- теория и практика перевода (устно). 
Программа подготовки магистров 

предусматривает освоение следующих модулей: 
базовых; профильных; переносимых.· 

Подготовка переводчиков ведется по 
следующим парам языков: 

 

казахский язык ← русский язык  
казахский язык→ русский язык 
казахский язык↔немецкий язык  
казахский язык↔английский язык 
казахский язык↔турецкий язык 
русский язык   ↔английский язык 
русский язык   ↔немецкий язык 
 

Мастер-классы на языке: казахском; 
русском; английском; турецком; немецком. 

Практикуется приглашение крупных 
отечественных и зарубежных переводчиков-
профессионалов для проведения «мастер-
классы». Предусмотрены заграничные стажи-
ровки, обучение в зарубежных вузах (1 
семестр) в период теоретического обучения. 

Карьера: администрация президента; 
парламент; правительство; органы судебной 
власти; посольства (Казахстана и зарубежных 
стран); центральные исполнительные и иные 
государственные органы; местные и государст-
венные исполнительные органы; научно-педаго-
гическая деятельность; научно-исследователь-
ская деятельность; издательский бизнес; средст-
ва массовой информации; международные ком-
пании; отечественные и иностранные организа-
ции (предприятия, учреждения, фирмы и т.д.); 
международные культурные центры; информа-
ционные и рекламные агентства; бюро (ассоциа-
ция, союз)  переводчиков; индивидуальное 
предпринимательство. 

1.3. Научно-образовательная про-
грамма подготовки докторов наук (PhD) по 
специальности «6D020700 – Переводческое 
дело». 

Программа ориентирована на под-
готовку научно-педагогических кадров- 
докторов (PhD) по переводу и переводо-
ведению. Форма обучения - очная. Срок 
обучения - 3 года. По завершении обучения 
выпускникам присваивается академическая 
степень  «доктор философии (PhD)». 

На программу принимаются лица, 
имеющие степень магистра гуманитарных наук 
по соответствующей специальности. Прием 
осуществляется по результатам вступительных 
экзаменов: 
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- иностранный язык (письменно); 
- теория и практика перевода (устно). 
В 2010 году в докторантуру по данной 

специальности принят 1 чел. 
Программа подготовки докторов наук 

(PhD) предусматривает освоение следующих 
модулей: базовых; профильных; переносимых.· 

Обучение докторов (PhD) ведется на 
материалах следующих языков: 

казахский язык ↔ русский язык 
↔английский язык 

казахский язык ↔ русский язык 
↔тюркские языки ↔английский язык и др. 

Мастер-классы на языке: казахском; 
русском; английском; турецком; немецком. 

Практикуется приглашение крупных 
отечественных и зарубежных переводчиков-
профессионалов для проведения «мастер-
классы». В 2011 году для чтения лекций и 
проведения других видов учебных занятий 
приглашен профессор Турецкого государствен-
ного университета Ходжеттепе в Анкаре Озгун 
Чобаноглы (10-18 июня 2011 г.). 
Предусмотрены заграничные стажировки, 
обучение в зарубежных вузах (1 семестр) в 
период теоретического обучения. 

2. Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская деятельность кафед-
ры осуществляется в соответствии  с проектом 
"Актуальные проблемы художественного 
перевода и литературной компаративистики". 
Проект  выполняется по инициативе 
профессорско-преподавательского состава 
кафедры. В разработке проекта пинимают 
участие 4 доктора наук, 8 кандидатов наук. 
Проект содержит следующие разделы: а) 
проблемы перевода и переводоведения; б) 
межкультурная коммуникация и литературная 
компаративистика; в) инновационные 
технологии образования по переводу и 
переводоведению.  

