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Жандос ӘУБӘКІР:

Абай шәкірттері
өз заманындағы
қоғамдық-саяси
өмірден тыс қалмаған

147,31
200,33
4,87
23,06

Үш ақынды ұлықтаған той –
ұлылар мекенінде

1,44
11061,12
1574,59
1208,62
110,74
1820,2

Абайдың ақындық
айналасы туралы
не айтасыз?
Қазақтың кемеңгер Абайы қараңғы
түнекті қақ жарып туған жарық ай
десек, оның сәулесіне шомылып,
үлгі-өнегесімен сусындап өскен
жасөспірім, көкөрім таланттар алыптың
айналасындағы сансыз жұлдыздар
іспетті болды. Абайдың артықшылығы –
ол өлеңді ермек етіп, сөзбен сурет салып
қана қойған жоқ, қазақтың бойындағы
қыңырлықпен, надандықпен күресті,
ұлт әдебиетіне жан бітіріп, іші-сыртын
түзеді, терең ақыл-парасатымен,
асқан шыншылдығымен өлең, сөзге
өзгеше мән-мағына беріп, мейлінше
түрлендірді.

3-бет

Абай заманын бейнелейтін
фильм-эпопея неге
түсірмеске?

Роза РАҚЫМҚЫЗЫ
Абайдың ерекше таланты мен атағын асқақтатып, ел ішіндегі беделін көтерген әділдік, адалдық, мейірбандық тәрізді адами ізгі қасиеттері
сол маңайдағы өнерлі жастардың ақын айналасына үйіріліп, оны өздеріне ұстаз тұтуына негіз
болды. Бұрынғы-соңғы әдебиетшілердің зерттеулерінен білетініміздей, Абай сол жас талаптарға
ұстаздық етті, біреулеріне өлең жазуға арнайы
тақырып берсе, енді біреулеріне өзі әлем
әдебиетінен оқыған қызықты сюжеттерді, тарихи
оқиғаларды әңгімелеп беріп, болашақ шығармаларына жол нұсқады.
Жазғандарын оқып, ағалық ақыл-кеңесін,
ескертулерін айтып отырды. Әділдікті сүйетін,

жалғандыққа, жамандыққа жаны қас ұлы ойшыл
кімге болсын әділ төрелігін айтып, қажымай-талмай үйретті, жалықпай жетеледі. Және ол еңбегі
жеміссіз де болған жоқ. М.Әуезовтің уәжіне жүгінсек, «...Қазақ әдебиеті сол күнде баспа жүзіне
шығып, сол күнде оқушы тауып отырарлық жайға
жетсе, Абай айналасынан, Абай мектебінен шыққан ақындар түгелімен Абайдың ізін баса шыққан
үлкен әдебиет ағымын көрсеткен болар еді».
Ақынның шәкірт-достарының өз ортасынан
суырылып шығып, жеке-дара танылуына Абайдың оларға әрдайым жоғары талап қоюы да
себепкер болғаны анық. Өмір шындығын боямасыз әрі дәл көрсетіп, өнердің тәрбиелік мәнін ескеруді жоғары орынға қойған ақын шәкірттеріне
де осы талап тұрғысынан қарады, жасандылықтан
бойларын аулақ ұстауды тапсырды.

Абай ауданы 15-16 қыркүйек күндері дүбірлетіп
той өткізбекші. Қазақтың бас ақыны Абайдың
шәкірттері Көкбай мен Ақылбайға биыл 150 жыл
толса, Тұңғыш Президентке бата берген халық
ақыны Шәкір Әбеновтің 110 жылдығы.
Бабалар мұрасын өнеге еткен ұрпақ қазақтың үш
ақынына арналған тойға ерте қамданды. Киелі топыраққа биыл көктемде ғана әкім болып келген Тұрсынғазы Мүсәпірбеков әуелгі жұмысын бабалар рухына тағзым етуден бастаған-ды.
Тұрсынғазы МҮСӘПІРБЕКОВ,
Абай ауданының әкімі:
– Биыл Көкбай Жанатайұлы мен Абайдың
тұңғышы Ақылбайдың – 150, Шәкір Әбеновтің
110 жылдығын облыс деңгейінде өткізсек деген
ойымызды облыс әкімі қолдады. Көбінесе ғылымитәжірибелік конференция облыс орталығы Өскеменде өтеді. Оған ауыл халқы бармайды, көрмейді. Сондықтан «Бабалар мұрасы – ұрпаққа
ұлағат» атты конференцияны Қарауылда өткізуді
ұйғардық.
Екі күнге жоспарланған тойға алты Алашқа аты
мәшһүр зиялы қауым, Ақылбай, Көкбай, Шәкірлердің
ұрпақтары түгел шақыртылды. Мерейтой қонақтарын
облыс әкімінің өзі арнайы күтіп алмақшы. Тойдың
барысында конференция, республикалық ақындар
айтысы, Қарауыл төбеде ұлттық спорт ойындарынан
(қыз қуу, жорға – 10, бәйге – 15, аламан – 25
шақырым, қазақша күрес, түйе балуандыққа күрес)
жарыс өтеді. Қонақтар «Тәуелсіздік» монументінің,
мәдениет үйі жанындағы кіші футбол алаңының
салтанатты ашылуына қатысып, ұлы Абай, Мұхтар
ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылып, Тақырдағы
Көкбай медресесімен таныса алады.
Мерейтой
қонақтарына Жидебайдағы Абай қорық-мұражайы
арнайы жеке бағдарлама бойынша қызмет көрсетеді.
Әсем ән мен тәтті күй «Қаламқас» халық ән-би
ансамблінің өнерпаздарының орындауындағы Гала
концертке ұласпақ.
Жадыра ЖҰМАКҮЛБАЙ

Жалғасы 3-бетте

Көкбай жайлы құнды
құжат табылды
ЖӘДІГЕР

3-бет

Ақылбай – поэма
жанрының қас шебері

ДАТ!

6-бетте

e-mail: info@аlashainasy.kz

ҚҰЛАҚҚАҒЫС!

www.аlashainasy.kz

Абай шәкірттерінің
өз бағасын алар кезі жетті

Абайдың ақындық тәрбиесін
көрген шәкірттерінің ішінде
ұлы ақынның қасында ширек
ғасырдай жүріп, інісі, досы
болған ең талантты шәкірті,
ақын, әнші әрі композитор
Көкбай Жанатайұлы жайлы
құнды құжат табылды. Абай
мұражайының ғылыми
қызметкерлері Мәскеуге барған
сапарында сол елдегі мұрағаттан
оның заманында би болғанын
айғақтайтын нақты дерекке қол
жеткізді.

Құнды қағазда 1891 жылдың 15 қаңтарында Көкбай Жанатайұлының Мұқыр болысының №8 ауылына би болып тағайындалғаны жайлы мағлұмат жазылып, оған сол кездегі Семей
облыстық әскери генерал-губернаторының бұйрығы шыққан.
Мұражай қызметкерлері құнды қағаздың көшірмесін Абайдың
әдеби-мемориалдық қорық-мұражайына алып келді. Соған қоса,
Омбы қаласындағы мұрағаттан Оспан мен Тұрағұлға қатысты да
құнды қағаздар табылған.
Бұл туралы Абайдың әдеби-мемориалдық қорық-мұражайының директоры Жандос Әубәкір былай дейді:
– Биылғы жыл Абай мұражайы үшін табысты жылдардың бірі
болды десек, артық айтқандық емес. Яғни біздің ғылыми
қызметкерлер Омбы және Мәскеу қалаларындағы архивтерге
барып, құнды құжаттарды қарау бағытында жаңа бір тың дерек
табылды.
Жалғасы 4-бетте

«Алаш айнасына»
жазылу басталды
Индекс
64259

1 айға

3 айға

6 айға

12 айға

Алматы

506,89

1520,67

3041,34

6082,68

Қала

565,69

1697,07

3394,14

6788,28

Аудан
(ауыл)

619,24

1857,72

3715,44

7430,88

Жеке және заңды тұлғалар үшін: индекс – 64259. «Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

ОЙ-КӨКПАР

Абайдың ақындық мектебі өз деңгейінде зерттеліп жатыр ма?
5-бет

Ұлттық музыка өнеріне
Шәкір әкелген жаңалық

7-бет

ИӘ
– Мен Абайдың ақындық
мектебі өз деңгейінде зерттеліп
жатыр деп толықтай айта аламын. Абай тақырыбына барғанда оның ақындық мектебіне,
шәкірттеріне тоқталмай кету
мүмкін емес. Осы орайда айта
кетер жайт, Абайдың өмірбаяны
мен ақындығы кеңінен зерттелген. Соның ішінде ақындық қыры жақсы жағынан ашылды
деп ойлаймын. Ал ақындық
мектебі, ұлы ақынның тәлімін
алған шәкірттері енді-енді зерттеліп, қолға алынып жатыр.
Зерттеулерде
ілгерілеушілік
бар. Бұл – бұрынғымен салыстырғанда үлкен жетістік. Осы
Жабал ШОЙЫНБЕТ, Абай
атындағы ҚазҰПУ-дың «Абайтану» тұрғыдан мен Абайдың ақындық мектебі өз деңгейінде зертғылыми-зерттеу орталығының
теліп жатыр деп ойлаймын.
атқарушы директоры:

Қазақта Абайдай тұлғаны танымайтын адам кемдекем. Ал Абайдың ақындық мектебінің тәрбиесін көрген
шәкірттерін танитындар некен-саяқ. Алайда ұлы ақынның
айналасы ізін қуған шәкірттерімен шектеліп қалмаған.
Соның айғағы – ән-күй, құсбегілік, атбегілік,
тоғызқұмалақ, дойбы өнерін үйренушілер мен балуан,
желаяқтардың Абай маңынан өнер тауып, бойындағысын
шыңдауы. Оларды, Абайдың өнер мектебінің шәкірттерін,
атасақ, ақындық тәлімін көргендерді ақындық мектебінің
шәкірттері десек дұрыс болатын секілді. Абай
шәкірттерінің әрқайсысы өз дәрежесінде ұстаз талабынан
шығуға күш салып, дара соқпақ тауып, қазақ әдебиетіне
өзіндік ізін қалдыруға тырысқаны анық. Осы орайда
«Абайдың ақындық мектебі өз деңгейінде зерттеліп
жатыр ма?» деген сауалды мамандардың назарына
ұсынып көрген едік...

3-бетте

ЖОҚ
– Абайдың ақындық мектебі өз деңгейінде толықтай
зерттеліп жатқан жоқ. Абай төңірегіндегі зерттеулердің барлығы Семей өңірінің айналасынан аса алмай тұр. Ал шындығында қазақтың мақтанышына айналған Абайдай
тұлғаның зерттеулері республика көлемінде орын алуы
тиіс еді. Өйткені Абай – бүкіл
қазаққа ортақ тұлға, қазақтың
мақтанышына айналған ақын.
Рас, бірлі-жарым зерттеулер
жасалғанымен, оның насихаты
аз. Мәселен, жақында «Абайдың әдеби ортасы» атты кітабым жарық көрді. Бар болғаны
1000
данамен
басылып
шығып, Семей жерінде ғана
таралды.

Бауыржан ЕРДЕМБЕКОВ,
филология ғылымының
докторы,
профессор:
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САЛТАНАТТЫ ШАРА

ҮКІМЕТ

Үкімет бюджетті нақтылады

Кеше Министрлер кабинеті ел экономикасына қатысты екі
маңызды құжатты мақұлдады. Үкімет, ең алдымен, 2011-2015
жылдарға арналған Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму
болжамының өзгертілген үлгісін құптады. Осыдан кейін аталған
құжатқа енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып,
республикалық бюджетті нақтылау туралы заң жобасын бірауыздан
бекітті.
мұнайдың болжамдық бағасы 65-тен 90
долларға дейін көтерілді. Аталған межені
бекіту кезінде мұнай бағасының күрт
Арман БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ
төмендеп кету қаупі ескерілді», – дейді
Қ.Келімбетов. Осылайша ағымдағы жылы
ИНФЛЯЦИЯ 6-8 ПАЙЫЗДЫҚ
ел экономикасының өсуі 7 пайыздық
ШЕКТЕН АСПАЙДЫ
деңгейде болады деген болжам бар. Бұл
Үкімет отырысын бастаған ҚР эконоақпан айындағы болжамдық көрсеткіштен
микалық даму және сауда министрі Қай2 пайызға артық. Жалпы, экономикалық
рат Келімбетовтің мәлімдеуінше, 2011көрсеткіштердің өзгеруі мен мұнайдың
2015 жылдарға арналған әлеуметтік-экоәлемдік бағасының көтерілуі тұрғысынан
номикалық болжамына өзгертулер енгізуотандық жалпы ішкі өнімнің көлемі 2,5
дің негізгі себебі, ол – макроэкономикатрлн теңгеге, яғни өсу үрдісіне қарай түлық көрсеткіштердің өсуі. Мәселен, 2010
зетілді.
жылда еліміздің жалпы ішкі өнімі 302
Еліміздің экспорттық және импорттық
млрд теңгеге, яғни 0,3 пайызға өсті. Ал
әлеуетіне жасалған бұған дейінгі болжам
2011 жылдың алты айы ішінде жалпы ішкі
да өзгертілді. Мәселен, 2011 жылда тауар
өнімнің көлемі 7,1 пайызды құрады. Атап
экспорты 76,3 млрд долларды құрайтын
айтқанда, өнеркәсіп өндірісі – 5,8 паболды. Бұл бұрынғы болжамнан 17,2
йызға, құрылыс жұмыстарының көлемі –
млрд долларға артық. Ал еліміздегі тауар
1,7 пайызға, бөлшек сауда айналымы –
импорты 38,4 млрд долларды құрап, 4,6
12 пайызға, сондай-ақ көлік және баймлрд долларға артығымен орындалуы
ланыс қызметтері 6,4 пайызға ұлғайды.
мүмкін. Қазақстандағы инфляция деңгейі
«Ал қаңтар-тамыз айларында бір баррель
ғана өзгеріссіз қалып отыр. Жылдың
мұнайдың әлемдік бағасы 111,6 доллар
аяғына дейін ол 6-8 пайыздық шектен
болғандығын ескерсек, 2011 жылда
шықпауы тиіс.

БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ
БАСЫМ БӨЛІГІ
ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАҒА БАҒЫТТАЛАДЫ
Еліміздегі макроэкономикалық көрсеткіштердің өзгеруіне орай, ағымдағы
жылдың бюджеті нақтыланды. Болжам
бойынша мемлекеттік бюджетке қосымша 270,2 млрд теңге, ал республикалық бюджетке тағы 183,1 млрд теңге
түседі. Бұл қаражат бюджет тапшылығын азайтады. Бюджеттің шығысы да
ұлғаятын көрінеді. ҚР экономикалық
даму және сауда министрі Қайрат Келімбетовтің хабарлауынша, мемлекеттік
бюджеттің шығысы 304,7 млрд теңгеге
көбейсе, республикалық бюджет 217,7
млрд теңгеге дейін шығындалады деген
болжам бар. Жалпы, бюджет шығыстарының басым бөлігі Қазақстанның
индустриялық-инновациялық бағдарламасына бағытталмақ. Сондай-ақ Назарбаев университетін дамыту, Астанадағы жаңа опера және балет театрын
салу, еліміздегі спорт және туризм нысандарын тұрғызу үшін қажетті қаржы
қарастырылған.
ҚР қаржы министрі Болат Жәмішевтің
ақпараты бойынша 2011 жылғы республикалық бюджеттің түсімдері 4 трлн 439
млрд теңге көлемінде немесе қолданыстағы бюджетпен салыстырғанда, 183,3
млрд теңгелік өсімімен айқындалды. Бол-

жам бойынша бюджет кірістері 190 млрд
теңгеге артық орындалып, 3 трлн 35 млрд
теңгені құрайды. Салық түсімдері болса,
182,7 млрд теңгеге ұлғаяды. Әлеуметтік
салаға бөлінетін қаржының көлемі 40,2
млрд теңгеге артады. Ол ақша медициналық көмекті жетілдіруге, денсаулық сақтау
мекемелерінің материалдық-техникалық
базасын күшейтуге, әлеуметтік төлемдерді
ұлғайтуға, Назарбаев университетін дамытуға, жаңа балабақша мен әлемдік
деңгейдегі екі колледждің құрылысына
жұмсалмақ. Ауыл шаруашылығы саласында мал шаруашылығын дамыту, қазақстандық астықты әлемдік нарыққа шығару және отандық өнім өндірушілерін
қолдау үшін 38,8 млрд теңге шығарылып
отыр. Тұрғын үй-коммуналдық кешенді
дамыту мақсатында 37,8 млрд теңге қарастырылған. Бұл қаржыға үлескерлер
мәселесін шешіп, жалдамалы тұрғын үй
нарығын дамыту көзделген. Сондай-ақ
қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік
шараларына – 13,1 млрд теңге, ал аймақтық мәселелерді шешуге 129,6 млрд
теңге қарастырылған.
Үкімет отырысының қорытындысы
бойынша 2011-2015 жылдарға арналған
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық
даму болжамының өзгертілген үлгісі және
«2011 жылға республикалық бюджетті
нақтылау туралы» заң жобасы бірауыздан
мақұлданды.

«Қоңыр Мандоки екі халықтың арасындағы ұлы тарихи қандастықты
жан-жақты дәлелдеп қана қоймай, ел мен елдің бірлігі, өзара қатынастарының кемелденуі жолында аянбай еңбек еткенін қазақ халқы
мақтанышпен жадында сақтайды, үлгі-өнеге тұтады...»
ҚР Президенті Н.Ә.НАЗАРБАЕВ

Мектепке Қоңырдың
ескерткіш-тақтасы
орнатылды
Өткен жұмада Алматы қаласындағы №154 мектепте күллі түркі
әлемінің біртуар ұлы, қазақ тілінің жанашыры, ХХ ғасырдағы аса
ірі ғалым Иштван Қоңыр Мандокидің мемориалды ескерткіштақтасының ашылу салтанаты болып өтті. Оған атақты ғалымның
жұбайы Айша Мандоки, Венгрия Республикасының Алматыдағы
бас консулы Силард Телеки, Будапештегі Мандоки коллегиумының
оқытушылары мен студенттері қатысты.

ОЙТҮРТКІ

Бүгінгі ұрпақ – болашақтың иесі
«Қандай да елдің ертеңін
білгің келсе, оның жастарына
қара» деген ұлағатты сөз бар.
Әр заман өз ерекшеліктерімен,
дарынды өрендерімен,
өрелі істерімен тарихта
таңба қалдырады десек,
бүгінгі ұрпақ тәрбиесіндегі
бойкүйездік кім-кімді де
бейжай қалдырмасы анық.
Ұрпақ тәрбиесі – ұлттылықтың
ажырамас бөлігі. Уақыт
сөресінен ешқашан түсірмеуге
тиіс осынау адамдық
міндетімізге болашақтың
талабымен қарағанымыз
абзал.

Патриотизм, отансүйгіштік туралы
айтылып жатқан көркем дүниелер ісімізбен астасып жатыр ма? Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Біздің бір ғана
Отанымыз бар. Ол – Тәуелсіз Қазақстан»,
– деген сөзі әрбір өскелең ұрпақтың жүрегіне жігер беріп, үлкен жауапкершілік жүгін жүктеген сенім деуге толық негіз бар
болғанымен, оның сіңірілуіне үлкен кешенді жұмыс керек. Төл тарихын сонау замандардағы ержүрек, қайсар сақ, Әлкей
Марғұлан айтқан «ғұндардың соңы – түркілердің басы» ұрпағынан тарқататын халқымызға бір кездері тарих өз сынағын
ұсынды. Ал жаһандану заманында тек
экономика ғана емес, мәдениет пен тіл
бәсекелестікке түсіп жатқан ғаламда ерлік,
өрлік, отансүйгіштік секілді рухани құндылықтар ұлт тағдырымен қоса айтылатындығын кім білді?! Саналы ұрпақ – сапалы
ел ертеңінің көрінісі. Бүтіндік, елдік, Тәуелсіздікті тұғыр еткен өрен тәрбиелеу жолында ата-бабамыздан келе жатқан тарихи жадты тірілтіп, ұлттық менталитетіміздің бай мұрасын заман талабына сай
жаңғыртуымыз керек.
Бүгінгі балғындардың бойындағы
«отан», «отаншылдық», «ұлт», «ұлтжандылық» ұғымдарының тек қартаң тартқан
ақсақалдар мен орта тап буын өкілдерін
ғана емес, сонымен қатар бар буынды
толғандырып отырғаны баршылық. Тек
қана «Отан – туған жер, менің туған жерім
– Қазақстан. Ұлтым қазақ, ұлтжандылық
– өз Отаныңа қызмет ету» деген түсінікті
жалаңдана ұғыну қауіпті болмысты тудырары хақ. Отан ұғымын, Отанға деген сүйіспеншілік сырын атақонысты иемдену,
Әнұранын жатқа айту, Туын төбеге тігумен
шектеу – нағыз көзқамандық. Елін сүймеген адам өзгені де сүйе білу қасиетінен
таяздық танытады. Осы жерде қас батыр
Баукеңнің сөзіне жүгіну заңды: «Жаудан
да, даудан да қорықпаған қазақ едім, енді
қорқыныш көбейіп тұр. Балаларын бесікке
бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам, екінші, нәрестесіне ертегі айтып беретін әженің
азаюынан қорқам, үшінші, әдемі, дәмді,
дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді, оның қолына қылыш берсе, кімді де
болса шауып тастауға даяр. Қолына кітап
алмайды, үйреніп жатқан бала жоқ, үйрететін әке, әже жоқ».
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Еуропа қыпшақтарынан шыққан түркітанушы ғалым 1944 жылы Венгрияның
Қарсақ қаласында дүниеге келген. Будапешт университетінің профессоры, өзінің
саналы ғұмырында мажар және түркі халықтарының ынтымақтастығы жолында
зор еңбек сіңірген ірі қайраткер. Қайтыс
болар алдында ол өзін қазақ топырағына
жерлеуді өсиет еткен. Қоңыр түркі және
мажар халықтарының арасындағы алтын
көпір болып қала берді. 2005 жылы 4
шілдеде ҚР Үкіметінің қаулысымен Алматыдағы №154 мектепке атақты түркітанушы ғалым Иштван Қоңыр Мандокидің
есімі берілген.

