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1 АБАЙДЫ ТАНУДЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ

1.1 Абайтану – қазақ әдебиеті тарихының саласы

Абайтану – қазақ әдебиеттану ғылымының, әдебиет тарихының үлкен бір
саласы.  Абайтану  ақынның өмірі  мен шығармашылық өнері,  философиялық,
қоғамдық,  эстетикалық  көзқарастары,  қазақ  поэзиясындағы  өлең  жүйесін,
ақындық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан салалы зерттеу
еңбектерді қамтиды [2,  24 б.]. 

Абайтану  –  қазақ  әдебиеттану  ғылымының  ең  көп  зерттелген  өнімді
саласынын бірі.  Ақын шығармаларының алғаш баспасөз бетінде жарық көріп,
оқырман  жүрегіне  жол  табуынан  бастасақ,  оның  бүгін  жүз  жылдан  астам
тарихы бар. Абай өмірі мен шығармашылығы туралы ғылыми мәні бар алғашқы
ой-пікірлердің  жарық  көруі  де  осы  ғасырдың  бас  кезінен  басталады.  Бірақ
Абайды алғашқы зерттеушілердің  аты-жөні мен еңбектері соңғы кезге дейін
жабық саналып Абайтанудың алғашқы кезеңі ақтаңдақ күйінде қалып келді. Тек
еліміздің  тәуелсіздік  алуы  жағдайында  ғана  бұл  мәселені  ашық  әңгімелеуге
мүмкіншілік туды [3, 5 б.]. 

Абайдың  өмірі  мен  шығармашылық  өнерін  зерттеудің  алғашқы  өнімді
кезеңі  деп  К.Ысқақұлы,  Ә.Бөкейханов,  А.Байтұрсынов,  М.Дулатов,
Н.Рамазанов, Т.Ибраһимов, М.Әуезов, Қ.Жұбанов, Ә.Жиреншин І.Жансүгіров,
Қ.Жұбанов,  Ы.Мұстамбайұлы,  Ғ.Тоғжанов  секілді  әдебиет  пен  мәдениет
қайраткерлерінің зерттеу еңбектерін, мақалаларын атауға болады. Абайтануды
дербес ғылым саласы дәрежесіне көтерген Мұхтар Әуезов болды. 

Абай  мұрасының  бірегей  білгірі  Абай  мұрасының  бірегей  білгірі
М.Әуезов  ақын  мұрасын  зерттеуді  ғылыми  зерттеулер  мен  көркем
шығармаларын  жазу  үстінде  қатар  жүргізіп,  сегіз  түрлі  күрделі  проблема
төңірегінде  ізденді.  Ал  бұл  проблемаларды  Абайтанудың  көрнекті
зерттеушілері  С.Мұқанов,  М.Сильченко,  М.Қаратаев,  Қ.Жұмалиев,
Б.Кенжебаев,  А.Нұрқатов,  З.Ахметов  т.б.  көптеген  ғалымдар  әрі  қарай
жалғастырды.  Республиканың  жоғары  оқу  орындарында  1942  жылдан
Абайтанудан арнайы курс оқытылып, семинар сабақтары өткізіліп келеді.   

Абай мұрасының бірегей білгірі академик М.Әуезовтің: «Абайды танудың
басы, алғашқы адымдары революциядан бұрын басталған...» - дейді. Ақынның
көзі  тірісінде  1887  жылы  екі  өлеңі  «Жаз»  және  «Болыс  болдым  мінеки»
өлеңдері «Дала уалаяты» газетінде жарияланды. Бұл өлеңдер Көкбай ақынның
атынан шығады. 

«Абайтану да оңай   ғылым   емес.   Тағдыры   күрделі ақынды тану үшін
оның өмір   сүрген заманының қайшылықтарын терең түсініп алу керек. Өзінің
«жұмбақ адам»  екенін,  «соқтықпалы,    соқпақсыз    жерде  өсіп»,  «мыңмен
жалғыз    алысқанын»     ақын    тегін    ескертіп  отырған  жоқ.  Сондықтан
Абайдың өлеңінің мазмұнын, тақырыбын тану аз, ішкі сырын ұғыну абзал. Түзу
кел,  қисық,  қыңыр,  қырын келмей,  Сыртын танып,  іс  бітпес,  ішін көрмей, –
дегенде де осындай меңзеу бар», - дейді академик С.Қирабаев [3, 6 б.]. 



Абайды  әр  тұрғыда  тану  үшін  оның  мұрасын  зерттеу  ісіне  тарих,  тіл
білімі, өнертану, заң ғылымдарының, тағы басқа ғылым салаларыньщ өкілдері
де қатысуы орынды.

"Абайтану" деп тікелей ұлы ақын мұрасын жан-жақты тереңдей зерттеу,
оның барлық сапалары бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары негізінде болған
ғылыми еңбектерден құралатын саланы айтамыз. Сол еңбектердің бірегейі Абай
мұрасын  ғылыми-творчестволық  тұрғыдан  зерттеп  танып  білу  арқылы
абайтанудың негізін қалаушы-академик Мұхтар Әуезовтің ізденістері. Сондай-
ақ, кемеңгер ақын мұрасын зерттеушілердің қатары жыл өткен сайын толығып,
жас буын жаңа толқын лектері де араласа бастады.

Ал "Абайтану тарихы" деп аталатын бұл сала баспасөзде ресми түрде 1889
жылдан  басталып,  биыл  120  жылға  толып  отыр.  Абайтану  тарихының  алға
қоятын мақсаты - қазақ халқының қоғамдық ой санасында ақын мұрасының әр
кезеңдегі  тарихи  және  саяси-әлеуметтік  жағдайларға  орай  танылу,  зерттелу,
бағалану, насихатталу тарихын танып білу.  Бұл салада ғасырдан астам уақыт
ішінде жинақталған дерек көздері мен зерттеу жұмыстарын тақырыптық және
хронологиялық  жүйеге  түсіріп,  ой  қорытумен  бірге  абайтанудан  алға
қойылатын міндеттердің жыл өткен сайын толысып нақтылы түрде айқындалып
отыратын жағы да қоса қарастырылады.

Абайтану  тарихының  даму  жолдарын  профессор  М.Мырзахметұлы
мынадай үш кезеңге бөліп көрсетеді: 

Бірінші кезең (1889-1934) яғни абайтанудағы М.Әуезов дәуіріне дейінгі
уақытты қамтиды.

Екінші кезең (1934-1961) яғни абайтанудағы М.Әуезов дәуірі деп аталады. 
Үшінші  кезең  (1962-2005)  яғни  абайтанудың  М.Әуезовтен  кейінгі

уақыттағы даму жолын айтамыз [5, 112 б.]. 
Абай қайтыс болғаннан кейін  оның әдеби мұрасын халықтық мұрасын

халықтық  тұрғыдан  бағалап,  қолдан  келгенше  аянбай  әрекет  еткен  қалам
қайраткерлері де болды. Бірақ бұлар ақын мұрасын әр түрлі дәрежеде таныса
да, ол дәуірдегі әдеби сынның толыспаған жағдайына байланыста үлкен талап
қоярлық дәрежеге көтеріле алмады. Олар ақын қайтыс болғаннан кейін Әлихан
Бөкейханов  «Абай  (Ибраһим)  Құнанбаев»  деген  тақырыппен
«Семипалатинский  листок»  газетінде  азанама  жариялады.  Абайдың  бір  топ
өлеңдер  топтамасын  Зейнелғабиден  Кәкітайдан  бұрын  жариялап,  ақын
мұрасымен туысқан татар халқын таныстыруға  әрекет  етті.  Оның «Насихат–
Қазақия»  деген  еңбегі  Кәкітай  бастырған  Абай  шығармаларының  алғашқы
жинағынан  бұрынырақ  жарияланып,  Абайды  дұрыс  тұрғыдан  бағалаумен
ерекшеленеді. 

Революцияға дейінгі дәуірде Абайдың өмірі мен әдеби мұрасын танытуда
елеулі еңбек еткендердің ішінде Кәкітай Ысқақұлының орны бөлек. Абайдың
немере  інісі  Кәкітай  Ысқақұлы  мен  өз  ұлы  Тұрағұл  Абайұлы  Абайдың
өлеңдерін  жинап,  1909  жылы  Петербургтен  жариялайды.  Кәкітай  Абай
өлеңдерін  түгел  қамти  илмады.  Ақын  өлеңдерін  түрлі  тақырыптарға  бөліп,
жіктейді. 



Абай  мұрасын  зерттеуші  насихаттаушыларға  профессор
М.Мырзахметұлы  Ә.Бөкейханов,  Зейнелғабиден,  Кәкітай  Ысқақұлы,
Т.Сұлтанмахмұт, Самат Әбішұлы сияқты революцияға дейінгі қазақ қауымының
қоғамдық  ой-санасының  демократиялық-ағартушылық  бағытындағы
интеллигенттер тобын жатқызады [1, 23 б.]. 

Абайдың қайтыс болуына 10 толуы қарсаңында «Қазақ» газеті үн көтерді.
Мәселен, осы газеттің 1913 жылы Ахмет Байтұрсынов «Қазақтың бас ақыны»
атты  мақаласын  жариялады.  1914  жылы  Семейде  қазақ  әдебиеті  тарихында
бірінші рет әдеби кеш өткізіліп, ол Абай рухына арналды. Сол жыл 1914 жылы
М.Дулатов «Абай» атты мақала жазды. Міне, осылай Абай таныла бастады. 

1.2 Абай мұрасының насихатталуы, алғаш танылуы

Абайды  танудың  басы,  алғашқы  адымдары  ревалюциядан  бұрын
басталған.  Бұл жөнінде Абайдың ақындық еңбектері  үш түрлі  боп жайылып
тұрғанын еске алу керек.

Бірінші жолы – баспа арқылы тарауы; екіншісі – халық арасына ауызша
жатталып,  әнмен  аралас  тарауы;  үшіншісі  –  қолжазба  түрінде  әр  көлемді
жинақтар болып, көшіріліп таралуы. Және осылайша ақын шығармаларының
оқушы, тыңдаушы жұртшылыққа мәлім болуы мен бірге, Абайдың өмірі мен
ортасын, еңбектерінің әр алуан сипаттарын өз шамасынша көпшілікке мәлімдеп
отырған үлкенді- кішілі танытқыш сөздерді, деректерді де ескеғ алуымыз керек
[6, 16 б.].

Бұл соңғы айтылған жайлар, жоғарыдағы ескертуіміз бойынша, Абайдың
революциядан  бұрын қаншалықты танылғанын аңғартатын  деректер  болады.
Қай ақынды болса да, ең мол танытатын баспаға шығу болғандықтан, алдымен
революциядан бұрын Абайды баспа жүзінде танытқан еңбекке тоқтайық. Бұл
жөнінде қазақтың мәдениет тарихына, Абай мұрасына ерекше еңбек сіңірген
Абай  өзі  тәрбиелеп,  баулыған  жас  жұртшылықтың  көрнекті  өкілі  болған  -
Кәкітай Ысқақұлының еңбегін айрықша айту керек.

Кәкітай  Абай  шығармашылығының  ең  алғашқы  таңдамалы  жинағын
бірінші рет Петербургтегі Бораганский баспаханасында 1909 жылы шығарды.
Сол жинақтың аяғында ақынның Кәкітай жазған  бірінші өмірбаяны беріледі.
Шығармалар жинағына Кәкітай өзінше талдау жіктеу жасаған.  «Ой туралы»,
«Өзі туралы», «Елі туралы», «Ғашықтық туралы» деген сияқты тақырыптарды
бөліп шығарып, әр өлеңнің мазмұнына қарай мөлшермен жіктейді. Анығында,
Абай өзі тірісінде шығармаларын бұлай топтаған жоқ еді. Ақынның тілегінен
тыс түрде редактордың өзінше бөлшектеуі редакторлық- ғылымдық дұрыс деуге
болмайды.  Бұл,  шартты  түрдегі,  біразы  зорлықпенен  жасалған  жіктеулер.
Себебі,  көбінше Абай өлеңдерінің  ішкі  мазмұндарына  қарасақ,  «Ой туралы»
деген  бөлімде  өзі  турасындағы  сөздер  жүреді.  «Ақындық  туралы»  деген
бөлімінде – ой туралы, «ғашықтық туралы» деген өлең тобында көңіл күйінің
лирикасы да араласып отырады.

Сонымен, Кәкітай жасаған жіктеулер дәл-дәлді емес. Бірақ соған қарамай,
революцияның алғашқы жылдарында  Абайды қайта  басып  шығарған  кейінгі



редакторлар да, сол Кәкітай берген бөлік жіктеулерді сынамай, дұрыстамай қаз
қалпында  қайталап  берген.  Сол  соңғы  баспалар  Абайдың  өмірбаянына  да
Кәкітай жазған сөз, деректерден басқа ешбір тың жаңалықтар қосқан жоқты.
Сондықтан, Абайдың баспаға шығуында тарихтық, бірінші зор еңбек етуші –
Кәкітай дейміз [6, 17 б.]. 

Қысқасы, революциядан бұрын Абайдың баспаға шығуы, әсіресе жинақ
боп  шығуы,  зор  қадірлі  тарихтық  іс  болғанмен,  ойдағыдай  шыға  алмаған.
Әрине,  Кәкітайдың бастыруы, Абайдың көп өлеңін бүкіл Қазақстан өлкесіне
таратуға себеп болғаны рас. Түгел шықпаса да, таңдаоып, топталған өлеңдердің
өзімен-ақ Абай ақын Батыс Қазақстан, Сыр бойы, Алатау өлкесі, бүкіл Орталық
Арқа қазақтарына түгел даңқты, қадірлі ақын боп таныла бастады.

Абайдың халыққа тарауы, тек баспа жүзінде ғана болған жоқ. Оның көп
өлеңі  әнші-ақындардың,  жас-кәрінің  жаттауымен  және  оқушы  жастардың
жадына  алып,  айта  жүруінен  ауызша  тарағаны  көпке  мәлім.  Абайға  оның
тірісінде алыс болыстардан болмаса да барлық Семей облысының уездерінен
және көршілес Ақмола, Жетісу облыстарының уездерінен әдейілеп келіп, көп
өлеңдерін жаттап алып, әнге салып, өз елдерінде жаңалық, үлгі-тәлім есебінде
таратып жүрген көп әнші-ақын өнерпаздар болған. Бұлардың ішінде еркек пен
әйелден  шыққан  халық  өнерпаздары  да  көп  еді.  Солардың  бастылары  –
Көкшетаудан  келген  атақты  Біржан  немесе  Әсет,  Жаяу  Мұса,  Ғазиз,  Естай,
Мұқа,  Мауқай,  Шашубай;  әйелдерден:  Ажар,  Зейнеп,  Сара,  Қуандық сияқты
талай талантты атақты әнші-ақындар болады. 

Осылардың  айтуынан  және  Абайдың  қасындағы  Көкпай,  Мағауия,
Ақылбай,  Әріп,  Бейсенбай,  Мұқа,  Әлмағамбет  сияқты  оқымысты  әнші-
ақындардың айтуымен де, Абайдың көп шығармалары жоғарыда айтылған көп
уездерге, бірнеше облыстарға ауызша тарап жүрген. 

Осы  түрде  Абайдың  өлеңдері  мен  әндерін  қалың  ел  жиылатын
жәрмеңкелерде,  базарларда,  әртүрлі  астарда,  айт  пен тойларда,  жас-желеңнің
сауық мәжілістерінде көпшілікке таратып жүрген айтущылардың барлығы да
Абайдың  өмірі  туралы,  өскен  ортасы  туралы,  алған  білім-өнегесі  туралы,
ағартушылық  еңбектері  туралы  көп-көп  түсініктерді  ұдайы  айта  жүреді.
Абайдың өзінің жайы да өлеңдері  тәрізденіп, ауызша аңыз болып таралады. 

Абай мұраларының халыққа таралуында, көп еңбек етуші бір топ адамдар
қолжазба күйінде Абай шығармаларын көшіріп таратушылар болады. Бұлардың
бір тобы Абайдың өз айналасынан шыққан адамдар. Ол көшірушілер ең әуелі
Абайдың қасында болған жақын адамдары: Көкбай, Ақылбай, Мағауия, Кәкітай
сияқты адамдар. Бұлардан басқа Абайдың өз ауылы мен көршілес аауылдарда
бала  оқытушы  кейбір  молдалар  еңбек  етеді.  Сол  қатарда  Қазаннан  әскерлік
қызыметтен қашып келіп, абайға туысқан дос болып кеткен татар молдалары:
Ғабитхан,  Кішкене  молда  (Мұхаммет-  Кәрім),Махмуд  (Кікене  молданың
баласы) және қазақтан шыққан Мүрсейіт, Самарбай,, Ыбырай, Хасен, Дайырбай
сияқты бала оқытушылар Абайдың өлеңдерін көп көшіріп, таратып отырады.

Абай өзі барлық шығарған еңбектерін жинастырып, ұқыптылық етпеген.
Тек  1896  жылы ғана  Мағауия,  Кәкітай,  Көкбайлардың айтуы бойынша,  осы
жылдан  бастап,  барлық  шығармаларын  жинастырып,  көшіруге  ұйғарады.



Жаңағы молдалардың: Ғабитхан, кішкене молда сияқты жасы үлкендері Абай
өлеңдерін ертеректен жинастырып, көшіріп жүрсе, кейінгі Мүрсейіт бастаған
көпшілік  Абай шығармаларының жинақтарын сол жаңағы 1896 жылдан бері
қарай көшіретін болады.

Жалпы  Абай  мұраларын  көшіріп  таратушылар  арасында  Мүрсейіт
Бікейұлының еңбегін айрықша атап өту керек. Бұл адам Абай тәрбиесін, үлгісін
дұрыс ұғынуы бойынша, ескі  діншіл молдашылыққа берілмей, Абайдың өзге
достары сияқты, өздігімен ізденіп, орысша да оқыған. Жазушы аса анық, шебер
бролғандықтан және өзі Абай сөздерін оның халқына ұқыптылықпен көшіріп
таратуды өмірлік мақсат- міндеті етіп алады.

Қазір  Абайдың  басылып  жүрген  таңдамалы  өлеңдер  жинағы  немесе
толық  жинақтары  болса,  барлығында  да  біздің  асыл  нұсқа  есебінде
сүйенетініміз  –  Мүрсейіттің  көшірмелері.  Өйткені,  Абайдың  өз  қолымен
жазылған  нұсқалары  сақталмай  жоғалып   кеткен.  Тек,  бір  ғана  «Біраз  сөз
қазақтың  қайдан  шыққаны  туралы»  деген  жалғыз  бөлек  қара  сөзінен  басқа
қллжазба  болмағандықтан,,  абайдың,  өз  заманындағы  оның  шығармаларын
көшіре бастаған Мүрсейіттің қолжазбаларын біз нақтылы жазба дерек есбінде
бағалаймыз.

Мүрсейіт қысы- жазы қалың кітап етіп абай шығармаларын көшіргенде,
оған үнемі шірет белгілеп, біткен көшірмелерін сатып алып отыратын кәрі- жас
оқушылар  болатын.  Кейбіреулердің   тапсыруы  бойынша  мүрсейіт  Абайдың
өлеңдерін көшіреді. Қартаң оқушылардың көпшілігіне қара сөздерді кітап етіп
көшіріп берекді. Тағы бір алуан үлкен толық жинақтар жасаса, өлең мен қара
сөзді  түгел  жазудың  үстіне,  Абайдың  ақын  шәкірттері:  Көкпай,  Мағауия,
Ақылбайлар  шығарған  поэмаларды  да  қоса  көшіреді.Бізде  қазақ  ортасында
Абайдың шығармаларын сүйсініп оқып, ұзатылар кезінде Мүрсейіт, Самарбай,
Дайырбай сияқты көшірушілерге жаздырып алып, өздерінің жасау сандығына
салып алып кеткен бір топ қыздарды білеміз.