Результаты научных исследований  
обсуждаются на международной научной 
конференции "Актуальные проблемы перевода 
и литературной компаративистики", которая 
проводится ежегодно, публикуются в "Вестнике 
КазНУ. Серия филологическая", "Вестнике 
института Абая", ежегоднике «Актуальные 
проблемы  перевода и литературной 
компаративистики» и других республиканских 
и зарубежных научных изданиях. В 2010 году 
по результатам научных исследований кафедры 
опубликовано: более 100 статей; 2 
монографических исследований; 5 учебных и 
учебно-методических пособий. В научно-
исследовательской работе кафедры активное 
участие принимают обучающиеся. В 2010 году 

студентами, магистрантами, докторантами 
опубликованы 25 статей, переведены с 
казахского на английский язык и опубликованы 
в печати на языке перевода "Шолпанның 
күнəсі" (рассказ) Магжана Жумабаева и 
"Көксерек" (повесть) Мухтара Ауэзова.  

На основе новых знаний, созданных в 
результате научно-исследовательской деятель-
ности кафедры, в 2010 году разработаны и 
прошли процесс коммерциализации 5 новых 
элективных учебных курсов, 2 инновационных 
технологий образования в области перевода и 
переводоведения. 

На кафедре работают постоянные 
семинары «Художественный перевод и литера-
турная компаративистика», "Вопросы методики 
и дидактики перевода", мастер-классы по 
переводу и переводоведению. 

Научные направления определены в 
соответствии с основными направлениями 
научно-образовательной деятельности кафедры. 
В настоящее время кафедра имеет следующие 
научные направления деятельности: а) 
актуальные проблемы перевода и переводо-
ведения; б) межкультурная коммуникация и 
литературная компаративистика; в) иннова-
ционные технологии образования по переводу и 
переводоведению. 

Указанные научные направления состав-
ляют основу научно-исследовательских проек-
тов, которые разрабатываются профессорско-
преподавательским составом и докторантами 
кафедры. 

На основе новых знаний, полученных в 
результате исследований по первому 
направлению, осуществляется постоянное улуч-
шение качества содержания учебных дис-
циплин общепрофессионального характера. 
Результаты исследований по второму 
направлению способствуют обеспечению разра-
ботки инновационных элективных учебных 
курсов по специализации.Третье направление 
нацелено на разработку инновационных научно-
методических основ организации учебного 
процесса по специальности (бакалавриат, 
магистратура, докторантура). 

Кафедра функционирует как научно-
образовательный центр подготовки кадров с 
вузовским и послевузовским образованием и 
базовых научных исследований по переводу и 
переводоведению, межкультурной коммуни-
кации и литературной компаративистике, 
создает новые знания по соответствующим 
учебным дисциплинам. 

В научно-образовательной деятельности 
кафедры подготовка кадров с вузовским и 
послевузовским образованием занимает важное 
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место, но не более значима, чем создание новых 
знаний в области перевода и переводоведения, 
межкультурной коммуникации и литературной 
компаративистики. 

Основные результаты исследований по 
научным направлениям проходят процессы 
коммерциализации по технологии, созданной 
профессорско-преподавательским составом 
кафедры. 

3. Международное сотрудничество 
Кафедра поддерживает научное сотруд-

ничество с крупными научными и 
образовательными центрами Турции, КНР, 
России, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, 
США и Канады. Кафедра плодотворно 
сотрудничает с кафедрой лексикографии и 
теории перевода МГУ имени М.В.Ломоносова, с 
кафедрой перевода Московского института  
лингвистики и перевода, с кафедрой теории и 
практики перевода Волгоградского Государст-
венного университета, с научно-издательским 
центром PEETERS (Бельгия). Осуществляется 
обмен студентами и преподавателями. 
Студенты четвертого курса имеют возможность 
прохождения производственной переводческой 
практики на предприятиях и в учреждениях 
республики, а также в странах ближнего и 
дальнего  зарубежья. Целью практики является 
актуализация профессиональных знаний и 
умений, полученных во время учебы, а также 
психологическая адаптация в реальных  
условиях работы  переводчика. Выпускники  
кафедры  работают переводчиками и 
специалистами по межкультурной коммуни-
кации в коммерческих и государственных 
управленческих структурах, на предприятиях и 
фирмах республики, ближнего и  дальнего 
зарубежья. Кафедра получает высокие отзывы о 
квалификации студентов и выпускников с мест 
их переводческой практики и профес-
сиональной деятельности. 