Қуатты қол, құрыш білек, жолбарыс
жүрек, кен-ақылдың иесі батыр Баукеңнің
қаупі – туған халқы ертеңінің қамын жеген
ердің жанайқайы. Ұлт ұлының сөзін өз әлдәрменімізше саралауға бел байладым.
Бүгінде әлем ғалымдары баланы құрсаққа біткеннен бастап тәрбиеге алу керектігін дәлелдеп жатса, хақ ислам дінін
ұстанған бабаларымыз неке, ер мен әйел
денсаулығы мен рухани саулығына ерекше
назар аударған. Отбасындағы тәрбие бала
өмірінің баспалдағы екендігін айтып,
іргетасын қаласқан. Іргетасы осал құрылыстың көркінің де, негізінің де әлсіз болатынын біле тұра, оның үстіне ғимарат
құру қауіпті іс екені белгілі.
Осы тұста ата-ана үшін адам санын көбейту емес, халқы үшін қалтқысыз қызмет
ететін бала өсіріп, тәрбиелеу алғышарт
болуы тиіс. Жақсы бала жақсы ортадан
ғана шығады. Өзгелерге өзегімізді ашып,
өзіміздегі алыптардың атын айтып мақтанудан еш шаршаған емеспіз. Ал сол аттарын ардақтап, сөздерін санамалайтын
тұлғалар неге санаулы? Осыны бір сәт ойға алып көрдік пе? Бұл жерден біз өз сұрағымызға жауап табамыз. Тәрбиенің бастауы тектіліктен дариды. Тектілік тамыры
бабаларымыздың ұрпағының ержүрек,
адал болып өсуіне баулу сырында жатыр.
Десе де, Еуропа елірткен еркіндік түбімізге
жететінін ойға да алмаймыз.
Республикамыздың
түкпір-түкпірін
аралағанымда өте білімді, шыңдалған
жастарды көргенде көңіл қуанды. Бүгінде
белдескеннің белін үзіп, тіресумен тізе
бүктіретін заман өтті. Дамыған елдердің
экономикасының белсенді жас аралығы
23-30 жас аралығын қамтығанын Блумберг агенттігі хабарлады. Оған айқын мысал ретінде Facebook әлеуметтік желісін
ойлап тапқан Марк Цукербергті мысалға
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ТМД Парламенттік ассамблеясына
қанша ел мүше?
ТМД Парламенттік ассамблеясына достастыққа мүше кейбір
елдер қатыспайды деген ақпарат қаншалықты рас?
Мұратбек ДЕМЕСІН, Алматы
Иә, ТМД Парламенттік ассамблеясының құрамына Қазақстан, Молдова парламенттері,
Беларусь, Армения елдерінің
Ұлттық жиындары, Украинаның
Жоғарғы Радасы, Тәжікстанның
Оли Маджилисі мен Қырғызстанның Жоғорғұ Кеңеші және
Ресей Федерациясының Федералды жиыны кіреді. Байқап

отырсаңыздар, Өзбекстан, Түрікменстан елдерінің заң шығарушы органдары жоқ. Айта кету
керек, ТМД-ның тұсауын кескен
Алматы қаласында дәл осы ТМД
ПА-сы да 1992 жылдың 27 наурызында құрылған болатын.
ТМД Парламенттік ассамблеясына Ауғанстан бақылаушы ел
ретінде кіреді.

келтіруге болады. Елбасымыздың «ХХІ
ғасыр – білім ғасыры» деп топшылауының
өзі көрегендіктің нақылы екендігін осыдан
түсінуге болады. Әрбір Қазақстанның
жасы он бес адамның санасына лайық
қарулануы тиіс. Бұл – уақыт талабы, дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Біз
өркениет өрісі жолында дінімізге, салтдәстүрімізге барсақ та, біліммен бойлағанымыз абзал. Ұлттық рухтың жүрегі ұлттық сана сезім болса, күретамыры – патриотизм.
Баукең бір сөзінде: «Халықтың халық
болып өмір сүруі не жырымдалып жүріп,
өз бет-бейнесінен айырылуы сол ұлт өкілінің өзінен кейінгі ізбасарына бабалар аманатын қай салада жеткізуіне байланысты.
Ата дәстүр, ана тілі өздігінен жалғаспайды
не сырттан біреу келіп көсегемізді көгертіп,
сақтап бермейді», – деген.
Қазіргі қазақ қоғамындағы жастарға
«мынаны ойлайды, армандайды» деп пікір айту өте қиын. Әр азаматтың өзінің
өмірлік ұстанымы мен қызығушылығы
бар. Өзім араласатын жастардың дені –
мемлекетті алдыңғы қатарлы, дамыған ел
ретінде көруді қалап, ұлтының Тәуелсіздік
атты асыл мұратының тек сөз жүзінде ғана
емес, іс жүзінде асқанын армандайтын
«мемлекетшілдік санасы» қалыптасқандар. Оларды біріктіретін де – осы ортақ
ойлары. Алайда бар арманы билік пен ақшаны көздеген жастарды да көз шалып қалуда. Олардың санасы үшін «ұлт», «тарих»,
«діл», «дін» түсініктері – жат нәрсе. Бүгінгі
күнмен өмір сүріп, ертеңін не күтіп
отырғанын ойламайтындар қатарын, міне,
осы санаттағы азаматтар түзеді. Бұл рухани
мәңгүрттікке апарып соқтырған олқылық
– жастарымызды тәрбиелеп отырған
жалпыұлттық идеяның олқы тұсы.
Жастар саясаты дегенде, біз алдымен
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экономикалық-әлеуметтік саланы ғана
емес, сонымен бірге идеологиялық саланы басты стратегиялық мақсатқа қосуымыз
керек. Идеология – жастар ұйымдары ойлайтын секілді бір реттік акция емес, жастардың санасына «мемлекетшілдік сананы» қалыптастыратын кешенді жүйеге негізделгені шарт. Әрине, бұл – оңай шаруа
емес.
Ұрпағымызды ұлттық, адамгершілік
құндылықтар шеңберінде қолданыстағы
«Жастар
саясаты
туралы»
Заңның
орындалуын дербес қадағалаған жөн.
Заман иесі, болашақ тұтқасы – жастар.
Біз екі кезеңді көрген буынбыз. Ал бүгінгі
жастар – Отанға ортақ игілікті пайдаланушы, іске асырушы, дамытушы Тәуелсіз ел
перзенттері. Президентіміз Н.Назарбаев
өз сөзінде: «Менің халқым өзге ұлттың түсіне кірсе, шошып оянатын ауыр-ауыр тағдырларды басынан кешті. Тіпті тұқым-теберігімен жойылып та кететін жағдайда
болды. Бірақ азаттыққа деген арпалыс,
Тәуелсіздікке деген талпыныс осы күнге
жеткізді», – дейді. Шындығында, мұндай
әлемге айқара құшақ ашқан кезең қазақ
жұртында бұрын-соңды болған емес.
Тәуелсіздік сонысымен де еш нәрсеге
айырбастамас, жоғалтып алуға болмайтын
құндылыққа айналуы тиіс. Осы орайда
өткенді үлгі қылып, рухы бодандыққа бой
алмаған Тәуелсіз ел перзенттерінің
«тәуелсіз санасын» қалыптастыру идеясы
– заман туғызған қажеттілік.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні:
білімді де ілімді, қауқары найзағайдай
жарқылдап, қара бұлтты қақ жарған жанжақты дамыған ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі
уақыт еншісіндегі енжарлықты көтермейтін ең басты қоғамдық міндет.
Бақытбек СМАҒҰЛ

Силард ТЕЛЕКИ,
Венгрия Республикасының Алматыдағы
бас консулы:
– Екі ел арасындағы достық сенімді
нығайту үшін аянбай еңбек еткен ғалымның аты берілген мектепте ескерткіш-тақтаның ашылу салтанатына қатысу – мен үшін үлкен қуаныш. Бұл екі
елдің арасындағы байланысты одан
әрі нығайтады деген сенімдемін. Өзінің
меймандостығымен талай елді тәнті
еткен қазақ елінің бұл игі шарасы біздің
қарым-қатынасымыздың дамуына үлкен септігін тигізеді.
Ласло ВАД БАЯНДУР,
Бүкіл дүниежүзілік қыпшақтар одағының
төрағасы:
– Будапештегі Қоңыр атындағы
университет пен сіздердің мектептеріңіздің оқушылары бір-бірімен тығыз
қарым-қатынас жасаса, онда біздің
туыстығымыз одан әрі арта береді.
Жастар өздерінің бауыр екендігін, туыс
екендігін біліп отырса, онда қос елдің
қарым-қатынасы нығайып, екі елдің
мәдени-экономикалық дамуына үлкен
септігін тигізетін болады.
Айша МАНДОКИ,
Қоңырдың жұбайы:
– Біз бүгін үлкен тарихи оқиғаның
куәсі болып отырмыз. Қазақ пен мажар, қыпшақ халықтарының үзіліп
қалған қарым-қатынасы қайта жаңғырып, бүгінгі шара екі елдің арасындағы
тығыз байланыстың жалғасы болып
отыр. Қоңыр әрқашан: «Қазақ жұрты
– меймандос, кеңпейілді, кішіпейіл
халық. Қазақтың тілі — бай тіл. Бұл
халықтың болашағы зор», – деп
отыратын. Ол Қазақстанның Тәуелсіз
мемлекет болатынына кәміл сенетін.
Жастарымыз Қоңыр Мандокидің еліміз
үшін жасаған еңбегін ұмытпай, екі ел
арасындағы байланысты одан әрі
жалғастырады деген сенімдемін.
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Әлемде қанша теледидар бар?
Қазір газет, радио, теледидардың заманы өтіп барады
деген пікір көп айтылады. Статистикалық көрсеткіштер
мұны дәлелдей ме?
Жәнібек ЕСЕНЖОЛ, Алматы облысы
Дәстүрлі ақпарат құралдары ретінде аталатын газет, радио, теледидардың заманы
өтіп бара жатыр деуге әлі
ертерек. Қазіргі уақытта әлемдегі күнделікті шығатын газеттердің саны 8 мыңға жуықтайды. Олардың бір күндік
таралымы 40 миллион газетті
құрайды. Әлемдегі радиоқа-

былдағыштардың саны 1
миллиардқа жуық, адам басына шаққанда – 4/1. Әлемдегі теледидарлардың жалпы
саны 400 млн-ға жуықтайды
делінеді. Дегенмен бұл нақты
көрсеткіштер емес, ақпарат
таратушы құралдардың саны
бұдан әлдеқайда көп болуы
мүмкін.

Маржан ЕРТАЙҚЫЗЫ,
Алатау ауданы әкімінің орынбасары:
– Қоңырдың ғылыми-идеялық мұраларын жинақтап, жаңғыртып, дамыту өскелең ұрпақ үшін аса қажет. Бұл
ретте, біз бас қосып отырған мектепке
ғалымның есімі берілген. Мектеп директоры Ернар Шәуенұлының бастамасымен аталмыш білім ошағында
Қоңырдың атымен үлкен мұражай
ашылып, екі елдің достық қарым-қатынасының нығаюына септігін тигізуде.
Мұндай игі шаралар әлі де жалғасатын
болады.
Ернар ШӘУЕНҰЛЫ,
Қоңыр Мандоки атындағы
№154 мектеп директоры:
– Көптен көкейде жүрген ойымыз
бүгін іске асты. Мектеп қабырғасына
Қоңыр ағамыздың ескерткіш-тақтасы
орнатылды әрі бұл шара ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында өтіп
отыр. Жалпы, Қоңыр Мандоки қазақ
тілінің қолданыс аясының кеңеюіне көп
еңбек сіңірген. «Тілі таза емес елдің
жаны таза болмайды» деп, қазақ тілінің
мәртебесін көтеру үшін барын салды.
Ол қазақ патриотизмінің теңдесі жоқ
символына айналды. Мұндай тұлғалардың есімін насихаттай беруіміз
қажет. Мектепке ескерткіш-тақтаның
орнатылуын заңдылық деп білемін.
Бұдан кейін Бүкіл дүниежүзілік қыпшақтар қауымдастығының төрағасы Ласло
Вад Баяндур мырза екі елдің қарым-қатынасын нығайтуға септігін тигізгені үшін
Қоңыр атындағы №154 мектеп директоры Ернар Шәуенұлын «Vitezi Rend –
«Алтын крест» орденімен марапаттады.
Vitezi Rend тәртіп сақшылары және рыцарьдың ордені деген мағынаны білдіреді.
Орта ғасырларда мажар патшасы оны тек
қыпшақ батырларына ғана беріп отырған.
Осыдан екі жыл бұрын Ернар Шәуенұлын
Мажарстан Президенті Ласло Шойом
өзінің арнайы жарлығымен «Ерен еңбегі
үшін» медалімен марапаттаған болатын.
Өз кезегінде Алатау ауданы әкімінің
орынбасары Маржан Ертайқызы аудан
әкімі Бағдат Сайланбайұлының атынан
Қыпшақтар одағының төрағасы Ласло
Вад Баяндур мырзаға алтын тұлпар сыйға
тартты.
Одан соң мектеп директоры: «Бізде
ешқандай іс-шара «Қаражорғасыз» өтпейді», – деп, мектеп оқушыларынан
құралған «Жұлдыз» би тобы «Қаражорға»
биін орындады. Осылайша салтанатты
шара мерекелік концертке ұласты.
Серік ЖҰМАБАЕВ

«Ақын болмақ болып талаптанып, өлең шығарып көруге Абайдың іні, балаларының барлығы да
ұмтылған. Бұл жағынан келгенде,
Абайдың алды бір жағынан «әдебиет мектебі» сияқты да болады.
Сол ретпен өлең шығаратын Көкбай, Шәкәрім, Абайдың өз балаларынан Ақылбай, Мағауия болады.
Бұлардың бәрі де қысқа өлең, өсиет
өлең айту Абайдың жол, дағдысы
болғандықтан өздеріне бөлек бет
іздеген сияқты. Сондықтан төртеуі
де ұзақ әңгімелі өлең жазады».
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Басы 1-бетте

Мұхтар ӘУЕЗОВ

ОЙ-КӨКПАР

САУАЛНАМА

Абайдың ақындық мектебі
өз деңгейінде зерттеліп жатыр ма?

Абайдың ақындық айналасы
туралы не айтасыз?

Жабал ШОЙЫНБЕТ, Абай атындағы
ҚазҰПУ-дың «Абайтану» ғылыми-зерттеу
орталығының атқарушы директоры

ОЙТОЛҒАМ

ТҮЙІН

Абайдың ақындық жолға түсуге ықпал
еткен, әсерін тигізген шәкірттері туралы
зерттеулер әсіресе соңғы кездері жақсы
жолға қойылуда. Абайдың ақындық
мектебінің зерттелуінің бастауы – Қайым
Мұхамедханов. Ол өлерінің алдында өзінің
еңбегін жарыққа шығарып кетті. Оның бұл
шығармасы үлкен істің басы ғана емес,
ұлы ақынның ақындық мектебінің зерттелуіне салынған сара жол болды. Осы

еңбектен кейін көптеген зерттеулер өз
жалғасын тапты. Абайтанушы жас ғалымдар пайда болып, абайтану орталықтары
ашыла бастады. Мәселен, Абай атындағы
Қазақтың
ұлттық
педагогикалық
университетінде тұңғыш рет ашылған
«Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығы
ашылды. Бұл орталықта ақынның бұрынсоңды зерттелмеген қырлары ашылады
деп ойлаймыз. Оның ішінде ақын
шәкірттерінің әрқайсысын жете зерттеу де
ойда бар. Мұндай орталықтың жұмыстары
арқылы көптеген нәрсеге қол жеткізуге
болады. Абайдың ақындық мектебі туралы
ғылыми еңбектер де қорғалып жатыр.
Соның дәлелі – Бауыржан Ерденбеков
деген ғалымның жақында Абайдың
ақындық мектебі туралы қорғаған еңбегі.
Мұның бәрі – Абай атамыздың ақындық
мектебінің зерттеліп жатқанының айғағы.
Бір кездері коммунистік идеологияның
ықпалымен зерттелмей қалған ақынның
бұл қырларының бүгінгі күні қолға алынып,
беті ашылып зерттеле бастағаны – үлкен
жетістік. Тек алдағы уақытта бұл зерттеулер
аяқсыз қалмаса игі.
Абай – ұлы мұхит немесе биік шың! Ал
осынау түпсіз терең мұхит пен құзар
шыңды зерттеп біткенше ақынның қаншама қыры ашылары сөзсіз. Осы орайда
ғалымдар ақынның барлық қырын зерттеп,
халыққа таныта білсе, басты мұрат – осы!

Ал осы таралыммен Абай туралы
зерттеулермен исі қазақ баласы таныс деп
айта алмасымыз анық.
Кез келген қазақ Абайды танығанымен,
оның шәкірттерінің ешқайсысының атын
атап, түсін түстеп бере алмайды. Тіпті ұлы
ақынның шәкірт тәрбиелеп, өзінің ақындық
мектебінің қалыптасуына ықпал еткенінен
де хабарсыз. Бұл – ақиқат. Сондықтан
Абайдың ақындық мектебі өз деңгейінде
зерттеліп жатқан жоқ деп айтуға болады.
Ал бірлі-жарым зерттеулердің насихаты
жеткілікті деңгейде емес. Сондай-ақ жақында «Абайтану» атты екі томдық еңбек
жазылды. Оның да бүкіл еліміздің мектептеріне тарай қоятынына күмәнім бар.
Мәселен, Абай ақынның шәкірті Әріптің
150 жылдығына орай, Әріп шы ғармаларының толық жинағын шығардым.
Алайда республикалық деңгейде тарата
алмай, қолым жеткен адамдарға ғана
өзімнің таратып беруіме тура келді. Алайда
ғылыми айналымға түскен жоқ. Мемлекет
өз бетінше Әріп ақынның шығармаларын
шығаруға тырысқан жоқ, жарық көрген
кітаптың таратылуына да мүдделілік танытар емес. Осылайша Абайдың ізін қуып,
қазақ әдебиетіне үлес қосқан тұлғаларымыз
елеусіз қалып жатыр. Рас, Шәкәрім біршама зерттелді. Алайда одан басқа Абайдың ізін басқан, тәлімін көрген Көкбай,
Әсет, Әріп секілді тұлғаларды ешкім таны-

Абайтанушы ғалымдарымыздың пікірі осылайша екіге жарылып тұр. Әйтсе де бір кездері тұтас
ғасырдағы қазақ әдебиетінің қалыптасуына ықпал еткен, ұлы ақынның тәлімін алған
тұлғаларымыздың еңбегін кез келген қазақ баласының танымауы ұлтымызға сын болары сөзсіз.
Осы орайда Абай дәстүрін жалғастырушылар мен ақын шәкірттерінің, оның жанындағы өнерлі
топтың қалыптасуы Абайдың әдебиетте үлкен мектеп қалыптастырғанының айғағы бола алады.
Сондықтан Абайдың ақындық мектебіне іргелі зерттеулер жасалып қана қоймай, осынау ғылыми
зерттеулердің насихаты арта түссе, нұр үстіне нұр болар еді-ау.

Абай шәкірттерінің
өз бағасын алар кезі жетті
Басы 1-бетте

Бұл ретте, қазақтың Абайы кез келген
ұлттың беткеұстар ойшылынан оқшау әрі
дара тұр. Мұның себебін әдебиетші ғалым
Бауыржан Ердембековтің тілімен түсіндірер
болсақ, «...Әлем әдебиетінде шәкірт
тәрбиелегендер некен-саяқ кездескенімен,
дәл Абай сияқты бірнеше ақынның басын
құрап, тақырып беріп, өлең жазғызып,
жазғанын ортаға салып талдап, түзеп
дегендей, шын мәнінде, осындай әдеби іс
жосығын жүзеге асырғандары кемде-кем.
Өзімізге етене жақын орыс әдебиетіне
назар аударсақ, А.Пушкин де, М.Лермонтов та әдеби мектеп ашып, шәкірт
тәрбиелемепті. ХІХ ғасырдың 50-жылдарында орыс әдебиетіне Н.Гогольдің әсері
зор болғаны белгілі. Әйтсе де «Біз Гогольдің
«Шинелінен» шыққанбыз» деген кейінгі
қаламгерлердің қанатты сөзі жазушының
тікелей шәкірттері емес, оның дәстүрін
жалғастырушылардың айтқаны екенін
естен шығармау керек». Басқаша айтқанда,
Гогольдікі – дәстүр, бағыт та, Абайдікі –
ұстаз бен шәкірт арасындағы тікелей
қарым-қатынастың көрінісін байқататын
тура мағынасындағы мектеп болып
шығады.
Дей тұрғанмен де, «ұлы» халықтың
беткеұстар ақын-жазушыларында кездесе
бермейтін тікелей әдеби қарым-қатынастың айғағы болған ақындық мектеп, ақын
шәкірттер қазақ әдебиетіне, оның ішінде
Абайға тиесілі болуы кеңестік танымның

қалыбына сыя бермеді. Осынау қыңыр
түсініктің салдарынан Абайдың өз айналасына тигізген әсері, тағылымдық қарекеттері тұмшалана берді. Мұның аяғы Абайдың Көкбай, Ақылбай, Шәкәрім, Мағауия,
Тұрағұл тәрізді аса дарынды шәкірттері мұраларының елеусіз, ескерусіз күйде, зерттеушілердің де, қалың көпшіліктің де
назарынан тыс қалуына әкеліп соқтырды.
Ал шын негізінде, Абайдан асып кетпегенімен, олардың әрқайсысы өз биігінде
көрінген, өзінше таным-талғам, қабілетқарым иесі болатын. Мәселен, «Мұхтар
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Әуезовтің өзі Көкбайдың ақындығы туралы
сөз қозғағанда: «Ол кезде Абай айналасындағы бар ақынның ішінде суырып салма, импровизацияға ең жүйрік ақын Көкбай болғаны даусыз. Сол талантын бағалап,
Абай мұны өзі жазып жүрген алғашқы
өлеңдеріне ие ғып шығарады", – деп Көкбайдың жай ақындардың бірі емес, талантты ақын екендігіне назар аудартады», –
дейді Жандос Әубәкір. Әдебиетші ғалым
айтпақшы, «Коммунистік идеология кезінде Абылай хан, Кенесары мен Наурызбай
ерліктеріне ыстық ықыласын білдіре

А
А Л
Л А
А Ѓ
Ѓ Д
Д А
А Т
Т Ћ
Ћ А
А Н
Н

Бауыржан ЕРДЕМБЕКОВ,
филология ғылымының докторы,
профессор
майды. Бұл – Абай шәкірттерінің жете
зерттелмегенінің айғағы. Ертең де олардың
мерейтойлары кезінде баяндама оқылып,
аз күнге насихатталады да, артынан ұмытылып қала береді. Ал әлі күнге жүйелі түрде бүкіл қазақ баласына, шеттегі қазаққа
кеңінен таныстыру жұмыстары жүргізілер
емес.
Сондықтан алдағы уақытта Абайдың
ақындық мектебінің зерттелуіне назар аудару керек секілді. Бірлі-жарым зерттеушілердің өз бетінше шығарып жатқан зерттеу еңбектерінің таралымын белгілі бір
ұйымдар қолға ала отырып, кеңінен таралуына ықпал жасаса дұрыс болар еді. Себебі
бас ақынымыздың ақындық мектебінің
жете зерттелмей жатқаны – ұят жағдай.
Дайындаған
Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

отырып жырға қосқан Көкбай Жанатайұлының эпикалық шығармалары жарық көру,
зерттелу түгіл, тар қапасқа қамалды. Ақынның жеке өмірі де саяси кінәлаулардан құр
қалған жоқ. Сол заманда Көкбайдың діни
бағыттағы өлеңдері ақын мұрасының зерттелуіне кедергі болды. Сөйтіп, ақынның
бай әдеби мұрасы: өлеңдері мен айтыстары, дастан-жырлары қаншама уақыт
бойы зерттелусіз қала берді. Сол сияқты,
Абайдың тұңғыш ұлы әрі ақын шәкірті
Ақылбайдың да поэмалары мен бірқақпайлары, жекелеген өлеңдері бүгінге толық жеткен жоқ. Тақырып таңдау, идеялық
бағыт, көркемдік ізденістер жөнінен Абай
рухымен үндес Ақылбай шығармалары да
әдебиетшілер назарынан тыс қалып
келеді.
Абай мектебінің дәстүрін бүгінге жалғаған халық ақыны, фольклоршы, композитор Шәкір Әбенов те өзіндік тағдыры
бар, таланты дара, бірегей тұлға еді. Есте
сақтау қабілетінің ерекшелігімен дүйім
жұртты таңғалдырып өткен қазына қария
тоқсаннан асқан шағында да Абай мен
Шәкәрімнің, Көкбай мен Әріптің, басқа да
көптеген ақындардың жыр-дастандарын
жатқа айтудан танбаған. Ғасырға жуық
өмірінде тағдырдың көптеген теперішін
көріп, жазықсыз қудаланған, зорлықзомбылыққа тап болған қайсар ақын соған
қарамастан талай сүбелі шығармалар
қалдырып кетті. Сондай-ақ мұның бәрі де
өзіндік мазмұнымен, жанрлық, стильдік
артықшылықтарымен қазақ әдебиетін
мейлінше байытқан, түрленткен тағылымды шығармалар болды.
Қорыта айтқанда, Абайдың ақындық
мектебінің ілгері-кейінді өкілдерінің қай
қайсысы да – зерттеп-зерделеуге, сыйқұрметке лайық жандар. Сондай-ақ олардың әдеби мұрасын саралау қазақтың сөз
өнерін қай жағынан болсын байыта түсері
даусыз.