Кейін  Абай  қолжазбаларын  жинаушылардың  бір  талайы  пайдаланған
сондай  көшірмелер:  Уәсилә,  Әсия,  Рахиля,  Ғалия,  Ғабида,  Қаныш  деген
көшіртіп сақтаған жазба жинақтары  болатын.

Абайдың өмірі  мен мұраларын ғылым жолымен  толық тануға себепші
болған- оның толық жинағының баспаға шығуы. Және ақынның өмірбаянының
толық  жазылуы  1927  жылдан  басталып,  1933  жылы  М.  Әуезовтің
құрастыруымен, латын әріпімен басылып шықты. Мұнда Абай шығарған сөздің
сол кездерде қолға түскеніне басылмай қалғаны жоқ. Және ақын шығармалары
ең  бірінші  рет  бұрын  Кәкітай  шығарған  баспадағы  өрескел  топтау-
жіктеулерден арылды.

Ұлы  Ақынның  мұралары,  ғылымдық  дұрыс  жол  бойынша,  жазылған
жылдарымен, хронологиялық тәртіппен тізілді. Ақын шығармаларын бұлайша
топтау, абайдың ең алғаш бала шағында айта бастаған өлеңдерінен басталып, ең
соңғы  өлер  жылындағы  өлеңдеріне  келіп,  аяқтайды.  Бұлайша  тізілгенде
Абайдың ақындық жолы қалайша өсіп, дамығанын айқын аңғаруға болады. Тек
шығармалары  Абайдың  өзі  тірісінде  түгел  жинақталмағандықтан,  бір  топ



өлеңдер жылы белгісіз шығармалар болып, амалсыздан бөлек топқа алынғаны
бар.

1933  жылдың  басында  М.Әуезов  жазған  Абайдың  бірінші,  толықтау
өмірбаяны да берілді.  Ақынның толық жинағы кейін 1939-1940 жылдары екі
том  болып,  тағы  басылып  шықты.  Онан  соң,  әсіресе  толығырақ  болып
топталып, ұлы ақынның жүз жылдық мерекесіне арналған толық жинақ түрінде
1945 жылы басылды. Бұл жинақтың кіріспе сөзін жазған- Сәбит Мұқанаов.

1948  жылы басылып шыққан  профессор  Қажым Жұмалиевтің  «Абайға
дейінгі қазақ поэзиясы және «Абай поэзисының тілі» деген еңбекгін айрықша
атап  өту  керек.  Қысқаша  шолу  ретінде  қазақ  тілінде  Абайды тану  жолында
істелген істерді осы айтылғандармен аяқтап, Абайды тану жөнінде 1946 жылы
басылып шыққан Нығымет Сәбитовтың бір ғана библиографиялық «Абай» атты
еңбегін атап өтпекбіз.

Көлемі сексен  беттік тұтас бір кітапша, тек қана Абайды тану жолында
баспаға шыққан еңбертер тізімінен құрылады.Осы кітапқа қарап отырып, ұлы
ақынның  революциядан  бұрын  жарыққа  шыққаны  бір-ақ  кітап  болса,
социалистік құрылысымыздың жылдары ішінде жасалған еңбектердің құр ғана
тізімінің  өзі  мол  бір  кітап  болғанын  көреміз.  Н.Сәбитовтың  «Абай»  атты
библиографиясына  кірген  бөлімдер  айрықұша  еске  алуды,  атап  өтуді  қажет
етеді.

Ол  бөлімдер:  «Абай  шығармалары»,  «Жинақтары»,  «Жеке  өлеңдері»,
«Қара  сөзінен  үзінділер»,  «Шығыс  тілінде  басылғандар»  деп  бір  топталады.
Сонан  соңғы  бір  үлкен  бөлім:  «Абай  туралы  әдебиеттер»   деп  аталып
монография,  мемуар,  мақала,  өлең,  роман,  очерк,  заметкалар,  мен  хабарлар,
сындар  мен  отзывтар,  шығыс  тілдеріндегі  материалдар  деген  жайларды
қамтиды.  Библиографияның  соңында  осы  көрсеткішті  құрастырғанда
пайдаланылған газеттер мен журналдардың да толық тізімі беріледі.

1.3 Абай шығармашылығы туралы тұңғыш ғылыми ой-пікірлердің жарық
     көруі 

Абай  қайтыс  болысымен-ақ  оның  ақын  шәкірттері  Абай  өлеңдерінің
тұңғыш жинағын жариялауға кірісіп кетті. Ә.Бөкейханов пен Кәкітай Ысқақұлы
ең алғаш рет Абайдың өмірбаяны мен ақындық өнердегі басты ерекшеліктері,
орыс  және  осы  арқылы  европалық  әдебиетпен  қарым-қатынасы  алғаш  рет
сараланып, ақындық кітапханасының жайы біршама анықталғаны бар. Кәкітай
Абайдың ақындық өнерге шынымен бет бұрғаны сексенінші жылдар озық ойлы
орыс әдебиетімен танысуында жатқанын қадай айтты. 

 «Қазақ» газеті Абайдың қайтыс болуына он жыл толуына орай қазақ елінің
ұлы ақыны Абайдың өмірі  мен ақындық өнерін таныту мақсатында еретерек
қамданып  ,  арнайы  мақалалар  циклін  жариялауды  қолға  алды.  Газеттің
редакторы Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны»  деген мақаласының
жариядлануы абайтану тарихына елеулі рухани құбылыс ретінде қабылданды.
А.Байтұрсынов Абай мұрасын исі қазақтың танып білу керектігін уақыт талабы
ретінде бағалады. 



«Қазақ»  газетінде  жарияланған  М.Дулатовтың,  Н.Төреқұловтың
мақалалары  да  Абайды  қазақ  халқныыңрухани  данасы,  жаңа  бағыттағы
әдебиеттің  көш  басшысы  ,  шебер  аудармашы  ретінде  танытып  бағалауынан
авторлардың білім деңгейі биік жатуын көреміз. 

Семей қаласында 1918 жылы жарық көре бастаған «Абай» журналында
ақын  шығармаларын  танып  білу,  халықтық  таным  тұрғысынан  бағалау
мақсатында  зерттеулік  мақалалар  мен  Абай  шығармаларынан  үзінділер
жариялап жатты. 

«Екеу» деген бүркеншік атпен Абай өмірі  мен шығармашылығы жайында
зерттеулік  мақалалар  жазған  Жүсіпбек  Аймауытов  пен  Мұхтар  Әуезов  сол
кездегі  абайтану  тарихында  ерекше  дараланып  шықты.  Екеудің  «Абай»
журналында басылым көрген «Абайдың ақындық өнері мен һәм қызметі» және
«Абайдан соңғы ақындар» деп аталатын мақалаларында түйген ортақ танымнан
туындаған ойлары, негізінен, Абайдың қарасөздері мен аудармашыдық өнеріне
әдебиет ғылымы тұрғысынан терең талдаулар жасаған. Өйткені Абайдан кейінгі
қазақ ақындарының шығармаларын жанры жағынан талдап жіктегенде Мағжан
мен  Сұлтанмахмұтты  лирик  ақындар  тобына  жатқызса,  А.Байтұрсынов  мен
С.Дөнентаевты  халықтық  сарындағы  ақындар  тобына  қосады  да,  Абайдың
ақындық дәстүріне еліктеген, шәкірт ақындар ішінен «Осы күнгі ақындардың
ішіндегі  Абай  өлеңіне   сырттай  болса  да  ішкі  мағынасымен  елітеген  кісі
Шәкәрім» деп Абайдың дүниетанымына тереңірек бой ұрған ерекшелігін сол
түста-ақ дөп басқан. 

Абай  мұрасын  орыс  тілінде  танытып  бағалауда  Ә.Бөкейханов  пен
ағайында  Белослюдовтер,  әсіресе  С.Сәдуақасов  тарапынан  жарияланған
мақалалардың  Абайтану  тарихында  өзіндік  орны  бар,  болашақ  зерттеу
жұмыстарына  бағыт-бағдар  берерлік  өзіндік  танымымен  ерекшеленетін
еңбектер.  Абай  мұрасын  орыс  қауымына  таныпыт  насихаттауда  дер  кезінде
елеулі үлес қоса білді. 

     Абайдың  әдеби  мұрасын  тану  жолында  ақын  шығармаларының
баспасөзде  біршама  жариялануы  елеулі  мәні  бар  құбылысқа  айналды.  Бұл
әрекеттер өткендегі ресми баспасөз орны мен ішінара ақын өлеңдерін баспасөз
арқылы жариялауға ат салысқан адамдардың Абай мұрасына қатысы мен сол
жарияланған  Абай  шығармаларының  текстологиялық  жайы  қалай  еді  деген
сұраққа  жауап  та  бере  алады.  Абай  мұрасының  бірегей  білгірі  академик
М.Әуезовтің: «Абайды танудың басы, алғашқы адымдары революциядан бұрын
басталған… Абайдың өмірі мен ортасын еңбектерінің әр алуан сипаттарын, өз
шамасынша , көпшілікке мәлімдеп отырған үлкенді-кішілі танытқыш сөздерді
еске  алуымыз  керек»  –  деген  пікіріне  сай  Абай  дәуірінде  –ақ  баспасөзде
жарияланған  кейбір  өлеңдері  мен  ол  туралы  азын-аулақ  деректердің  ақын
мұрасын  таныту  мен  бағалауда  елеулі  мәні  барлығы арнайы сөз  етуді  керек
етеді.  Бұл жолда азды –көпті  еңбек етіп,  Абай мұрасын таныутда,  бағалауда
өзіне тән үлес қосқан : Бөкейханов, Зейнелғабиден ибн Әміре әл-Жауһари әл-
Омскауи, Кәкітай  Ысқақов, Сұлтанмахмұт Тоайғыров, Самат Әбішұлы сияқты
революцияға  дейінгі  қазақ  қауымының  қоғамдық  ой-санасының
демократиялық-ағартушылық бағытындағы интеллигенттер    тобы еді. 



Абай  шығармаларын  баспа  арқылы  насихаттаушалардың  бірі  –
Зейнелғабиден.  Ол  Абайдың бір  топ  өлеңдер  топтамасын  Кәкітайдан  бұрын
жариялап, Абай жөнінде арнайы  пікір көтеріп, ақын мұрасымен туысқан татар
халқын  таныстыруға  әрекет  етті.  Оның  «Насихат  –  Қазақия»  деген  еңбегі
Кәкітай  бастырған  Абай  шығармаларының  алғашқы  жинағынан  бұрынырақ
жарияланып,  Абайды  дұрыс  тұрғыдан  бағалаумен  ерекшеленеді.  Халықты
мәдениеткетартудың жолы ағартушылық деп білгендіктен : «Адам баласы үшін
қадірлі, қымбат нәрсе ақыл болып, сол ақылды жоғары басқышқа шығаратын
нәрсе ғылым, өнер, мағруф, болса керек» – деп бар өмірін жастарды оқытуға
сарп етіп, халықты білім жолын насихаттаумен өтті. «Ақылды, білімді, өнерлі
болу  тәңіріден  деп  оны  құдай  бермесе  не  қыламыз  деген  сияқты  өріссіз
ойларды  немесе  «Шіркін  біздің  қазақтан  артық  халық  бар  ма»  –  деп
көшпенділікті дәріптейтін пікірдерді Абай қөзқарасы тұроғысынан терістейді.
Қазақтың  кемшілігі  –  білімсіздігі  мен  надандығында  деп  көрсетуі  Абай
пікірімен үндес шығады. 

Зейнелғабиденнің бұл трактаты – Абай мұрасын насихаттау мен бағалауда
революцияға дейінгі  әдебиетте өзіндік орны мен белгілі  дәрежеде ерекшелігі
бар еңбек. Өйткені бұл трактат қазақ әдебиетінің жайы туралы мәселені тұңғыш
рет арнайы сөз етіп, айрықша көңіл бөлумен дараланады. 

Зейнелғабиден  ақындықты  үлкен  өнер  деп  танып,  оның  ұлылығы  мен
қасиеттелігіне  орыстың  ұлы  ақыны  Пушкинді  үлгі  ете  сөйлейді.  Өйткені
«орыстардың  Пушкині  қияметке  шейін  халық  тілінде  сөйленіп,  тарихқа
жазылуы»,  сол  сөз  өнерінің  құдіретіне  байланысты  деп  біледі.  Абайға  осы
тұрғыдан қарап , оның ақындық өнерін аса жоғары бағалайды. Зейнелғабиден
қазақтың  тіл  өнерін  татар  халқына  таныстыруды  мақсат  еткенде  ,  Абай
шығармаларын  қазақ  поэзиясының  үлгісі  ретінде  ұсынып,  оны  қазақ
поэзиясының ұшар  шыңы ,  жақұты ретінде  таниды.  Поэзияны Абай  қойған
талап тұрғысынан бағалауға тырысады. 

     1908  жылы  «Уақыт»  газетінің  388  –  санында  жарияланған  «Абай
Құнанбаев» деген мақаланы біз Зейнелғабидендікі деп ойлаймыз. 

Зейнелғабиден  «Насихат-Қазақиясында»  Пушкин  атының  тарихқа  мәңгі
жазылуының  басты  себебі,  ақындық  өнері,  құдіретінде  деп  қараса,  бұл
мақаласында  Абайдың  қазақ  даласына  даңқы  жайылып  танылуы,  ақынның
байлығына  немесе  билігіне  байланысты,  емес,  керісінше,  оның  «тілі,
оқушыларын  оятатын  өлеңдері  оны  бүкіл  атырапқа  өзін  мәшһүр  еткен»
ақындық өнерінде деп Абайдың ақындық өнеріне шешуші мән береді. 

Мақала авторы Абайды тек ұлы ақын ретінде ғана танымай, оны қазақ
халқының ойшылы, білімді  кемеңгері  ретінде бағалап,  Абай туған халқының
рухани дүниесімен ғана шектелмей, Батыс пен Шығыстың рухани дүниесінен
де терең сусындағанын атап өтеді, Абайдың географиясымен , әсіресе тарихпен
кең  тұрғыдан  таныс,  өресі  зор  білімді  кісі  болғаны  туралы  алғаш  мәлімет
беріледі. 

Революцияға дейінгі дәуірде Абайдың өмірі мен әдеби мұрасын танытуда
елеулі  еңбек  еткендердің  ішінде  Кәкітай  Ысқақұлының  орны  бөлекше.
Кәкітайдың Абай мұрасын танытудағы басты еңбегі де Абай шығармаларының



тұңғыш жинағын  құрастырып жариялауы мен  ақын  өмірі  туралы алғаш рет
мәлімет  беруінде  жатыр.  Кәкітай  Абай  мұрасын  жинастырып  ,  бастырудағы
тарихи еңбегі жайлы Абай мұрасын зерттеушілер еңбегінде молынан айтылады
да, бірақ М. Әуезовтың монографиялық еңбегінде болмаса , басқа зерттеулерде
Кәкітай  еңбегі  сын  көзімен  қаралмаған.  Сондықтан  да  Абайдың  дүниеге
қөзқарасының  қалыптасуына  Е.П.Михаэлистің  әсері  басым  болды  деген
Кәкітай пікірі абайтанау саласында көпке дейін орын алып келді. 

Кәкітай бастырған 1909 жылғы жинаққа дейін баспасөзде жарияланған
бірлі-жарымды Абай өлеңдерінің бәрі де асыл түпнұсқа қалпында сақталмады. 

Кәкітай олқылығы – Абай шығармаларын түгел қамти алмауы демесек,
Абай  өлеңдерін  түрлі  тақырыптарға  бөліп,  жіктеуі  сол  дәуір  жағдайына
байланысты қарағанда орынды да. Кәкітай мәдениет пен білімнен кенже қалған
қазақ қауымының ой-өрісін еске алып,  тақырыптық принципке сүйенуді  жөн
көрген.  Бүкіл  қазақ  ақындары  Абай  шығармалары  мен  өмірбаяны  жайлы
дерекпен тұңғыш рет Кәкітай арқылы ғана танысты. Кәкітай Абай өмірі мен
творчествосына жалпы тоқталғанымен, сол дәуірдің өзінде – ақ Абай жөнінде
ойлы  пікірлер  айта  білді.  Кәкітай  Абайдың  шын  мәніндегі  ақындық  өнреге
сексенінші жылдары батыл бет бұруының себебі  оның орыс халқының озық
ойлы әдебиетімен танысуында жатыр деп көрсетуі  ,  Абай творчествосы мен
өміріндегі  елеулі  құбылыстардың  төркінін  дұрыс  аңғара  білгенін  байқатты.
Ақындық дарыны асып туған Абайдың осы өнерге қолын кеш сермеуі , Кәкітай
пікірінше , өскен ортасына тікелей байланысты қаралады. Бірақ ел ісіне ерте
араласып,  халықпен  тығыз  байланыста  болуы  арқылы  ғасырлар  бойы
сұрыпталған тіл өнерін терең меңгеруі  –  Абай ақындығының тербеліп өскен
алтын бесігі деді. 

  Кәкітай  мақаласы  революцияға  дейінгі  дәуірде  ұлы  ақын
творчествосының  нәр  алған  арналарына  байланысты  Абайдың  ақындық
кітапханасының  көлемі  жайлы  мәселеге  біршама  бағдар  айтуымен  де
ерекшеленеді. 

Абай  мұрасын  тереңірек  зерттеп,  танып  бағалауда  қазақтың  талантты
ақыны  Сұлтанмахмұт  Торайғыровтың  пікірлері  абайтану  тарихында  ерекше
орын  алмақ.  Сұлтанмахмұт  –  Абай  дәстүрін  творчестволықпен  дамыта
түсушілердің  көрнектісі  әрі  ақын  мұрасының  әлеуметтік  тамырын  тереңірек
танығандардың  бірі.  Ол  Абайдың  жаңа  бағыттағы  қазақ  әдебиетінің  негізін
салып,  классикалық  дәрежеге  көтерген  еңбегін  жете  түсінді.  Мұндай  биік
танымға  Сұлтанмахмұт  творчестволық  іздену  ,  азабы  мол  ақындық  жолды
бастан  кешіру,  әдеби  тілдің  тазалығы  туралы  заман  талабы  күн  тәртібініе
қойып отырған мәселеге жауап беру тұрғысынан келді. 

20  ғасырдың  басында  революциялық  қозғалыстардың  өріс  алуына
байланысты бұратана атанған халықтардың ұлттық санасының ояна бастауына
қарсы патша өкіметінің саясаты шегіне жете күшейе түсті. 

С.Торайғыров Абайдың әдеби тіл үшін күресін терең барлап бағалаушы
ғана емес, ол көркем өнердің мәніне материалистік тұрғыдан қарап, Абайдың
эстетикалық танымдарын да терең біліп, бағалай алды. Абайдағы эстетикалық
ойды өз шығармасына батыл ендірумен бірге оны замандастарынан да талап



еткен.  С.Торайғыров  өз  өмірінің  идеялық  бұлыңғыр  дәуірі  кезінде  де  өткен
дәуір  мұрасына көз  салып,  сөз  еткенде,  өз  қатынасын Абайдың эстетикалық
танымы  тұрғысынан  білдіріп  отырады.  Ол  Абай  поэзиясы  мен  өткен  дәуір
әдебиеті  өкілдерінің  туындысын  саыстырғанда  ,  ақындық  шеберлікті  ғана
өлшем етпей , шығарманың  идеялық мәніне баса көңіл бөледі. 

С.Торайғыров  –  Абайдың  ақындық  дәстүрін  дамытушы  өнерпаз  сөз
зергерлерінің  алдыңғы  сапындағы  өнер  қайраткерлерінің  бірінен  саналатын
дарынды  ақын.  Оның  туындыларындағы  Абай  өлең  құрілісінің  іздері  мен
ақындық  тіліндегі  көркемдігін  сөз  бедерлеріндегі  абайлық  дәстүрлерді  анық
көреміз Саяси-әлеуметтік тақырыптардағы халықтық тұрғыдан толғанатын мұң-
шері  де  Абай  поэзиясындағы  сарынмен  өзектесіп  жатуындағы  рухани
туыстықтың өзінде де айтарлықтай сырлар жатыр. 