Приоритеты в сфере международного 
сотрудничества; 

 • активизировать сотрудничество с 
зарубежными коллегами с целью участия в 
совместных международных проектах; 

 • изучить опыт отбора международных 
проектов и грантов для дальнейшего в них 
участия; 

 •расширить рамки международного 
сотрудничества как важного и эффективного 
инструмента совершенствования научно-
образовательной деятельности кафедры; 

•организовать стажировки научно-педа-
гогических работников, обучение магистрантов 
и докторантов в ведущих зарубежных универ-
ситетах и научных центрах (1 семестр); 

 •приглашать крупных ученых-
профессоров из ведущих зарубежных универ-
ситетов и научных центров для чтения лекций с 
целью повышения профессиональных качеств 
научно-педагогических кадров, докторантов, 
магистрантов. 

Члены кафедры принимает участие в 
разработке международного научно-исследо-
вательского проекта "Межкультурные связи и 
актуальные проблемы современной литератур-
ной компаративистики (2011-2015 годы)". 
Проект разработан на основании инициатив 
кафедры, института языка и литературы им.Ч.Т. 
Айтматова НАН Кыргызской Республики, 
кафедры языка и литературы Илийского 
педагогического института Китайской 
Народной Республики, согласован с научно-
исследовательским институтом Абая при 
Казахском национальном университете им. аль-
Фараби, утвержден институтом языка и 
литературы им.Ч.Т.Айтматова НАН Кыр-
гызской Республики и Казахским нацио-
нальным университетом им. аль-Фараби. 

В разработке проекта, наряду с членами 
кафедры, принимают участие крупные ученые 
Казахстана, Кыргызстана, России, Ирана, Китая 
и Турции. Руководителями проекта на равных 
правах являются академик НАН КР, профессор 
А.А. Акматалиев (Кыргызстан), академик МАН 
ВШ, профессор Ж.Д. Дадебаев (Казахстан). 

В 2011 году в рамках проекта проведена 
международная научная конференция на базе 
научно-исследовательского института языка и 
литературы НАН Кыргызской Республики. 
Материалы конференции подготовлены и 
рекомендованы к печати в Кыргызской 
Республике. Отдельные результаты исследова-
ний в рамках проекта опубликованы в 
"Вестнике института Абая". Среди них такие, 
как "Восприятие творчества Абая в Турции", 
"Обшее и особенное в творческих исканиях 
Абая, Сагди и Хафиза", "Творческая биография 
Габдуллы Тукая" и др. 

Кафедра проводит соответствующую 
работу по расширению масштаба своей 
международной деятельности на основе 
приоритетных международных проектов и 
исследований в области межкультурной 
коммуникации и литературной компара-
тивистики. Продолжается  исследование по 
следующим направлениям: а) рецепция 
творчества крупных писателей и поэтов мира в 
Казахстане; б) восприятие творчества крупных 
писателей и поэтов Казахстана зарубежом. 
Ведется поисковая работа по созданию 
международного проекта "Абай - Конфуций - 
Лао-цзы". 
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4.Социально-культурная работа 
Cоциально-воспитательная работа осу-

ществляется в соответствии с планом работы по 
данному направлению деятельности кафедры 
под общим руководством кандидата филологи-
ческих наук, доцента Л.Ж. Мусалы. 

Основными институтами социально-
воспитательной работы являются студенческие 
клубы. Среди них отличаются результатив-
ностью своей деятельности студенческие клубы 
"Көкжиек" и "Тəржіман", работающие под 
руководством доцента Л.Ж. Мусалы и 
кандидата филологических наук, старшего 
преподавателя Л. Дауренбековой. 