Роза РЫМБАЕВА,
әнші, Қазақстанның халық әртісі:
– Абай десе, Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы
ғана алдымен еске түседі. Шәкәрімнің «Еңлік-Кебек»
трагедиясын жақсы білесіздер. Сол үлкен трагедиялық, өлең
сөзбен жазыл ған поэмасының Кебек туралы жырын
орындаймын. Бұл әнді 1979 жылдан бастап қазірге дейін
орындап келемін. Өз репертуарымдағы ең жақсы әндердің
қатарында екенін айта аламын.

Аманхан ӘЛІМ, ақын, М.Мақатаев
атындағы сыйлықтың лауреаты, ҚР
мәдениет қайраткері:
– Оның шәкірті
деп Көкбай ақынды, Әріп Тәңірбергеновті, «Абай жолы» романындағы
Шұбарды айтуға
болады. Абайдың
өз балаларынан
бастап бүгінгі күнге
дейін жалғасқан
ақындарды шәкірті
деп айтуға болады.
Мәселен, Қадыр
аға Мырзалиев. Жалпы, философиялық
ой-пікірді поэзияға айналдыру, ол – некенсаяқ талант иелерінің еншісінде. Абай –
соның басы. Басшысы болғанда да, ол өз
заманында, өз уақытында келуімен басы
болып отыр. Өйткені Абай – оған дейін де
қазақ поэзиясындағы философиялық
түйіндерді жазба стильге көшірген тұлға.
Оның Шәкәрім қажыға ықпалын айтсақ, ол
– өзінше бір төбе әңгіме. Сондықтан да
Абай – жаңа кезеңнің, жаңа заманның
басында тұрған қазақ жазба әдебиетінің
тілін қалыптастырған ақын. Мен бір жолы
Абайды бас ақын, басты ақын емес
дегенімде, кейбіреулер түсінбеді. Абайды

жоққа шығарып отырғандай болып маған
соқтыққандар табылды. Бұл Абайды жоққа
шығару емес, егер біз бар поэзияны
Абайдан бастасақ, онда оған дейінгі
ақындарымыз бен жыраулары мызды
жоққа шығарғанмен бірдей боламыз. Абай
болмаса, біз ұлт ретінде өмірге ештеңе де
бермеген болып шыға келеміз. Абайды
жаңа кезеңнің бас ақыны деп қабылдау керек. Ал кейбір сыншыларымыз осыны
ескермейді. Абай шәкірттері де сол жаңа
кезеңнің жемісі және дәстүр жалғастырушысы. Мәселеге осы тұрғыдан келуі
керек. Мағауия, Шәкәрім, Әріптерді
айтқанымызбен, Абайдың шәкірті деп
Абайдан кейінгі барлық ақындарды айтуға
болады. Себебі Абай – біз үшін поэтикалық
ірі тұлғалықтан бұрын ұлт ақыны ретінде
қабылданатын тұлға. Менің бір айтқаным
бар «халық ақыны көп, ал ұлт ақыны некенсаяқ» деп. Сондықтан бас-басымен айтып,
оның бәрін де Абайдың шәкірті дей беруге
де болмайды. «Абай шәкірті» деген сөздің
өзіне аса ыждаһаттылықпен ойланып,
байқап қарауымыз керек. Кім Абайға қай
жағынан шәкірт, міне, осыны ұғып алайық.
Бұл әңгіме төңірегінде үлкен «ревизия»
жасалуы керек. Шын мағынасындағы
шәкірті кім деген сұрақты кеңінен талдап,
талқылау керек. Біздің сын әлі соған жауап
берген жоқ.

Жәди ШӘКЕН, жазушы:
– Бүкіл қалам ұстаған қауым – Абайдың шәкірті ғой! Абай
мектебін өнеге тұтпаған ақын жоқ. Ол – ақылдың, лириканың
кәусар бұлағы. Сол бұлақтан сусындаған жазиралы құрақ бар
десе, мұның барлығы да – сол Абайдың қалаған еңбегі. Абай
өлеңдерімен, өнегесімен, лирикалық сезімталдығымен, ерекше
әуезділігімен, қазақ поэзиясына әкелген жаңа формасымен бізге
мол байлық сыйлағаны анық. Өз басым Абайдың бірден-бір
шәкірті ретінде Шыңжаң қазақтары қоныстанған Баян өлгей,
Қобда өңіріне кеңінен танымал, қазірде Алтайдың арғы жағында
жатқан мәшһүр ақын – Ақыт Үлімжіұлын айта аламын.
«Бізден бұрын ақындар өтті талай,
Соның бірі – Құнанбай, баласы – Абай», –
деп келетін өлеңі де бар. Мен бір жаңалық айтайын, Абайдан бұрын, 1890 жылдары
кітап бастырып үлгерген ақындар Абай өлеңдерінің тереңдігін түсініп, ол туралы пікірлер
көп айтқан. Оны ұстаз тұтқан. Ақыт ақын Абайға арнап бір дәптер өлең жазған. Абай
бағытымен 90 өлең жазған ақын да осы – Ақыт Үлімжіұлы болатын. Абай 1845 жылы
туса, Ақыт 1868 жылы туған. Осыншалықты тұстас адамдар болса да, Ақыттың Абайды
ұстаз тұтқаны белгілі. Абай өлеңдері 1909 жылдары жарыққа шықса, ал Ақыттың жинағы
1890 жылдары жарық көрді. Ал 1898 жылы орыстың Николай Котанов деген үлкен
ғалымы Ақыт шығармашылығына тоқталған. Міне, сонда Абайдан бұрын шығарма
жариялаған Ақыт Абайдың соншалықты биік екенін мойындап, өзіне ұстаз еткені белгілі
болды. Және өзін Абайдың шәкіртімін деп есептеген.
Бекболат
ТІЛЕУХАН, ҚР
Парламенті
Мәжілісінің
депутаты, қоғам
қайраткері:
– Абайды ұстаз
тұтатын қазақтың
бәрін де Абайдың
шәкірттері деуге болады. Бертіндегі
Уәйіс,
Шәкәрім,
Әсеттерді айтамыз ғой, ал бірақ кім
Абайдың тағылымын, поэзиясын оқып,
содан нәр алса, оны, әлбетте, Абайдың
шәкірттері деп айтуға болады. Абайдың
жанында Шәкәрім, Көкбай, Мүрсәлім
секілді адамдар аз болмаған. Оның
барлығы да – оның заңды шәкірттері.
Зерттеуге келсек, Шәкәрім зерттеліп-ақ
жатыр, ал Әсет Найманбайұлының шығармашылығы әлі де зерттелінбей келе
жатқаны өкінішті, әрине. Көкбайды болса,
онша ақын ретінде айта алмаймын. Қарап

отырсақ, Абайдың өзі де, оның шәкірттері
де жыраулар поэзиясынан нәр алған.
Абайдың теңдесі жоқ ақын екеніне
ешкімнің дауы жоқ, десек те, сол Абайдың
өзі жыраулардан сусындап, солардан үлгі
алған. Осылай айтуға толық негіз бар.
Себебі бәрі де дәстүрлі қазақ поэзиясының
жалғасы екенін теріске шығаруға
болмайды. Дулат жыраулардың нақ өзі
болса, Абай – сол Дулаттардың жалғасы.
Бірақ ол қанша дегенімен Құнанбай
қажының баласы ғой. Абай – шығыс,
батыс әдебиеттерінен де сусындаған
адам. Оның шәкірттеріне оралсақ, шынын
айтқанда, шәкірттерінің барлығы да сол
Абайдың көлеңкесінде қалды ғой бәрі.
Абайдың молданы сынаған жерін бүкіл
мұсылманды сынағандай етіп көрсеткен
заман болды, байды сынаған жерін бүкіл
қоғамды сынағандай етіп көрсетті. Мұның
өзі де бір үлкен тақырып екенін түсінгендейміз.
Дайындаған
Ардақ ҚҰЛТАЙ
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Абай заманын бейнелейтін фильм-эпопея неге түсірмеске?

Қалила ОМАРОВ,
кинорежиссердокументалист, ҚР
еңбек сіңірген
қайраткері:

– Абай заманы – екі өркениеттің қиылысқан тұсы. Абай әуелі шығыс
мәдениетінен, кейін қазақ жеріне енген орыс мәдениетінен сусындады.
ХІХ ғасырдың ортасынан бастап, қазақ елінде үлкен-үлкен тарихи және
мәдени-моральдық тұрғыдағы құбылыстар болды. Қазақ хандық билігі
түгел кетіп, орыс билігінің келуінен қоғамда түрлі қайшылықтар туындады.
Бірақ Абай орыс саясатының арты жақсы болады деп, ниет артты, жергілікті
талас-тартыстарға аса көңіл аудармады. Кезінде біздің Қытайға қосылмай,
Ресейге қосылуымыздың әлдеқайда дұрыс бағыт болғанын бүгінгі өмір
шындығы дәлелдеп берді ғой. Міне, соны Абай сезіне білді. Ал қазір сол
Абайдың заманына, Абайдың өз заманына көзқарасына толық баға
берілген жоқ. Кеңес дәуірінде бұған пролетариаттық тұрғыдан ғана
қарадық. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін де Ресей саяси сілкіністерден
қорқып, орыстардың өзге кіші халықтарға жасаған қиянатынан сыр шертетін мұрағат құжаттарын жасырып тастады. Сондықтан енді бұрынғы тарихқа егемен елдің жаңа көзқарасы керек, ол кейбір жаһандық алпауыттардың
ықпалына да ұшырамауы тиіс. Әзірше бізде тарихи фильмдер жеке адамдардың мерейтойы деңгейінде түсіріліп жүр. Мұндай дүниеге ғаламтордан
басқаны білмейтін жастар емес, тарихшы ғалымдар араласуы керек.

–
Біріншіден, бізде бұрынғы уақытта кино өнері онша дамыған жоқ.
Екіншіден, бұл – кеңес дәуіріндегі идеологияның салдары. Бұрын тұлға
мен қалың көпшіліктің бірлігі идеологиясында қарапайым халыққа
басымдық берілді. Тұлғалардың өзі таптық көзқарас тұрғысынан
бағаланып, көптің көлеңкесінде қалып қойды. Заманында Абайдың өзі
оны түсініп, «Көп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел» деген. Бірақ
тарихтың қалыптасуы бойынша бізде маркстік-лениндік идеология
үстемдік етті және бұл саясат бір ұлттың мәртебесін өзгелерден биіктетіп
отырды. Сол себепті орыс тілі бәрінен жоғары тұрды, орыс мұраты алда
болды, басқа ұлттардың мүмкіндігі төмендетіліп, олардың ұлылары бай,
манап, қаныпезер болып есептелді. Ал орыстар «ұлы халық» атағын алып
алды. Патшалары, батырлары туралы фильмдер түсірді. Қазақта ешқандай
Алтай ТАЙЖАНОВ, хан, батыр болмағандай, мектептерде есуас Хмельницкий, соқыр Кутузов,
абайтанушы,
шалажансар Суворов, қаусаған Толстойлардың суреті ілініп тұрды. Ал
философия
бүгінгі егемендік дәуірінде біз экономикаға көбірек көңіл бөліп жатырмыз
ғылымының
және бағытымыздың бәрі батысқа, америкалық прагматизмге, яғни
докторы,
руханилықтан гөрі пайда әкелетін нәрселерге бейімделіп кетті. Бірақ
келешекте біз ұлт тұлғаларын дәріптейтін боламыз деп ойлаймын.
профессор:

– Меніңше, біріншіден, Абай заманын бейнелейтін үлкен кино түсірудің уақыты келе қоймаған сияқты. Бұған не сценаристер, не режиссерлер дайын емес. Бірақ оның да өз уақыты келеді. Екіншіден, мына Ресейде, айтатыны
жоқ, классиканың бәрін, классиктердің бәрін
түсіріп бітті. Соған қарағанда, бізде бұл мәселеге
мемлекеттік билік өкілдері де әлі көңіл аудара
қойған жоқ. Тұлғалар жайлы фильмдер түсіруге
мемлекеттік тапсырыстар беруге болады. Мемлекеттен арнайы тапсырыс болып, қаржы бөлінсе, режиссерлер де шығармашылық мүмкіндікБақытжан
терін сарп етіп, күш-жігерін жұмсауға әзір болар
ӘЛПЕЙІСОВ,
еді. «Абай жолы» – дайын тұрған сериал ғой!
театр және кино әртісі, Қалай жазылды – солай түсірсе, әдемі туынды
дубляж маманы:
шығады. Осы тақырып қозғалмай жатыр.
Әзірлеген Болатбек МҰХТАРОВ

Тобықты – арғы тегім, затым – Көкше,
Жасым кіші болса да, сезім кексе.
Жанатай – әкем аты, атым – Көкбай,
Сеңгірдей тасқа шыққан еп-ерекше!
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Абайдан алдым сабақ бала жастан,
Тең бар ма ойға терең оннан асқан.
Алды бейіш, артына ырыс болсын,
Мен оның шәкірті едім ізін басқан...

ТАҒЫЛЫМ
ЗЕРДЕ

Көкбай жайлы құнды
құжат табылды
Басы 1-бетте
Бұл – биылғы жылы 150 жылдығы тойланғалы отырған Абайдың дарынды шәкірті Көкбай Жанатайұлына қатысты деректер. Көкбайды «біз әрқилы қызметтерде
істеді, би болды» деп жатамыз. Бірақ оның
барлығы құр ауызша естеліктерде келген
болатын. Енді мынау біздің қолымыздағы
деректер бойынша, Көкбайдың би болғандығы, және екі рет осы биге кандидат болып сайланғандығы белгілі болды. Ол
1890 және 1893 жылдары, яғни соған арналған арнайы мынау Семей облысының
әскери губернаторының бұйрығы. Сонымен қатар, екінші бұйрық 1893 және 1896
жылдары осы Көкбай Жанатайұлының би
болғандығы тұрғысында тың деректер
қазір табылып отыр. Табылған құжат біздегі
архивте сақталатын болады. Биылғы жылы
біз осы Абай мұражайындағы қандай қолжазбалар бар, бізде қандай деректер бар,
осының барлығы мынау зерттеушілерге
белгілі болу үшін «Абай мұражайы қорының сипаттамасы» деген кітапты баспаға
дайындап, ұсындық. Таяу арада келеді деп
ойлаймыз. Сонда біздің қорда қандай
мәліметтер жинақталған, қандай архив құжаттары бар – осының барлығы осы кітапқа
енеді. Мынау да – табылған тың дүние.
Осылардың барлығы өз зерттеушілерін,
ізденушілерін тосып жатыр десек, артық
айтқандық емес.
Көкбай Жанатайұлының бір ерекшелігі
– ол Абайдың ақын шәкірттері ішіндегі ең
бір импровизацияға жүйрік ақын болған.
Сол дарынын бағалап, Абай Құнанбайұлы
өз өлеңдерін Көкбайдың атынан таратқан.
Бұған дейін Көкбайдың оқығандығы, арнайы ресми молда болып қызмет атқарғандығы туралы, соған қоса, земство мүшесі болғаны жайлы дерек табылған болатын. Айта кетейік, биыл – Көкбай Жанатайұлының туғанына 150 жыл. «Осы айтулы датаға орай, бұл құжат таптырмас сый
болды», – дейді мұражай басшысы. Көкбай
Жанатайұлының мерейтойы оның туған
жері Абай ауданындағы Көкбай ауылында

«Cорлы Көкбай жылайды,
жылайды да жырлайды...»
Барша қазақтың бас
ақыны Абай атын ауызға
алғанда Көкбай есімі еріксіз
тіл ұшына оралады. Тіпті
Құнанбай қажының ұлы
болғандықтан әрі өз өлеңіне
көңілі толмағандықтан, жас
шағында Ибраһимге
бүркеншік есім болған
Көкбайдың кім екенін әлі
күнге Алаш жұрты
айтарлықтай жақсы біле
бермейді. Сонымен,
• Көкбай кім?
• Қай жылдары өмір кешіп,
немен айналысты?
• Қандай мінез иесі еді?
• Абаймен алғаш қалай
танысты?

Көкбай Жанатайұлы

• Қанша жыл дос болды?

қыркүйек айының ортасында тойланады
деп жоспарланған. Мерейтойға орай, ғылыми-танымдық конференция, республикалық ақындар айтысы, ұлттық ойындар
сайысы өтеді. Соған қоса, Көкбай туған
Тақырдағы мұражай экспозициясы қайта
жаңартылып, Көкбай мұражайы болып
ашылады. Көкбай жайлы табылған құжаттың бір көшірмесі енді сол мұражайға тарту
етілмек. ХIХ ғасырдың екінші жартысы мен
ХХ ғасырдың басында, төңкерістерге толы
заманда өмір кешкен, ұлы Абайдай қазақ
поэзиясының асқар шыңының ақындық
тәлімін алған, артына мол әдеби мұралар
қалдырған, ел ортасынан медресе, мешіт
ашып, ұстаздық қылып, молда атанған,
қажы Көкбай Жанатайұлының әдебиет
тарихындағы алар тұғыры әрқашан биік
бола бермек.
Әлем МӘДИ,
Семей

Көкбайдың кесенесі мен мешіт-медресесі

«Әудемжердің» әуресі
Абай секілді ақын шәкірттері де ән шығарған. Соның ішінде Көкбайдың
әні бар. Бұл жай сөз емес, нақты деректер де бар. Мәселен, «Әудемжер»әні.
Алайда ол өз иесіне емес, осы күнге дейін өзгелерге телініп жүр. Біреулер
бұл әнді «Үкілі Ыбырайдікі» десе, біреулер «Ақан серінікі» дейді. Осыған
алғаш тойтарыс беру үшін кәдімгідей ден қоя зерттеген абайтанушы
ғалым Қайым Мұхамедханов болды.
Ғалым 1983 жылы «Қазақ әдебиетіне»
жазған «Әудемжер әні кімдікі?» атты мақаласында бұл әнді Көкбайдікі деп айтуға
тұрарлық бірнеше нақтылы деректерді
келтіреді. «Біріншіден, «Әудемжер» әні
Көкбайдікі деп айтқан өзінің шәкірті Есентай Бердин», – дейді ғалым.
Екіншіден, 1964 жылы академик, композитор Ахмет Жұбанов тұңғыш рет «Әудемжер» әнін зерттеп, әннің авторы Көкбай
екенін атап айтып, «Қазақ әдебиетінің
тарихы» кітабының 1-томына жазған. Ахаң
былай депті: «Музыка дүниесінде елеусіз
боп өтіп бара жатқан адамның бірі – Көкбай. Ол Абайдың айтуынша, «Өлең жиған
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***
Абаймен бірталай жыл араластым,
Шешімін әр жұмыстың ақылдастым.
Мұрат етіп өсиетін ләззаттанып,
Жолына білім-өнер қалыптастым

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ
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тырбанып, ән үйренген ырғалып». Оның
үстіне, Көкбай «Әудемжердің» авторы деген сөз расқа шығып келеді. Көкбай–Ленинге арнап ән шығарған адам. Ол осы
«Әудемжермен» тынып, басқа ән шығармағанның өзінде де әңгіме етуге тұрарлық
ән. Өйткені «Әудемжер» – әннің еркесі.
Көкбайдың ақындығы көпке мәлім де, ал
оның әншілігі, ән творчествосы қағаберісте
келе жатыр» деген. (Қазақ әдебиетінің
тарихы. 1-том, 2-кітап. Алматы, 1964,
188-бет).
Міне, осы келтірілген бірнеше деректерден-ақ «Әудемжер» әнін Көкбайдікі
деуге қақымыз бар.

? Б
Б II Л
Л Г
Г II М
М

К
К Е
Е Л
Л Г
Г Е
Е Н
Н

• Арадағы қыл өтпестей
достықтың сыры неде?
Алғаш Абайдың ақын шәкірттерін зерттеп, әрқайсысының аттарын жеке-жеке
атап, өмір-деректерін хатқа түсірген Мұхтар Әуезов болса, кейін оның ісін жалғастырған ғалым Қайым Мұхамедханов еді.
Алашына адал қызмет еткен осынау асыл
азаматтардың артында қалған ұрпақтары,
мына біздерге қалдырған құнды деректеріне сүйене отырып, біз Көкбай тұлғасын
ашуға тырысамыз.