Ал, Абайдың өмірі мен ақындық өнері жөнінде бірінші ғылыми ой айтқан
адам – Әлихан Бөкейханов. 1903  жылы «Киргизский край» атты  кітапқа кірген
қазақтың  тарихы  мен  рухаии  өмірі  жайлы  зертеуінде  ол  «Қырғыз  (Қазақ)
поэзиясындағы жаңа бағыттың өкілі есебінде Құнанбаевты (Кітапта «Кномбия»
болып қате басылган) (Семей) атауға болады, ол поэтикалық түрі мен мазмұны
жағынан  көптеген  әсем  өлеңдерлің  авторы  (әсіресе,  табиғатты  суреттеуі).
«Евгений  Онегин»  мен  Лермонтовтың  көп  өлоңдерінің  жақсы аудармаларын
жасаған да сол (олар қыргыздарға (қазақтарға) тым түсінікті түрде аударылған)
- деп жазған. Ол кейін  Тұрағұл мен Кәкітайға  Абай өлеңдерін  жинап бастыру
жөнінде  хат  жазып)   солар  арқылы  ұлы  ақынның  шығармаларымен  толық
танысқан.  Соның нәтижесіде  1905  жылы «Абай (Ибрагим)  Құнанбаев»  атты
азанама-мақала  жазған.  Мақалала  автор  Абайдың  шыққан  тегі,  өмірі,
шығармашылық  жолы  жайлы  тұңғыш  мәліметтер  береді.  Ақынның
шығармашылық  ізденісінің  негізгі  бағыттарына,  көркемдік  табыстарына
тоқталады.  Сөйтіп  ол:  «өлеңдерінен  көрініп  тұрғандай,  Абай  аса  талантты
поэтикалық қуаттың иесі,  қазақ халқының мақтанышы бола білді. Халықтың
рухани шығармашылық қасиетін осынша биікке көтерген Абай сияқты қырғыз
(қазақ) ақыны осы кезге шейін болған емес.  Жылдың төрт мезгіліне арнаған
(Көктем,  жаз,  күз  және  қыс)  тамаша  жырлары  оны  Европаның  атақты
ақындарының қатарына қояды», - деген қорытынды жасайды. Осы бір шағын
пікірлердің  өзінен Абайлың ұлылығын, қазақтың жаңа дәуірдегі  әдебиетінде
алатын  орнын,  ақынның  дүниежүзілік  поэзиясының   биік  деңгейіндегі
шығармашылық қызметін  дұрыс танығанын көруге болады. Бұл пікірлер Абай
туралы соңғы айтылар ойларға мұрындық болды. Онын үстіне, Әлихан Абай
шығармаларын  жинатып,  өзі  басқаруымен  Семейде  (орыс  географиялық
қоғамының Семей бөлімшесі  арқылы) бастырмақ болған сияқты.  1906 жылы
Павлоларда  ұсталған  Әлиханның  портфелінің  ішінде  Абайдың  қолжазбасы
болғаны да мұны растай түседі.



Алайда сол кездегі саяси жағдайдың ауырлығынан ол бұл ойын іске асыра
алмаған.  Әлихапның  үздіксіз  қуғындалуынан  қауіп  қылған  Кәкітайдың
Семей,Омбы жағынан ештеме  тындыра  алмаи,  Петербургке кетуі  де  осымен
байланысты болса керек.

Абайдың тұңғыш шыққан өлеңдер  жинағы (1909, Петербург) Абайтануда,
ақын атын туған  халқына  кең  жаюға  ерекше маңызды қызмет  атқарған  ұлы
уақиғалардың қатарына жатады. Оны бастырушылар - ақынның ұлы Тұрағұл
мен  інісі  Ысқақтың  баласы  Кәкітай.  Абай  тәрбиесінде  болып,  қасында  көп
жүрген  Кәкітай  –  оның  мұрасының  да  жарық  көруіне  көп  күш  салған.  Ол
жинаққа «Абай (Ибрагим) Құнанбай ұлының өмірі» атты мақала жазған. Абай
кітабының  түңғыш  басылымының  тарихи  маңызына  қоса,  ақын  өмірі  мен
шығармашылығы  жайында  оқырмандарға  тың  мәліметтер  ұсынған  Кәкітай
мақаласы да  Абайтану  тарихында  көрнекті  орын  алады.  Онда  Кәкітай  Абай
өлеңдерінің  тууына  себеп  болған  тарихи  шындық  пен  ақын  бастан  кешкен
қайғының түп-төркінін жақсы ашып көрсетеді.  Оның ақындық ізденістерінің
шеңберін айқындайды. Абайдың ақындық биікке көтерілуінің негізгі себептерін
орыс  және  дүниежүзілік  әдебиет  пен  ғылым  "деңгейінен  іздеу  Кәкітай
мақаласының өміршең, кейінгі зерттеулерге ой салған ерекше маңызды тезисі
болды.  «Орыс ғылымын кітапта  оқығандық Абайдың көңіліндегі  ақындығын
қозғағанын» ол орынды айтты. М.Әуезов кезінде бұл мақаланы жоғары бағалап,
ақының өмірбаянын жазуға көмектескенін мойындаған.

Абай жинағы шығып, халық арасына тараған кезде оның ақындық өнерін
айрықша сөз етіп, ұлылығын мойындап, алғашқы пікір айтқан адам, - Ахмет
Байтұрсынов еді. Ол «Қазақтың бас ақыны» атты мақаласында. «Қазақтың бас
ақыны  –  Абай  (шын  аты  Ибрагим)  Құнанбаев,  Онан  асқан  бұрынғы-соңғы
заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ», - деп түйіп айтты. Әуелі
(1903) Абай өлеңдерімен қолжазба дәптер күйінде танысып, кейін (1909) ақын
кітабын  оқығаннан  кейінгі  әсерін  айта  келіп,  Ахмет,   Абайдың  «Сөзі  аз,
мағынасы көп, терең» жырларының шығуы жағдайларына, әлеуметтік сырына,
көркемдігіне  үңіледі.  Жеңіл  ойлап,  ашық  айта  салатын  жадағай  халық
жырларына Абай сөзін  қарсы қоя отырып,  ол  сөздің  ішкі  мағанасын түсіне,
терең оқудың қиыншылығы Абайдан басталатынын атап көрсетеді. Абай сөзінің
жалпы жұрттың ұғымына ауырлығын айта отырып, «Ол ауырлық Абайдың айта
алмағанынан  болған  кемшілік  емес,  оқушылардың  түсінерлік  дәрежеде
болмауынан  туған  кемшілік...  Не  нәрсе  жайынан  жазса  да,  Абай  түбірін,
тамырын,  ішкі  сырын,  қасиетін  қарамай  жазады»,  -  дейді.Қазақ  әдебиетіне
Абайдың өзі тұңғыш көтерген айтушы мен тыңдаушының проблемасын Ахмет
осы ақын өлеңін оқу, түсіну тұрғысынан талдайды. Оның «Нәрсенің сырын,
қасиетін  біліп  жазған  соң,  сөзінің  бәрі  де  халыққа  тіреліп,  оқушылардың
біліміне  сын  болып  табылды.  Оқушы  сөзді  сынаса,  сөз  оқушыларын  да
сынайды» деуі де осыдан. Тағы да Ахмет: «Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі
сыншы болу керек.Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек.
Мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған» - деп
жазады. 



Ахметтен  кейін  Абайтану  саласында  бағалы  ойлар  айтқан  адам
М.Дулатов еді.  Оның «Абай» (  Қазақ,  1914,  23 июль)  атты мақаласыақының
қайтыс болуына он жыл толуына орай жазылған Ол да Абайдың жаңа мазмұнды
ұлттық  әдебиет  жасаудағы  орнын  айрықша  атайды.  Әдебиетіміздің  негізіне
қаланған бірінші кірпіш – Абай сөзі,  Абай аты боларға  керек.  Абайға шейін
қазақта қолға алып, оқырлық, шын мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе
болған жоқ еді. Абайдың бізге қымбаттығы да сол», - дейді.

Бұл, әрине, Абайға дейінгі ұлттық әдебиетті жоққа шығару емес, ақынның
дүниежүзілік  биік  үлгіге  сүйенген  жаңа  әдебиет  жасаудағы  еңбегін  бағалау.
Оның жырларының халықтын журегіне «сәуле беріп», «алғашқы атқан жарық
жұлдыздай» еткен әсерін Міржақып айрықша атайды.

Сонымен  қатар  мақалала  Абай  өлеңдерінің  қолжазба  күйінде  тарауы
тарихынан  мәлімет  берілелі.  1904  жылы  мұндай  жинақты  Ахмет
Байтұрсыновтың  қолынан  көріп,  оқығанын,  Ә.Бөкейхановтың  оны  бастыру
жөніндегі  талабын Петербург  басылымының жайын әңгімелейді.  1918 жылы
М.Әуезов пеп Ж.Аймауытовтың («Екеу» деп қол қойған) «Абайдың өнері һәм
қызметі» деген мақаласы «Абай» журналында жарық көрді. Бұл – жоғарыдағы
мақалалармен үндес жазылған, Абайдың қазақ әдебиетіндегі орнын, қызметін
бағалауда сол дәстүрлі сөзді жалғастырған еңбек болды. 

Абайтанудың 
алғашқы кезеңдері

Ә. Бөкейханов  «Абай Құнанбаев» 
( 1905)
       К.Ысқақұлы, Т. Абайұлы  
құрастырған «Абай өлеңдері» ( 1909)
Ғабиден ибн Әміре    «Насихат – 
Қазақия»
  ( 1909)
С.Торайғыров –  Абай дәстүрін 
дамытушы
А.Байтұрсынов   «Қазақтың бас ақыны» 

Абай мұрасының 
орыс тілінде 
танылуы

Ә.Бөкейханов «Абай Құнанбаев» 
азанамасы
Нұқ Рамазанов «Абай Құнанбаев» ( 1845-
1905) (1914) мақала
Сатылған Сабатаев, Нәзипа Құлжанова, 
В.А. Кудашев Абай өлеңдерін 1898-1899 
жылдары орыс тіліне аударды
Ағайынды Белослюдовтардың еңбектері

Абай мұрасының 
жаңа заманда  
зерттелуі

1918 «Абай журналы» Ж. Аймауытов 
пен М.Әуезовтың  басқаруымен 
Семейден шықты.
Б.Күлеев «Абай кітабы басылатын 
болды» (1922).
М.Әуезов «Қазақ әдебиетінің қазіргі 
дәуірі» (1922).
Е.Ысмайылов «Абайды зерттеу 
жайында» мақаласы.
Б.Кенжебаевтың «Абай» мақаласы.



2 АБАЙТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

2.1 Абай мұрасының 1926-1940 жылдар аралығында зерттелуі 

Жиырмасыншы  жылдар  басында  қоғамдық  ойда  Абай  шығармаларын
жариялау жөнінде пікірлер туындай бастады. Бұл іспеттес пікірді тілші ғалым
Т.Шонановтың  мақаласында  айтылған  деректер  арқылы  дәлелденіп  жатты.
Уақыт талабы тудырған бұр рухани сұранысқа  назар аударған Қазақстан Оқу
комиссариаты  Абай  шығармаларының  толық  жинағын  құрастырып  басып
шығаруды ресми түрде ақын Бернияз Кулеевке тапсырды. Бернияз Кулеев осы
мақсатты жүзеге асыру үшін, Абай өмірбаяны мен шығармаларын толық түрде
жинастырмақ болып, «Еңбекші қазақ», «Ақжол», «Степная правда» газеттеріне
жазған мақала үндеулерінде алға қойылған мақсматын анықтап та берді. Олар:
Абайдың қара сөздерін бар болмысымен толық жариялау, Абай өмірбаянына
байланысты  фотоқұжаттарды  толық  қамту,  Абай  өмірбаянынын  жаңа  дерек
мағлұматтарымен толықтыра түсу, ақын өлеңдерін  бастапқы табиғи  қалпына
түсіру,  яғни  өлең  өрнектерін  қалыптастыру  мәселелерін  алға  қойды.
Қаншалықты күш салып әрекеттенсе де, заман ауыртпалығы қол байлау бола
берді. Қазан қаласында 1922 жылы Абайдың тұнғыш өлеңдер жинағын (1909)
қайталап  басумен  тоқталды.  Дәл  осы  жылы  Ташкент  қаласында  Абайдың
өлеңдер жинағы да осы қалыпта басылым көрді. 

Кеңестік заманда Абайдың өлең жинақтары қатарынан екі рет басылым
көрісімен-ақ  ағымдағы  баспасөздерде  сын  мақалалар  жарыса  жарияланып
жатты. Алғаш жарияланған тырнақ алды сын мақала Сәбит Мұқановтың «Қара
тақтаға  жазылып  жүрмендер,  шешендер»  («Еңбекші  Қазақ»,  01.03.1923)  деп
аталатын мақаладан басталды. Осы мақаланың артынша-ақ Ташкент қаласынан
шығатын  «Ақжол»  газетінің  алты  санында  үзбей  жарияланған  Ф.Сағдидің
«Абай»  деп  аталатын  мақалалар  циклі,  І.Жансүгіровтің  Жетісу
губерниясындағы «Тілші» газетінде (08.05.1923) жарық көрген «Абай кітабы»
мақаласы, Ташкент қаласында шығатын «Шолпан» журналында «Қоңыр» деген
бүркеншек атпен жарияланған  Мұхтар Әуезовтың  ғылыми теориялық жағынан
қарағанда деңгейі биік мақаласы «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» (1923, 345,
45) деген атпен басылым көрді. 

Абайтану  тарихында  С.Мұқановтың  Абай  жөнінде  жазылған  тұңғыш
«Қара  тақтаға жазылып жүрмендер, шешендер» деген мақаласынан бастап ұлы
ақын мұрасын танып бағалау, таныту жолындағы ой-пікірлер бір-біріне қарама-
қарсы  екі  бағытта  дами  бастады.  Сол  тұстағы  қоғамдық  ой  танымдағы
мәселенің төркіні Абай қай таптың ақыны, оның шығармаларын мұра ретінде



қабылдау  керек  пе,  әлде  терістеу  керек  пе  деген  тақырып  маңында  болып
жатты. Қазақстанда Абай мұрасы туралы мәселенің бұлайша өткір қойылуының
себебі  Мәскеудегі  саяси  орталықтың  ұстанған  бағыт  бағдарына  байланысты
болатын-ды. Өйткені билік басына большевиктер партиясы келісімен-ақ өздері
ұстанған  ілімін  яғни  тап күресі,  пролетариат диктатурасы туралы көзқарасы
мен танымын қоғамдық санаға сіндіре бастаған кезең еді. Қоғам өмірін тапқа
бөлу, таза  пролетариат  мәдениетін  жасауға  ұмтылу  тұрпайы  социологиялық
танымға алып келді. 

С.Мұқанов  мақаласының  басты  сарыны  осы  тұрпайы  социологиялық
қөзқарасты  ұстанудан  туып  жатқан   саяси-әлеуметтік  құбылыстың  өзі
болатынды.  Көптеген  қазақ  қалам  қайраткерлері  осы  танымның  шеңберінен
шыға алмай қалды. 

С.Мұқанов пен Ілис Қабыловтың Абай мұрасы туралы пікіріне қарсы пікір
таласые  тудырып  айтысқа  араласқандардың  бірі  –  Мұстамбайлы  Ыдырыс.
Оның  Абай  мұрасы  туралы  жазған  мақалаларының  сол  кезеңнің  әдеби
атмосферасына тән елеулі кемшілгі  бола тұрса да,  Абай шығармаларын мұра
ретінде  қабылдау оны  зерттеу  қажеттігі  туралы  бірден-бір  дұрыс  бағыттағы
пікір еді. 

Ы.Мұстамбайұлы мұра  мәселесіне  байыпты  қарай  отырып,  ол  мұраны
тереңірек  зерттеу  арқылы  меңгеруді  алға  қойды.  Осы  кезде  Абай  мұрасын
орынсыз ұлтшылдықпен байланыстыратын үстірт пікірлерге қарсы шықты. Ол :
«Абайдың өлеңдерінің  ішінде  жалғыз  процент  ұлтшылдық  не  орысқа  қарсы
пікір жоқ, көп жолдастары Абайдың атын бүркей береді. Бұл – тарихи қиянат.
Абайды  апарып  осы  күнгі  ұлтшылдарға  апарып  жанастырады»  –  деп,  Абай
мұрасына  жасалынып  отырған  қисынсыз  қиянатты,  яғни  Абай
шығармаларының бұрмалануын арнайы атап өтті. 

Ы.Мұстамбайұлының  айтыс  ретінде  «Жаңа  әдебиет»  журналының  екі
санына  қатар  жарияланған  «Абай»  деген  көлемді  мақаласы  –  сол  дәуірдегі
әдеби сындардың ішінен өзінің көлемі мен мәні, көтерген мәселесі жағынан әрі
зерттеушілік  бағытымен  ерекшеленетін  еңбек.  Мұнда  автор  бірнеше  елеулі
пікірлер көтере отырып, көп жағдайда дұрыс шешімге келген. 

Абайдың әдеби мұрасы қазіргі дәуірде қазақ халқының мәдени өмірінде
елеулі орын алатын мұра ретінде қабылдануға тиісті деп қарап, бұл мұраның
орыс классиктерімен арақатынасына  алғаш рет  кең  тұрғыда  нақтылы талдау
жасаған.  Абайдың  аудармашылық  өнерін  жоғары  бағалап,  орыс  әдебиетінің
Абайға өткен орасан зор әсерін зерттей отырып, Абай шығармаларының басты
қасиеті  –  оның  реализмінде  деп  көрсетті.  Абай  реализмі,  зерттеушінің
пікірінше, орыс әдебиетінен творчестволық үйренудің жемісі.     Осымен қатар
зерттеуші  Абайдың  әлеуметтік,  философиялық,  эстетикалық,  этикалық,  діни
көзқарасы мен әйел туралы пікіріне де тұңғыш рет барлау жасап, пікір көтеріп,
көптеген  ойларын  ортаға  салды.  Осы  мәселелерді  талдай  отырып,  Абай
жаңашыл ақын, оның шығармаларының қазіргі күресіміз үшін де пайдасы бар
деген бірден-бір дұрыс қорытындыға келді. 

Бірақ Ы.Мұстамбайұлы өзінің ойлы мақалалары арқылы Абайдың әдеби
мұрасын белгілі дәрежеде дұрыс таныта білсе де, Абай мұрасын сол кезде етек



алған  тұрпайы  социологиялық  сынның  шабуылынан  үзілді-кесілді  қорғап
қалуы екіталай еді.  

 Қазақстандағы  қоғамдық  ойда  жалпы  мұра  мәселесіне  20-шы жылдар
ішінде  тура  және  жанама  түрде  жауап  беруге  алғаш  рет  ұмтылғандар
С.Мұқанов, С.Сейфуллин, Ғ.Сағди, І.Жансүгіров, Б.Кенжебаев, С.С мағұлов т.б.
араласты. Абай мұрасын таза тұрпай социологиялық таным тұрғысынан танып
бағалағандардың басында С.Мұқанов, С.Сейфуллин тұрса, Абай мұрасын таза
халықтық таным  тұрғысынан танып бағалауға әрі уақыт талабына орай жанама
түрде  болса  да  тұрпайы  социологиялық  танымға  ұрынып  қалып  жүргендер
Ғ.Сағди, І.Жансүгіров, Б.Кенжебаев т.б. болды. 

     Абай мұрасын танып бағалауда 20-ші  жылдардың басы мен 30-шы
жылдардың  аяғында  саяси-әлеуметтік  жағдайға  байланысты  туындаған,  әрі
айқын көрініс берген үш түрлі бағытты байқаймыз. 