Научно-творческий клуб «Көкжиек» соз-
дан в 2001 году. Цель клуба - пропаганда 
национальных ценностей, поддержка научно-
творческого потенциала студентов. Проводятся 
интеллектуальные соревнования научно-
популярного плана, встречи с творческими лич-
ностями, мастер-классы, поэтические мүшайра, 
дебаты и т.д. 

В октябре 2008 года накануне 75-
летия КазНУ им. аль-Фараби создан клуб моло-
дых переводчиков «Tarzhimanclub». Ини-
циатором создания клуба выступили сами 
студенты. 

Планы работ студенческих клубов 
обсуждены и утверждены  на заседании 
кафедры. Проводятся различные мероприятия, 
призванные развивать творческий потенциал и 
компетентность будущих переводчиков. 

Периодически проводятся конкурсы мо-
лодых переводчиков, лучшие переводы реко-
мендуются к печати в "Вестнике института 
Абая". 

Названные клубы обсуждают и 
рекомендуют к печати научные, научно-
популярные работы студентов по вопросам 
перевода и переводоведения.  

В 2010-2011 учебные годы по рекомен-
дации студенческих клубов опубликованы в 
печати 8 статей обучающихся. 

 Социально-воспитательная деятельность 
осуществляется на основе соответствующих 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

документов университета и факультета. На 
кафедре разработан план мероприятий по 
социально-воспитательной работе.  

Основными институтами данного вида 
деятельности являются студенческие клубы. 
Студенческие клубы "Кокжиек" и Таржиман" 
стали реальными творческими центрами, 
способствующими развитию и формированию 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  

28 сентября 2010 г. проведен 
литературный вечер, посвященный жизни и 
творчеству М. Ауэзова. 

30 ноября 2010 г. проведен литературно-
музыкальный вечер, посвященный 70-летию со 
дня рождения поэтессы Ф. Онгарсыновой. 

Сентябрь 2010 г. - май 2011 г. Проведены 
встречи студентов с видными деятелями 
литературы и языка, художественного перевода: 
профессором М. Мырзахметовым, поэтом Т. 
Молдагалиевым, писателем С. Елубаевым, 
писателем Б. Нуржеке, а также с группой 
ведущих переводчиков Казахстана во главе с 
профессором Н.Ж. Сагындыковой. 

На заседаниях студенческих клубов 
обсуждены художественные переводы сту-
дентов с казахского на английский. Одобрены и 
рекомендованы к печати переводы с казахского 
языка на английский рассказ "Шолпанның 
күнасі" М. Жумабаева и повесть "Көксерек" М. 
Ауэзова. Переводы, сделанные студентами 
кафедры, были опубликованы в "Вестнике 
института Абая". 

Студенты старших курсов и магистранты 
приняли участия в организации и проведении 
ряда крупных социально-культурных меро-
приятий мирового масштаба. Среди них особых 
достижений имеет обучающийся третьего курса 
А. Шмидер, победитель чемпионата Азии по 
водному полу. Принимали участия в мировых и 
континентальных чемпионатах следующие 
студенты: Рахимбердина Л. - по дзо-до; Сафина 
Е. - по конькобежному спорту; Ли Е. - по 
стрельбе из лука. 

 
 
                                                                                    * * * 
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6. Иностранная филология 
Кафедра была организована на основании решения заседания Ученого совета КазНУ имени аль-

Фараби от 26 марта 2002 г. (Приказ № 179 от 29 июля 2002 г.) 
Кафедра иностранной филологии укомплектована квалифицированными специалистами, в том 

числе такими как, кандидаты наук, доценты, зав. кафедрой Таева Р.М., Аргингазина Ш.Б., Джарасова Т.Т., 
старшие преподаватели Камзина А.А., Туреханова Б.Н., Ескараева Д.Х., Жанабекова М.А., Гребенщикова 
Н.Ю., Шанина Н.П., Никамбаева С.С., Нугушманова К.Т., Турумбетова Л.А., Макатаева Ш.М., 
Конырбекова Т.О., Сапарходжаева Н.П,. преподаватель Акшолакова А.Ж.  