ТУ БИЕ МІНІП, СЕМЕЙГЕ ТАРТҚАН
«КӨК ТЕНТЕК»
Абаймен 25 жылдай жолдас, дос болған Көкбай Жанатайұлы 1861 жылы қазіргі
Семей облысы Абай ауданында туған.
Тобықты ішінде Көкше руынан. Көкбайдың
үшінші атасы – Есбай, Көкше ішіндегі жуан
ата саналады. Есбайдың бес баласы: Сарымсақ, Сапақ, Жамантай, Көбентай, Бәйтен. Бұлардың бесеуі де шетінен ділмар,
шешен әрі пысық болып, «Есбайдың бес
жүйрігі» атанған. Сапақтың баласы – Қаратай шешен, Құнанбаймен тізелес, көкшенің рубасы адамы. Жамантайдың баласы – Жанатай. Жанатайдан – Көкбай. Сол
заманның үрдісі бойынша, алғаш сауатын
10 жасында ауылдың Төлетай деген молдасынан ашқан Көкбай 15 жасқа келгенде
бозбалалық құрып, оқуын тастап, ойынсауық қуып кеткен еді. Алайда Жанатайдың
жаман ұлы есті тентектердің қатарынан
табылып, кешірек те болса, есін жиып, 17
жасқа келгенде Семей қаласына оқуға аттанады. Оған үлкен себепкер болған кейіннен Алашорданы құрушы арыстардың ең
алғашқыларының бірі болған Әріп Тәңірбергенов еді. Көкбайдан екі-үш жыл бұрын
Семей қаласындағы үш кластық орыс
училищесіне түскен Әріп жазда ауылына
демалысқа келген сайын қаланың тұрмыссалтын, орысша оқудың қажеттігін, онда
тағы Әнияр Молдабаев, Айтқазы Жексенаев, Ысқақ Солтабаев сияқты тобықты
елінің жастары оқитынын естігенде, Көкбайдың оқуға деген құштарлығы онан
сайын арта түседі. Алайда ол ойын әкесіне
айтса, ол мақұлдамайды. Алған бетінен
қайтпайтын, өршіл мінезді, жігерлі жас
Көкбай «жіберсең – қолыңнан, жібермесең
– жолыңнан» деп, әкесінің бір ту биесін мінеді де, «Семей қайдасың?» деп бір-ақ
тартады.

«СЕМЕЙГЕ АБАЙ КЕЛСЕ, БІЗДЕ –
ДУМАН» НЕ КӨКБАЙ АБАЙМЕН
ҚАЛАЙ ДОСТАСТЫ?
Ауылдан қашып келіп, орыс мектебінің
есігін алғаш ашқан Көкбай зерек, алғырлығының арқасында барлық пәнді жақсы
меңгеріп кеткенімен қоймай, енді қолына
қалам алып, өлең жаза бастайды. Сыбанның бір сараң байының Сымайыл дейтін
баласының мінез-қүлқына ыза болған
Көкбай оған өлең жазады. Әріпті де іліп,
әдейі сөзге шақырады. Сөйтіп, екі ақын
әзіл-шыны аралас айтысып кетеді. Көкбай
айтыстың соңында, Әріпті Абайдан үлгіөнеге алуға шақырып:
Семейге Абай келсе, бізде – думан,

Б
Б II Р
Р

Бірінші қатарда: А.Байтұрсынов, М.Жакежанов, К.Жанатайұлы, Т.Құнанбаев, Ж.Әтіков.
Екінші қатарда: Ж.Бағымбаев, М.Дулатов, Қ.Мұңайтпасов, С.Қадырбаев, Е.Омаров. Семей, 1918 жыл.
Ән салып, босамаймыз айғай-шудан.
Басқосу, бақастасу, мәжіліс құру,
Секілді бір ғылымның жолын қуған.
Тарихтан неше түрлі Абай сөйлеп,
Өзгелер отырады аузын буған.
Бір барсаң, мәжілісінен кеткің келмес,
Хакімдей Аплатон аңырап тұрған, –
дейді.
Абай қалаға келген сайын Көкбай
сияқты оқып жүрген жастарды жинап, қалай оқып жүргендерін сұрап, біліп, ақылкеңес берумен қатар, өздеріне де ән салғызып, өлең айтқызып, олардың өнер,
талаптарын мадақтап, көңілді, мағыналы
мәжіліс жасап отыратын болған. Ол жастардың кейбіреулерін оқуға түсірген де
Абайдың өзі еді. Көкбайдың «Семейге
Абай келсе, бізде – думан» дейтіні де осы
болатын.
Ал енді Абаймен қалай етене араласып,
арадан қыл өтпестей дос болуына алғаш
түрткі болған оқиға жайлы Көкбай өз естелігінде былай баяндайды: «Ел ішінің ақы
алысып, ақы берісіп жатқан сиезі еді. Мұны өткізуге Семейден Досовский деген ояз
келіп еді, сол бір ісімді жақтырмай, мені ел
кісілерінің ортасында тұрғанымда, стражниктерін (атарман) жіберіп жазаламақшы
болды. Әлгілер ерікке қоймай, әкетіп бара
жатқан соң, қасымда еріп жүретін өлеңші
жігіттерім бар еді, солардың біреуінен
Абайға бір ауыз өлеңмен сәлем айтып жібердім. Ол кезде ән салып, өлең айтатұғым,
қасымдағы жолдастарым да сондайды
әдет қылатын. Оязға әкелген соң, Абай
келді де, «жазығы не?» деп істің жөнін
сұрады. Содан кейін Досовский: «Бұған
біреу басшылық етіп, тәрбиесіне алмаса,
мына елдің ортасында арызқой, пәлеқұмар
болып, бұзылғалы жүрген адам. Сен тәрбиеге алып, міндетті болып, түзетемін
десең, берем. Әйтпесе, жазаға ұшырайтын
ісі бар», – деді. Абай маған кепіл болып,
алып шықты. Осыдан кейін Абайдың жолдасы болдым. Жолдастығым 25 жылға созылды. Жаңағы оқиға 1880 жылдардың
шамасында болып еді. Содан 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 әредік толас болғанда ғана өз үйіме
бір жұма, көп болса, он күнге рұқсат алып
келіп, артынан қайта барамын», – дейді.
(Абай. Толық жинақ,. 1933, 387-бет).

АБАЙ НЕГЕ КӨКБАЙ БОП
ЖЫРЛАП, КӨКБАЙ БОП
ЖЫЛАДЫ?
Алғаш Абай 1889 жылы өзінің «Жаз»
атты өлеңін «Дала уәлаяты газетінің» № 7
санында Көкбайдың атынан жариялаған
тарихи фактіні жадыларыңызда жаңғырта
отырсақ. Өлеңнің басында былай деп түсінік берілген: «Семей уезі Шыңғыс елінің
қазағы Ибраһим Құнанбай ауылының Ба-

қанас өзенінде Көпбейіт деген жерге қонып жатқандағы түрі. Кісіден үйреніп жаздым. Көкбай Жанатайұғлы». Ал енді осының мәнісін кім қалай түсіндіреді?
– Сол кезде, – дейді Мұхтар Әуезов, –
Абай айналасындағы бар ақынның ішінде
суырыпсалма, импровизацияға ең жүйрік
ақын Көкбай болғаны даусыз. Сол талантын
бағалап, Абай мұны өзі жазып жүрген алғашқы өлеңдеріне ие қып шығарды.
Ал Көкбайдың өзі бұл жайлы естеліктерінде: «1880 жылдан бастап, 1886 жылға шейін Абай әрбір өлеңді жазып жүрді.
Бірақ бұл уақыттағы сөздерінің барлығын
«Көкбай сөздері» деп жүргізді. Кейін Омбыда шығатын «Дала уәлаяты» мен «Серке» газеті шыққанда, бірер өлеңін тағы
менің атымнан жіберді. «Сорлы Көкбай
жылайды, жылайды да жырлайды» дегенді
мен қылып қойып, өзін айтып еді. Осы хал
86-жылға шейін 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, бәріміз жайланған соң, Абайға
келіп едім: «Өлең Көкшенің бойынан
асайын деді ғой», – деді. Мен: «Асса, басында мен қолқаланып алған нәрсе емес
еді. Енді өзіңіз ретін тауып, қайта аларсыз»,
– деп қалжыңдадым. Сөйтсем, сол күні
«Жаздыгүн шілде болғанданы» жазған
екен. Оқып берді. Өзі жазған өлеңіне 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 дейді.

«САБАЛАҚ» НЕМЕСЕ «АҚАУЫЗ
АТТЫ ЖАЗАМЫН ДЕП...»
Көкбай Абайдың ақын шәкірті бола
жүріп те көп іс тындырған. Соның бірі –
«Сабалақ» дастаны Абайдың тапсырмасы
бойынша жазылған еді. Ол жайлы ұлы
Мұқаң: «Онысы Абылаймен содан бергі
замандар турасындағы тарихтық тартыстар
жөніндегі тақырып болады. Көкбай сол
Абай берген деректер бойынша ұзақ шығарма жазады. Мұнда Абылай заманын
айтып кеп, содан Қасымға, Есенгелді, Саржанға ауысады. Әңгімелі поэмасының
айқын жіктелетін екі бөлімі бар. Мезгілі,
мазмұны, кейіпкерлерінің қалыптасу айырмасына қарай, бұл ұзақ шығарманы айқын
екі дәуірдің адамдары турасында, екі ұдай
бағытта жазылған шығарма деп жіктей
аламыз. Сонда поэманың алғашқы бөлімін
Абылайға арналған «Сабалақ» поэмасы
деп атауға болады. Екінші бөлімі Абылай-

дың бір топ нәсілдеріне арналады», –
деген.
– Бір жылы менің өзіме: «Абылай хан
мен Кенесарының қазаққа істеген еңбектерін ұзақ әңгіме қылып айтып беріп, «осыны өлең қыл» деді, – деп бастайды Көкбай
бұл жайлы естелігінде, – ...күндіз-түні тыным алмай жаздым да, 5-6 күнде бітіріп,
Абайға қарай қайта жүрдім. Абай бұл уақытта үлкен ауылынан бауырдағы ауылына, тоқалынікіне барып, сонда жатыр екен.
Кіші ауылы – «Аралтөбе» деген жерде. Үлкен ауылы, Ділдә қыстауы – Ақшоқыда.
Біздің ауылдан 70 шақырымдай жерде еді.
Кеш болып, ел орынға отырған кезде, кіші
ауылға жетіп, Абай отырған үйге сәлем беріп кіріп келдім. Үйде кісі көп екен. Алдарына кешкі шайды жаңа алған екен. Кірген
жерімде сәлемімді алмастан:
«Абылай келді ме?» – деді...
... Мен сұрағына: «Келді», – деп едім:
– Олай болса, айт! – деді.
Сонан соң барлық киімімді шешінбестен, отыра қалып, айта бастадым. Өлеңді
алғашқы айта бастағанымда тымағымның
бауын да шешкен жоқ едім. Тегінде «шешінейін, жайланайын» деген сөз Абайдың
ықыласын қайтарып тастайды. Сондықтан
өлеңді айта отырып, тымағымды шешіп бір
алып қойып, тағы бір әредікте белдігімді
тастап, содан өлеңнің желісін үзбей отырып, сыртқы киімді тастап, жүгімнен біртебірте барып қана босандым...
...Өлеңді әнге 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 әкелді. О да
суып қалды. Абай да, басқа ешкім де ішкен
жоқ. Сонымен үшінші самаурын келгенде,
Абылай мен Кенесарының жорығын аяқтатып барып, енді Наурызбайға көшіп едім,
бұған келгенде: «Енеңді ұрайын, ашулы
тентек, Кене ханның бағын да осы алып
еді. Енді шайыңды іш!» – деп, Наурызбайдың жайын бұл арада тыңдағысы келмеді.
Осы өлеңдердің ішінде Наурызбайға
Меркенің бегі берген Ақауыз аттың тұлғасын сипаттап едім. Ол атты менің сөзімнен сынады да: «Мұның шыға шауып,
жайылып қалатын ат болған екен» – деп,
сол күндерде Ақауыз атты жазамын деп,
«Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ»
деген белгілі ат сынын шығарды. Басында
мұны Ақауыз аттың сыпаты деп айтқан соң,
мен: «Абылай-Кене жырына кіргізейін бе?»
– деп сұрап едім, «Бұл шіркіннің өзі де мес
болып кетті ғой», – деп кіргіздіртпеді.
(Материалдар «Абай» журналының
мұрағаттағы тігінділерінен алынды)
Бетті әзірлеген
Мәриям ӘБСАТТАР
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Көкбайдың мешіт-медресе ашқаны рас па?

Көкбай қалай қайтыс болған?

Көкбайдың молдалық қызметке арнайы тағайындалып, бала оқытып, халықтың имандылық сауатын ашу мақсатымен мешіт, медресе ашқаны рас па?

Абайдық ақын шәкірті Көкбай қай жылға дейін өмір сүрген? Оның қазасы
жайлы нақты мәлімет сақталған ба?

Қ.Мұхамедханов «Абай мұрагерлері» кітабында ақынның туысқаны, шәкірті Есентай Бердиннің 1950 жылы тапсырған естелігін келтіреді:
«Көкбай 43 жасында өзінің Тақыр өзеніндегі
қорасының қасынан медресе салып, бала
оқытуға кіріседі. Медресесі сегіз бөлмелі, астыүсті тақтайлы, кәдімгі қала медресесінің үлгісімен салынған еді. Бұл медресені салу қаражатына болысқан Семейдің және қырдың байлары болды». Мұражайдың ғылыми қорындағы
Ахметбек Мұртазаұлының естелігінде: «Халықтың тікелей көмегімен, Абайдың нұсқау ақы-

Ертұрған БОЛАТҰЛЫ, Өскемен
лымен салынған. Көкбай ақынның медресесін
сол кездегі ең алғашқы бес болыс – Тобықты
еліндегі ашылған оқу орны екенін толық бекітемін», – делінген. «Медресе ашылып, ең бірінші жолдама алып, сабақ беруге рұқсат қағазды арнайы алған біз едік», – делінген. Медетбай Әділше ұлы (Бөкенші елінен), Нұртай
және Кенжеғұл молдалар. Медреседе Найман,
Тобықты, Керей, Уақ – төрт ру елден жиналған
шәкірттер азық-түлігімен келіп, жатып оқыған.
Оқу мұсылманша, орысша екі тілде жүргізілген.
Оқушылар саны 200-300 адам болған.

Көкбай мешіті 1908 жылы салынған. Ахметбек Мұртазаұлының естелігінде: «Бұл мешіт халықтың, Көкбайдың туған-туыстарының көмегімен салынды. Тек ағаш (мәтше,
тақтай) т.б. құралдары әр болыстан арнайы
жіберілген көмек ретінде ат-арбамен тасылды. Негізгі кұрылысты басқарушылар: ағаш
жағын Нәби деген татар, ал қалау жағын
Сайфутдин (ол да татар). Нәби семьясымен
келіп, медресенің бір үйінде тұрды. Бұларды
Семейден жалдап әкелген. Мешітті салуға
тікелей қатысушылар сол кездегі ел аузына
ілініп жүрген ағаш-балта шеберлері атақты
Берлібек, Мұқамеджан, Өкімбай деген адамдар еді», – делінген. 1908 жылы күздігүні
мешіт толық салынып бітті.

Бағлан, Семей қаласы
1920 жылдардан бастап Көкбайдың
денсаулығы күрт төмендей бастайды. 1861
жылы дүниеге келгендігін ескерсек, ақын
бұл кезде 60-ты алқымдаған ел ағасы бола
бастаған кезі екені түсінікті болады. Әйтсе
де, қазақбайшылыққа салынып, «кәрілік
қой» дей салмай, дертінің диагнозын дәл
анықтау үшін дәрігерге қаралуды жөн көреді.
Сол үшін де 1922 жылы арнайы Омбы
қаласына барып қаралады. Сірә, одан дерті
айыға қоймаса керек, араға жыл салып,
1923 жылы Мәскеуге арнайы сапар шегеді.

Алайда ауруынан сонда да айыға қоймады.
Сонан соң 1925 жылы қайта қаралуға
Мәскеуге екінші рет аттанады. Бұл ақынның
соңғы сапары екен. Ауылдан ұзай бере,
Күшікбай кезеңіне жеткенде, Көкбай ақын
ақтық демін соңғы рет алып, ақыретке
аттанып кеткен екен.
Көкбай Жанатайұлының қазасы туралы
«Көкбай молла қайтыс болды Семей уезінен»
деген қаралы хабар сол тұста шығатын «Қазақ
тілі» газетінің 1925 жылғы 20 қазанындағы
100 (631) санында жарияланған еді.

Бұлғыннан ішік кидім кәмшат жаға,
Сарп еттім дүниені білмей баға.
Талай қыз «Ақылжан» деп тұрушы еді,
Дейтұғын сұмдық шықты-ау: «Ақыл аға».
***
Бір ән тауып Әлекем бер деген соң,
Матай да алыс бірталай жер деген соң.
Он минутта ойыма осы ән түсті,
Қапаш-құпаш қолымды сермеген соң.

e-mail: info@alashainasy.kz
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***
Нағашым – Ер Қазыбек әулие өткен,
Фәниден уақыт жетіп о да кеткен.
Сасқан жан жер шетінен бабам десе,
Аруағы көз ашқанша келіп жеткен.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ
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Ақылбайдың бел суы

Ақылбай - поэма жанрының қас шебері
Адамзаттың Абайының «ұстаздық еткен жалықпас үйретуден
балаға» деуі – айналасына талапты, өнерлі жастарды жинап, өнерге
баулуынан туған ұлағатты қағида. Өлең-сөзге бейім өрендерді
сілкілеп сынау арқылы, ұстаз оларды тезге салды. Ақындықтың
қыр-сырын меңгертті. Терең де ойлы өлең құрауға машықтады.
Осылайша «Абайдың әдеби мектебін» қалыптастырды. Ұлы
ақынның кіндігінен тараған балаларының ақындыққа жақын
болуы – әкесінің әнге әуес, күйге құмар болуымен қатар, қанмен
дарыған тек пен тәлім бұлағының жемісі. Биыл 150 жыл толып
отырған тұла бойы тұңғышы Ақылбай – әдебиет әлеміндегі
талайды шаң қаптырарлық қауқары бар, нағыз ақын.

Жадыра ЖҰМАКҮЛБАЙ
Құнанбайдың кіші әйелі Нұрғаным баласы болмаған соң, Абайдың 16 жасында
көрген тұңғышы Ақылбайды бауырына
басып алады. Сол себепті ол әкесіне інісіндей болып, шолжаң, ерке өседі. Абайдың
дұшпандары Құнанбайдың «мырзасы»
атанып кеткен ұлымен арасын ашпақ
ниетте болады. Бір іске көңіл қойып, бел
шеше кірісер болса, Ақылбай аса қабілетті
жас. Бірақ жастайынан еркін кеткен баласының бұл мінезіне кейіген Абай «Атаанаға көз қуаныш» өлеңін жазған соң,
Ақылбай сабасына түскен екен. Әкесінің
ой салған өлеңі мұнан кейін Ақылбайды
ақындыққа жетелейді.
Ақылбай Құнанбай ауылының молдасынан ескіше оқып, хат танығаны болмаса,
ұзақ уақыт оқымаған. Негізгі сусындаған
дариясы – Абай берген үлгі-өнеге мен
орыс әдебиеті.
Абайдың ақын шәкірттерін тұңғыш
зерттеуді бастаған Мұхтар Омарханұлы
«Абай шәкірттері туралы» мақаласында
шәкірттерін айта келе, шәкірттерінде Абайдың стилі бар екендігін айтады: «Бұлардың
еңбектерін шолуда, алдын ала есте тұтатын
бір жайды ескере кету керек. Ол – осы шәкірт ақындардың еңбек үлгілерінен және
айқындап көріне түсетін, Абайдың өзінің
ерекшелігі болады».
Бауыржан ЕРДЕМБЕКОВ, филология ғылымының докторы, профессор:
– Ақылбай – Абайдай кемеңгер
ақынның тұңғышы ғана емес, талантты
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шәкірті, ұстазының тапсырмасымен тау
халықтарының өмірінен және Африкадағы зұлыстар жайлы оқиғалы дастандар жазып, қазақ әдебиетіндегі поэма
жанрының қалыптасуына өзіндік үлес
қосқан көрнекті ақындығымен қоса,
бірнеше музыкалық аспаптарда ойнаған өнерпаз, күйші, әндері халық
арасына тараған әнші, композитор. Табиғатынан дарынды, бірақ құлшынысы
солғын, көңілі жүйрік болғанмен, қылған ісі марғау Ақылбайды қамшылап,
талантты да, талапты шәкірттерінің қатарына қосып, біз білген дәрежеге жеткізген – әке Абайдың, ұстаз Абайдың
қамқор қарекеті.
Ақылбайды ақын ретінде танытқан –
оның поэмалары. Ақынның үш поэмасы:
«Дағыстан» (Кәрі Жүсіп), «Зұлыс», «Жаррах
батырдың» соңғысы бізге жетпеген.
«Дағыстан» – Абайдың ақын шәкірттеріне өзі ұсынған тақырыбы. Поэманы бәрінен бұрын жазып бітірген Ақылбайдың
поэмасы Абайдың да, өзге шәкірттердің де
көңілінен шығады. Әуезовтен кейін Абайдың ақын шәкірттерін зерттеген белгілі
абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедханов
«Абайдың ақын шәкірттері» атты еңбегінде
Ақылбайдың ақындық қарымына мынадай
баға береді:
«Абайдың үлгі-өнегесімен Ақылбай заманының саналы азаматы, әдебиетке шын
берілген ақын болады. Абайдың әдебиет,
өнер, білім, адамгершілік, мә де ниет
жайындағы өсиеті Ақылбайдың дүниеге
көзін ашады. Әсіресе орыс мәдениетінен
өнеге алуы, орыс әдебиетінен үлгі алып
өсуі, ақындық талантына кең жол ашады.

Ақылбай Абай өсиетін тыңдап қана емес,
өз бетімен орыс ақындарын оқуға, терең
түсініп ұғуға қолы жетеді. Пушкин мен
Лермонтов Ақылбайдың сүйікті ақындары
болады. Осындай ұлы ақындарды оқып,
үлгі алған Ақылбай қазақ әдебиетінде тұңғыш Кавказды жырлаған ақын».
Ақылбай ағылшын жазушысы Хаггардтың даңқын асырған «Сүлеймен патшаның
қазынасы» («Копи царя Соломона») атты
романы желісінде «Зұлыс» поэмасын жазып шығады. Бұдан біз Ақылбайдың тек

орыс емес, әлем әдебиетіне де қызығушылығы болғандығын аңғарамыз. Поэма
жазу біреулер үшін жеңіл көрінгенімен,
өлеңмен роман жазу оңай шаруа емес.
Сю жет тер желісіндегі әсерлілік пен
кейіпкерлер образын суреттеудегі көркемдік Ақылбайды шын мәніндегі поэма
жанрының қас шебері еткені анық. Әдебиетші Қ.Мұхамедханов Ақылбай бұл поэманы толық аяқтағандығын айтқан. Дегенмен бізге түгелдей жетпегендіктен, дастанның толық нұсқасымен таныс емеспіз.