     Орталықтағы  пролеткультшылар  ұстанған  тұрпай   социологиялық
таным  әдебиет  саласында  да  өз  жалғасын  тауып  жатты.  Өткен  заманның
әдебиет  өкілдеріне  және  олардың  шығармаларына  мұра  ретінде  қатынас
жасағанда олардың шыққан табы мен әлеуметтік тегі негізге алынды. Олардың
туындыларына  баға  бергенде  де  осы  тұрғыдан   қаралды.  Бұл  тұстағы  Абай
мұрасын танып бағалауға ат салысқан әдебиетшілер ақын мұрасын негізінен,
тұрпайы социологиялық танымдағы өлшемде ұстанды. Абай шығармаларының
идеялық-әлеуметтік сарындарына назар аудармай,  оны танып бағалауда ақын
шыққан әлеуметтік тегіне тікелей байланыстыра қарастырғандықтан үш түрлі
арнаға түсті. 

А)  Абайды  феодал  табының  ақыны,  соның  сойлын  соғушы  идеологы
ретінде танытып жатты. Абайды байшыл феодал табының ақыны ретінде танып
бағалаушылар:  С.Мұқанов,  Б.Кенжебаев,  Ә.Шарафи,  Қ.Қуанышұлы,
М.Ақынжанов,  М.Қайыпназаров,  Р.Жаманқұлұлы  т.б.  Мысалы  профессор
Ә.Шарафи  Абайды  тарих  сахнасынан  шығып  бара  жатқан  феодал  табының
тағдырымен байланысты қарағандықтан, Абайды ескілікті жақтаушы, жаңаны
жатырқаушы,  кертартпа  ақын  ретінде  танып  бағалауды  себепті:  «Абай
ғылымды, мәдениетті, прогресті жаңа көзбен көре алмады. Абайдың «ғылымы»
ескілікпен,  дінмен,  құдаймен  шумақтасып  ,  матасып  жатры.   Абай  неге
ескілікпен  қоштасып,  бетті  жаңаалыққа  бұрып  тік  тартпайды.  Себебі  Абай
феодал өкілі. Сырдың бәрі сонда жатыр» дейді. Бұл көзқарасты жақтаушылар
тобының қорытынды ойы: Абай – бұқарашыл емес,  феодалшыл ақын.  Оның
шығармалары өз табының тарих сахнасынан кетуіне байланысты пессимизмге
толы, жаңашылдыққа қарсы, ескілікті көксеген кертартпа мұра деп қарады. 

Ә) Абай – феодал табының буржуазиялана бастаған табының ақыны деп
таныта бастады. Олардың танымында Абайды бүтіндей бір таптың  белгілі бір
тобының   (слойының)  ақыны  ретінде  жіңішкелеп  танытуға  тырысты.  Бұл
көзқарасты жақтағандар: 

С.Мұқанов,  І.Жансүгіров,  М.С.Сильченко  т.б.болды.  Бұлар  Абайды
«буржуазияланған дворян» тобының өкілі ретінде танытқанда, сүйенер дәлелі
Абайдың орыс классиктерін аударуымен байланыстыра қарауында жатты. Абай
өзіне әлеуметтік  шығу тегі жағынан туыстас болғандықтан, орыстың Пушкин,



Лермонтов, Крылов тәрізді ақындарының шығармаларын аудару сыры Абайдың
орыс  классиктерін  аударуымен  байланыстыра  қарауында  жатты.  Абай  өзіне
әлеуметтік  шығу   тегі  жағынан  туыстас  болғандықтан,  орыстың  Пушкин,
Лермонтов, Крылов тәрізді ақындарының шығармаларын аудару сыры Абайдың
буржуазиялана  бастаған  либералдық  топтың  ішінде  болуында  жатыр  деп
көрсетті. 

Б) Жаңа туып келе жатқан ұлт буржуазиясының өкілі болуы себепті де
Абай  буржуазияшыл  әдебиеттің  ақыны,  қазақ  қоғамындағы   буржуазияшыл
ойдың  атасы  деген  көзқарасты  І.Қабылов,  Ы.Мұстанбаев,  Ғ.Тоғжанов,
Ә.Лекеров,  С.Асфандияров,  Ә.Мәметова  т.б.  ұстанда.  Мысалы  ,  Ғ.Тоғжанов:
Абай шығармаларын «… әбден капиталдасқан қазақ байының  тілегінен туған
жыр» деп танытты. Абай қазақ даласындағы жаңадан туып қалыптасып келе
жатқан буржуазиялық топтың идеологы деген көзқарасты 30-шы жылдардағы
қазақ  әдебиетінің  сын  жанрында  кең  көлемде   насихаттап  таратуда
Ғ.Тоғжановтың  әрекеті  басым  жатты.  Абайтану  тарихында  тұңғыш
монографиялық «Абай» кітабын жазған Ғ. Тоғжановтың зерттеулік еңбегі айта
қаларлықтай  құбылыс  болса  да,  ол  тұрпайы  социологиялық  танымның
шеңберінен шыға алмады. 

2. Абай мұрасын түршілік (формалистік) тұрғыдан танып бағалау  әрекеті
орталықтағы проф. Томашевский мектебінен  тебіндеп жатқан сол кезеңнің  бір
көрінісі ретінде көркем туындылар мен кейбір сын мақала, зерттеу еңбектерде
әдеби мұраны формалистік таным тұрғысынан танып бағалау қанат жая түсті.
Абай  мұрасын  танып  бағалауды  осы  ағым  тұрғысынан  қарастырған
әдебиетшілер  де  болды.  Мысалы,  жас  әдебиетшілер  З.Шашкин  мен
Е.Ысмайылов «Абайдың поэтикасы» (Әдебиет  майданы,  1934,11,12  санында)
деген  мақаласында  Абай  мұрасының  кейбір  тұстарын  осы түршілдік  бағыт
тұрғысынан қарап пікір толғайтыны бар 

3.  Абай  мұрасын  тануда  компаратавистік  танымның  белгілі  дәрежеде
орын алған кезеңі болды. Бұл танымды ұстанған зерттеушілер ақын Абай мен
ойшыл Абайды бөле қарады. Осы себепті олар Абайды ірі ақын ретінде таныса
да, әлсіз ойшыл деп қарап, оның рухани ұлттық болмыстан туындаған тума ой
танымдарын   келімсек ой танымның көрінісі ретінде танытты. Абай мұрасын
компаратавистік  таным тұрғысынан танып пікір  білдірген топтың қатарында
І.Қабылов, Ы. Мұстамбаев, І.Жансүгіров т..б. болды. 

Абайдың әдеби мұрасын халықтық тұрғыдан танытуда революционер –
демократтардың пікіріне сүйене отырып, 30 – шы жылдардың орасында тұңғыш
рет Абайды халықтық ақын ретінде танытуда бастама пікір көтерген әдебиет
сыншысы  Мұқаметжан  Қаратаев  еді.  Өзінің  А.С.  пушкинге  арналған
мақаласында:  «  Пушкин  поэзиясынеда  Белинский  тапқан  халықтық,  сатира,
көркемдік  деген  үш  элемент  Абайдың  поэзиясында  да  табылады…  Екеуінің
шығармасында да,  халықтың,  еңбекші адамның тілегі  көрініп тұрады», -  деп
Абайды халықтық мүдденің жыршысы ретінде таныстырады. Осы мақаланың
артынша-ақ Абайдың әдеби мұрасын танып бағалауда елеулі кедергіге айналған
кейбір Абай мұрасын зерттеушілердің (С.Мұқанов, І.Жансүгіров,  Ғ.Тоғжанов,
І.Қабылов т.б.) тұрпайы социологиялық көзқарастары алғаш рет сынға алынып:



« Абай маңындағы сынның әлі күнге дейін жетіліп кетпеуіне негізгі себеп – осы
вульгарлық әдіс» - әдебиет саласында сірескен пікір сеңінің бұзыла бастаған
қалпын көрсетті. 

 С.Мұқанов 1937 жылдан бастап, Абайды халық ақыны ретінде таныта
бастады. 1936 жылдың өзінде-ақ С.Мұқанов Абайды қазақ әдебиетінің классигі,
ұлы реалист деп бағалап, оны мұра ретінде тануға ойысты. Абай поэзиясының
құндылығы  –  оның  өмір  шындығын  реалистік  тұрғыдан  суреттеп,  қазақ
қауымындағы  әлеуметтік  қайшылық  болмысын  объективті  тұрғыдан
көрсетуінде  жатыр  деп  біліп,  Абай  мұрасына  көзқарасын  өзгерте  бастаған
бұрылысты аңғартты. Осы жылдан бастап С.Мұқановтың Абайды көп жағынан
дұрыс  бағалап  тұрпайы социологиялық  танымнан  біртіндеп  шегіне  бастаған
қалпын көреміз. 

     Абайдың  әдеби  мұрасын  зерттеуде,  оны  халықтық  мұра  ретінде
жұртшылыққа танытуда С.Мұқанов, М.Әуезов, Қ.Жұбанов, Қажым Жұмалиев,
Әлкей  Марғұлан  сияқты  ғалымдардың  еңбегі  Абай  мұрасын  танып-білудің
жаңа қырларын байқатып, ол мұраны бағалау жолындағы түбірлі өзгерістерді
аңғартты. 1939-1940 жылдары М. Әуезов тарапынан екінші рет толықтырылып
қайта  басылған  Абай  шығармаларының  екі  томдық  толық  жинағының
бастырылуы да жоғарғы талаптарға іспен жауап беруің нақтылы қадамдарының
бірі болып табылды. 

 Тұрпайы социологиялық танымды пікір тудырғандар: С.Мұқанов,

І. Жансүгіров, Ғ. Сағди, С.Сейфуллин

Абай мұрасы
1926 – 1940 ж.ж.

Пікірлер, айтыс
- тартыстар

Абайды феодал табының ақыны, соның 
жақтаушысы ретінде танытушылар: С. Мұқанов, 
М.Әуезов, Б.Кенжебеков, Қ.Қуанышұлы, 
М.Ақынжанов, М.Қайыпназаров, Ғ.Жаманқұлов

Абайды феодал табының жаңадан дамып, 
буржуазиялана бастаған либералдық тобының 
өкілі дегендер: І Жансүгіров, С.Мұқанов,  
М.Сильченко

Абайды буржуазияшыл – ұлтшыл әдебиеттің 
негізін салушы деген: І. Қабылов, Ы.Мұстамбаев,
Ә.Лекеров.

Қайшы пікірлерден тыс ғылыми жазылған 
еңбектер: М.Әуезовтің «Абай ақындығының 
айналасы», Қ.Жұбанов «Абай қазақ әдебиетінің 
классигі»

Абайдың әдеби мұрасын халықтық мұра ретінде 
танытуда: С.Мұқанов, М.Әуезов, Қ.Жұбанов, 
Қ.Жұмалиев, Ә.Марғұлан



2.2 Абайтану ғылымының қалыптасуындағы М.Әуезовтің еңбегі
  

Қазақ  әдебиеттану  ғылымының  бастау  негізіне  айналған  абайтану
ғылымының қалыптасуына, абайтанудың дербес  ғылым саласына көтерілуіне
академик  М.Әуезовтің  сіңірген  еңбегі  өлшеусіз.  Ол  осы  ғылыми  зерттеу
саласының  кең  мағынасында  негізін  салды,  зерттеудің  бағыт-бағдарларын,
принциптерін анықтады, абайтанудың жүйелі, біртұтас ғылыми концепциясын
жасады. 

«Бұл  тұста  атап  айтатын  нәрсе  –  дейді  академик  З.Ахметов:  Мұхтар
Әуезовті ойша жасанды концепция, қағида туғыза салуға бейім тұратын, кейбір
жоқ  жерден  жаңалық  ашуға  ұмтылатын  зерттеушілердің  қатарына  қоюға  еш
болмайды.  Оның мәселені  ұзақ  жылдар  бойы егжей-тегжейлі,  жан-жақты да
терең тексеріп алып, соның негізінде ғана үлкен қорытынды-байламдар айтуды
дұрыс  деп  санайтынын  осы  абайтану  саласындағы  зерттеулерінен  анық
аңғарамыз», - дейді [7, 65 б.].

Абай  мұрасының  жиналуы  мен  зерттелуі  туралы  мәселеге  М.Әуезов
Қазан төңкерісінен кейінгі жылдардан бастап-ақ қызу араласа бастаған еді.  Әрі
М.Әуезовтің Абай өмір сүрген ортада туып, жастайынан ақын шығармаларымен
таныс болып өсуінің  де  белгілі  дәрежеде мәні  бар.  Өйткені,  ол сол дәуірдің
ірілі-ұсақты оқиғаларын, ұлы ақын туралы ел арасындағы сан қилы әңгімелерді
ой  дүниесіне  тоқи  жүргендіктен,  Абай  өмірінде  кездескен  көп  оқиғалардың
сырын  Абай  мұрасын  зерттеушілердің  көбінен  әлдеқайда  жетік  білді.  Бұл
жағдай  Абай  мұрасын  жинап  зерттеудегі  М.Әуезовтің  орасан  зор  еңбегінің
жемісті болып аяқталуына айтарлықтай септігін тигізді.

Алғаш рет «Абай» журналында ақын мұрасы жайлы жазылған мақала,
деректерімен  көрінді.  «Абай»  журналы  М.Әуезовтің  қаламының  ысылып,
адымын ашқан басылым болып табылады. 1922 жылы «Шолпан» журналында
жарияланған  «Қазақ  әдебиетінің  қазіргі  дәуірі»  деген  нағыз  зерттеушілік
тұрғыдан  жазылған  мақаласында  Абай  мұрасы  жайлы  алғаш  рет  теориялық
негізде батыл барлау жасады. «Осы дәуірдің өзінде-ақ шығармаларын жақсы
түсінуші, ол мұра туралы мағлұматы молы да Мұхтар Әуезов деген қоғамдық
пікір  қалыптасқан  да  еді.  Абайдың  әдеби  мұрасының  сырын  терең  ғылыми
тұрғыдан білу керек деген тұжырымды ойға да ол осы тұста  келген сияқты.
Өйткені  1922  жылы  «Қазақ  әдебиетінің  қазіргі  дәуірі»  деген  елеулі  пікір
таласын тудырған  көлемді  мақаласын жазумен қатар,  Абайдың өмірі  туралы
естеліктерді Абайға байланысты әр түрлі дерек көздерін жинастырып жүрген
жас  талап  Мұхтарды  көреміз»,  -  дейді  белгілі  абайтанушы  ғалым



М.Мырзахметұлы [8, 76-77 б.]. Қоңыр деген бүркеншік атпен жарияланған бұл
мақалада  М.Әуезов  Абайдың  қазақ  әдебиетіндегі  орнын,  негізгі  бағытын
көрсетеді.

Бұл кезеңде Абайдың әдеби мұрасы туралы талас-тартыстың етек алуына
байланысты Абай қай таптың ақыны, оны мұра ретінде қабылдау керек пе, әлде
жоқ  па  деген  сұрақтар  туа  бастады.  Қоғамды  тапқа  бөлу, таза  пролетариат
мәдениетін жасауға ұмтылу – тұрпайы социологиялық танымды тудырды. 

30-жылдардағы ұлы ақынның әдеби мұрасы маңында болып өткен пікір
таласында орын алған әралуан көзқарас тұрғысынан пікір айтқандардың ішінде
Мұхтар Әуезов пен профессор Құдайберген Жұбановтың еңбектері  айрықша
орын  алады.  Өйткені  дәл  осы  жылдары  Абайдың  әдеби  мұрасын  бағалауда
тұрпайы социологиялық, формалистік, компаративистік көзқарастар өріс алып
отырғанда,  осы  қым-қуыт  қайшы пікірлерден  тыс  ғылыми негізде  жазылған
еңбек М.Әуезовтің «Абай ақындығының айналасы» мен Қ.Жұбановтың «Абай
қазақ әдебиетінің классигі» деп аталатын зерттеу мақалаларының жазылуы –
абайтану саласындағы ой-пікірде соны құбылыс ретінде қабылданды. 

Абайды 1909 жылғы тұңғыш өлеңдер жинағынан кейінгі осы күнге дейін
жарияланып келген ақынның толық жинақтары мен академиялық басылымдары
М.Әуезовтің  жинап  бастыруымен,  тікелей  араласуымен,  басшылығымен
шығарылып келеді.  Әсіресе,  осы толық жинақтардың бәріне негіз  болған әрі
қазақ  халқы  өзінің  ұлы  ақыны  Абай  шығармаларымен  тұңғыш  рет  жете
танысып  білуіне  мүмкіндік  алған  1933  жылғы  тұңғыш  жарияланған  толық
жинақ ақын мұрасын танып-білуде орасан маңызы бар мәдени құбылыс.

 «Мұхтар Әуезов 1924 жылы Ленинград университетінде оқып жүрген
кезінде Семейдегі  жаңа ұйымдастырылған қазақ педагогикалық техникумына
қазақ  әдебиетінен  дәріс  оқу  үшін  арнайы шақырумен  келеді.  Ол  туған  елге
оралысымен-ақ ұстаздық, ғылыми-творчестволық, әлеуметтік жұмыстарға қызу
араласып,  бар  ынта-жігерімен  беріледі.  Мұхтар  Әуезов  қазақ  педагогикалық
техникумында  қазақ  әдебиетінен  дәріс  бере  жүріп,  Абайдың  тұңғыш  толық
жинағын  құрастыруға  бар  күшін  жұмсады.  Абайдың  Мүрсейіт
қолжазбаларында  қамтылмаған,  бірақ  ел  аузында  сақталып қалған  өлеңдерін
хатқа түсіріп, қайта тірілтті. Дәл осы жылдары ұлы ақынның тұңғыш ғылыми
өмірбаяны да жазыла бастады», -  дейді М.Әуезов мұрасын зерттеуші ғалым-
жазушы Т.Жұртбай [9, 240 б.].

30-жылдардың  ішінде  Абай  мұрасын  зерттеуге  арналған  М.Әуезов
қаламынан туған еңбектер ақын мұрасының әр саласын сөз етіп, көп қырынан
танытқанымен,  негізінен,  екі  түрлі  мәселені  ерекше көтеріп,  жемісті  нәтиже
беруімен  көзге  түсті.  Оның  бірі,  Абайдың  толық  өмірбаяны,  екіншісі,  Абай
мұрасының идеялық рухани нәр алған қазына көздеріне айрықша назар аудара
бастауында  жатыр.  «Абай  шығармаларының  нәр  алған  бір  қайнары  –  Абай
мұрасының  Шығысқа  қатынасын  өзінің  зерттеу  еңбектерінде  М.Әуезов
негізінен үш салаға топтастыра, олар жайлы танымның өзекті желілеріне жеке-
жеке  тоқтай  отырып,  анықтама  береді:  а)  Абай  мен  Шығыс  классиктері,  ә)
Абайдың  исламиятқа  қатысы,  б)  Шығыс  хакімдерінің,  ойшыл  даналарының



ортасында  ғасырлар  бойы  мол  сөз  болған  мораль  философиясы  жайлы
мәселелерге қатысы» [1, 25 б.].

М.Әуезовтің  ұзақ  жылдар  бойы  жүргізген  ізденіс  үстінде  туған  ой-
пікірлері  түгелге  жуық  «Әр  жылдар  ойлары»  деген  атпен  басылым  көрген
монографиялық  еңбегінің  желісіне  сіңісіп  отырған.  Бұл  еңбек  автордың ұлы
ақын  мұрасына  арналған  жоғары  оқу  орындарында  абайтанудың  арнаулы
курсынан оқылған дәрістері арқылы жинақталған ой-пікірлері мен танымдары
болатын. 

Абай  жайлы  ұзақ  жылдарға  созылған  ғылыми  зерттеулерін  тұтас
қорытындылай отырып жазған ғылыми монографиясы мен атақты «Абай жолы»
роман-эпопеясын жазу ұлы қаламгердің ғылыми-творчестволық ізденіс үстінде
тер  төккен  30  жылдан  астам  уақытын  алды.  Жазушының  өз  мәлімдеуіне
сүйенер  болсақ,  Абай  жөнінде  жазу  ойы  19  жасында-ақ  асқарлы  арманға
айналған.  Ұлы  ақын  мұрасын  17  жылдай  толассыз  іздену,  зерттеумен
шұғылданып,  12  жыл  бойында  тікелей  жазумен  айналысқан.  Абай  мұрасы
М.Әуезовтің  бүкіл  ғылыми-творчестволық  ғұмырында  шарқ  ұрып  іздену
үстіндегі рухани дем берушісі таусылмас қуаттың қайнар бұлағына айналған. 