С момента образования на кафедре функционируют три методические секции: 
1. секция английского языка (зав. секцией – доцент Джарасова Т.Т.); 
2. секция немецкого языка (зав. секцией - ст. преподаватель Ескараева Д. X.); 
3. секция французского языка (зав. секцией - ст. преподаватель Камзина А.А.).  
Работа кафедры ведется в свете исполнения Закона Республики Казахстана «Об образовании», 

постановлений Правительства Республики Казахстан и Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, положений Стратегии развития Университета, а также планов и программ деятельности 
факультетов гуманитарного профиля, планов и программ по учебной и воспитательной работе, 
составленных на кафедре. В учебном процессе преподаватели кафедры умело внедряют новейшие 
методики и технологии преподавания с учетом интеграционного подхода к обучению, ориентируясь на 
положительный мировой опыт при отборе содержания, организации и презентации изучаемого материала. 
Специфика и новизна потребовали от преподавательского состава кафедры иностранной филологии 
пересмотра учебно-производственных планов, создания новых, оригинальных по своему содержанию, 
типовых учебных программ по английскому, немецкому и французскому языкам для обеих ступеней 
обучения в университете - бакалавриата и магистратуры, методических пособий и разработок. Так, 
членами кафедры были написаны типовые программы по иностранному языку для отделения 
«Прикладная лингвистика», а также для специальных групп факультета журналистики с углубленным 
преподаванием одного из западно-европейских языков (по выбору). При этом все программы 
предусматривают комплексное формирование у обучающихся коммуникативной языковой компетенции, 
включающей собственно лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты, а также 
лингвострановедческой и профессионально-адаптивной компетенции, будучи составлены с учетом 
особенностей реального функционирования изучаемого языка во всех сферах общественной жизни, его 
роли как средства общения, как инструмента науки, культуры, техники, экономики, бизнеса и т.п. Кафедра 
ведет работу по совершенствованию методических приемов, включению в программы и обучение новых 
языковых ориентаций: аналитическое чтение, стилистическая интерпретация и стилистический разбор, 
формирование страноведческих фоновых знаний, видеоуроки и занятия с использованием компьютерных 
технологий. 

Учебно-методическую работу кафедры курирует методическое бюро (председатель - ст. 
преподаватель Гребенщикова Н.Ю.), в составе которого руководители секции и ведущие преподаватели, 
владеющие современными методиками обучения иностранным языкам. Методическое бюро и языковые 
секции ведут большую работу по распространению инновационных методов в преподавании языкам, 
посещают занятия коллег.  

На кафедре работает мультимедийный кабинет иностранных языков, где студенты могут 
пользоваться учебниками и учебными пособиями, периодическими изданиями на иностранных языках, 
словарями, аудиофонотекой и видеотекой, фонды которых стали пополняться, получить 
квалифицированную консультацию преподавателей кафедры. Большое внимание уделяется работе на 
казахском отделении, преподаватели совершенствуют методику обучения иностранным языкам на базе 
родного языка. 

Кафедра поддерживала и продолжает поддерживать тесные связи с посольствами стран изучаемых 
языков, Британским Советом, Институтом немецкого языка имени Гете, USIS, фондом Сороса, фирмой 
«Аль-Раминь», представительством издательства «Longman» и образовательным центром «Global 
Education» в Казахстане, Следует отметить, что воспитательная работа на кафедре не ограничивается 
проведением тех или иных мероприятий, эта работа постоянно ведется на всех занятиях по иностранному 
языку. Студенты изучают тексты страноведческого плана, знакомятся с культурой, историей и бытом 
стран изучаемых языков, сравнивая с данными о нашей стране, о родном крае, что имеет огромное 
воспитательное значение. 

 