ТҮЙІН
«Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да, тартпай қоймас негізге», – деп Бұхар жырау жырлағандай, қалыбына тартып туған Ақылбай
әкесі Абай берген тәлім суатынан сусындап, арлы азамат қана емес, арқалы
ақын болып та қалыптасқандығына – оның шығармалары дәлел. Өзіндік қолтаңбасымен қазақ әдебиетінде есімі қалған Ақылбай Абайұлы поэма жанрының жүйрігі екені аян.

...Көпсақау уақ руының қонысы екен. Қонысының олай аталуы,
бір қауым туыстардың дені сақау болса керек. Арғы жағындағы
арасы жарты шақырымнан салынған екі қора, алдындағы
Қараған Ақтамақ қорасы, Ақтамақ қарағаны аталады. Бұл
қоныстағы ағайындар да 1930 жылдардағы аштықта ірге көтерсе
керек. Оны сол көп сақаудың бірі Жұмаш қарт айтқан еді.
Ал Ақтамақты Ақылбай ақынмен байланысты сөйлеуге керек. Ақыл ағаң Құнанбай мырза кенжесі саналып, неде болсын,
еркін, алшаң жүрген ақынның «Ата-анаға
көз қуаныш» өлеңінде ұнамаудың сарыны
болуы да Ақыл ағаңның жауапсыздау жүріс-тұрысынан болған секілді.
Ақтамақ атанған келіншектің есімі Көкен екен. Ақыл ағаң құмартып, Көкенге
құштарлық көңілін білдіріп, сөз салса,
келіншек Ақыл ағаң сөзін не терістемейді,
не құптаса да орындамай, сөзбұйдаға салып, жігіттің төзімін тауысыпты-мыс. Ақылбай Көкенге арнап: «Асықтық сәлем айттым
Көкеніме, жүре берме әркімнің жетегіне»,
– деп, өлеңді әнге де орапты. Қайырмасында:
«Көкен қалқам,
Саған айтам.
Қақтап сиыр саумасаң,
Сені кайтем», – дейді.
Осынша Ақыл ағаң ынтығы Көкен көркі
ерекше болған. Жұрт лақаптап келіншекті
Ақтамақ атандырғанда, біздің жұрт ауылды
Ақтамақ ауылы, қарағанды да Ақтамақ қарағаны деп атап кеткен.
Енді Итжонның етегімен жүргенде Ақтамақ қонысынан үш шақырымдық мүйістен өте бергенде, қалың қарағанды күзе
жатыр. Бұл – Әйгерім күзеулігі. Күзеу қорғаны, күзек тамының да іргетасы жатыр.
Осы күзеуден шығысқа қарай үлкен алқап,
адыр тесінде және бір қоныс – Ақылбайдың
бел суы аталатын қоныс бар. Аты белдегі
су болғанмен, бастау деуге лайық сияқты
орын. Әйгерім күзеулігі мен Байтөбет қыстағының арақашықтығы бес шақырым.
Осы екі ортадағы төбеде үлкен бір құламаған қыстау орны 1961 жылға дейін тұратын.
Сол кездегі ұжым басшылары сол орынды
«Әйгерім күзегі» атап, 1000 қойлық қыстақ
салып, оны 1969 жылы тастап кеткен-тін.

Сөйтсек, ол орын Өскембайдың үшінші баласы Жақыптың немересі Қырбасұлы Қожахметтің 20-жылдарда салдырған қорасы
екен. Төрт-бес жылдан артық қыстамаса
керек. Қожахмет Меккеге барған қажы күзеулігі – Тышқан бауырындағы Қожа адыры аталған жер. Күзеу орны бүгін бар.
Біз Тышқан биігі мен Аралтөбе, Байғабыл, Бөрілі тау төбелеріне де жеттік. Тышқан – Еренайдың Ақбиігімен жалғасып,
Талдыбұлақты бауырына алып тұратын зор
қабырға. Тышқан деген тетемдік, киелі атау
десек те, қашан да, әсіресе қыста биік үсті
тышқан арқасындай бір сызық болып
көрінеді. Бұл биік аты соған ұқсатылып
қойылған. Тышқан биігі іші-тысы бауыр
жерінің Шыңғысы аталады. Бауырдың қандай қатты қысы болсын, осыдан бастап,
Аралтөбе, Байғабыл – Бөрілі еліне өзге
жерден жеңілдеу тиеді. Жер жадысын, мал
жайын білер кісіге бұл өлкеде жайылысы
болмайтын қыс сирек те.
Тышқан, Талдыбұлақ Ақылбай Абайұлының, оның бала, немерелерінің ата қонысы болған. Басында Ақылбай Нұрғаным
қолында өскен шақтан бұл маңды күзеу
етіп, кейіннен 1875-1880 жылдарда қоражай салса керек. Нұрғанымның кейінде
Құтайба қолына ауысып, Тесіпшыққаннан
қора салғызып, Үлкен Ақшоқыға, Құнекең
зиратына жерлегенін айтқанбыз. Тышқанда
үлкен зират бар. Сол зиратта Ақылбайға
әкесінің әлемдік мерекесіне байланысты
Маңғыстаудың ұлутасынан тұрғызылған
кереге там тұр. Біз білетіндерден зиратта
Ақыл ағаңнан өзге бәйбішесі Бағила, жастай өлген Әлімқұлұлы Тайыр, Әлімқұлдың
өзі жерленген. Ақыл аға дүние салған соң,
бұл қонысқа Әлімқұл ие болады.
Бекен ИСАБАЕВ,
«Ұлылар мекені» кітабынан

СЫРЛЫ САЗ

Бір ән тауып Әлекең бер
деген соң,
Матай да алыс бірталай
жер деген соң.
Он минутта ойыма
осы ән түсті,
Қапаш-құпаш қолымды
сермеген соң,
– деп басталатын «Ақылбайдың әнін» әнсүйер әлеуметтің бірталайы біледі.
Расында, Абайдың ақын
ұлы Ақылбайдың артына
өлең, поэма қалдырғанын
қарапайым халық білмеуі
де мүмкін. Дегенмен елдің
құлағына «Қыз Жібек»
фильміндегі Төлегеннің әні
болып жетіп, халқының сүйікті әніне айналған әнді Ақылбайдың шығаратын жөні бар.

Ақылбайдың ақындығымен қоса, ән
шығаратын композиторлық өнерінің болуына оның музыкаға құмарлығы себепші
болса керек. Абай мұражайындағы қолжазба қорындағы Ақылбайдың замандасы
Рақымжан Мамырзақовтың естелігінде
Ақылбайдың сан қырлы өнері баяндалған:
«Ақылбай сауықшыл, әнші, скрипкашы
болатын... Домбырада қазақтың «Азамат
қожа», «Бұлаң жігіт», «Бес төре», «Асыр
қалша» деген ескі күйлерін тартатын.
Скрипкада Абайдың әншісі атанған Мұқадан үйренген бірнеше түрлі орыс күйлерін
тартатын. Дойбы ойынында Ақылбайды
ұтатын адам бола қойған жоқ».
Шыңғыстау өңірінде Ақылбайдың әйгілі бұл әнінен басқа әндері болған деседі.
Ол туралы абайтанушы Қайым Мұхамед-
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ханұлы да жазған еді: «Өз ойынан шығарған біз білетін екі әні бар. Біріншісі – «Ішік
кидім бұлғыннан кәмшат жаға». Екіншісіне
«мынандай өлеңмен айтылады» деп,
жоғарыдағы біз келтірген «Ақылбайдың
әнінің» алғашқы шумағын жазыпты.
Қайым ата айтып отырған «Ішік кидім
бұлғыннан кәмшат жаға» дегені – бізге

мәлім «Ақылбайдың әнінің» екінші
шумағы. Тек бұл жерде орындаушылардың бізге жеткізген нұсқасындағы сөзінде өзге шеліктер
бар:
– Ішік кидім бұлғыннан
құндыз жаға,
Жас дәуренді өткіздім
бермей баға.
Ақылжан деп тұрушы еді
талай қыздар,
Сұмдық шықты
дейтұғын Ақыл аға.
Бұл әнді әншілер қауымы Қазақ
ССР Халық әртісі Жүсіпбек Елебековтің орындауында үйреніп, айтып жүр. Негізгі жеткізушісі – жазушы Мұхтар Әуезов. Мұхаңның
аузынан осы әнді Жүсіпбек атамыз
алып қалғанда, жары Хабиба да
куә болған. Қағылез апамыз ол туралы өзі айтып берген еді.
Хабиба ЕЛЕБЕКОВА,
ҚР еңбек сіңірген әртісі:
– Шараның (Жиенқұлова –
автор) Болат дейтін баласы үйленіп жатқанда, тойдан соң бір топ
адам қалып қойды. Мұқаң марқұм:
«Сендер өңшең әншілер жиналып отыр
екенсіңдер, мен сендерге бір ән үйретейін», – деді. Мұхтардың ән салғанын әлі ешкім естіген жоқ қой, елдің
бәрінің есі шығып кетті. «Қайсың бұрын
үйренсеңдер, соған бәйге береміз», –

ТҮЙІН
Ақын-композитор Ақылбайдың артында қалды деген небәрі екі
әнінің бірі ғана жетіп, екіншісі ұмыт болған. «Ұмытылған екен» деп,
жабулы қазан күйінде қалдырмай, әлі іздеу қажет. Бәлкім, табылып
та қалар.
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деп күлді. Сөйтті-дағы алдымен әннің
туу тарихын баяндап берді: «Абайдың
әншісі Әл ма ғам бет тің бір баласы
дәулетті қайын жұртына барғалы
жатып: «Оларды дүние апарып
таңғалдыра алмаймыз, бір жақсы ән
шығарып беріңіз, соны айтып барайық», – деп Ақылбайға қолқа салыпты. Тегінде Ақылбай Абайдың өзі ең
осал санаған баласы болса керек. Сол
осалдау баласының өзі небары бес-он
минутта осы әнді шығарып тастапты»,
– деп Мұқаң шырқай жөнелді. Менің
нені болсын, тез қағып ала қоятын
зеректігім бар. Жүсекең оны біледі, сол
үшін де «есіңде сақтап ал» деген
ниетпен мені түртіп қалды. Ортамызда
Күләш пен Құрманбек те бар. Әнді Мұқаң екі рет айтқанда, алдымен солар
қағып алды. Үшінші айтқанда – Жүсекең, төртінші айтқанда Манарбек үйренді. Қазір ойлап қарасам, егер сол
кезде Мұқаң әнді айтпағанда, «Ақылбайдың әні» бұл күнге жетер ме еді,
жетпес пе еді, кім білсін?!.
Тегінде әнде «10 минутта ойыма түсті»
дегендей, қас-қағым сәтте ән тудыру бүгінгі композиторларға қол болмаса керек.
Бұрынғының сал-серілері өлеңді суырыпсалатыны сынды, ән де, әуен, мақам да
ерекше шабыттанғанда туатын болар?!
Әннің туу тарихын Қ.Мұхамедханұлы
«Абайдың ақын шәкірттері» кітабында
Ақылбайға тоқталғанда, былайша баян
етіпті: «Бұл кейінгі әнді Матай еліне, Абайдың бір баласы, Ақылбайдың інісі Тұраштың қайнына, күйеу жолдас болып барарында әнші Әлмағанбет: «Ақыл аға, бір
жаңа ән тауып берші», – дегенде қолмақол айтып берген әні екен».
Ерлан РЫСҚАЛИ

Абайдың бүкіл тірлік-тынысын әйелдерінен, балаларынан, ағайын-туысынан бөліп қарауға әсте болмайды. Роман-эпопеяда Абайдың алғаш ақ некемен қосылған
бәйбішесі Ділдә адуындау, біршама сабырсыздау кейіпте көрінгенімен, оның сонау
Қазыбек биден үзілмей келе жатқан тәрбиеден тәлім алған текті адам болғанын
ешкім де теріске шығара алмақ емес.
Осы пікірге дәлел ретінде ел аузынан
жеткен мына бір оқиғаны баяндап көрелік.
Бірде Ділдә жайлауға шығарда, үй жиһаздарын қақтырып жатқанда жұрттың
көзі алтынмен зерленген бір әдемі тонға
түседі. Сөйтсе, бұл Ділдә ұзатылғанда төркінінен бірге келген асыл бұйымдардың
бірі екен. Осы киімді неше жыл бүлдірмей
сақтап келе жатқан Ділдәнің ұқыптылығына
жұрт жылы лебіз білдіріп жатады, әлгі тонды «мен кием, мен кием» деп Абайдың
бүкіл балалары таласа бастайды. Сонда
Ділдә тұрып:
– Алсаң, менің төркінімді мақтап табан
астында өлең шығарғандарың ғана аласың. Және де кімнің өлеңі жақсы шықса,
соған берем, – деген екен. Осы сәт Ақылбай сайрап қоя береді:
– Арғы атаң – ер Қазыбек әулие өткен,

Дүниеден опасы жоқ ол да кеткен.
«Я, бабам, қолдай гөр»
деп сиынғанда,
Аруағы сол сағатта келіп жеткен.
Бекболат асып туған асыл заттан,
Ол-дағы сыйынғанын жебеп жатқан.
Билеген Абылайдан Орта жүзді,
Қитығына тигенін сайғақтатқан.
Тіленші одан туып, ел билеген,
Арғынға одан қорқып, жан тимеген.
Билікте бұйырғаны ғаділ шығып,
Тентегі мен телісі зар илеген.
Алшынбай – атасынан сары қасқа,
Бір адам сөз айтпаған одан басқа.
Біреуді аға сұлтан қоям десе,
Ешбір жан ешқашан бас шайқамас та.
Өзіме мырза Түсіп – нағашы ата,
Сөзімде, кешіріңіз, болса қата.
Атаңды арғы-бергі түгел айттым,
Аруағын нағашымның тонға сата, –
деп, тонды бас салғанда, Абайдың басқа
балалары іркіліп қала берген екен.
Ділдә ең алдымен ұлы ақынның өз балаларын Абай ауылының ақындық дәстүріне тәрбиелеуге көңіл бөлгенін байқаймыз.
Тоқтархан ШӘРІПЖАНҰЛЫ,
(«Абай» журналы, 1992, №1)

Ақылбай қай жерге жерленген?
Ақылбай үйленген соң, атасы Құнанбай арнайы енші бөліп шығарғанын
білемін. Ақынның зираты сол жерде ме?

Абай атамыздың тұңғышы Ақылбайдан ұрпақ қалды ма? Олардан өнерге
жақыны қайсы?
Ералы ШЫҢҒЫС, Аягөз
лардан естіп-үйренген қырыққа тарта қазақ,
орыс күйлерін орындайтын. Олардың ішінде
«Ала байрақ», «Бұлаң жігіт», «Кертолғау»,
«Балбырауын», «Саймақтың сары өзені»,
«Азамат қожа», «Бес төре» сынды қазақтың
халық күйлері бар. Абай әндері, орыс музыкасынан «Тоска по родине», «Осенняя мечта»
деп өз естуінше атап тартатын күйлерден басқа, аттары есінде жоқ талай ән-күй орындайтын. Исраилдың артында қыздары бар.

Есіл Мұхаңның эпопеясын оқымаған адам тек Семей топырағы,
Абай ауылы ғана емес, иісі қазақтан табылмас, сірә. Себебі
өзеннің бір ғана тамшысынан сол дария суының бүкіл химиялық
құрамын анықтауға болатыны сияқты, осы шығарма арқылы бүкіл
халқымыздың өмір тынысына, салт-санасына, мінез-құлқына,
әдет-ғұрпына терең бойлауға мүмкіндік аласыз. Әрине, онда да
Абайдың өзі айтқанындай, оқырманның «көңілсіз құлақ – ойға
олақ» дәрежесінде болмауы шарт екені өзінен-өзі түсінікті.
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Абайдың Ақылбайдан
тараған ұрпағы бар ма?
Абайдан қалған ер ұрпақ та осы Ақылбайдан тараған. Ақылбайдың Әлімқұл (18791914), Әубәкір (1881-1934), Исраил (18951959) дейтін үш ұлы болса, солардың ел
тоқтаған кісіліктісі Әлімқұл екен. Әлімқұлдың
болыс кандидаты болғаны, жүйрік аттар
ұстағаны айтылады. Әлімқұлдан – Бағыфур,
одан – Эрнест, Бауэр, Айдар. Айдардан – Данияр. Исраил скрипка, домбыраға шебер музыкант болған. Өз әкесі Ақылбай мен Мұқа-

ҰЛАҒАТ

Ақылбайдың жалғыз әні хақында Ақылбайдың шапшаңдығы

Балғынбек РЫСБЕК, Тараз

Ақылбайдың бейіті

Ақылбай – Абайдың бәйбішесі, Алшынбай бидің немересі Жүсіпқызы Ділдадан көрген тұңғышы. Ата дәстүрімен
үлкен әкесі Құнанбайдың бауырында тәрбиеленеді. Ел арасында Ақылбай қыстауы
Тышқан бұлағынан қол созымдай жердегі
көбі уақ руынан мекені «Көп сақаудың
қарағандығы (әр үйінде бір-бір сақауы
болған соң атаған) Көкен келіншекке шығарған әні де бар. Көкен кейіннен «ақтамақ» атанған. Ақылбайдың құштар-

лығын әрі нағашысы, әрі құрдасы Омархан
Әуезұлы тыйып, тоқтатқан екен. Ақылбайдың «Көкен қалқам» әні әлі ұмытылған
жоқ.
1904 жылы Абайдың отбасында қайғылы үш қаза болады. Мағауияның мезгілсіз қайтыс болуына жаны күйзелген әке
Абай ұлынан кейін дүние салады. Абайдың
қырқын беріп жатқанда 43 жастағы
Ақылбай Семейде қайтыс болған. Ол
өзінің қыстағы Тышқанға жерленген.
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«Көп жаңалық қосып,
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырының сондай бір нұсқасын
бергі кезде шығарушы – Абай
үлгісінен тәрбие алған Шәкір
Әбенов».

АЛАШ АЗАМАТЫ

e-mail: info@alashainasy.kz

№161 (613)
14.09.2011 жыл
сәрсенбі
www.alashainasy.kz

Әлкей МАРҒҰЛАН

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДАТ!
Жандос ӘУБӘКІР, филология ғылымының кандидаты, доцент, Абайдың «Жидебай-Бөрілі»
мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайының директоры:

Абай шәкірттері өз
заманындағы қоғамдық-саяси
өмірден тыс қалмаған

– Жандос Мағазбекұлы, сіздіңше,
Абайдың ақындық мектебінің алғаш
зерттелу жағдайлары мен өзіндік
ерекшеліктері қандай?
– Абай – қазақ елінің ұлттық мақтанышы. Ақын мұрасы – халқымыздың рухани
азығы. Абайдың ұлылығы – қазақ пен орыс
халқының, батыс пен шығыстың сан
ғасырлар бойы қордаланған, жинақталған
даналық ойларын, таным-түсінігін, рухани
мәдениетін санасына түйіп, бойына сіңіріп,
алған әсерін кейінгілерге үлгі етуінде. Ал
Абай шәкірттерінің ірілігі – Абай аузынан
шыққан әрбір асыл сөзді, терең ойды, дүниетанымдық мәні аса жоғары философиялық түйіндерді, сезімді көкірегіне түйіп
алуында, Абайдың жаңа бағыттағы ақындық дәстүрін өзінің әдеби мұрасында
дамытуында.
Мұхтар Әуезов негізін қалаған Абайды
тану ілімі тек қана Абай шығармашылығының, Абай даналығының жан-жақты зерттелуімен, ғұмырбаяндық нақты деректердің
мол болуымен толықпайды, ол сонымен
қатар Абай дәстүрін жалғастырған заңды
мұрагер ақындар, өмірде, өнерде, өлеңде
өнеге алған шәкірттері шығармашылықтарымен бірге толысып, қазақ әдебиетінің
үлкен іліміне айналады. Шындығында да,
Шәкәрім мен Көкбайсыз, Әріп, Уәйіс,
Тайырсыз, өз балалары Ақылбай мен
Мағауиясыз Абай әлемін толық таныта білу
мүмкін емес.
Қазақ әдебиеті тарихында Абайдың
ақындық дәстүрі тақырыбы төңірегінде
«Абайдың ақындық айналасы», «Абайдың
әдеби мектебі», «Абайдың ақын шәкірттері»
деген ұғымдар пайда болды. Осы күрделі
әрі тиянақты зерттеуді қажет ететін мәселені
алғаш ғылыми тұрғыда көтерген М.Әуезов
еді. Бұл туралы Қ.Мұхамедханов былай
дейді: «Мұхтар: «Абай жөніндегі ең қызықты, ең соны және әдебиеттік прогрестік
ретіндегі ірі мәселе – Абайдың ақын шәкірттері», – деп 1918 жылдан бастап айтып
та, жазып та келді». Расымен де, «Абайдың
ақын шәкірттері», «Абайдың ақындық
мектебі», «Абай тұсындағы ақындар» деген
ұғым төңірегіндегі пікір ұшқындары 1918
жылдан бастап көрініс бере бастаған
болатын. 1918 жылы «Абай» журналы мен
1922 жылғы «Шолпан» журналының
бетінде жарияланған мақалаларда Абайдың шәкірттері және ұлы ақын ықпалында
болған әдебиет өкілдері туралы алғаш ой
қозғалады.
«Абайдың ақын шәкірттері туралы пікір
Абайдың қайтыс болуына 30 жыл толуына
орай қайтадан көтеріле бастады. Абайдың
әдеби мұрасына түгелдей арналған
«Әдебиет майданы» журналының 11-12санында М.Әуезов абайтану ғылымына
алғаш рет «Абайдың әдеби мектебі»,
«Абайдың толық мағынадағы шәкірттері»
деген атауды ендірді», – деген ғалым
М.Мырзахметовтің пікіріне толығымен
қосыламыз.
– Абай шәкірттерінің ішіндегі ең
көрнектілері кімдер? Олардың шығармаларының мазмұндық, стильдік, көркемдік тұрғыдағы өзара үндестіктері
қандай? Сондай-ақ бір-бірінен артықкем тұстары, өзара айырмашылықтары
туралы не ойлайсыз?
– Абай шәкірттері «анау анандай»,
«мынау мынандай» деп, бір-бірінен бөлуге
келмейді. Мысалы, бір ғана Шәкәрімнің
өзінен Абайдың жалғасы шығып тұр. Сол
сияқты Көкбай мен Ақылбай да – Абайдың
ақындық дәстүрін ұстанған, өзіндік бетбейнесі, қабілет-қарымы, ерекшелігі бар
ақындар. Өлеңдерінің құрылымы, философиялық ой-толғамдары жөнінен кел-
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генде, мәселен, Көкбай шығармалары
көлемділігімен ерекшеленеді.
Мұхтар Әуезовтің Абайдың әдеби
мұрасына арналған «Абай ақындығының
айналасы» атты мақаласы 1934 жылы жарық көреді. Мақалада Абайдың ақындық
айналасы, әдеби мектебі және осы мектеп
өкілдері туралы алғаш рет ғылыми түрде
тұжырым жасалған. «Бұл мәселеде біз
Абай ақынның төңкеріс алдында не
төңкерістен бергі қазақ ақындарына еткен
әсерін айтпаймыз», – дей келе, Мұхтар
Әуезов Абайдың өз төңірегінде, өз
дәуірінде еңбек еткен төрт ақынды бөлектеп
алып, олардың Абай дәстүрін жалғастырған
ақындар екендігіне назар аудартады,
«әдеби мектеп», «шәкірт ақындар» деген
ұғымдарға түсінік береді. Абайдың кезінде
айтып үлгермеген, яки болмаса әдейі
айтқысы келмеген жайларды тереңдей
үңгіген төрт ақын шәкірті деп Абайдың өз
балалары Ақылбай мен Мағауияны және
Шәкәрім мен Көкбай Жанатайұлын атаған.
Міне, осы ақындарды Абайдың толық мағынадағы шәкірттері деп атай аламыз.
Әрине, Абай төңірегінде дәстүрін жалғастырушы, ақындық тағылымынан нәр
алушы ақындар аз болған жоқ. Тұрағұл,
Әсет пен Әріп, Уәйіс пен Тайыр сияқты
ақындар Абайдың даналық, ой, сезім, өнер
мектебінің дарынды өкілдері қатарында.
Абай қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы,
әдебиетіміздегі ренессанстық тұлға десек,
оның шәкірттерінің мұралары ақын дәстүрін
жалғастыруда да, заманының әдебиетін
дамытуда да тек ілгерілеушілік бағытта
болды. Бір ғана Шәкәрімнің өзін алсақ,
Абай мектебінің түпсіз тереңдігін байқай
аларымыз анық.
– Мұхтар Әуезов Абай төңірегіндегі
ақындардың ішіндегі тұғыры биігі деп
бағалаған Көкбай Жанатайұлының
ұстазы Абаймен шығармашылық үндестігі, байланысы қай тұрғыда
көрінді?
– Көкбай – Абай мектебінің адал ұлы.
Өйткені ол – Абайдың ұлағатты принципін
мықты ұстанған ақиқатшыл, шыншыл
тұлға. Ол – Құдай берген табиғи дарынының, ерекше болмыс-бітімінің арқасында
Абай салған даңғыл жолдан таймаған
ақын. Ол ұлы Абайдың шығармаларын
насихаттап, ол жөніндегі ғұмырнамалық
деректерді бізге жеткізуде үлкен үлесін
тигізе жүріп, өзі де өле-өлгенше ұстазының
ақындық өнерін, көрегендік, даналық
ойларын дәріптеп, өлең арнап отырған.
М.Әуезовтің өзі Көкбайдың ақындығы
туралы сөз қозғағанда: «Ол кезде Абай
айналасындағы бар ақынның ішінде суырып
салма, импровизацияға ең жүйрік ақын
Көкбай болғаны даусыз. Сол талантын
бағалап, Абай мұны өзі жазып жүрген
алғашқы өлеңдеріне ие ғып шығарады», –
деп, Көкбайдың жай ақындардың бірі емес,
талантты ақын екендігіне назар аудартады.
Көкбай Жанатайұлының ақындық
талантының ұшталуына, дүниетанымдық
көзқарасының кеңеюіне Абайдың, Абай
мектебінің зор ықпалы болғаны белгілі. Екі
ақын арасында сонау 1880 жылдары
түзілген алтын көпір елге үлгі боларлықтай,
бағыт көрсететіндей шығармашылық, достық жолы еді. Риясыз пәк көңілмен табысып, ұлы достықтың негізін қалаған бірі
– ұстаз, бірі шәкірт ақынның осыдан бастап
бір бағыттағы шығармашылық жолы басталады.
– Абай өзінің алғашқы өлеңдерін не
себепті Көкбайдың атынан шығарды?
– Мұның себебі, біріншіден, оның өз
айналасындағы бар ақынның ішіндегі жақын тартар адам екендігінде болса, екін-
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шіден, Көкбайдың суырыпсалма, импровизацияға ең жүйрік талантты ақындығында
еді. Көкбайдың осы бір қасиеттерін Абайдың өзі де өлеңдерінде бірнеше рет атап
бағалап, аңғартып кеткен. Абайдың өз
тәрбиесінде болған және оның ақылы мен
сыны бойынша тақырыптар таңдап,
көлемді шығармалар жазған «анық шәкірт
ақындар» ішінде ұлы ұстазының өлеңдеріне
аты кірген де жалғыз ақын Көкбай болатын.
Абайдың «Сорлы Көкбай жылайды»,
«Бұралып тұрып» сияқты өлеңдері мен
«Қыз сөзіндегі» бір шумақ – жоғарыдағы
сөздердің айқын көрінісі.
– Соған жауап ретінде Көкбай да
ақын ағасына ерекше ізетпен, ілтипатпен қараған көрінеді...

БІР ПІКІР

... Мұхтар Әуезов негізін қалаған Абайды тану ілімі тек қана Абай
шығармашылығының, Абай даналығының жан-жақты зерттелуімен,
ғұмырбаяндық нақты деректердің мол болуымен толықпайды. Ол
сонымен қатар Абай дәстүрін жалғастырған заңды мұрагер ақындар,
өмірде, өнерде, өлеңде өнеге алған шәкірттері шығармашылықтарымен
бірге толысып, қазақ әдебиетінің үлкен іліміне айналады. Шындығында
да, Шәкәрім мен Көкбайсыз, Әріп, Уәйіс, Тайырсыз, өз балалары Ақылбай
мен Мағауиясыз Абай әлемін толық таныта білу мүмкін емес.
– «Ал кейін Көкбай шығарған өлеңдерді алсақ, бұл жағынан да Абайды үнемі
өзіне ұстаз, аға тұтқан Көкбай барын айқын
танып отырамыз» деп М.Әуезов айтқандай,
Көкбай өлеңдерінен Абай бейнесін үнемі
кездестіріп отырамыз. «Семейге Абай келсе, бізге думан», «Абайдан сабақ алдым
бала жастан» деп басталатын өлеңдерімен
қатар, көптеген шығармасында Көкбай
Абай ұлылығын жыр етуден таймаған. Ол
өзінің
Абайға деген шәкірттік махаббатын
алғаш жазған өлеңдерінің бірінде :
Семейге Абай келсе, бізге думан,
Ән салып босамаймыз айғай-шудан.
Бас қосу, бақастасу, мәжіліс құру,
Секілді бір ғылымның жолын қуған.
Тарихтан неше түрлі Абай сөйлеп,
Өзгелер отырады аузын буған.
Бір барсаң мәжілісінен кеткің келмес,
Хакімдей Аплатон аңырап тұрған.
Келбеті біліміне лайықты,
Япыр-ау, мұндай адам қалай туған?..
– деп білдіреді.
Ақын мектебінің бір күнгі дәрісінің,
шәкірттерімен болған бір ғана мәжілісінің
көрінісінен Абайдың жан-жақты қырлары:
тарихшылығы, ұстаздығы, Аплатондай
данышпан хакімдігі, ғалымдығы байқалса,
екіншіден, осындай ұлы адамнан үлгіөнеге, тәрбие алған шәкірттердің де осал
болмастығы аңғарылады.
– Ал Көкбай Жанатайұлының Абай
жөніндегі естеліктері абайтану саласын
жолға қою, жүйелеу ісіне үлкен үлес
болып қосылды деп айта аламыз ба?
– Әрине. 1924 жылы Абайдың дүниеден өткеніне 20 жыл толуына орай Семей
қаласында әдеби кеш өтеді. Көкбай осы
кеште Абайдың мінез ерекшеліктерін, өзі
білген ұстазы жайлы әңгімелерді, Абайдың
ақындық тұлғасын сипаттап шығады.
Көкбайдың осы пікірлері Абай мұрасы мен
ақындық ерекшеліктерін танып бағалауға
үлкен көмегін тигізген. Көкбай әңгімесінің
аса құндылығына Мұхтар Әуезов жоғары
баға берген. Әрине, данышпан ақынмен
25 жыл жолдас болып, үнемі қасында
болған Көкбайдың Абай туралы берер
мағлұматы шексіз болатын. Мәскеу, Томск,
Ленинград сияқты қалаларға шейін барып,
ауруынан жазылсам деп жанталасып
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Жұмакүлбай БАЗАРБАЙҰЛЫ
(1900-1989) Мұқыр болысында
(қазіргі ШҚО Абай ауданы Көкбай
ауылы) туып-өскен. Шыңғыс елінің
ежел ден қалыптасқан әншілік, жыршы лық, шешендік өнерін, салсерілік салтанатының үлгісін кейінгі
ұрпаққа үлгі-өнеге етіп жеткізген
жаны жайсаң, сегіз қырлы өнер иесі.
Аякөзде мал емдеушілер курсын
бітірген. Ол – халқының қуанышқызығының көркі, мұң-мұқтажын,

Ернұр БЕКЕН, Астана
мұрат-мүддесін жырлап, қайғы-қасіретіне басу айтып, алданыш, таяныш болған жан. Сондықтан тоқсан
жасаған қария әрқашан халықтың
құрметіне бөленді. Елі еркелетті. Жүкең әзіл-қалжың, тапқырлық өнерімен кәрі-жастың құрдасы, сырласы,
сыйласы бола білді. «Жүкең айтқан»
дейтін сөз, «Жүкеңше» дейтін мінезәрекет, ойын-оспақ, әжуа, мадақ
үлгісі көп. Көкбай ауылында ақынактердің қонысында «Жұмакүлбай

мен тоғызқұмалақты қызығып ойнайтындығы, жас кезіндегі аңшылығы – барлығы
Көкбай естелігінде көрініс тапқан. Сол
себепті де Көкбай Жанатайұлының Абайдың мінез көріністері туралы айтқан
естелік-әңгімесі абайтануға қосылған
құнды деректің бірі деп білеміз. Мұхтар
жазған Абай өмірбаянына бұл еңбектің
тигізген үлесі ерекше мол. «Онан соң
Абайдың өмірбаянын толық етіп жазуда да
Көкбай айтып берген материалдар аса көп
еді. Олар құнды деректер болатын. Тек
Көкбайдың Абай тұсында айтқан естелігі
толық жазылмады. Бірақ 1933 жылы біз
құрастырып жазатын алғашқы толық өмірбаянның көп фактілері Көкбайдың аузынан
алынған», – дейді Мұхтар Әуезов.
Абай шығармалары жинағының толық
болып шығуына да Көкбайдың еңбегі зор
болғанын атап айтуымыз керек. Яғни
Көкбайдың қазақ әдебиетіне қосқан үлкен
үлесі – Абайдың асыл мұрасын аман сақтап, оны кейінгі ұрпаққа жеткізгендігі. Дана
ақынның дара шәкіртінің кемеңгерлігі де
осында.
– Абайдың дарынды шәкірті және
сүйікті ұлы Ақылбай да әке тағылымынан ой түйіп, өнеге алған жанжақты, өнерлі жан болса керек. Бірақ
көпшілік қауымның Ақылбай туралы
білетін мағлұматы өте аз...
– Ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлы
ата жолымен атастырып алған бәйбішесі
Ділдәдан он алты жасында бала сүйеді.
Осы 1861 жылы туған тұңғыш баласын
Ақылбай деп атайды. Ол туғанда Абайдың
өзі де жас, енді ғана жаңа отау құрып
отырған кезі болатын. Құнанбайдың кіші
әйелі Нұрғаным бала көтермегендіктен,
Ақылбайды кішкентайынан бауырына
салып, асырап алады. Ақылбайдың Нұрғанымның қолында тәрбиеленіп, әкесі Абайдан аулақ өскенін, ең бастысы, оның
аңқаулығын пайдаланған Абайға қарсы
адамдар әке мен баланың арасына от
жағып, зұлымдық айла жасап, бір-біріне
қарама-қарсы қойып, екеуін тіпті ажыратпақ та болған.
Елдің жымысқы әрекетін, баласының
сенгіш, аңқылдаған мінезін байқаған Абай
осы кезде «Ата-анаға көз қуаныш» деген
өлеңін жазған. Онда Абай әр ата-ананың

баласын мәпелеп, еркелетіп өсіретінін,
олардың тәлім-тәрбиесіне айрықша мән
беретінін баяндай келіп, егер бала жасынан
отбасы, ошақ қасынан аса алмай, үйкүшік,
жасық болып өссе, онда әке-шеше еңбегінің
зая кететінін, үміт-арманының орындалмайтынын, баланың жағымсыз тәрбиелерден
пайда болған жағымсыз әдеттерін айтады.
Сондықтан ақын жас ұрпақты жаңалық
атаулыға үйір, талапты, жігерлі болуға,
қатарынан қалмауға, масыл болмауға
шақырады. Елін, жерін сүйер, ата-анасын,
туған-туысқанын сыйлар жақсы азамат
тәрбиелеуді басты шарт етіп қояды.
Абайдың бұл өлеңі бейқам жүрген
талантты Ақылбайға үлкен ой салып, қатты
толғантады. Бұл кезде Абай ауылы ақынжыршыларға толы, Абайдың ақындық
мектебінің мағыналы сәттері өтіп жатқан,
шәкірттерінің ұстазы төңірегіне жиналып,
нағыз үлкен үлгілі мектепке айналған
болатын. Бұл әрі Ақылбайдың жігіт ағасы
болып қалған кезі еді. Содан бастап Ақылбай Абай алдында ақын шәкірт болып,
өзінің талантты інілеріне ақын аға, Ақыл
аға атанып өтеді. Абайдың ақындығын
танып, оның ақын шәкірттерімен болған
мәжілістері мен өсиеттері қатты әсер еткен
соң, Ақылбай өз бойындағы дарынын,
ақындық қасиетін жарыққа шығара
бастайды.
Ел аузынан жеткен әңгімелер Ақылбайды бай-кедей мен үлкен-кішінің бәрін
бірдей көретін, атының айылы ағытылып
жүрсе де жығыламын, құлаймын деп
ойламайтын, соншама ақкөңіл, аңқылдаған
бейқам адам болды дейді. Дойбы сияқты
ойыннан ешкімнен ұтылмаған. Қылқобызды да, домбыраны да Шыңғыстауының
қайыңы мен тал-терегінен өзі жасап алып,
ойнай беретін музыкант, ақын әрі ісмер
болған. Ең негізгісі, Ақылбайдың ақындық
қарымы да осал болмаған.
– Абай шәкірттерінің өз заманындағы қоғамдық, саяси, әлеуметтік жағдайларға ықпал-әсері, соған байланысты көзқарасы және қарым-қатынасы қандай сипатта көрінді?
– Абай шәкірттері өз заманындағы
қоғамдық-саяси өмірден тыс қалмаған.
Мысалы, Шәкәрім жас шағында болыстық
қызметтерді атқарса, кейіннен депутаттық
қызмет, яғни Семей уездік земство жиынына депутат болып, земство жұмысына
араласады. Шәкәрім және басқа да Абай
шәкірттері әрдайым ХХ ғасырдың алғашқы
жартысындағы қазақ еліндегі ұлт-азаттық
қозғалысты, «Алаш» партиясының негізін
қалаушы Әлихан Бөкейхановты қолдап
отырған. Алаш қайраткерлерімен ертеден
таныс болып, жақсы байланыста болған.
Мысалы, Шәкәрім 1918 жылы Алашорда
басшыларының шақыруымен Семей
қаласына келіп, Алаш соты ретінде билік
айтса, Алашорда үкіметінен кейін 19191920 жылдары Семей уезінің Шыңғыс болысы бойынша халық сот болып қызмет
атқарғандығы туралы ресми құжаттар сақталған. Ал қазақ халқының нағыз қамқоры,
туған халқы үшін бастарын құрбандыққа
байлаған адал азаматтарының тағдыры
Көкбай ақынды терең тебірентеді.
Қарағым, жалғызымсың қазақтағы,
Ұл тумақ сендей болып өз-ақ тағы.

Өгіз өліп, болмаса арба сынып
Өмірің өткен жансың азаптағы, – дей
келе, «Анау бір Орынборда екі жігіт, сенен
соң жұрт солардан қылады үміт» деп,
Орынборда «Қазақ» газетін шығарып
жүрген А.Байтұрсынов пен М.Дулатовты
өлеңге қосады. Осы үшеуі ел тарыққанда
жол сілтейтін, елі үшін тәуекелге бел
байлайтын қазақтың адал перзенттері
екендігін халықтың түсінгендігін айтады.
Көкбай 1901 жылы Мұқыр болысына
молда болып сайланады. Ұстазы Абайдың
ақыл-кеңесімен, рұқсатымен 40 жасынан
бастап Тақыр өзенінің бойындағы
қорасының қасынан медресе салып, бала
оқытуға кіріседі. Медресе алғаш ашылған
жылдары оқушылардың саны өте көп
болады. Көкбай медресесінде оқыған
шәкірттердің естелігіне қарағанда, осы
жылдары 200-300-дей оқушылар білім
алған. Онда бір Көкше не Тобықтының
балалары ғана емес, бірнеше болыстардан
да келіп оқыған.
Медреседе сабақ мұсылманша, яғни
арабша және орыс тілінде жүргізілген.
Көкбай шәкірттеріне араб тілін үйрету үшін
«Араб тілінің қағидаларын» өлеңмен жазып
шығады. Орыс тілін үйрету үшін Семейден
үш орыс мұғалімін жалдап әкелген. Кейіннен
медреседе мұсылманша оқуды халифелері
жүргізсе, орыс тілін Көкбайдың өзі
оқытыпты. К.Жанатайұлы Тақырдағы
медресесінде ұстаз бола жүріп, сол кезде
құрылып жатқан уездік земствоның мүшесі
болады. Абай шәкірттерінің Алаш
қайраткерлерімен жақын араласқандығын
дәлелдейтін бір жайт – олармен бірге түскен
суреттерінің сақталуы.
– Сіздің ойыңызша, Абайдың ақындық мектебі мен шәкірт-достарының
шығармашылығы өз дәрежесінде
зерттелді ме? Осы орайда әдебиетші
ғалымдар назарынан тыс қалып келе
жатқан қандай жайттар бар?
– Абайдың ақындық мектебінің дарынды өкілдері мүлдем зерттелмей жатыр
десек, артық айтқандығымыз болар. Бір
ғана Қайым Мұхамедхановтың 50-жылдардағы қудалауға түскен диссертациясы,
осы негізде кейіннен жарық көрген «Абайдың ақын шәкірттері» атты кітабында әр
ақын жеке-жеке зерттеу нысанына алынған.
Шәкәрімнің сан-салалы шығармашылық
мұрасын каншама ғалымдарымыз зерттеп
жатыр! Сол сияқты Көкбай, Тайыр, Әсет,
Әріп, Төлеу, Сапарғали, Шәкір, Қалихан
сынды ақындар туралы диссертациялар
қорғалып, монографиялар жарық көрді.
«Абайдың әдеби ортасы» жеке докторлық
диссертация дәрежесінде де қорғалды.
Әйтсе де Абай мектебі өкілдері әлі толық
зерттеліп болды деуге еш келмейді.
Мысалға, бір ғана Көкбайды алайықшы.
Ақынның кейбір поэмалары әлі де табылмай
жатыр, сол сияқты араб тілінің қағидаларын
өлеңмен жазған көлемді шығармасы
зерттеу нысанына алынбаған, тіпті толық
мәтіні де араб қарпінен аударылып жарияланбады. Осының өзі алдағы уақытта бұл
бағытта атқарылар қыруар шаруаның бар
екендігін көрсетеді.
Сұхбаттасқан
Роза РАҚЫМҚЫЗЫ
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Шәкірмен айтысқан Жұмакүлбай кім?
Шәкір құрдасы әрі досы Жұмакүлбаймен үнемі қалжыңдасып,
айтысып жүрген екен. Сол ақсақал туралы білгім келеді.

жүрген Көкбай науқасы ауыр болса да,
Абай кешіне келіп, өзі білетін дүниелерін
айтып шығады. Көкбай өз естелігінде
Абайдың мінез көріністерінің ерекшеліктеріне тоқталу барысында, ақындық тұлғасы,
келбеті, адамгершілік қасиеттері сияқты
көптеген жайды қамтуға тырысқан. Абайдың кепілдікке алып, жолдастықтары
басталғаннан бастап өзі көрген, байқаған,
есіне сақтағандарын ешбір қоспасыз,
шынайы баяндайды.
Көкбай әңгімесінде ұстазының шындықты, әділетшілдікті басты орынға қоя
білген қасиетіне де мән береді. Абайдың
ерекше мырзалығы, жомарттығы, дүниеқор еместігі, малшысына адалдығы, ақшаға да сараң болмағандығы, қонақшылдығы

бұлағы» деген бұлақ бар. «Қызыл
отаудың» меңгерушісі болған. 1934
жылы Алматыда халық өнерпаздар
слетіне қатысқан. Ол кезде Жүкеңнің
дауысы тік шырқайтын. Жұмакүлбай
Серке, Қалибектермен қатар
тапсырма бойынша қаншама образ
жасайды. Сынақтан сүрінбей өткен
Жүкеңді Алматыда қалуын сұрайды.
Тума талант елдегі бала-шаға жайын
ойлап, қала алмаған. Әртістігінен
бөлек, құймақұлақ зеректігі бар.
Арғы-бергі қисса-дастандар мен
кейінгі ақындардың өлеңдерін
жатқа оқыған.

Абай дүниетанымын зерделейтін
арнайы орталық бар
Алматыда Абай орталығы бар деп естимін. Ол қай жерде және
қашан ашылған? Қандай жұмыстар жүргізіп келеді?
Жадыра ҚУАНҚЫЗЫ, Талдықорған
Алматыдағы Абай орталығы
– ұлы ойшыл атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университетінің бас корпусында. Сіздің
сауалыңызға Абай орталығының
меңгерушісі, филология ғылымының кандидаты Жабал Шойынбет жауап береді:
– Абай орталығы 2008 жылы

1 қыркүйекте ашылды. Бұл іске
мекеме Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің
ректоры, педагогика ғылымының
докторы, профессор Серік Жайлауұлы Пірәлиев тікелей мұрындық болды. Орталықта жеті адам
қыз мет істейді. Біз Абайдың
мұрасын осы заманға сәйкес

ғылыми түрде қайта қарап, қазақ
ұлтын рухани құлдыраудан сақтап
қалу үшін Абай бастаған қазақ
даналарының дүниетанымын жас
ұрпақ сана сына сіңірумен
шұғылданамыз. Осы мақсатта
жоғары оқу орнында абайтану
пәнін енгіздік. Бұл пән Абайдың
ақындығы емес, хакім Абайдың
даналығын оқытатын пән болып
ерекшеленеді. Ең басты жаңалығымыз – бұл пән жалпы мамандық
студенттеріне арналып отыр.