ХХ  ғасырдың  ұлы  туындысы  «Абай  жолы»  эпопеясын  жазуға  қадам
басқан күннен-ақ Мұхтар Әуезовтің алдына Абайдың ғылыми өмірбаянын жазу,
оған қажетті әдеби, тарихи деректер көзін іздестіріп, жаңадан табылған ауызша
немесе архивтік мағлұматтарды талдап қорыту, бір ізге түсіру міндеті қойылды.
Екінші жағынан, осы салада өзі танып-білген, ойда қорытқан өмір шындығын
көркемдік шындыққа айналдырып, эпопея желісіне сіңдіру сияқты аса күрделі
шығармашылық  мақсат  та  тұрады.  Жазушының  осы  екі  саладағы  ғылыми-
шығармашылық ізденістері бірін-бірі жақсы толықтырып отырды.

М.Әуезовтің осындай сарыла ізденген, ұзақ уақыт бойына шұғылданған
тақырыптарының ең бастысы,  негізгісі  –  халқымыздың ұлы ақыны Абайдың
өмірі,  оның   әлеуметтік  ағартушылық  және  ақындық  қызметі.  Бұл  тақырып
оның шығармашылық өмірінің өрісті өзегіне, жазушылық еңбегінің мағынасы
мен мақсатына айналды.

"Суреткердің  атын  әлемге  жайған  “Абай  жолы”  эпопеясының  бізге
ұсынар  сабағы  мол.  Ондай   шығармалардың   мәңгі  өлмейтін   бір  өзгеше
қасиеттері  болады.  Оларды қашан,  қай  заманда  оқысаң да,  жаңаша естіледі.
Ойыңа  ой  қосады,  сезіміңді,  түсінігіңді  байытады.  Оның кейіпкерлері  сенің
замандасың сияқты сезіледі.  Ол сен ойлаған ойды айтады, көкейіңдегінi  дәл
басады.  Абайдың өз  шығармаларының  мәңгі  өлмейтінін  де  дәлелдейтін  осы
белгілер", - дейді академик С.Қирабаев [10, 261 б.].

"“Абай жолы!” Бұл – Мұхтар Әуезовтің әдебиет әлемінде  қайталанбас
көркем суреткерлік қолтаңбасын қалдырған, адам баласы тіршілігі жалғасқанда
қайта-қайта  оқыла   берер,  мәңгілік  сапарға  бағыт  ұстаған  асқан  талантты
шығармасы. Сонымен қатар, ұлы жазушы өз-өзінің ерік-жігерін қалай шектеп-
тұсап, сыңаржақ таптық көзқарас-қағида аясында шырмалып қала берді дейтін
болсақ,  мұның  жарқын  дәлелін  де  “Абай  жолынан”  таба  аламыз",-  деп
Б.Сапаралы өз тұжырымын білдіреді [11, 6 б.].



“Абай жолы” эпопеясында халқымыздың мақтаны, даңқы болған кемеңгер
Абайдың өлмес-өшпес, жанды бейнесі суреттеледі. Абайдың өмірін, әлеуметтік
қызметін,  шығармашылығын  зерттеп,  материалдар  жинап,  оның  ғылыми
биографиясын жасауға ең тұңғыш көңіл қойғандардың да бірі – М.Әуезов.

“М.Әуезов  –  Абайдың  ізін  басушы  емес,  өнер  жолын  жалғастырушы:
Мұхтар  қазақ  әдебиетін  Абай  көтерген  биіктен  әрі  қарай  өрлетіп,  бүкіл
дүниежүзілік  классиканың күнес  кеудесіне  шырқатып шығарды”,  -  дей келе,
академик З.Қабдолов:  “Абай мен  Мұхтардың туыстығын,  екі  алыптың өзара
ұқсастығын, міне, дәл осы ерекшеліктен іздеген жөн”, - деген пікірді айтады
[12, 376-377 б.].

 Расында да, Мұхтар Әуезовтің жазушылық және ғалымдық шеберлігінде
бір ғана көркемдік идея,  бір ғана ғылыми бағдар – ұлы ақын Абай тағдыры
басты  темірқазыққа  айналды  да,  бүкіл  саналы  өмірінің  өзекті  тақырыбы  да
Абай болды, шығармашылық ғұмырының бастауында да Абай тұрды, ғылыми
қызметінде  де  ұлы  ақын  тұлғасы  басты  зерттеу  нысанасына  айналды.  Сәби
шағынан Абай өлеңдерінен нәр алып, ақын талантының құдіретін сезініп өсті,
барлық өмірін тұтас дерлік ұлы ақын ғұмырнамасы мен шығармаларын жинап
зерттеуге,  насихаттап бастыруға арнады. Ал олардың табиғатын танып, терең
түсінуге айтарлықтай өзекті тірек болған нәрсе – М.Әуезовтің сол ортада туып,
жасынан көп дүниені көзбен көріп, өз үйі, ел арасы айтатын өткендегі шежірелі
әңгіме-аңыздарға қанығып өсуінің де шешуші мәні болған. Жазушының Абай
жасаған ортада туып өсіп, сол дәуір  шындығының көрінісін жастай санасына
сіңіріп толысуы -  Абай жөніндегі ғылыми-творчестволық еңбектердің дүниеге
келуіне  зор  үлес  қосты.  Онсыз  эпопеядағы  этнографиялық,  тарихи  өмір
көріністері,  рулар  қатынасы,  әсіресе  ақын  өлеңіндегі  заман  шындығын  аса
терең таныту құдіреті оңайлықпен қолға  түспес еді де. Абай өмірі жайлы сан
салалы  деректерді  ауызша  сөйлесу  түрінде  жинап,  соңыра  оны  сол  дәуір
шындығына сай қаз-қалпында келтіруінде  биографтың Абай жасаған ортада
туып  өсіп  шығармашылық  жолда  қалыптасуының  зор  ықпалы  болғаны
айрықша ескерер ерекшелік.

 Абайдың  өмір  тарихы,  сол  заманның  шындығы,  ел  басындағы  елеулі
оқиғалар  жөнінде  ұзақ  жылдар  бойы тынымсыз  материал  жинақтап,  оларды
пайдалануда М.Әуезов сын көзімен қарап, таңдап алуға көп көңіл бөлген. Әрбір
оқиғалы  дерекке,  әңгіме-естелікте  айтылған  пікірлерге,  оны  айтушының
көзқарасына  терең  талдау  жасап,  олардың  ақын  туралы  пікірлерін  ескеріп
отырған.  Кейбір  оқиғалардың  шын  болмысын  танып  білу,  Абаймен  тікелей
қатынаста болған кейбір адамдардың әрекетін  бағалау барысында жазушы  ел
аузынан  алынған  әңгіме-естеліктердегі  қарама-қарсы  пікірлерді  салыстыра
қарастырған.

 Әуезовтің  өлеңнен  өзге  артында  жартулы  жазба  дерек  қалмаған  Абай
өмірінен  романға  материал  жинау  әрекетінің  өзі  керемет  қызық,  нұсқалы:
“Әлдеқашан бел асып кеткен керуеннің айдаладағы жұртына кешігіп  жеткен
жүргінші – деп жазады ол, - сөніп қалған от орнынан  болмашы жылтыраған бір
қызғылт  шоқ  тауып  ап,  оны  демімен  үрлеп  тұтатпақ  болды  десек,  романға
материал  жинаған  менің  халім  де  дәл  сол  әрекет  сияқты  еді.  Мен  қарт



адамдардың көмескі жадында ұмыт болып  қалған нәрселерді қайта ойлатып,
айтқызып алдым. Алпыстағы  Әйгерімнің әжімді бетіне қарап, оның бір кездегі
Абайды тұтқындаған жас шырайлы, ғажап  сұлу жүзін “қалпына келтіруім” де
әлгідей еді”  [13, 110 б.]. Міне, осы әрекеттің өн бойынан жазушының өзінің бас
кейіпкерінің  образын  ойша  қорытып,  санада  жасап  жүргенін  көреміз.  Абай
образы  –  эпопеяның  жаны  мен  жүрегі.  Бұл  бейнені  Әуезов  өзінің  кемел
көкірегінде қолына қалам ұстаған күннен бастап аялап, ойында тербетіп, ғұмыр
бойы қиялында өрбітіп келген.

"Эпопеяда  жазушы  өзі  суреттеп  отырған  дәуірдің  қоғамдық  мәні  бар
бірде-бір  уақиғасын  қағыс  қалдырмай,  шындықты  кең  қамтыды.  Олардың
бүгіндік қана емес, ертеңгі күйіне көз салды. Оның образдарының бәрі де бір
күйдегі тіршілікпен емес,  жанды әрекет үстінде ашылады. Ең бастысы - ұлы
Абай  өзінің  бар  болмысымен,  тұлғасымен  көрінген.  Шығарма  бізді  оның
өмірімен  қоса,  бүкіл  творчествосымен,  әр  шығармасының  туу  жолымен
таныстырады. Абайды көп елдердің өз шығармалары арқылы ғана емес, Мұхтар
романы арқылы тануы да осының анық дәлелі" [10, 260 б.].

«Абай  жолы»  роман-эпопеясының  жариялануы  өте  бедерлі,  белді  жол
болды.  «М.Әуезов  қар  астында  қалған  жолды  аршып  шығарды»,  -  дейді
Л.Соболев. М.Әуезов 1940 жылы күзде «Абайдың» алғашқы кітабын бітіреді.
Қолжазбаның  ортасынан  асқанда  шығарма  көлемдене  түсіп,  2-ші  кітапқа
жалғасады.  «Телқара»  деген  аттың  орнына  «Абай»  деп  жазылады.  Латын
әрпімен  жазылған  қолжазбаны  басып  шығаруда  көптеген  қиындықтарға
ұшырайды.  Ең  бірінші,  40-шы  жылы  графика  ауысып,  орыс  графикасымен
қайта  жазуға  тура  келеді.  Бірақ  ұзақ  талқылаудан  соң  роман  латын  әрпімен
терілуге  жіберіледі.  Соғыс  басталады,  романның  «көркемдік,  идеялық
нысанасының уақыт талабына сай келмеуі» себепті,  шығарманы басу белгісіз
мерзімге шегертіледі. Алайда, бұл сылтау еді. Өйткені ол кезде Абай жайында
дау-дамай өршіп тұрған кез  болатын.  Оған  күдіктене қарағандар  көп болды.
Екіншіден,  «қарадан  шыққан  хан»  -  Құнанбайдың  бейнесі,  ұлттық  салт
дәстүрдің  ашық бояуымен суреттелуі,  ең  бастысы,  тыныс-бедері  өзгеше тың
дүниенің  өмірге  келуі  –  қысастықты,  қызғанышты  өршітті.  Сол  уақытта
баспаның  бас  редакторы  болып  тұрған  профессор  Б.Кенжебаев  ешкімнің
рұқсатынсыз 1942 жылы кітапты басып шығарады. Сол үшін Б.Кенжебаевтың
жеке басына көптеген қиындықтар туғызады. Б.Кенжебаевтың азаматтығы мен
батылдығы болмаса, «Абай» романының шығу-шықпауы, әрі қарай жазылуы-
жазылмауы неғайбыл еді. Осылайша, «Абай» халқының қолына тиеді. 

Ақын өмірбаяны жайлы жаңа деректер көзінің қорлануына орай М.Әуезов
тарапынан Абай өмірбаянының төрт нұсқасы жазылды: 1-ші 1933 жылы Абай
шығармаларын бастыру үшін; 2-ші 1940 жылғы басылым үшін; 3-ші нұсқасы
1945 жылы жазылған; бірақ жарияланбаған. 4- ші нұсқасы 1950 жылы жазылды.

Абай өмірбаянына оқтын-оқтын белгілі бір уақыт өтісімен қайта үңіліп,
қайтара жазуға отыруының елеулі себептері бар болатын-ды. Мұхтар Әуезов те
«Абай жолы» роман-эпопеясын жазуды мақсат еткен соң, қалайда ұлы ақынның
өмірі мен шығармашылығын терең зерттегені сөзсіз. Алайда, Әуезовтің «Абай
жолы» эпопеясын жазуға кірісерден (1937 жылдан) әлдеқайда бұрын Абайдың



өмірі мен шығармашылығын зерттеп келгені ақиқат. Бірақ шындап Абай туралы
кесек көркем туынды жазуға бел байлаған жазушы арнайы қосымша деректер,
материалдар іздеп, бұрыннан білетіндерін толықтырап, тағы көп еңбектенген.
«Бұл жерде атап айтатын нәрсе, тарихи деректер, өмірде болған деген оқиғалар.
Абайдың өзіне, айналасындағы адамдарға қатысты нақтылы жайлар, сондай-ақ
Абай заманын сипаттайтын кезеңдер – бұлар қанша мол, қаншалықты құнды
болғанымен көркем шығармаға тек тірек боларлық мағлұматтар ғана. Ендеше,
Әуезов абайтанудың негізін салған теңдесі жоқ ғұлама ғалым болғанымен, егер
ол сонымен қатар ұлы суреткер болмаса, «Абай жолы» дүниеге келмес еді дей
аламыз» [7, 68 б.].

«Жұртқа белгілі, мұқтарлық абайтану екі салада жасалды: бірі – ғылыми
жүйеде  де,  екіншісі  –  көркем  формада  «Абай  жолында»  жасалды»,  -  деген
Қ.Өмірәлиев  [14,  70  б.].  М.Әуезов  қаламынан  туған  Абайдың  ғылыми
өмірбаяны – абайтану саласындағы бірегей еңбек. «Абай жолын» жазу үстінде
М.Әуезов әрі ғалым, әрі жазушы ретінде екі салада қатар ізденді. 

Абайдың  әдеби  мұрасын  жұртышыққа  танытумен  ол  мұраны  зерттеу
ісінде 30- жылдары айрықша көзге түскен жазушы, ғалым, Мұхтар Әуезовтің
зерттеулері  абайтану  тарихында  ерекше  орында  тұрды.  Абайдың   қайтыс
болуына  отыз  жыл  толуына  орай  басылым  көрген  Абайдың  тұнғыш  толық
шығармалар жинағы мен Абайдың  ғылыми өмірбаянының қоса жариялануы
М.Әуезовтың  абайтану  саласының  негізін  қалаған  тарихи  еңбегі  ретінде
қабылданды.  Абай  мұрасы  жайында  М.Әуезовтың  «Абай»  журналы  мен
«Шолпан»  журналында  жарияланған  зерттеулік  мақалалары  мен  «Әдебиет
тарихы» кітабында ендігі жерде Абай мұрасын зерттеумен айналысу қажеттігі
жайындағы ескерме пікірмен-ақ сол кезеңде Абай мұрасының бірегей білгірі
деген  пікір  қағамдық  ойда  қалыптасып  қалған  еді.  Әсіресе,  М.Әуезовтың
ғылыми теориялық деңгейі биік жатқан бірегей мақаласы «Абай ақындығының
айналасы»  деп  аталатын  зерттей  мақаласы  1934  жылы  «Әдебиет  майданы»
журналында  жариялануы  абайтану  саласының  келешек  бағыт  бағдарын
айқындаған,  көптеген  күрделі  проблемалардың  өзекті  желісін  тартқан  еңбек
болып шықты. 

М.Әуезовтің  30  шы  жылдардағы  ізденістері  Абайды  танудың  ғылыми
дәрежесін көтеруде абайтануға қосылған елеулі үлес ретінде де ерекшеленетін
орны бар туындылар деп бағаланды. Жалпы М.Әуезовтың ұзақ жылдар бойы
Абайдың әдеби мұрасы туралы үздіксіз  ізденудегі  әрекетін  бір-бірімен іштей
байланысты 4 салаға бөле қарауға келеді: 

А)  Абай  шығармаларын  жинауы,  текстологиялық  жағынан  сұрыптауы,
жариялауы туралы еңбектері. 

Ә)  Абай  өмірбаянын қайта  жазып,  қандық  қызметі  мен  дәуірі  заманы
жайында  деректер  жинап,  естеліктер    жаздырып,  жоғалуға  айналған  өлең
жолдарын қылпына келтірумен айналысуы. 

Б)  Абай  өмірі  мен  шығармалары  туралы  арнайы  зерттеу  жұмысын
жүргізуі. 

В)  Жоғарғы үш саланың негізінде  Абай  мұрасын ақын туралы көркем
шығармалар жазу арқылы танытуы.



М.Әуезовтің ұзақ жылдар бойы сарыла еңбек етуінің нәтижесінде жарық
көрген,  1933  жылғы  толық  жинақ  пен  Абай  өмірбаянының  жазылып
дайындалған  тұңғыш  толық  жинағы  болатын-ды.   Ал  осы  тұңғыш  толық
жинақтың  негізінде  1939,  1940  жылдары  екі  том  болып  қайта  бастырылған
Абай  шығармаларының  толық  жинағына  жаңа  көзқарастық  тұрғысынан
С.Мұқановтың  «Абай  -  халық  ақыны»  деген  алғы  сөзі  мен  М.Әуезовтің
«Абайдың ғылыми өмірбаяны екінші рет зор толықтырулармен қайта жазылды.
Бұл екі томдық толық жинақта 1931, 1940 жылғы бұрынғымен 1933 жылмен
салыстырғанда,  көптеген  өзгешеліктер  мен  жаңалықтардың  орын  алуына,
толыға  сұрыптала  түсуіне  М.Әуезовтың осы жылдардағы үздіксіз  ізденістері
мен зерттеулері абайтану саласында шешуші орынға шықты. 1933 жылғы толық
жинақта тек қана 35 өлеңге түсінік беруге мүмкіндігі болса, соңғыда екі томдық
жинақта 88 өлеңге түсінік жазуы зерттеушінің Абай шығармаларының сырына
қаншалықты молыға түскенін байқатты. 

Абайдың әдеби мұрасын зерттеудегі М. Әуезов жүргізген жұмыстың бір
сласы – осы мұраны танытуда, зерттеуде үлкен мәні бар саланың бірі – Абай
замандастарының  ақын  туралы  естеліктерін  жиып  жариялаумен  қатар  оны
тереңірек зерттеуге келіп тірелетін еді. 

Абайдың әдеби мұрасын танып-бағалау, таныту жолында  М.  Әуезовтің
айрықша  еңбек  еткен  саласы  ұлы  ақын  туындыларын  ғылыми  тұрғыдан
тереңдете зерттеуінде жатыр. М.Әуезов Абай мұрасын ғылыми тұрғыдан танып
білу жолына саналы  түрде алдына ұлы мақсат қоя отырып кірісуі,  негізінен
Абай  туралы  роман  жазуды  қолға  алған  жылдарынан  басталады.  Осы
жылдарда-ақ  алдына  ғылыми-творчестволық  зор  мақсаттар  қойған  тұста-ақ
сегіз түрлі проблеманың аумағында жүргізілер іс-әрекеттерінің бағыт-бағдарын
нақтылы түрде  айқындар  алған  болатын-ды.  Абайтану  саласында  жүргзілген
ғылыми  творчестволық  ізденістерінің  бәрі  де  осы  сегіз  түрлі  проблема
шеңберінде жүргізілгені бүгінде толығымен айқындалып отыр.

Алдымен  қолға  алған  зерттеу  нысанының  өзекті  мәселесі  Абайдың
ғылыми  өмірбаянын  табиғи  қалпына  келтіру  арқылы  ұлы  туындысы  «Абай
жолы»  эпопеясында  өмірбаяндық  деректер  негізін  арқау  етіп  өру  жолын
ұстанды.  Абай  мұрасын  танып  бағалау  жолында  ақын  мұрасының   саяси
әлеуметтік болмысын ашу үшін де өмірбаяндық деректресіз қадам басу қиын
болатын-ды. 

Абай  басылымдарының  1933,  1940,  1945,  1957  жылдардағы  толық
жинақтарын баспаға даярлауға тікелей аотсалысқан М.Әуезов Абай өлеңдерінің
өрнек үлгісін толығымен табиғи қалпына келтіре алды. Әрине, бұл үшін өлең
табиғатын терең танып білумен бірге, өлең құрылысы туралы теориялық білім
де қажет болды. Осы ерекшелік М.Әуезовте толығымен табылды. Абай өлең
құрылысындағы өлең өрнектерін  қалпына  келтіруде  алғашқы толық жинақта
М.Әуезовтің өзі де кемшіліктерге жол беріп алды. Бірақ толассыз ізденіп Абай
өлең  құрылысының  ерекшеліктеріне  қаныққан  сайын  ол  кемшіліктерін
жетілдіріп отырды. Мысалы, алғашқы толық жинақта өлең  өрнегі жағынан өте
күрделі Абайдың «Қатыны мен Масақбай», «Сен мені не етесің?» өлеңдерінің



бастапқы табиғи қалпын сақтай алмаса, соңғы  баслымдарда оны толық табиғи
қалпына түсіріп, қалыптастырғанын көреміз. 

Отызыншы жылдар басында-ақ М.Әуезов Абайдың әдеби ортасы деген
күрделі  мәселеге  ерекше  назар  аудара  бастады  әрі  осы  тақырып  абайтану
тарихында  мейлінше  айтыс  тартыс  тудырған  ең  күрделі  мәселеге   айналып
кетті. Өйткені бұл проблема тек Абайдың әдеби ортасын ғана қамтып қоймай,
Абайдың әдеби мектебі, Абайдың ақын шәкірттері, Абайдың ақындық дәстүрі
немесе Абай тұсындағы ақындар деп аталатын түйіні бір, бірақ тармақтары сан
тарау мәселелерді қамтыды. 

Абайтанудың негізін қалаған М.Әуезовтің ұлы ақын мұрасы жолындағы
орасан зор ғылымдық творчестволық ізденістерімен қатар басқа ғалымдар да
айтарлықтай бұл салада елеулі үлестерін қосып жатты. Әдебиеттен алғаш рет
профессор  Қажым  Жұмалиев  «Абайға  дейінгі  қазақ  поэзиясы  және  Абай
поэзиясының тілі» деп аталатын докторлық диссертациясын қорғауы абайтану
саласында елеулі еңбек болды. 

Абайтанудың  М.Әуезов  дәуірінде   С.Мұқанов,  М.С.Сильченко,
К.Бейсембиев,  К.Мұхаметханов,  Ә.Жиреншин,  З.Ахметов,  Полибина,

Мұхтар Әуезов

және абайтану

мәселелері

М.Әуезовтің Абай мұрасын үздіксіз зерттеуі 
4 салаға бөлінеді

1.  Абай  шығармаларын  жинауы,  текстологиялық
жағынан сұрыптауы, жариялауы туралы еңбектері.
2. Абай өмірбаянын қайта жазып, ақындық қызметі
мен  дәуірі  заманы  жайында  деректер  жинап,
естеліктер  жаздырып,  жоғалуға  айналған  өлең
жолдарын қалпына келтірумен айналысуы.
3.  Абай  өмірі  мен  шығармалары  туралы  арнайы
зерттеу жұмысын жүргізді.
4.  Жоғарғы  үш  саланың  негізінде  Абай  мұрасын
ақын  туралы  көркем  шығармалар  жазу  арқылы
танытуы.

1933  ж.  Абай  шығармаларының  тұңғыш  толық
жинағын құрастырды
«Абай жолы» роман эпопеясы 1- кітабы 1942,  
 2-ші 1947, 3-ші 1952,   4-ші кітабы 1956 жылы
1959 ж. Жарық көрді.
«Әр  жылдар  ойлары»,  «Абай»  пьесасы,  «Абай»
либреттасы
1967ж.  «Абай  Құнанбаев.  Мақалалар  мен
зерттеулер»
1988 ж. «Абайтанудан жарияланған материалдары»



М.Фетисов  т.б.  абайтанудың  әр  түрлі  саласынан  ғылыми  монографияларын
жариялап үлгерді. 

Абайтанудың  ғылыми  зерттеу  жұмыстарының  бәрі  де  сол  тұстағы
кеңестік  жүйенің  таптық  идеологиясы  қойған  тегеуірінді  талабының
шеңберінен шыға алмады. Осы себепті  зерттеу жұмыстарының  дені Абай мен
орыс  әдебиетінің  қарыс-қатынасы  туралы  мәселеге  арналған  тақырыптарға
қарай ойысуы уақыт пен заман талабы болатын-ды. 

М.Әуезов  ұлы  ақын  мұрасы  жайлы  сонау  20-жылда  бастаған  зерттеу
жұмысын бергі кезде үш салада – Абайдың өмірін зерттеп, ғылыми өмірбаянын
жасау үлгісінде, шығармаларын зерттеп, ғылыми монография жасау жолында,
ақынның өмірі мен шығармашылығы ішіне кіретін «Абай жолы» атты роман-
эпопея жарату үстінде жүргізіп, 60-жылдың басына дейін алып келді. 

М.Әуезов ұлы ақын мұрасын ғылыми тұрғыда зерттеп,  көркемдік  аяда
айтып беру арқылы мақсатқа  жетті.  Бір  дүниені  екі  үлкен  әдіспен екі  үлкен
формада айтып беру арқылы жетті.  Әрі  ол әдебиеттанудың ғылыми жүйесін
анық және берік,  өзгермейтін  қалыпта  жасап берді.  Әсіресе  мұны М.Әуезов
«Абай жолы» эпопеясында  көркемдік  форма аясында  барынша тыңғылықты,
барынша шашаусыз түгендеп, жетер жеріне жеткізіп орындап шықты. 

Міне,  осындай  қыруар  жұмыстар  нәтижесінде  қазақ  әдебиеттану
ғылымында М.Әуезов танытудағы абайтану ғылымы зор нәтижемен жеке сала
болып қалыптасты.



2.3 Текстологиялық жағынан зерттелуі

Абай шығармаларының жариялануы жиілеп, оның одақтағы халықтар мен
шетел  тілдеріне  аударыла  бастауы  бұл  мұраны  ғылыми  тұрғыдан  зерттеп
білудегі басты міндеттің бірі – о бастағы төл нұсқаны табиғи қалпына  келтіру
арқылы  конондық  текстін  жасау  талабы  қойылды.  Жұртшылық  тарапынан
қойылып отырған рухани күрделі іс қиын мәселе осы жылдары ерекше көтеріле
бастады.  Осы  салада  арнаулы зерттеулер  жүргізудің  қажеттілігін  1951  жылғы
қазан айында өткізілген «Қазақ әдебиетінін классигі  Абай Құнанбаевтың өмірі
мен творчествосын ғылыми жолмен зсрттеу жөніндегі айтыстың корытындысы»
туралы  Қазак ССР Ғылым академиясы мен Қазақстан Жазушылар  Одағының
Президиумының ұсынысында: б) Қазак ССР  Ғылым академиясынын Тіл және
әдебиет институты 1952— 1954 жылдарға арналған тақырыптық жоспарларында
Абайдың өмірі  мен творчествосының мына проблемаларын  шешуді көздейтін
болсын:  Абайдың  мұрасын  текст  жағынан  зерттеу,  автографтарды,  жазып
алынғандарды,  ауызша  айтысып  жүрген  варианттарды  анықтау:  орыстың
классикалык  әдебиетінің  Абай  творчествосына  ықпалы:  Абайдың  төңкерістен
бұрынғы демократиялық әдебиеттегі және кеңес  акындары мен жазушыларының
творчествосындағы  акындық  дәстүр»,  -  деп  атай  отырып,  қандай  тақырыпты
зерттеу  нысанасына  алу  керектігін  арнайы түрде  атап өтті.  Бұл  мәселелердің
ішінде  алдымен  ауызға  алынып  козғау  түскені  – Абай  шығармаларының
текстологиясы  болатын-ды.  Алғашқы  дәуірлерде  ақын  шығармаларының
текстологиясы туралы әр басылуына байланысты сындарда кейбір  мақалаларда
жанама түрде, ішінара - пікір ретінде көтеріп жатты. 

30-жылдар  басында  Абай  шығармаларыньщ  текстологиясымен  шындап
айналысқан  М.Әуезов  Абайдың  тұңғыш  толық  жинағын  басылымға  даярлау
карсаңында ақын өлендерінің  кұрылысын табиғи қалпына келтіріп, 1086 өлең
жолын қайта тірілтіп, үйіріне қосты. Жазылу мерзімін анықтап,  сөздегі,   өлең
жолындағы   өзгерістерді   қалпына   келтіру  жолында теңдесі жоқ ізденістер
жүргізу нәтижесінде Абай шығармалары текстологиялық бір ізге түсірілді.

Елуінші жылдардан кейін текстология мәселесі қауырт көтеріліп, арнаулы
мақалалар  мен  арнайы  зерттеу  еңбектерінде  сөз  бола  бастады.  Абайтану
саласынан кеңірек орын ала бастаған бұл құбылыстың белең алуы абайтануға
қойылар талаптың салмағын да аңғартты. Бұл күрделі міндетті түпкілікті түрде
тыңғылықты  шешіп,  ғылыми,  тұрғыдан  бір  байламға  келу  -  Абай  мұрасын
ғылыми тұрғыдан дұрыс бағытта танып-білудің алғышартының бірі ретінде күн
тәртібіне қойылды.



Абайдың  өз  қолымен  жазылған  түпнұсқаның  қалмауына  байланысты
төңкерістен  бұрын  акынның  көзі  тірісінде  жарияланған,  қолжазба  күйінде
таралған  және  кейінгі  жылдарда  сан  рет  жарияланған,  толық  жинақ  ретінде
бірнеше  рет  басылым  көрген  Абай  шығармаларының  жалпы  негізі  бір
болғанымен,  текстологиялык  тұрғыдан  қарағанда,  тексте  алшақтықтар
ұшырасатын. Кейбір өлеңдеріндегі шумактардың орын ауысуы немесе тыңнан
қосылуы,  көптеген  сөздердің  мағынасы  өзгсруі  тәрізді  құбылыстардың
ұшырауы  кейбір  зерттеуші  еңбектерінде  ақын  пікірін  кей  жағдайда  теріс
ұғынатынын  байқатып  жүр.  Абай  шығармаларын  зерттеушілерді  бұл
қиыншылықтан  құтқарган  конондык  текстің  қажеттілігі,  яғни,  ақын
шығармаларын табиғи түпнұсқа қалпына келтіру талабында жазылған еңбектер
соңғы жылдарда туындап отыр.

Абай  шығармаларының  текстологиясы  туралы  пікірді  тұңғыш
академиялық  толық  жинақты  даярлауға  көтерген  Бозтай  Жақыпбаев  еді.  Ол
Абайдың  сегіз  сөзіне  түзету  ендіріп,  бұл  іске  бастама  жасады.  1945  жылғы
Абайдың толық академиялық жинағының тексті  туралы нақтылы фактыларға
сүйене отырып пікір айтқан әдебиетші Т. Әбдірахманов. Ол Абайдың тұңғыш
академиялык толық жинағы 1909 жылғы Кәкітай бастырған жинаққа сүйенбей,
тек Мүрсейіт қолжазбасын негізге алуы себепті көптеген сөздердің мағынасын
орынсыз бұзуға жол бергенін дәлелді түрде сынға алды. Абай шығармаларының
емлелік кателері туралы алғаш рет пікір көтерді. Абайдың кайтыс болуына елу
жыл толуына байланысты шығарылатын ақын шығармаларының академиялық
толық жинағының текстологиялық жағына баса назар аудару қажеттігі арнайы
ескертілді.

Бірақ  1954  жылы  жарияланған  Абайдың  академиялық  толық  жинағы
текстологиялық  жағынан  жұртшылық  күткен  талаптың  деңгейіне  көтеріле
алмады. Керісінше, 1945 жылдағы академиялық толық жинақтық дәрежесінен
әлдеқайда  төмендеп  кетті.  Абай  шығармаларының  бұрынғы  дұрыс  текстері
бұрмаланып, дәлелсіз ампуляциялық құбылыстар орын  алумен бірге ақынның
бірсыпыра  өлеңдері  жинақтан  ешбір  себепсіз  шығарылып  тасталды.  Жинақ
жаңа  табылған  өлендермен  толықтырылмады.  Бұл  жинақтың  сапасы  төмен
дәрежеде болуына осы жылдары қазақ әдебиетінің тарихын зерттеуде орын алған
кейбір  ұрда-жық  сыңаржақ  пікірлер  мен  кейбір  нигилистік  көзқарастың
салқыны да тигенін көреміз.

Абайдың  1954  жылы  академиялық  толық  жинағының  өз  дәрежесінде
шықпауы осы  жинақ  туралы сын  пікірдің  молырақ  айтылуына  түрткі  салып,
бірнеше мақалалардың жарыса шығуы жай нәрсе емес еді.



Бұл жинақ туралы мақала жазушылардың бәрі  де Абай  шығармаларына
толық түрде түсініктеме берілмеуін бірауыздан сынға алды. Бұрын жарияланып
келген  бірсыпыра  Абай  өлеңдерінің  ешбір  ғылыми  дәлелге  сүйенбестен,
жинақтан шығарылып тасталуына наразылық білдірілді. Бұлардың бәрі де Абай
шығармаларының  текстологиялық  жағын  жетілдіруде  Абайдың  бұрын-соңды
жарияланған шығармаларын бір- біріне салыстыра отырып, мағыналық жағына
ой жіберіп  түзету принципін ұстанды.  Абай шығармаларының емлелік жағын
мықтап  түзетудің  қажеттілігін  көрсетті.  Өйткені  1909  жылғы  жинақ  пен
Мүрсейіт көшірген қолжазбалар емле, тыныс белгілерді  сақтай бермеуі, соңғы
кезде  жарияланып  басылым  көрген  Абай  шығармаларында  да  олқылықтар
жіберілу  себепті  ақын  ойы  кей  жағдайда  теріс  ұғынылатыны  нақтыды
фактілермен дәлелденіп, сынға алынды.

Абай өлеңдерінде орын алып отырған екінші бір  кемшілікке яғни кейбір
өлендердің шумақтары белгісіз себептермен ауысқан күйінде әлі де түзетілмей
басылып жүргеніне назар аударылды. Ақын шығармасын зерлей оқығанда анық
байқалатын бұл олқылықты бұрынғы табиғи қалпына келтірудің үлкен мәні бар
нәрсе. Мысалы, Абайдың  «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын» деген өлеңінде
шумақтардың орын ауысуы соңғы кезде табылған деректермен  салыстырылып,
бұрынғы  қалпына  келтіріліп  отыр.  Бұл  тәрізді  олқылық,  әсіресе,  Абайдың
қарасөздерінде жиі кездеседі.

Абайдың текстологиясы туралы мәселе  соңғы жылдары  ғана  мақалалар
көлемінде сөз етілуімен бірге көлемді зерттеу еңбектеріне де айнала бастады.
 Қ.Мұқаметхановтың «Абай шығармаларының текстологиясы» деген зерттеуі —
Абай  шығармаларының  текстологиясындағы  олқылықты  тұтас  қамтуды  мақсат
еткен еңбек. Бұл еңбек Абай шығармаларының текстологиясындағы өзгерістердің
сырына үңіліп, айтарлықтай түзетулер ендіруі – өз нәтижесін беріп келеді. Абай
шығармалары туралы бірнеше дерек  көздерін салыстыра отырып жүргізген бұл
зерттеудің Абай шығармаларын бір ізге түсіріп канондык тексін жасауға тигізер
пайдасы мол болмақ.  Өйткені  зерттеуші  нысанаға  1954  жылғы академиялық
толық  жинақты  алып,  оны  1909  жылғы  жинақпен  және  Мүрсейіт,  Ораз,  Р.
Жандыбаевтың қолжазбаларымен тікелей салыстырып, дұрыс, бұрыс жақтарын
нақтылы  фактілермен  дәлелдеп  отырады.  Зерттеуші  1954  жылғы  жинақтағы
кейбір  өлеңге  өзгерістер  ендіруді  дәлелді  де  орынды  сынға  алған.  Орнықты
дәлелдері  болмағанымен,  зерттеуші  ақынның  «айналайын құдай-ау» өлеңі  мен
«Масғұт», «Әзім әңгімесі» дастандары Абайға тән шығармалар емес деген пікір
көтереді. Осы тұрғыдан қарағанда, М.Әуезовтің «Әзім әңгімесі» дастаны Абайға
төлеу  салынып  қосылған,  әрі  Крыловтан  Абай  аударды  деген  11  мысалдың
бесеуі ғана Абайға тән. Абайдың үш өлеңі Лермонтовтан аударған өлендері ішіне
қосылып кеткен деген тосын пікірі зерттеуші атаулыны ойландыратын нәрселер.
Зерттеуші өзінің назарын, негізінен, Абай  шығармаларының ішінде кездесетін
мағынасы  ауысып,  өзгеріске  ұшыраған  «бөтен  сөздерге»  аударғаны  себепті,
ақынның  революцияға  дейінгі  баспасөздерде  дүркін-дүркін  жарияланған
өлеңдерінде  орын  алған  өзгерістер  мен  тыңнан  қосылған  өлең  жолдарының
сырын ашуға бара бермеген.



Жоғарыда айтылған Абай шығармаларының текстологиясы туралы пікірлер
көп нәрсені орынды көтерген әрі дұрыс тұжырымдар ұсына алған. Бұл қиын да
күрделі  мәселені,  әр  тұрғыдаң  зерттеу  ісі  абайтанудың  алдында  түрған  аса
қажетті  міндет  екені  тағы  да  алға  қойылды.  Өйткені  Абай шығармаларының
шын мәніндегі төлнұсқа қалпына келтірілген канондық тексін орнықтыру үшін,
күрделі зерттеулер жүргізу ісі күн тәртібіне қойылуда. Ол үшін зерттеушілер
тарапынан төңкеріске дейінгі қолжазбалар мен кейбір Абай өлендерінің әр түрлі
айтылып  жүрген  нұсқалары  Абайдың  жаңадан  табылған  өлеңдері  толық
жинастырылып осыған сүйене отырып салыстыра зерттеу жұмысын жүргізу ғана
нәтиже  бермек.  Абайтанудың  соңғы  жетістіктеріне  сүйене  отырып,  ақын
шығармаларын  түгел  қамтитын  кең  мағынадағы  ғылыми  түсініктемесін  қоса
беру міндеті де алға қойылуда.

2.4 Абайдың әдеби мектебі туралы пікір таластардың тууы

40-50  жылдар  ішінде  Абай  мұрасын  зерттеуде  монографиялық
еңбектердің  жарық  көруі  мен  бірнеше  диссертациялық  еңбектің  жазылуы
абайтану ғылымының даму үстінде екендігін көрсетті.  Бұл  еңбектерде ақын
мұрасының  көптеген  проблемалары  қозғалып,  оның  кейбір  жақтары  туралы
пікір таласы өткір қойыла бастады. Осының бірі  Абайдың ақындық мектебі.
Қ.Мұхаметхановтың «Абайдың әдеби мектебі» деген диссертациясы осы мәселе
туралы 1951 жылғы пікір таласының ашылуына мұрындық болуында, сол кезең
үшін  беймәлім  сыр  да  бар  еді.  Абайдың  әдеби  мұрасы  туралы
ұйымдастырылған  пікір  таласында  абайтанудың  даму  жолындағы  кейбір
кедергілер мен «қателіктер» сынға алынып, бұл ғылымның онан ары даму жайы
сөз  етілді.  Пікір  таласы  –  шындық  анасы  дегеннің  не  екендігіне  көп
зерттеушінің көзін жеткізді. Абайтану саласыңда қол жеткен жетістіктеріміз бен
кемшіліктеріміз әр тұрғыдан сарапқа түсіп, Абайдың әдеби мұрасын мұнан ары
тереңірек тани түсу үшін не істеу керек деген мәселеге назар аударылды.