Айырылды есер түгіл, есті есінен,
Шебер тілі жаңылды кестесінен.
Пысықтар сұғынғаны – ел дәулеті,
Боқ дәметкен төбеттей өртесінен.
***
Оқымаған кертартпа кесулері,
Ел билеп, екі естілер есіргені.
«Момынға күнде зауал» дегені рас,
Адалдың ой-тілегін өсірмеді.

e-mail: info@alashainasy.kz
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АҚИҚАТ

Лебізді бата дегеніміз – халықтың тапсырған аманат-тілегі, келешекке үміт-сенімі.
Ол, негізінен, үш міндетке саяды:
1. Дүниенің бар игілігін өндіретін жұмысшы, диқан, мал өсіруші қауымның
табан ақысын, маңдай терін зая кетірмей,
ысырапқа ұшыратпай ұқсатып, халықтың
қажетіне, игілігіне жарату;
2. Осыған кедергі жасап, кесел келтіретін суыққол сұғанақтарға, қиянатшылзорлықшыл зұлымдарға тыйым салу;
3. Қошеметшіл жағымпазға бой алдырмай, өз ісіңе де, өзгеге де сын көзбен
қарап, қате кетсе, өзің түзей білу. Осы үш
талап үдесінен көрінген басшы ел сенімін
ақтары шүбәсіз, анық. Ендігі менің лебізді батам, тұжырым-түйінім мынау:
Иллаһи аумин!
Халыққа береке, мынау қиын заманда
бірлік беріп, ел тізгінін ұстап, еркіндікке
жеткізген Нұрсұлтанның атақ-даңқы, абыройы зорайып, тарихтың бетіне басылатын
болсын!.. Аллаһу акбар!
(«Абай» журналы, 1992, №1, 77-бет)

Тұрсын ЖҰРТБАЙ, Халықаралық «Алаш»,
І.Жансүгіров атындағы әдеби сыйлықтардың
лауреаты, жазушы, алаштанушы:

Шәкір Абайша өлең жазған

Шыңғыстаудың шежіре қарттары Қабыш Кәрімқұлов, Жұмакүлбай Базарбаев,
Шәкір Әбенов айтатын Абайдың өлеңдері
мен кітаптағы өлеңдердің арасында сөздік,
образдық, ырғақтық айырмашылықтар
бар. Енді оны қағазға түсіру мүмкін емес.
Жұмакүлбайдың аузынан «Абай айтты»
деген үш-төрт ауыз сөз жазып алғам, кезінде «Білім және еңбекке» шыққан да болатын. Артынан қарасам, Абайдікі емес.
Абайға лайықталып жазылған Шәкір қудың өлеңі екен. Шәкір: «Мен кезінде Абай
сияқты өлең жаздым. Жұмакүлбай сияқты
қуларға таратып жібердім. Артынан қарасам, Абайға түк қабыспайды екен. Оларды
қойымды сойып шақырып, «енді сендер
бұл өлеңді ұмытыңдар, бұл өлеңді жазған
мына – мен» деп көздерінше отқа жақтым»
дегені бар. Шалдар ақымақ қылғысы келсе, осындай өлеңдерді айтып беретін. Естігендер «Абайдың өлеңін таптым» деп
жазып жүреміз. Абай жайлы мәліметтер
жинауға бірінші рет Абайға барғанымда,
мені де солай мазақ қылып жіберген. Артынан тіл табысқаннан кейін, Қабыш,
Шәкір, Жұмакүлбай сынды шалдар «ойбай,
Тұрсын келді, бұған шындығымызды айтамыз» дейтін болды. Абайдың жаңа өлеңін
таптым дегендер болса, астарына үңілу
керек. Егер Шәкір Әбеновтің бір сөзі байқалып қалар болса, ол Абайдікі емес. Бірақ
Шәкір ол өлеңдерін «бір-екі-ақ адам айтып
жүр, басқа тірі жан білмейді, оны өзім де
ұмыттым. Абайша өлең жазбақ болдым.
Бірақ Абай бола алмадым» деген еді. Қал-
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жыңның үстіндегі жайлар кейде шындыққа
айналып кетеді. 1975-77 жылдарға дейін
Абай ауданына барып, аты аталған қарттардан Абай туралы естелік алғанда, жаңағыдай қалжыңдарға ұшырастым. Бұлай
әзілдесуінің себебін сұрағанымда, «Абай
туралы болмайтын сұрақтарды қойып, мазаны алатын ақымақ зерттеуші, журналистерге ызамыз келеді» дейтін.
Жазып алған Жадыра ЖҰМАКҮЛБАЙ
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Шәкірдің ән арнаған
Дауасы кім?
Шәкір Әбенұлының өмірінен ойып орын алған
қызы Дауа қандай адам болған?
Шәмшіқамар ЕРҒАЛИ, Петропавл
Шәкір ақсақалдың он жазғандар көп. «Семей
екі ұл-қызы болған. Олар- таңы» газетіне Ақан Кендың көбі жастай өмірден жеханова «Азулы ақынның
өткен. Қыздың үлкені Дауа сүйікті қызы» деген атпен
Шәкірқызы (1945-1966) мақала жазған. «Қыз Жібек»
Ал матыда Қыздар пе- фильміне Жібектің рөліне
дагогикалық институтында кастингіден ең алғаш өткен
оқып жүрген шағында, біті- де осы Дауа болған екен.
рер уақытында кенеттен көз Бірақ Дауаның өзі түсуге
жұмған. Дауа жайлы естелік ықыласты болмаған.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Төлеген ЖАНҒАЛИЕВ, Халықаралық Жамбыл қорының лауреаты, ақын, Шәкірдің хатшысы:

Шәкірдей эпик ақын жоқ қазір
– Төлеген аға, Шәкір ақсақалдың
хатшысы болып, ақынның қасында
жүруіңізге не себеп болды?
– Сол кездегі Абай аудандық райкомының бірінші хатшысы Хафиз Матаев: «Шәкір шалға ие бол, қолжазбасын жинақта»,
– деп маған тапсырған соң, қасынан сегіз
жыл бойы бір елі қалмай, осы күні ел айтып жүрген бар шығармасын жинадым. Екі
кітабын шығаруға атсалыстым. Шалдың
қасында жүрген өмірім еш зая кеткен жоқ.
Бірінші, ел таныды. Ә.Нұршайықов, З.Қабдоловтар «шалды ертіп жүрген –Төлеген»
деп, мен туралы да жазды. Шәкір арқылы
еліміздің маңдайалды жазушылары Әзілхан Нұршайықов, Әбу Сәрсенбаев, Қалижан Бекхожин, Сырбай Мәуленов, Қуандық Шаңғытбаев, Зейнолла Қабдолов,
Сафуан Шаймерденовтермен Алматыда
дәмдес, дастарқандас болдым. Екіншіден,
шалдың қадір-қасиетін түгелдей білемін
десем артық айтқандық емес. Шәкір менің
әкем Жанғалиды Әріп Тәңірбергенов
құралпы ақын деп бағалайтын.
– Шәкір атаның ерекше қасиеттерін
айтып берсеңіз.
– Шәкірдің қабілеті көп. Эпикалық жағынан поэзиясы кең тынысты, ауқымдылық
жағынан қазір Шәкірге жететін ақын жоқ.
Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллиндердің
поэмасы ұзаса 400-500 жол болады. «Құлагердің» өзі екі баспа табақтай, ал Шәкірдің әрбір поэмасы – бір кітап. Оқымай-тоқымай, «Таңшебер–Жапал», «Кейпін батыр» сынды дастандар тудырған ақынға
Құдай қасиетті үйіп-төгіп берген. Поэма
жазатын ақындар қазір некен-саяқ. Оның
поэ маларынан бүтіндей бір дәуірдегі
адамдардың мінездерін, қарым-қатынастарын көресің. Адам бір роман оқығандай
болады. Адам портретін берудегі шеберлігі
керемет. Ал қазір батыр туралы жазса,
соны ғана дәріптейді. Шәкір Қодарды суреттегенде «кеудесіне біткен түгі бұршақ

БЕДЕР

1991 жылы қараша айында Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Абай, Шәкәрім,
Мұхтарларды тудырған киелі топыраққа тағзым етіп, Шыңғыстау
өңіріне арнайы келгенде берген Шәкір ақсақалдың батасы:
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Тұңғыш Президентке
бата берген – Шәкір Әбенов

Сарыарқа – туған жерім, елім – қазақ
Қазақ елі ежелден көкседі азат.
Көп естіп, көпті көріп, аз білсем де,
Мен бір ғасыр куәсі – экспонат.
Біз көрген зобалаңда, қуғын-сүргін,
Енді ешкім көрмес үшін
қанды қырғын,
Бар ұлттың тілін тауып, табыстырған,
Нұрсұлтаным, жұлдызың жанды бүгін.
Зерек ақыл, зерделі ой, батыл жүрек,
Жаманат жапсыра алмас жатың тілеп.
Қарадан хан туған деп қадірлеген,
Қазағың ғұмырыңды отыр тілеп.
Абылайым бүгінгі Сен емес пе?
Қазағым өзге жұртпен тең емес пе?!
Халқыңа Тәуелсіздік нұрын шаштың,
Тар асу, тайғанақ жол, кер белесте.
Ақ киізге көтеріп, хан сайласқан,
Қарт атаң тоқсан бірде мен емес пе?!
Халқың сүйген перзенті екенсің, енді
сол халқың айтар бата берейін. Қазақта
бата деген екі түрлі болады: бірі — негізгі
бата, екіншісі – лебізді бата. Негізгі бата –
халықтікі. Халық қастерлеген басшысына
адал қызметі үшін батасын өзі береді.

ПАРАСАТ

***
Халық аңсап іздеген әділетті,
Онан бері сан ғасыр өтті, кетті.
Құдай ма, әмірші ме, халық па, әлде,
Әділет орнатуға кім міндетті?

жа зылған. Кезінде «Өнер»
баспасына үш баспа табақтай
әндері мен күйлерін нотасымен кітап етіп өткізгенбіз.
Шалдың шалдыбар мінезінің
кесірінен шықпай қалды. Баспаның сол кездегі директоры
Сұлтан Оразалин болатын.
Сол кітап әлі күнге дейін баспада жатуы мүмкін. 20 шақты
әні, 10-ға тарта күйі бар. Шәкір «Әнші моласы» деген әннің
сөзі менікі болғанымен, әні
менікі емес, Көкбайдың әні»
деген болатын. Ол кісі алты
ақын ның сарынын білген.
Сабырбай , Түбек жөнінде жинаған дүниелері – бөлек әңгіме.
– Ақын-композитордың
ашылмай жатқан қыры бар
ма?
– Ашылмай жатқан қыры
– прозалық шығармалары.
«Маскүнем шебер» деген екі
томдық үлкен хикаятын баяғыда «Совхоз туы» газетіне
жарияладым. Шығармасы қазіргі прозаға мүлде ұқсамайды.
«Мың бір түн» оқиғасы сияқты
Шәкір Әбенұлы, Қайым Мұхамедханов. 1988 жыл
философиялық ас тарлы.
Әрине оқымаған адам болған соң, сюжет,
соққан шалғындай ығы-жығы» дейді.
әдеби норма жағынан ақсап жатады. Ал
Қандай тамаша сурет!
мазмұндық, ой тереңдігі жағынан дау жоқ,
Екінші ерекшелігі – ән-күйлерінде өзіне
керемет.
дейінгі ақын-сазгерлердің сарынын пай– Қуақы мінез, қалжыңбастығы
далануы. Бірде Шәкір Әріп Тәңірбергеновке
туралы айтсаңыз.
барса, сықылықтап күліп: «Тобықтылардың
– Досы Жұмакүлбай екеуі қалжыңдасшығармайтыны жоқ. Ендігі шығарып отырқанда, шыны қайсы, өтірігі қайсы айыра
ғандарын қарашы – үш шекті домбыра.
алмай қалатынмын. Қасқабұлақта Үбіғали
Домбыраларының өзі шата болып келеді»
деген бойы екі метрге жуық достары болдепті. Үш шекті Абай домбыраның үшінші
ды. Семеймен екі ортада бір күн жатып, бір
шегінен мандалинаның үні шыққанын
марқасын жеп қайтатын үйлері – ҮбіғалиӘріп «шата» деп отыр. Шәкірдің әндері
дың шаңырағы. Менің студенттік шағым.
мен күйлері үш шекті домбыраға арналып

70-жылы екі шалды мен Абайдан алып барып, Семейден қайтарда, Үбіғалидың үйіне соқтық. Бір шай ішіп болған соң, қыпқызыл төбелес басталып кетті. Бір-бірін
тарпа бас салып, айғайласа жөнелді. Жас
кезім, зәрем ұшып кетті. Үбіғалидың бәйбішесі үндемейді, теріс қарап отыр. Бір
уақытта сап тыйылып қалды. Сөйтсем, бұл
кісілердің қалжыңының өзі осындай ойын
екен. Кемпірі менің білмейтінімді біліп,
теріс қарап отыр екен. Әңгіме барысында
байқағаным, Жүкең есе бермей отырады
екен. Шәкір шал сыйлай ма, әлде Жүкеңнің
үлкендігінен бе, Жүкеңнің алдын кесе-көлденең өтпейді. Жұмакүлбай қолма-қол басымырақ сөз тауып, ұйқастырып отырады.
Ана кісі үндемей отырады екен. Қайта Үбіғали ақсақал мына екеуінен де басымдау,
«қазір сендерді сабаймын» деп мықтылығын көрсетіп қояды. Бірақ ол кісі – әңгімеге
жоқ, қара күштің иесі.
– Шәкір көпті көрген шежіре ғой,
әңгіме айтқанда майын тамызатын
болар?
– Кеңес дәуірінде аузы күйіп қалған,
әңгімені абайлап айтатын. Шәкәрім екінші
рет тірілгенде, ол кісі бар. Өмірінде екі рет
көрген екен. Бірақ көргендігін ғана айтады,
басқа нәрсені ашпайды. Тыңдаушыны алдын ала зерттеп, байқап алатын. Арзан
күлкі іздегендер, кеудесінде тереңдігі жоқ
ортаға боқауыз өлеңдерін айтып күлдіре
беретін, шын ниетімен тыңдағысы келген
есті құлаққа таң атқанша отырып, ел-жер
туралы тарих айтудан жалыққан емес.
Ұғар құлаққа айтар әңгімесі де ойлы, тыңдаушының ұйқысы да келмейтін. Ақсақалдық, бабалық қасиетпен айтатын әңгімесі
өте терең. Шалға деген қарызымды қолымнан келгені сол – өлең түрінде қағазға
түсіріп, «Баба жайлы балладалар» деген
балладаларым арқылы беруге тырыстым.
Әңгімелескен Жадыра ЖҰМАКҮЛБАЙ

Ұлттық музыка өнеріне Шәкір әкелген жаңалық
Шәкір ақсақалдың қатарынан озық әрі қарғадай бойы қазына
өнерге бай болуы кездейсоқ емес. Оған, біріншіден, киелі ұлылар
мекені, Абайдың ақындық ортасы әсер етсе, екіншіден, көрген
тауқыметі, Алаш зиялыларымен араласуы сабақ болғандай.
Ақындығы, жазушылығынан бөлек, қазақтың ұлттық музыка өнеріне
өзіндік қолтаңбасымен келген Шәкір әндері – өз алдына бір мектеп.

Сегіз сері, Біржан сал, Ақан мұрасынан
бастау алған қазақ ұлттық классикалық ән
мұрасына тән барлық ерекшеліктерді
бойына жиып, қазақтың ән қорын өзіндік
бояумен әрлеп, байытып, дамытқан бірден
бір композитор – Шәкір Әбенұлы. Халқымыздың ұлттық классикалық әндеріне тән
иірім-қайырымдар мен құрылым ерекшеліктері – Шәкір Әбенов әндерінің алтын
діңгегі. Шәкір әндері тыңдаушының көкейіне тез қонады. Оның себебі әуенінің
сұлулығы мен қарапайымдылығы, ырғақтың сан алуандылығы мен иірімдерінде.
Шәкір әндерінің басты ерекшелігі – қайырманың қарапайым ойнақы ырғаққа негізделуі. Әуенінің бір регистрден екіншіге,
екіншіден үшіншіге ауысып, сатылап түсіп,
негізгі дыбысқа келуі. Қалыпты ырғақтың
күт пеген жерден бұзылуы, бір әннің
бойында бірнеше ырғақтың болуы. Қайырмадан соң қысқа қайырманың келуі – мұның бәрі сөзсіз Шәкірдің қолтаңбасы, әнге
әкелген жаңалығы. Ақын, композитордың
«Геккідік-ай», «Толғаныс», «Айна», «Әнші
моласы», «Дәмежан», «Дауаға хат» сынды
10-нан астам әні елге мәлім. Шәкір әндері
былтыр жарық көрген «Қазақтың дәстүрлі
1000 әні» антологиясынан айрықша орын
алды. Қаншама ақынның сарынын білген,
әншілік пен күйшілікті бір адамдай игерген
қария – Абай тартқан үш шекті домбырамен
ән жазу дәстүрін жалғастырушы ізбасары.
Сана ӘБЕНОВА, Шәкір ақынның қызы:
Шәкір аталарың – жан-жақты талант
иесі. Бір бойына сазгер, зергер, шебер,
әнші, күйші, құрылыс өнерлерін тоғыстырған еңбекқор адам болатын. Бірнеше рет айдауға кеткен. 1928 жылғы
кәмпескелеу тұсында Кеңес өкіметіне
қарсы шыққан. 1929 жылы Сәкен Сейфуллинмен бірге «Алтын алқа» ұйымын
құрған. Сәкеннің хатшысы болған.
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1930 жылы Сәкенмен бірге қуғын-сүргін зобалаңына ұшыраған. 1932 жылы
ашаршылық кезінде Қырғызстанға қашып құтылған. 1936 жылы ол жақтан
оралған соң, Сәкендермен бірге қайтадан Алматыда абақтыға қамалды.
Жолдастары құтқармақ ниетте жерасты
жолын қазыпты. Содан Қ.Мұхамедханов
пен атам қашып шыққан, Бейімбет, Сәкендер ату жазасына кесілген екен. Қашып шығып, қайта Қырғызстан асады.
Келген соң Жамбыл Жабаевтың хатшысы болып жүріп, қайта түрмеге түскен.
ҰОС-ына өз еркімен сұранып, Мәскеу,
Сталинград түбіндегі шайқаста ауыр
жараланып, елге оралған.
Шәкірдің елге мәшһүр әндерінің бірі
– Дауа есімді ерте кеткен қызына арналған.
Бұл әнінің атауы туралы ел арасында түрлі
пікір бар. Біреулер «Дауа» деп атаса, енді
бірі «Дауаға хат», «Сағыныш» деп атайды.
Енді мұның қайсысы дұрыс?
Серікболсын БЕКБОСЫНОВ, Шәкірдің
шәкірті, әнші:
– Алыста абақтыда жүргенде Дауаға
арнап жазған хаты ғой. «Тапсырсам
желге аманат сәлем арнап, Жүре жауап
береді алдап-арбап» дегеніндей, лажсыз дықтан, бостандықты аңсаудан
шыққан ой-түйіні. Шәкірдің өзінің айтуынша, бұл әннің аты – «Дауаға хат».
«Дауа» деген басқа ән бар. Ол – Абай
ауданындағы «Совхоз туы» газетінің
бас редакторы болған Манар Құрманбековтың әні.
Амангелді ЖІКЕНОВ, әнші, Шәкір әндерін
жеткізуші шәкірті:
– Қызынан айырылғанда қабырғасы
сөгіліп, көңілі күйзеліп, Дауаға арнап
ән шығарған. «Осы қызым артымнан
жолымды қуар» деген ниеті болған ғой.
Сол қыз өмірден өткенде Шәкір қатты

түңілген. Шәкірдің мұражайында кішкентай аккардеон бар. «Амангелді, осы
әнді түрмеде аккардеонмен айтатынмын», – дейтін. Ән құрылысы гармонмен шыққандығынан хабар береді.
Вальс екпініндегі әнді менің толқытып
айтатын себебім сондықтан.
Шәкір әндерін бізге жеткізген екі әншінің бірі Серікболсын ақынмен 1881
жылдан бері таныс. Әндерін қарияның өз
аузынан үйренбек ниетпен Құндызды ауылына арнайы іздеп барған оны Шәкір
әуелде «ертең кел, бүрсікүні кел» деумен
қабылдамай қояды. Екі-үш күннен соң,
«Өзің ән үйренуге шын ықыласты, тұрақты
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Шәкір Әбеновтің мұражайы бар ма?
Тәуелсіздік алған жылы Тұңғыш Президентке бата берген халық
ақыны Шәкір Әбеновтің мұражайы бар ма? Болса, қайда орналасқан?
Ақынның 100 жылдық мерейтойы
қарсаңында жерлестері, соғыс және
еңбек ардагерлері Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевқа «Құндызды ауылындағы
ақынның өзі салған үйін бүтіндей
жөндеп, мұражайға айналдырып
мемлекеттік бюджеттің балансына
берілсе, (қалдырып кеткен мүліктері
бар)», – деп хат жолдады. Халықтың
ұсынысының арқасында өкіметтің
қолдауымен туған ауылы Құндыздыда
ақынның мұражай-үйі ашылды, бір

Өрік МЕҢДЕШҚЫЗЫ, Атырау
көшесіне ақын есімі берілді. Жидебайдағы Абай, Шәкәрім ескерткіш
кешендерін салған белгілі архитектор
Б.Ибраев пен С.Назарбековтер бастаған топ Құндызды бөктеріндегі Шәкір ақын қабірінің басына өз күштерімен еңселі де кербез ескерткіш тұрғызды. Мұражай Шәкір ақын тұрған
үйде ұйымдастырылды. 1961 жылы
ақын бұл үйді өзі салып, 1962 жылдан
осы үйде тұрған. 2002 жылы ақын үйі
Абайдың қорық-мұражайының құ-

рамына кіргізіліп, құрылыс, қайта
жөндеу және экспозициялық жұмыстар басталды. Мұражай экспозициясы
ақынның өмірі мен шығармашылығын бейнелейтін бес бөлімнен және
аула, шаруашылық қора бөлмелері
көрме көріністерінен тұрады. Бұл
мұражай экспозициясының бір ерекшелігі – ақынның атақ-даңқын алғашқы рет әйгілеген «Қозы Көрпеш
– Баян сұлу» поэмасымен басталуы.
Экспозициялық шешім бойынша мұражайға келген көрермендерді поэманың бас кейіпкерлері қарсы алады.