Пікір таласында көп мәселе қозғалды, бірақ саяси астары бар құбылыс
ретінде  Абайдың  ақындық  мектебі  айтыс-тартыстың  басты  нысанасына
айналып кетті.  Абайдың ақындық мектебі туралы пікір, алғашқыда, Абайдың
шәкірттері деген атпен төңкерістен бұрынғы дәуірде-ақ көтеріле бастаған-ды.
Бұл жайлы пікірдің пайда болу, даму тарихына көз жіберсек, бұл Абай қайтыс
болған  соң,  біраз  жылдардан  кейін-ақ  іле-шала  пайда  болған  сияқты.  С.
Мұқановтың  көрсетуінше,  бұл  пікір  1911  жылдары-ақ  көрініс  бергенін
байқаймыз.  Осы  жылдардың  өзінде,  әсіресе,  1918  жылғы  «Абай»  журналы
беттерінде  Абайдың акын шәкірттері  деген  алғашқы пікір  ұшқындары қанат
қақты. Абайдың ақын шәкірттері мен оның творчестволық ықпалында болған
қалам иелері туралы 1918 жылғы «Абай» журналы мен 1922 жылғы «Шолпан»
журналының  бетіндегі  мақалаларда  көрініс  беріп жатты.  Бұл  мақалаларда
Абайдың  шәкірттері  деген  ұғымға  шек  меже  қойылмай  жалпылай  пікір
айтылған. 

Абайдың  ақын  шәкірттері  деген  ұғым  ағайынды  Белослюдовтардың
қолжазбаларындағы  деректерде  де  ұшырасады.  Белослюдов  бірінші  рет



абайтану ғылымына «абайизм» деген терминді ендірген. Бұл термин — жалпы
мағынада айтылғанымен, Абайдың қазақ әдебиетінде тудырып отырған жаңа .
бағыттағы  дәстүрі  мен  оның  демократиялық-ағартущылық  көзқарасын
қамтитын ұғым. Осы мағынада абайизмді қабылдап, Абайдан кейінгі  дәуірде
казақ  әдебиетінің  тарихында  ол  дәстүрді  дамытушылар  кімдер  еді  деген
мәселені  көтерді.  Мұнысы  Абайдың  ақын  шәкірттері  туралы  ұғымды
қамтитыны Абайдан соңғы ақындарды олардың шығармаларының мазмұнына
қарай өзінше, жіктей қарауынан да байқалады. 

Абайдың ақын шәкірттері  туралы пікір  Абайдың қайтыс болуына отыз
жыл  толуына  орай  қайтадан  көтеріле  бастады.  Абайдың  әдеби  мұрасына
түгелдей арналған «Әдебиет майданы» журналының 11—12 санында М. Әуезов
Абайтану  ғылымына  алғаш  рет  Абайдың  «әдеби  мектебі»,  Абайдың  «толық
мағынадағы шәкірттері» деген атауды ендірді. М. Әуезов Абайдың өз маңында
болған ақындарды ғана бөлектеп алып, шәкірт ақындар деген ұғымға бірсыпыра
мән беруге тырысқан.   

Абайдың  ақындық  мектебі  немесе  Абайдың  ақын  шәкірттері  туралы,
әсіресе, ұлы ақынның туғанына 95 жыл толуына байланысты мол сөз болып,
кең  өріс  ала  бастағанын  осы  жылдағы  Қ.  Мұқаметханов,  Ә.  Жиреншин,  Е.
Исмайылов,  Ә.  Тоқмағамбетов,  Ғ.  Сералиев  т.  б.  жазған  мақалаларда  анық
байқалды.  Бұлар  Абайдың  ақындық  мектебіне  жататын  ақын  шәкірттерді,
негізінен, екі  топқа бөліп қарайды. Бұлардың біріншісіне Абайдың туыстары
мен  руластары  жатқызылады.  Мұны  проф.  Е.Исмайылов  «Абайдың  тура
шәкірттері» деп атаса, Ә.Тоқмағамбетов «екінші топтағы шәкірт ақындар» деп
атайды.  Ал  екінші  топқа  негізінен,  Абайдың  кейінгі  дәуірдің  ақындары
жатқызылған.Абайдың ақындық мектебі деген мәселе ұлы ақынның өз дәуірі
мен өзінен кейін әдебиет майданына келген ақындарға еткен әсері тұрғысынан
қойылады  да,  соңғы  шәкірт  ақындар  Абайдың  ақындық  дәстүрін  өз
шығармаларында  дамытқан  қызметі  назарға  алынады.  Бұл  пікір  жалпы
тұрғыдан қойылса да, негізінде, дұрыс таным болатын-ды. Бірақ Абайдың ақын
шәкірттері  деген  ұғым  мен  Абайдан  кейінгі  ақындар  тобының  Абайдың
ақындык дәстүрін дамытушылар арасына меже, шек қоймай жалпылай атауға
жол беріп алды.



«Абайдың  ақындық  мектебі  не?»  -  деген  ұғымға  нақтылы  анықтама
берілмеді.  Әрі  «Абайдың  шын  мәніндегі  ақын  шәкірттеріне  кімдер  кіреді?»
деген сұраққа да дұрыс меже ұстанбайды. Осы себепті М. Әуезов 1934 жылы
Абайдың  ақын  шәкірттерінің  санын  төрт  кісіден  көрсетсе,  1950  жылдары
шәкірттердің  жалпы  саны  жазылған  мақала,  зерттеулерде  қырыққа  таялды.
Абайдың «тура мағынадағы» және  «екінші  топтағы» шәкірттерінің  қатарына
Қ.Мұқаметханов  13  кісіні,  Е.Исмайылов  12  кісіні,  Ғ.Сералиев  10  кісіні,
Ә.Тоқмағамбетов 15 кісіні, Ә.Жиреншин 23 кісіні жатқызады. Бұл авторлардың
бәрі  де  Абайдың  ақын  шәкірттері  қатарына  ендіргендерді  екі  топқа  бөле
қараған.

Бірінші  топқа  М.Әуезов  «Толық мағынадағы  шәкірттер»  деп  Ақылбай,
Мағауия,  Көкбай,  Шәкәрімді  атаса,  Е.Исмайылов  бұлардың  үстіңе  «тура
шәкірттер» деп Кәкітай, Әубәкір, Әріп, Нарманбет, Әбсалық, Әрхам, Тұрағұлды
қосса, екінші топқа С.Дөнентаев пен М.Көпеевті қосады. Ал Ә.Тоқмағамбетов
бірінші  топқа  Мұқа  мен  Әсетті,  екінші  топқа:  С.Торайғыров,  С.Көбеев,
Ә.Ғалимов, Б.Өтетілеуов, Ғ.Рамазановты қосты. 

Ал  Ә.Жиреншин  өз  тарапынан  шәкірттердің  қатарына:  Нұрлыбек,
Мұқаметжан,  Баймағамбет,  Байкөкше,  Төлеу,  Ағашаяқ,  Қиясбай,  Көрпебай,
Ырсалды, М.Сералинді, Қ.Мұқаметханов: Бейсенбай, Халилолла, Әлмағанбетті
жатқызса,  бұларға  Ғ.Сералиев  Ажар,  Кемпірбай,  Шортанбай,  Жүсіпбекқожа,
Қуандық, Біржан, Әбдірахманды қосты. Келтіріліп отырған мәліметтерден бұл
туралы пікір айтушылардың бәрі де өз тарапынан қосып отырған Абайдың ақын
шәкірттеріне белгілі бір нақтылы меже, өлшем қолдану тұрғысынан қарамауы
себепті талғамсыздыққа жол беріп алғаны көрініп тұр.

Абайдың ақындық мектебі туралы нақтылы ғылыми зерттеу нысанасына
алып,  арнаулы  зерттеулер  жүргізіп,  молырақ  пікір  айтқан  ғалымдар
Қ.Мұқаметханов пен Ә.Жиреншин болатын. Қ.Мұқаметханов өзінің еңбегінде
Абай  шәкірттері  деп  Абай  төңірегінде,  айналасында  күнделікті  тұрмыста
тікелей карым-қатыста болған өнер иелерінің өмірі мен туындыларын арнайы
зерттеу ісімен шұғылданды. Автордың «Абайдың әдеби мектебі туралы» деген
диссертациялық еңбегі өзі бөле қараған өнер иелеріне арналуы жай нәрсе емес
еді.  Ол  Абай  айналасындағы  (шәкірт  деп  танығандарын)  өнерпаз  жастарды
алып, олардың өзін екі топка бөле қарады:

1.  Абайға  шәкірт  болған,  бірақ  артына  творчестволық  мұра
қалдырмағандар; 

2. Әдеби мұра қалдырып, ақын дәстүрін дамытушылар.
Қ.Мұқметханов Абайдың әдеби мектебіне енетін ақын шәкірттеріне, негізінен,
ұлы ақынның айналасында  болып,  күнделікті  тәлім-тәрбие  алған  және казақ
әдебиетіне  Абай,  ендірген  жаңа  бағыттағы  ақындық  дәстүрді  тікелей
дамытушылар  ғана  енеді  деген  бірден-бір  дұрыс  бағыт  ұстанады.  Бірақ
осылармен қатар автор Абай мектебінің ауқымында ақындық өнері жоқ 12 кісіні
атайтыны  бар.  Бұл  кісілер  туралы  мәліметтер  Абай  өмірінің  кей  жақтарын
толықтыра  түсетін  дерек  ретінде  мәні  бар  деп  қарамасақ,  шынында,  олар
Абайдың  ақындық  дәстүрін  дамытушылар  қатарында  тұра  алмайтыны-талас
тудырмасы керек-ті.



Қ.Мұқаметхановтың  1951  жылы  7  сәуірде  үлкен  тартыспен  қорғалған
«Абайдың  ақындық  мектебі  туралы»  кандидаттық  диссертациясы  абайтану
тарихында айтарлықтай мәні бар ғылыми еңбек ретінде бағаланды. 1934 жылы
М.Әуезов  тарапынан  қойылған  проблеманың  ғылыми  шешімін  берген  әрі  өз
кезеңі үшін өресі биік зерттеу еңбегі болатын.

Бірақ  1950  жылы  26  желтоқсанда  «Правда»  газетінде  жарияланған
«Қазақстан  тарихы  марксизм-ленинизм  түрғысынан  баяндалсын»  деген
макаладан соққан ызғарлы жел Қазақстанның идеологиялық өмірін асты-үстіне
шығарды. Ресейдің отаршылдық саясатын терістеп сынаған еңбек атаулының бәрі
терістеліп жатты. Осы мақаладан бастап қозғаған идеология саласындағы күрес
абайтану саласына  да жайылды, яғни Қ.Мұқаметхановтың еңбегі  белгілі  саяси
мақсатпен ұйымдастырылған 1951 жылғы 15 маусымдағы Абай мұрасын зерттеу
жөніндегі  айтыстың  тууына  сылтау  болды.  Ғылыми  жұртшылық  пен  әдеби
қауым  құптай  қарсы  алған  Абайдың  әдеби  мектебі  туралы  соны  таным  С.
Мұқанов баяндамасы негізінде қабылданған Қазақ ССР Ғылым академиясының
Президиумы  мен  Қазақстал  Жазушылары  Одағының  Президиумы  «Қазақ
әдебиетінің  классигі  Абай  Құнанбаевтың  өмірі  мен  творчествосын  ғылыми
зерттеу  жөніндегі  айтыстың  қорытындысы  туралы»  -  деген  қаулысында:
...Соңғы уақытқа дейін Қазақстанның жеке  әдебиетшілері «Абайдың ақындық
мектебі»  дейтін  ғылымға  қарсы,  буржуазиялық  объективтік  концепцияны
уағыздап,  өрескел  саяси  қате  жіберіп  келді...  Қ.Мүқаметхановтың  «Абайдың
әдеби мектебі туралы» деген саяси зиянды диссертацияда Кеңес үкіметі дәуіріне
дейін  өмір  сүріп,  оның  қас жауларына айналған буржуазиялык ұлтшылдар да
Абайдың  «шәкірттері»  деп  ақталды»,  -  деп  қаулы  алды.  Осыдан  кейін  көп
ұзамай-ақ М. Әуезов қудаланып, Қ. Мұқаметханов халық жауы деп айыпталып
ұсталды. 

Уақыт  өтті,  бұл  зорлықтың  беті  ашылды.  Диссертант  та,  ол  зерттеу
нысанасына  алған  ақын  шәкірттер  де  ақталды,  әдеби  мұралары  жарық  көре
бастады. Әділет кешігіп келсе де жеңді.



Абайдың  ақындық  мектебі  туралы  мәселеге  Ә.Жиреншин  де  өзінің
монографиялық еңбегінде кең көлемде арнайы  тоқталып өткен. Абайдың ақын
шәкірттері  кімдер  еді  дегенді  анықтауда  нақтылы  меже  ұсталмауы  себепті,
олардың  саны  автор  еңбектерінде  бірде  көбейіп,  бірде  азайып  ауытқып
отыруынан-ақ аңғарылып тұрады. Мәселен, зерттеуші 1949 жылы Абайдың ақын
шәкірттерінің қатарына 18 кісіні ендіріп,  оның алтауына арнайы тоқталса, 1950
жылғы еңбегінде 21  кісіні  атап,  оның жетеуіне жекедара тоқталған.  Ал 1959
жылы 9 кісіні  ғана атап өтіп,  оның үшеуіне ғана арнайы  тоқталып өткен. Ә.
Жиреншин Абайдың ақын  шәкірттерінің  санын    бірде    молайтып,    бірде
азайтып    отыруы  –  ұлы  ақынның  шын  мәніндегі  шәкірттері  кімдер  болуы
туралы  ғылыми  жүйелі  бағыт  ұстанбауы  себепті  «Абайдың  әдеби  мектебін
айтқанда біз, біріншіден, Абайдың ағартушылық жолы поэзиялық традициясын,
әлеуметтік идеясын, эстетикалық принциптерін қабылдап, қазақтың әлеуметтік
ойын  дамыткан  ірі  ақындары  мен  ойшылдарын  айтамыз,  екіншіден,  Абай
айналасында ақынмен біте қайнап, бірге өскен, көзбен көріп, құлағымен естіп,
бірге  жасасқан,  орысша оқыған жастар мен суырып салма халық ақындарын,
және  шығармаларын  жазып  шығаратын  ақындарды,  әңгіме-ертекшілерді,
музыкант-композиторларды айтамыз», - деп жалпылай долбармен пікір білдіріп
отыр.

Зерттеуші  Абайдың  ақын  шәкірттері  ұлы  ақынның  ақындық  дәстүрін
дамытушы болуы керек деп қараса да, С.Торайғыров, С.Дөнентаев т. б. арнайы
тоқталғанда, бұл мәселені арнайы түрде сөз етудің орнына олардың  өмірі мен
творчествосында бұрыннан белгілі жайттарды, жайларды жалпылай сөз етеді де,
Абайдың  ақындық  дәстүрін  дамытудағы  олардың  творчестволық  ізденістері
нақтылы талданбай назардан тыс қалып отырады.

Абайдың  айналасында  жасаған  бірінші  топтағы  шәкірттер  туралы  Ә.
Жиреншин  де  М.Әуезовтің  «Абай  ұстаз  да,  сөз  ұғатын  ынталы  талантты
жастардың бәрі шәкірт» - деп жалпылай айтылған, бірақ белгілі мағынада шек
қойылмай айтылған пікірін өз зерттеуінде бағыт-бағдар ретінде ұстануы себепті
Абайдың  ақын  шәкірттері  қатарына  көптеген  кісілерді  жатқызуы  Абаймен
күнделікті тірлікте аралас болу жағын ескеруден туған пікір сияқты.

Абайдың  ақындық  мектебі  немесе  Абайдың  ақын  шәкірттері  деген
ұғымның,  шынында,  ғылымда  мән-мағынасы  зор  таным.  Өйткені  бұл  атаулар
негізінен екі түрлі ұғым, танымды аңғартады. Алғашқысы, яғни Абайдың ақын
шәкірттері деген аталым Абаймен тікелей араласып, ақындық жолында тікелей
өз шамасына қарай дамытушылар жатады.

Ал  Абайдың  ақындық  дәстүрі  өзінен  кейінгі  кезенде  өмірге  келген
ақындар творчествосында қалай дамытылып жалғастырылды деген аса күрделі
ұғымды  қамтиды.  Зерттеушілер  Абайдың  ақындык  дәстүрін  дамытып
жалғастырған  кімдер  болды  деген  мәселені  әр  тұрғыдан  жалпы  көтергені
болмаса,  ол  дәстүрдің  Абайдан  соңғы  дәуірде  қалай  дамытылғаны  арнайы
қарастырыла бермеді. Бұл зерттеу нысанасына енді ғана алына бастағанымен,
оны кең мағынада ғылыми тұрғыдан терең барлап қарастыру ісі өз зерттеушісін
күтуде .



Ұлы ақынның қайтыс болуына елу жыл толу қарсаңында  Абай мұрасын
зерттеу  ісі  Қазақстанда  болып  өткен  идеологиялық  бұрмалау  науқанына
қарамастан  біршама  жандана  түскені  байқалды.  Шын  мәнінде,  абайтану
тарихына бұл дәуір жемісі мол жылдар болып қосылды. Осы жылдар ішінде Абай
мұрасынан  2  докторлық,  9  кандидаттық  диссертация  жазылса,  М.Әуезовтің
«Абай» романы Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Тұңғыш рет Абайдың өмірі
мен творчествосы туралы ғылыми жинақ та осы жылдары жарық көрді. Абайдың
әдеби мұрасын тікелей зерттеуге арналған онға жуық монографиялық еңбектер де
осы кезеңде басылым көрді.

Абайдың  өмірі  мен  оның  әдеби  мұрасы  жаңадан  табылған  өлеңдермен
толығып,  ел  аузынан  жиналған  естеліктер  мен  соны  дерек  мағлұматтармен
молығып қорлана  түсті.  Ұлы ақын мұрасының зерттелмеген  бір  саласы оньң
қарасөздері  болса,  ол  сала  да  нақтылы  зерттеу  нысанасына  алынды.  Ақын
мұрасы бұл жылдары жан-жақты зерттеу нысанасына алынып, ғылыми тұрғыдан
танып-білу ісі арта түсті.

Абай біршама ғылыми тұрғыдан зерттеу мен насихаттау ісіміздің өткендегі
мәдени мұраға деген ынтамыздың айғақты  көрінісіне айналды. Абайды танып-
білу, зерттеу, бағалау ісінің кеңінен өріс алып отырғаны тек қана 1954 жылғы
бір  жылдың  ішінде  ғана  газет,  журналдар  мен  басылымдарда  жарияланған
мақалалар мен зерттеу еңбектерінің саны 600-ден  асып жатуынан да көреміз.

Бірақ  айтылып  отырған  деректердің  бірсыпырасы  ақын  мұрасын
зерттеуде  елеулі  проблемаларды  сөз  еткенімен,  негізінен,  бұрыннан  белгілі
жайттарды  насихаттау  сарыны  басым  жатуын  ұмытуға  болмайды.  Ақын
шығармаларын тек  республика көлемінде ғана емес, бүкілодақ көлемінде, сол
арқылы шетелдерде де насихаттау ісі кең өріс алды. Тек қазақ тілінің өзінде ғана
1954 жылдан кейінгі  жылдарда  Абай  шығармалары толық көне  академиялық
жинақ  ретінде  бес  рет  қайталанып  басылды.  1954  жылға  дейін  Абай
шығармаларының таңдаулы жинағы тек орыс, өзбек тіліне ғана аударылса, 1954
жылдан  бастап  орыс,  өзбек,  татар,  қырғыз,  қарақалпақ,  ұйғыр,  түрікмен
тілдеріне аударылып, жеке жинақ ретінде басылым көрді. Осымен бірге қытай,
чех, монғол, испан т. б. шет тілдерге аударылып, жеке жинақ ретінде басылды.
Қытай,  чех,  венгр  тілдерінде  ақын  мұрасын  насихаттауға  арналған  бірнеше
мақалалар  жарық  көрді.  Бүкілодақ  көлеміндегі  газет,  журналдар  ұлы  ақын
шығармаларынан  үзінділер  мен  өлең  циклдерін  жариялаумен  бірге,  Абай
мұрасын насихаттауға айрықша көңіл бөліп, жұртшылық назарын осы мәселеге
аударып отырды.