жігіт екенсің», – деп, жаңа оқу
бітіріп келген Серікболсынды
өле-өлгенше қасынан тастамайды. «Жанында жүріп әндерін үйрендім. Ол кісіні «тірі
анықтама» дейтінбіз, тарихтан
да, әдебиеттен де, философиядан да хабардар, кез келген сұраққа жауабы дайын
болатын» дейді ол.
Ал Шәкірдің екінші шәкірті
Амангелді Жікенов Абай елінің
дамуына үлес қосқан Хафиз
Матаевтың басшылығы тұсында танысқан-ды. Бірінші хатшы
Хафиз аға бірнеше адамның
басын қосып, «Шәкірдей адам
ғасырына бір рет қана келеді.
Ертең өмірден өтіп кетеді.
Ақындығы мен жазушылығы
қалар. Бірақ әнінің орны бөлек, соны алып қалуымыз керек» деп Шәкірге жіберген
екен. Солардың ішінде Амангелді Жәкенов те бар еді. «Шәкір – мінезі қиын адам» деп
елдің бәрі шошытып қойған.
Бірақ екеуміз бір шай үстінде
әңгімелесіп, түсінісіп кеттік.
1983-84 жылдан бері Шәкір
өмірден өткенше қасында
жүрдім», – дейді Шәкірдің
шәкірті Амангелді.
Мұхтар Әуезов бастатқан
Қасым Аманжолов, Иса Байзақов, Шәкір
Әбеновтер агитбриадамен атпен жүреді
екен. Жазушы Мұхтар олардан кез келген
уақытта ән сұрайтын болса керек. «Мұхаң
ән сұраса, іркіліп қалуға бола ма, бір ән
дайындап қояйын» деп ат үстінде Шәкір
«Геккідік-ай» әнін шығарыпты.
Сегіз сері, Біржандардан бастау алған
ұлттық дәстүр, қала мен дала мәдениетін
тоғыстырып, сара жол салған Абай айналасы, Кеңес дәуіріндегі музыка, азаттық
алғандағы жаңа көріністер Шәкір шығармашылығынан орын алғаны айдан анық.
Ерлан РЫСҚАЛИ

Су көлігі

10-4
Бор
қышқылды теслаға
тең бірлік
натрий

Алпамыстың
жауы
Әйгілі
швед
квартеті

Қымбат
жұқа
мата

Пиғыл,
түпкі
мақсат

Пенжабтағы
дінбасылық
атақ

Ру, тайпа

Шағын
лирикалық
муз.
шығарма

Мосқал

Грузин
ұрмалы
муз.
аспабы

Сойдақ тіс

Жындардың
мекені

Жағылан

Сирақ

Мең
Йоко ...

Испан
көне биі

Допты
спорт түрі

Алматтың әзілдері
Екі құрбы әңгімелесіп тұр.
– Сенің күйеуіңнің үйге қонбай қалған кезі болды ма?
– Ия, бір рет қана. Біз үйленген соң, тура бір айдан
кейін үйге қонбай қалды. Содан бері әлі жоқ, ол –
оңбаған.
***
«Воентелекомның тегін анықтама қызметі. Сіз военкоматқа қоңырау шалып тұрсыз. Егер де әскери
борышы ңызды өтегіңіз келсе * басыңыз, егер
борышыңызды өтегіңіз келмесе # басыңыз!»
***
Екі келіншек сөйлесіп отыр:
– Менің кішкентайым бөтелке бермесең, ұйықтай
алмайды, аяғынан тәлтіректеп әрең жүреді, сөзі
түсініксіз былдыр...
– Менің күйеуімде де сондай проблема...
***
– Көзің неше?
– Минус бес.
– Мұп-мұздай шығар, иә?
***
– Әже, ноутбугымның тас-талқанын шығарған кім?
– Құдай сақтасын, ноутбук па еді, мен салмақ
өлшейтін шығар деп...

ЕГІЗДЕР
Бұл күні кезiктiрген кедергiлерден оп-оңай құтыласыз.
Сондай-ақ қызметте де, жеке
басыңыздың шаруаларын шешуде де бұл күн қолайлы болмақ.
Әрі қосымша қаржы табуға мүмкiндiк туады. Тек сенiмдi адамға
жан дүниеңiздi ақтарып, ашылғаныңыз жөн. Себебі басқалар
сырыңызды түсінбеуі мүмкін.

МЕРГЕН
Қызметiңiз бен жеке өмiрiңiзде ойлағаныңыз iске
асады. Қанат бiткендей шаруаларыңызды жеңiл атқарып тастайсыз. Қызметiңiзде де жақсылықтар күтiп тұр. Жақындарыңыз
бен туыстарыңыздың жағдайына
көңiл бөлiп, мәселелерiн шешуге
көмектескен жөн. Сiзден көмек
күтетiн жандар – солар.

ШАЯН
Осы күні баспана мәселесi
немесе жаңа жоспарлар мен
жобалар басыңызды біраз қатырады. Қызметiңiз бұрынғы қалпында, еш өзгерiссiз. Қаржы жағы,
сонымен қатар жеке басыңыздың
мәселелерi бiраз мазалауы мүмкiн.
Алайда оған бола уайымдамаңыз.
Барлығы да жақын арада өз
шешiмiн табары анық.

ТАУЕШКІ
Бұл күн сiз үшiн барлық
жағынан тиiмдi болмақ. Өткен күндері орындалмай қалған iстерiңiздiң шешiмi табылады.
Ойыңыздағы нәрселер iске асып
қана қоймай, болашаққа жол
ашады. Жаңа жобамен жұмыс iстеймiн десеңiз, батыл қадам жасай берiңiз. Ойламаған жерден
қаржылай кiрiс кiруi мүмкiн.

АРЫСТАН
Бүгін сіздің жұмысқа деген
құштарлығыңыз артып, біраз
істі бітіре аласыз. Алға қойған
мақсатқа жету үшiн бастаған iсiңiздi аяғына дейiн жеткiзуге тырысыңыз. Егер әрiптестерiңiз жағынан көмек, қолдау болмаса,
оған бола ренжiмеңiз. Отбасыңыз
бен туыстарыңыз сiзге ешқандай
ренiш бiлдiрмейдi.

СУҚҰЙҒЫШ
Өмiрiңiздi өзгертетiн жаңа
жоспарды iске асыруыңызға
болады. Жұмысқа деген құлшынысыңыз артып, еш қиналмастан көп мәселенiң шешiмiн
табасыз. Шығармашылық жұмыстарыңыз болса, жақсы нәтижесiн бередi. Өзiңiзге ең жақын
деген адамға әрдайым көңiл бөлiп қоюды ұмытпаңыз.

БИКЕШ
Бұл күн сiз үшiн сәтті болмақ. Көтерiңкi көңiл күймен
жұмысыңызды жеңiл атқарып
тастайсыз. Сонымен қатар қаржылай шығындар болуы мүмкін. Ол,
әрине, өзiңiзге байланысты. Ақшаңызды босқа шаша бермей,
көптен көңiлде жүрген затыңызды
алыңыз. Ескілерін тастап, киіміңізді жаңалағаныңыз жөн.

БАЛЫҚТАР
Бұл күні сіздің iстейтiн iстерiңiз көп болады. Алайда
оны еш қиналмастан орындап, жемiсiн жейсiз. Қызметiңiзде
бәрі бiрқалыпты. Күннің соңында
жақсы жаңалықтар болады. Отбасыңызға үлкен кiрiс кiруi мүмкiн. Көптен ойлаған мақсатыңызға
жетiп, ауыр жүкті иығыңыздан түсіргендей боласыз.
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Қызылорда – Әділжан ҮМБЕТ, тел.: 8777 7054466

САРЫШАЯН
Жұмыстарыңыздың кедергiсiз алға басқанына сенiм артып, арқаңызды кеңге
салмаңыз. Арасында бақылап
отырғаныңыз дұрыс. Ертең ерте
оңынан тұрған жұмысыңыз кешкiсiн терiс айналып кетуі мүмкiн.
Әрбiр қадамыңызға мұқият болыңыз. Мүмкіндік болса, отбасыңызбен бірге табиғатта демалғаныңыз жөн.

Қызылжар – Ербақыт АМАНТАЙ, тел.: 8 705 4418255

ТОРПАҚ
Көптен берi сенiп жүрген
адамдарыңыз сiзге күмән
келтiруi мүмкiн. Бұл күні жаңа
iстi қолға алмағаныңыз дұрыс.
Одан да бұрынырақ бастаған тiрлiгiңiздi аяғына дейiн жеткiзуге
тырысыңыз. Жалпы, өмiрiңiзде
ешқандай өзгерiс бола қоймайды.
Айналада болып жатқан оқиғаларға көңiл бөлудi ұмытпаған
жөн.

О
О

Қабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Таулы
жердегі
тақия
пішінді
төбелер

ТАРАЗЫ
Жұмыстан бос уақытта
жеке басыңыздағы шешілмей
жүрген мәселелермен айналысқаныңыз дұрыс. Қызметiңiздегi көңiлiңiзге жақпайтын
адамдармен қарым-қатынасыңызды түзеймiн деп әуреленбейақ қойыңыз. Көптен мазалап
жүрген қаржы жағын шешіңіз.
Ойыңыз iске асу үшiн біраз еңбектену қажет.

Күләш НАҚЫПОВА –
аға корректор, тел.: 388-80-76

Дін туралы
ілім

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

ТОҚТЫ
Бұл күні сіздің қызмет бабымен жүгiрiстеріңіз көбейедi.
Еңбегiңiз ақталып, әрiптестерiңiздiң арасында біраз абыройыңыз өседi. Жұмысыңызда
кездесiп жататын түсiнбеушiлiктерге бола қатты уайымдамағаныңыз дұрыс. Өз адал еңбегiңiздiң
арқасында бәрін жеңесіз, ауыртпалықтарды артта қалдырасыз.

Нұрлыбай ИТЕКБАЕВ –
тех.редактор

СКАНВОРД

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ

Мақсат ӘДIЛХАН
Бас редактордың орынбасары

Ұлыбританиялық әлеуметтанушылар дүйсенбінің ең ауыр
күн екені туралы пікірді қуаттады. Адамдар аптаның алғашқы
күнінің ертеңгілік мезгіліндегі жарты сағат уақытты
психологиялық ауырлықты сезінумен өткізеді екен.
Әлеуметтік зерттеудің нәтиже- бебі – демалыс күндерінен соң
сінде орташа статистикалық ағыл- жұмыс режиміне түсудің қиындышынның дүйсенбі күні таңертең ғы. Респонденттердің дені дүйкемінде 34 минут бойы өмірге сенбі күні таңертең хат-хабарға
құл шынысы болмай тұратыны толып қалатын электронды пошанықталды. Басқа күндері құлық- таны қарағысы келмейтін болып
сыздық 22 минутқа ғана созыла- шық ты. Зерттеушілердің айды. Сауалнамаға қатысқан әрбір туынша, дүйсенбідегі көңілүшінші тұрғын дүйсенбіні жек кө- сіздіктің сыры адамның денсауретінін айтқан. Мұның басты се- лығында болуы мүмкін.



Республикалық
қоғамдық-саяси
ақпараттық газет

Америкалық палеонтологтар балықтың ежелгі бір түрін анықтады. Laccognathus embryi аталып отырған су жәндігі
375 млн жыл бұрын тіршілік еткен.
Америка жаратылыстану ғылымдары
академиясының мәліметінше, ежелгі балық
қаңқасының ұзындығы –2 метр. Оның басы
үлкен, әрі жалпақ, тістері өткір, көздері кішкентай болған. Ғалымдардың
айтуынша, бұл – нағыз жыртқыш балық. Ол өз жемтігін теңіз түбіндегі құмға
тығылып аңдыған. Балықтың бұл түрі 416 млн жыл бұрын пайда болып, 360
млн жылдай бұрын тіршілігін тоқтатқан көрінеді. Бір қызығы, бұл балықтар
уылдырық арқылы емес, табиғи шағылысу арқылы көбейген. 2009 жылы
ғалымдар Incisoscutum ritchiei аталған балық түрінің де омыртқалылар сияқты
шағылысқанын анықтаған еді. Лондон жаратылыс тарихы мұражайында
сақтаулы тұрған бұл қаңқаның ішінен балық ұрығы табылған.

Батуы
19:05

Жамбыл – Гүлжан КӨШЕРОВА, тел.: 8701 7711648

Дүйсенбі, шынымен де,
ауыр күн екен



Ұзақтығы
12.36

Қарағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, тел.: 8777 3909779

Жыртқыш балықтардың
арғы тегі табылды

Шығуы
06:30

Талғат КIРШIБАЕВ –
жауапты хатшының орынбасары

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Белгілі есімнің белгісіз сыры
ҒАБДЫҒАППАР – арабтың «Әбді» (бұл сөз екі түрлі мағынаға ие: 1. Мәңгі,
шексіз; 2. Қызметші, Жаратқанның құлы) және «Ғаппар» (кешірімді, мейірімді)
сөздерінің бірігуінен құралған ныспы. Жаңа туған сәбиге «қайырымды, жүрегі
жұмсақ, жаратқанның адал құлы болсын» деген ниетпен ырымдап қоятын
болған. Бұл есім қазақ арасында көбіне «Әбдіғаппар» деп айтылады. Ел ішінде
сирек кездесетін есім.

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ
Бас редактордың бiрiншi орынбасары

Бекен ИСАБАЕВ,
«Ұлылар мекені кітабынан»
алынды

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!
«Алаш айнасы»

Атырау – Бақытгүл БАБАШ, тел.: 87015533653

Төртінші, өзіңнен өзімнің артықтығым: Мұнымды айтпасам да болар
еді де. Атымды Қазақстан біледі.
Халық ақынымын. Қайда барсам халқым қасымда. Халқымның аузындағы
сөзі, кеудесіндегі сазымын. Сен болсаң қутың-қутың, ыржаң-ыржаң күлкіңе ризасың. Оның сол жерде жел
боп ұшып жатқанын көрмейсің, білмейсің.
Жұрт шуласып, ақынды мадақтапмадақтап, Жүкеңді тыңдамақ болады.
Жұмакүлбай: Мақтаншақ Шәкір,
санамағыңа мен де санамалай жауап
берейін, тыңда!
Бірінші артықтығыңа жауабым:
«Сенің атыңнан менің байталым
артық» деп айтамын. Сенікі – биыл
қара ат, келесі жылы қара ат, одан соң

Туған күн иелері
Ораз Баймұратов (1935) – Қаржы-банкі менеджменті ғылымизерттеу институтының директоры, экономика ғылымының докторы,
профессор, академик;
Ғабдығаппар Сейітқасымов (1940) – экономика ғылымының
докторы, профессор, академик;
Байтұрсын Өмірбеков (1946) – Қазақстан Суретшілер одағының
басқарма төрағасы, суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер
қайраткері, профессор;
Александр Кравченко (1948) – ҚР Жоғарғы сотының судьясы;
Серікбек Жанболат (1964) – «Алаш айнасы» газетінің бас редакторы,
белгілі журналист, ҚР Мәдениет қайраткері;
Дмитрий Медведев (1965) – Ресей Федерациясының президенті;
Уәлихан Ахметов (1972) – Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін
жетілдіру институтының ректоры, медицина ғылымының докторы.

Аймақтағы тiлшiлер:

Абыралы халқының сыйы екенін
білесің. Сенің астыңдағы атың ырбиған жаман қоңыр байтал. «Байтал
шауып, бәйгі алмасты» білесің.
Екінші, қатыныңнан қатыным артық. Менің қатыным жас. Құшақтасам
тәнім риза, көріп отырсам көңілім
тоқ, жаным риза. Сенікі қатын да
емес, лақса кемпір, өзіңнен жеті жасқа үлкен. Қалай қасына жатады екенсің? Тегіңде жоқ неме теткейсің бе?!
Үшінші, әкеңнен әкем артық.
Әкем Әбен ат айналғысыз аймағы
бар. Жамантобықты, Жөкеңді отыз
жыл билеген. Ол кісінің несін
сөйлейін. Өзің де білесің.
Сенің әкең – Көкшенің жүгін
сиырға артқан Жаңабай, Екібақсының
Тоқтышағының баласы. Киімге, асқа
жарып еді десең, айтарсың.

да қара ат, қара ат... қара ат... Менікі
биыл қоңыр байтал, келесі жылы
құлынды бие, одан соң мама бие,
құлыны тай, құнан, ат, қулық, бие,
құлын, тай, байтал және бие.
Екінші артықтығыңа жауабым:
Қатынының жас екені рас. Бірақ
қатыныма көңілім тоқ, ризамын
дегенің шылғи өтірік... көңілің тоқ,
риза болсаң, үйіңнен шыққаныңа үш
күн өтер-өтпестен артында құлыны
қалған биедей оқыранатының қалай?
Жастың аты – жас. Сен елуде болғанда
онда отыз жас та жоқ. «Көзің тайса ол
пақыр, демес пе әлгіні шақыр» дейді
деп жүресің ғой байқұс... Менің
қатыным сонада кемпір, кеше де
кемпір, бүгін де кемпір, ертең де
кемпір. Менің ештеңеге алаңым жоқ.
Нағыз көңілі тоқ, жаны риза менмін.
Сондықтан да сенің қатыныңнан
менің қатыным артық.
Үшінші, болыс әкең Әбеннен
менің әкем артық. Тірісінде жұртты
жеді, зорлық етті, еңбекшіні қанады.
Ел қарғысын алды. Сол қарғыс
адамзаттың Абайына ұрындырды
оны. Ол көрде де тыныш жатқан жоқ,
күн сайын Мүңкір бір, Нәңкір бір
ұрып, ұнтақ қып үгіп, жантақ қып
жаныштайды. Ол көрінде өкіріп
жатыр. Әкең Әбеннің орны – мәңгі
тозақ. Менің әкем болса, ағайынның
ала жібін аттаған жоқ. Жаны тыныш.
Дұғадан жұрты тастамайды. Әкемнің
әкеңнен хақ мұсылмандығы артық.
Төртіншіден, сен сатыласың, ақы
төлемесе, айтпайсың. Мен қайда
барсам, халқымның ортасында күлкіге де, әнге де қарық қыламын. Мен
өнеріме ақы алмаймын. Сондықтан
халықтың баласымын.
Ұтықты сөзге кім тоқтамасын.
Шәкір ақын «жеңілдім» дейді, әрине.
Жүкеңнің жас шағындағы істерінің
көбі ұмытылған. Тек 1935 жылғы
Кереку – Шыңғыстау сапарындағы
тапқырлықтары ел ортасында әлі
әңгімеленеді.

Қыркүйектің 14-і
Алаштың атаулы күні
1894 жылы Алаш қайраткері, фольклоршы, аудармашы Ахмет
Баржақсин дүниеге келді.
91 жыл бұрын (1920) Қазақстан тарихында бірінші рет әділет халық
комиссары болып Ғұбайдолла Әлібеков тағайындалды. Ол басшылық
жасаған тұста қалың малды тоқтату, барымта туралы және т.б.
декреттердің ең алғашқы жобалары жасалды.
8 жыл бұрын (2003) Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев Атырау облысының Махамбет ауданына сапары барысында
жаңа мешіттің және Махамбет Өтемісұлы атындағы аймақтық-тарихи
мұражайдың ашылу салтанатына қатысты.
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Астана бюросы:
Мекенжайы: Сейфуллин көшесi, 31, офис 215
Тел.: 8 (7172) 54-27-31
E-mail: aa_astana@mail.ru
Айбын ШАҒАЛАҚОВ –
Астана бюросының жетекшiсi
Салтан СӘКЕН – тiлшi
Қанат ТОҚАБАЕВ – тілші
Арман АСҚАРОВ – тілші

Жұмакүлбай мен Шәкір ақын
түйдей құрдас-тын. Екеуі кезіксе,
қалжыңдаспай отыра алмайтын.
Оларда аясу бола ма?! Бірінің қазіргі
сөзін қоштасаң, екіншісі одан асырады. Сен қайсысын қостай бересің.
Еріксіз қоштаудан тыйыласың. Ал
екеуі құрыштан сауыт киіп алғандай
бірінің қалжыңын екіншісі бойына
дарытпай сөз жебесін және тарта
бастағанының куәгері болып отырғаның. Бірақ Жүкең Шәкір ақын көзінше өлең айтпай, қайта Шәкірді өлеңге
қарай бейімдей беретін. Жүкең
сөзінен Шәкірді ардақтайтыны үнемі
сезіліп тұратын. Бұл 1945-1947 жылдардың бірінде болса керек. Ол шақ
Шәкірдің бағы аспандап, беті түзелген, дәуірлеген кезі еді. Облыстық
ақындар айтысынан әлденеше жүлде
алып, облыстық кеңестің шешімі бойынша шаруашылықтарда ақылы
концерт қоюға рұқсат берілген-тін.
Оқтын-оқтын облыс аудандарын аралап, өнер көрсетіп, сый-құрмет шаш
етектен болатын. Абыралы ауданы
арғымақ сүйекті қара ат, Шар ауданы
аккардеон сыйлап, ақынның отбасында қуаныштан қуаныш еді. Бәйбішесі
Рысбүбі екі қыз, бір ұл баланы бірінен
соң бірін сыйлаған-тын ақынға.
Ақын болса «Таңшебер – Жапал»
поэмасын жазып, халық алдында арнайы әнімен сөткелеп жырлайтын.
Колхоздың жемқор басшыларын
әшкерелейтін «Бұл колхозды кім жейді?», адамның жас баянын бейнелейтін «Жиырма бес» сияқты өлеңдерін әнімен төгілтіп, тасып жүретін.
Міне, сондай шақта, аудан басшылары қатысқан бір жиында екі құрдастың төмендегіше қалжың-қаржасуы
болады. Кеу-кеу қыздырманың үстінде
Шәкір Жұмакүлбайға тиісті дейді.
Шәкір: – Сен, Жұмакүлбай, бір
қоймайсың. Мына жұрт алдында
менен төмендігіңді дәлелдесем, таласуыңды қоясың ба, осы?..
Жұмакүлбай: – Дәлелде, қояйын.
Шәкір: – Тыңда, ендеше. Бірінші,
ең алдымен атыңнан атым артық.
Қара атымды арғымақ десең болар.
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Бөлiм редакторлары:
Құбаш МЕҢДIҒАЛИЕВ – саяси бюро, тел.: 388-80-72
Берiк ӘШIМОВ – нарық, тел.: 388-80-69
Қалдар КӨМЕКБАЕВ – қоғам, тел.: 388-80-65
Алмат ИСӘДIЛ – өркениет, тел.: 388-80-64
Нұрғазы САСАЕВ – дода (спорт), тел.: 388-80-74
Болатбек МҰХТАРОВ – жаңалықтар, тел.: 388-80-68
Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiктi
тiлшiлер қосыны, тел.: 388-80-62

Шәкір мен Жұмакүлбайдың айтысы

БҮГІН:

ҚЫРКҮЙЕК

Айдын ҚАБА – жауапты хатшы

ШӘКІРДІҢ ДОСТЫҒЫ

Жиек

e-mail: info@alashainasy.kz
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