2.3 Абай мұрасының 1940–1990 жылдардағы абайтанудың белестері 

Абайтанудың  М.Әуезовтен  кейінгі  дәуірдегі  даму  жолындағы  басты
ерекшелік  кеңестік  биліктің  кезінде-ақ   ақын  мұрасына  таза  таптық  таным
тұрғысынан  қойылатын  партиялық  талаптың  шеңберінен  шыға  бастағыны
байқалды. Ал еліміз тәуелсіздік алысымен-ақ абайтану саласында, әсіресе, ол
мұра  туралы  жазылған  монографиялық  зерттеулер  мен  мақалаларда  еркін
ойлылық,  мәселені  ашық  қою,  жаңа  танымдағы  ой  пікірлерді,  соны  дерек



мағлұматтарды,  тіпті,  Абай  мұрасының  исламиятқа  қатысы  бүкпесіз  айтыла
бастады. 

Абайтанудың бастапқы кезеңі яғни 1889 жылдан 1933 жылдың аралығы
мен  М.Әуезов  дәуірі  яғни  1934  жыл  мен  1961  жыл  аралығындағы  даму
жолының  тарихы  осы  жолдар  авторының  «Абайтану  тарихы»  (1994)  мен
«Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары» (1982) деп аталатын ғылыми
монографиялық зерттеу еңбектерінде өз көрінісін тапты. 

Абайдың әдеби мұрасы  жөнінде кеңестік  дәуірдің  алғашқы кезінде-ақ
ақын шығармаларының идеялық нәр алған қуатты арнасы - өркениетті Батыс
пен орыс мәдениеті  екені  танымал пікірге айналған еді.  Бұл салада істелген
бірсыпыра  зерттеу  еңбектері  орыс  әдебиеті  мен  Абай  мұрасының
творчестволық байланысы жайындағы мәселені тереңірек ашуда ғылыми ойда
елеулі ізденістің барлығын аңғартты. 

1941-1951 жылдар аралығындағы зерттеудегі ерекшелік – монографиялық
зерттеулердің  пайда  болуына  байланысты  бұл  тақырыпты  бұрынғыдай
жалпылама  сөз  етпей  нақтылы  зерттеу  нысанасына  алу  арқылы  дұрыс
тұжырымдар жасалып жатты. 

М.Сильченконің 1945 жылғы жүз жылдық мерейтой қарсаңында « Абай»
деген атпен басылым көрген еңбегі ерекше атап өтуге болады. Абай өмірбаяны
мен әдеби мұрасы туралы орыс тілінде жазылған бұл еңбектің бағалы жағы –
ақын мұрасын жүйелі түрде кең насихаттауында жатыр. 

40-50 жылдары Абай өмірі мен шығармашылығын зерттеу ісі кең көлемде
жүргізіліп,  жаңа  белеске  көтерілді.  Абайдың  қоғамдық,  эстетикалық,
психолгиялық және педагогикалық пікірлерін,  ақындық тілін,  композиторлық
өнерін,  аудармаларын  тереңдеп  тексерген  еңбектер  жарық  көрді.  Абайтану
ғылымына  Қ.Жұмалиев,  Т.Тәжібаев,  Қ.Мұхамедханов,  М.Сильченко,
Ы.Дүйсенбаев,  Б.Ерзакович,  Х.Сүйіншәлиев,  М.Мырзахметов,  А.Ысқақов,
Р.сыздықова секілді ғалымдар салмақты үлес қосты. 

40-50  жылдарды  Абай  мұрасын  зерттеуде  монографиялық  еңбектердің
жарық  көруі  мен  бірнеше  диссертациялық  еңбектің  жазылуы  абайтану
ғылымының даму үстінде екендігін көрсетті. 

Абайдығы  ақындық  мектебі  немесе  Абайдың  ақын  шәкірттері  туралы,
әсіресе, ұлы ақынның туғанына 95 жыл толуына байланысты мол сөз болып,
кең  өріс  ала  бастағанын  осы  жылдағы  Қ.Мұқаматханов,  Ә.Жиреншин,
Е.Исмайылов, Ә.Тоқмамғамбетов, Ғ.Сералиев, т.б. басқалар жазған мақалаларда
анық байқалады. 

Әсіресе, 1957 жылы «Ғылым» баспасынан жарық көрген, М. Әуезовтың
басшылығымен және тікелей қатысуымен дайындалған Абай шығармаларының
екі томдық толық жинағының абайтану ғылымындағы елеулі табыс болғанын
атап айту қажет. 

Абайдың әдеби мұрасының зерттелу жайы деген тақырыпта зерттеулер
жүргізу  қажеттілігі  С.Мұқанов,  Қ.Жұмалиев,  Е.Смайылов,  Ә.  Жиреншиндер
тарапынан да қолдау таба бастады. М.Әуезов пен Қ.Жұмалиевтің ұсынуымен
осы тақырыпта 1965 жылы М. Мырзахметұлы тарапынан «Абай Құнанбаевтың
әдеби мұрасының зерттелу  жайы» деп  аталатын кандидаттық диссертациясы



қорғалды.  Профессор  Т.Кәкішев  қазақ  әдебиеті  сынының тарихын зерттеуге
кірісіп,  онда  абайтану  тарихын  жалғастыра  зерттеудің  нәтижесінде  «Оңаша
отау» ( 1982) монографиясы басылым көрді. 

1965-1966 жылдардан бастап Абай мұрасы  туралы зерттеу еңбектер өріс
алып,  диссертациялық қорғаулар да  жиілене түсті.  Осы кезден бүгінге дейін
абайтанудан кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалып, қырыққа жуық
монографиялық  ғылыми  еңбектерлің  жариялануы  абайтанудың  саны  мен
сапасы  жағынан  қатар  өрбігенін  көрсетеді.  Бұл  әрекет,  әсіресе  Абайдың
туғанына  150  жылдық  мерейтой  қарсаңында  абайтанудың  бұрын-соңды
болмаған қарқынмен алға басты. 

Тоқсаныншы  жылдар   басында  Абайдың  шығысқа  қатысы  әсіресе
исламиятқа қарым қатысы туралы мәселе қайта көтеріліп, Абайдың исламиятқа
қатысы  мол  мораль  философиясы,  адамгершілік  негіздері  туралы  мәселелер
жаңаша бағыт-бағдар ала бастады. 

Қазақстан  тәуелсіздік  алған  жылдардан  бастап  абайтану  саласында
жазылған зерттеу еңбектерінің  бағыт-бағдары да  өзгеріп,  ғылыми тұрғыдағы
ұлттық таным негізі шешуші орынға шыға бастады. Мысал ретінде атап өтер
болсақ, А.Машановтың «Әл Фараби және Абай», Ғ. Есімовтың «Хакім Абай» ,
М.Орынбековтың  «Абайдың  философиялық  көзқарасы»,  М.Мырзахметовтың
«Абайдың адамгершілік  мұраттары» (1994)  деп  аталатын  еңбектері  Абайдың
дүниетанымы туралы күрделі  проблемаларды шығыстан ажыратпай қазақтың
ұлттық философиясы негізінде қарастыруы арқылы абайтану саласында жаңа
бағыт-бағдарды ұсынып отыр.  



     Абай  шығармашылығын  ұлттық  дамудың  өзекті  мәселелерімен
байланыстыра зерттеуге қолбайлау болғаны бүгін ешкімге де жасырын емес.
Осы жағдайлардың нәтижесінде революцияға  дейінгі  әдебиет тарихын,  Абай
мұрасын зерттейтін  маман кадрлар  дайындау ісі  де  мардымсыз.  Содан  бергі
дәуірде Абайдың өмірі мен шығармашылығын, қоғамдық-әлеуметтік көзқарастарын
зерттеу ісіне жеткілікті көңіл бөлінген жоқ. Жекелеген мақалалар мен мерейтойлар
кезінде  сөйленген  сездер  болмаса,  бұл  тақырыпқа  жоспарлы  зерттеу
жүргізілмеді.  Оның үстіне  ақын туралы отыз  жылдың ар  жағында  айтылған
сөздің өзі де бүгін қайта қарауды қажет етуде. Идеологиялық қыспақ Мұхтар
Әуезовтің Абай туралы зерттеулеріне де белгілі дәрежеде әсер еткені оның әр
жылдар  жазғандарын  салыстыра  қарасаң,  анық  көзге  шалынады.  Осы
жағдайлар  қазір  ұлттық  әдебиеттін  негізгі  даму  кезеңдерін,  Абайдың  осы
процестегі  орнын  бүгінгі  тәуелсіз  елдің  мұрат-мақсаттары  тұрғысынан
байсалды  зерттеуді  керек  етеді.  Ұлттық  Ғылым  академиясының  М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институты осы міндеттерге орай қазақ әдебиеті
дамуының негізгі кезеңдерін, арнайы зерттейтін бөлімдер ашып, үлкен жұмыс
жүргізді.  Соның бірі болып Абай шығармашылығын зерттейтін бөлім де іске
кірісті.

1995 жылы Абайдың туғанына 150 жыл толуы республикамызда үлкен
халықтық мереке ретінде атап өтілді.  Осы тойға  дайындық ретінде бөлім ең
алдымен ақынның екі томдық академиялық жинағын баспаға дайындады, оның
шығармашылық  еңбегін  қамтитын  әр  тақырыпта  зерттеулер  жасауды  күн
тәртібіне  қойды.  Абайтанудың  қазіргі  дәуір  талап  етіп  отырған  негізгі
міндеттері де осы проблемалардан туындайды.

Абай шығармаларын текстологиялық тұрғыдан зерттеу – бүгінгі  күннің
ең   қажетті  мәселесі.  Бұл салада басталған жұмыс осы күнге шейін аяғына
жетіп  көрмеген.  Ақын кітабын кезекті    жариялау,   көбінесе,мерейтойларға
байланысты  жүргізіледі  де,  жаңа  жинақ  ылғи  асығыс  дайындалады,
қолжазбалар мен шыққан кітаптар тексін салыстыра    қарауға   уақыт   жетпей
қалады. Рас, Абай шығармалары тексі негізінен қалыптасқан, уақыт сынынан
өткен.  Солай  бола  тұрса  да,  онда  әлі  де  қарайтын,  анықтауды  қажет  ететін
тұстары көп. 

Абай мұрасы 
монографиялық 
зерттеулер желісінде

М. С.Сильченко «Абай» ( Жизнь и 
творчество) ( 1945)
Ә Жиреншин «Абай и его русские 
друзья» (1949)
«Абай Құнанбаев» ( 1950)
Қ.Жұмалиев «Абайға дейінгі қазақ 
поэзиясы және Абай поэзиясының тілі» 
(1948)

Абайдың әдеби
мектебі

М.Әуезов «Абай ақындығының 
айналасы»
С.Мұқанов «Абайдың ақын шәкірттері»
А.Нұрқатов «Абайдың ақындық 
дәстүрі»
Қ.Мұхамедханов «Абайдың әдеби 
мектебі»
Ә.Жиреншин, Е.Ысмайылов, 
Ә.Тоқмағанбетов, Ғ.Сералиев



2.6 Абайтанудың бүгінгі міндеттері мен өзекті мәселелері 

Абайтанудың  бүгінгі  күнгі  даму  жолында  өткендегі  жетістіктер  мен
кемшіліктерге  сын  көзімен  қарай  отырып,  алға  қойылар,  атқарылар
міндеттерімізді де анықтап алу қажеттілік.

Осы міндет тұрғысынан абайтану саласында кеңестік заманда жазылған
ғылыми-творчестволық  еңбектердің  сол  замандағы  уақытқа,  жағдайға  қарап
жазылған  бұралаң  танымдары  болмысында  жатқан  бүктесіндерінің  сырын
ашып,  келер  ұрпаққа  ғылыми  тұрғыдан  жүйелі  түрде  түсіндіріп  насихаттау
қажеттілігі  туындап  отыр.  Өйткені,  ғылыми  үйірмелерде  баяндама  жасау,
диплом  жұмыстарын  жасау  немесе  белгілі  бір  тақырыпта  ғылыми  зерттеу
жұмыстарын жүргізу үстінде жастардың бұл құбылыстардың сырына ене алмай
қиыншылыққа  ұшырауы  мүмкін.  Мысалы,  "Абай  жолы"  эпопеясындағы
Құнанбай образын қалай түсініп, қай түрғыдан бағалауы тиіс. Тарихи Құнанбай
тұлғасы  мен  көркем  әдебиеттегі  Құнанбай  бейнесі  арасында  қандай
айырмашылық  бар?  Қысқасы,  осы  іспеттес  мәселелерді  арнайы  курс  пен
арнайы  семинар  сабақтарында,  мектеп  дәрістерінде,  баспасөзде,  радио  мен
теледидарда жүйелі түрде үздіксіз насихаттап отыру міндеттері алға қойылуда.
Абайтану  саласында  ең  қиын  проблема  ақынның  дүниетанымын  ғылыми
негізде  айқындай  алмауымызда  жатыр.  Абай  дүниетанымы  түпкілікті
шешілмейінше,  ақын  мұрасының  рухани  нәр  алған  қазына  көздерінің

Абай мұрасының 1950
жылдан кейінгі

зерттеулер

Қ.Мұхамедханов «Абай шығармаларының
текстологиясы»
З.Ахметов «Абай и Лермонтов» (1954)
Х.Сүйіншәлиев, М.Фетисов, Қ.Өмірәлиев:
Абай қарасөздерін зерттеді.
А.Нұрқатов «Абайдың ақындық дәстүрі»  
Р.Сыздықова «Абай шығармаларының 
тілі» 



табиғатына  да  еркін  дендей  алмаймыз.  Абайдың  философиялық,  этикалық
дүниетанымын европалық қалыппен шеше  алмайтынымызды  түсінетін
уақыт  жетті.  Қазақстанның  қоғамдық  ғылым  өкілдері  бұл  мәселені  зерттеу
нысанасына алып, комплексті тұрғыдан қарайтын болса, көп мәселенің төркінін
ғылыми негізде түсінуімізге, жаңашатанып білуімізге жол ашылмақ [15, 12 б.].

3. Абай мұрасын танып білуде  М.Әуезов тарапынан ертеректе ұсынылған
кейбір  өзекті  таным  негіздерін  өзінің  табиғи  қалпына  келтіру  міндеті  алға
қойылып  отыр.  Өйткені,  жалпы  әдебиетіміздің  шамадан  тыс
саясаттандырылуына  орай  М.Әуезов  танымдары  еріксіз түрде  түрлі
өзгерістерге  ұшырап  жағдайға  қарай   бейімделсе,  кейбір  жақтары  мүлде
терістеліп жатты. Абай мұрасының  рухани нәр алған қазына көздерін Абайдың
дүниетанымының қалыптасу ерекшелігіне айрықша мән бере танып білу талабы
алға қойылуда. Қашан ғұлама ғалымның ғылыми танымдары табиғи қалпына
түскен жағдайда ғана ғылыми зерттеу жұмыстарын сенімді  түрде жүргізудің
мүмкіндігіне қол жеткіземіз.

4. Абай мұрасының рухани нәр алған қазына көздерінің бір саласы - қазақ
елінің  көне дәуірден бермен қарай жинастырып,  қорландыра дамытып өсіріп
келген  даналығы  қазақ  ауыз  әдебиеті  қорынан  ақын  мұрасы  молынан
сусындаған  болатын.  Осы  сала  академик  Қ.Жұмалиевтің  докторлық
диссертациясында  тұңғыш  рет  ғылыми  негізде  ашылып таныла  бастаған  еді.
Бірақ  ол бастама абайтанудың саясаттандырылуы жағдайына қарай  жалғасын
таппай  көз  жаздырып  кетті.  Міне  осы  сала,  яғни  Абай  мен  қазақ  рухани
қазынасының  алтын  қорына  айналған  халық  поэзиясы  арасындағы
шығармашылдық қарым-қатынастың болмысын танып білуге ұмтылған зерттеу
еңбектеріне кеңінен жол ашылуы қажеттік дейміз.

5. Абайтану саласында бүгіндері жазылған әр қилы мақалалар, ғылыми
монографиялар  мен  қорғалған  диссертациялық  еңбектердің  бағыты  Абай
мұрасы нәр тартқан мұсылмандық шығыстың рухани қазына көздеріне бағыт
ала бастады. Бұл заңды табиғи құбылыс, ендігі  мәселенің өзекті  желісі Абай
жұмбағының бар болмысын жан-жақты терең танып білуде жатыр. Бұл күрделі
мәселенің  тамыры  Абайдың  философиялық  танымдарын  жете  танып  білу
арқылы ашылуы себепті  негізгі  күш қоғамдық  ғылымдар  саласына  түсетіні,
және бұл ғылым салалары осы мәселені  тереңтанытып,  негізін ашып беруде
қатаң сынға түсетіні де айқындалып келеді.
Абайдың  суфизм мен  классикалық  сопылық  поэзияға  қарым-қатысын  танып
білу  де  бүгінгі  күн  талабына  айналуда.  Бұл  салада  қазірдің  өзінде  адасқан
танымдар мен теріс пікірлердің бой көтеру әрекеттері баршылық. Олар бүгінгі
діни  ағымдағы  жалған  теріс  танымды  жамылған  уақабистер  танымының
иіріміне тартылып адасуда.

Бұлар бүкіл адамзат баласына ортақ адамшылық ілімнің негізін қалаудан
туындаған  кемел  адам,  хал  ілімі  мен  толық  адам  ілімін  жасаған  ата-баба
дәстүріндегі құндылықтарды терістеуде. Әрине, бұл - өте күрделі де нәзік, бүкіл
адамзат  баласына  ортақ  құндылық.  Сондықтан  оның  мән-мағынасын  ашып,
сырын  танып  білу  мәселесі  керектің  керегіне  айналуда.  Бұлар,  алдымен,
Абайдың  исламиятқа  қарым-қатысын  терең  танып,  жете  білу  мәселесімен



тікелей байланыста жатқан тамыры тереңге кеткен рухани құбылыстар. Бұлар
Абай  дүниетанымының  қалыптасу  жолындағы  айтарлықтай  салмағы  бар
мұсылмандық  руханиятпен  тікелей  сабақтасып  жатуы  себепті,  көптеген
танымдық  мәселелердің  бәрі  де  исламият  әлемін  танып  білумен  бірлікте
жатқанынан қашсақ та құтыла алмаймыз. Бұл түбірлі мәселе ғылыми тұрғыдан
терең танылып,  жан-жақты шешілмейінше, Абай  дүниетанымының көз жетпес
әлемі де сыр бүгіп жата бермек.

6.  Абайтанудың  ғасырдан  астам  уақыт  ішінде  зерттелу  тарихына  өз
алдына  дербес  түрде  зерттеу  жүргізу  мәселесі   де  алдымыздан  шығып,  күн
тәртібіне  қойылып отырған жағдайы бар.  Бұл,  әсіресе,  әрбір  тарихи кезеңде
абайтанудың  алдына  қойылар  жаңа  талаптар  мен  қажеттіліктердің  шоғырын
аңдатады.  Бұл  тегеуірінді  заңды  талап  біздерге  Абайтану  тарихының
басталғанына 120 жылға толу (2009 жылы) орайына қарай: 
1. "Абайтану тарихы" оқулығы.
2. Хрестоматиясы.
З. Бағдарламасы. 
4. Библиографиялық көрсеткішін даярлау қажеттігін алға қоюда. 

7. Абай мұрасын жаңа буын жас толқын ұрпақ жете танып білу үшін Абай
туындыларындағы  ұғынуға  қиын  соғар  термин  сөздер  мен  философиялық,
сопылық ұғым-танымдардың түсіндірме сөздігін  жасауды да  тез  қолға  алып,
арнайы түрдегі  "Абай  лұғатын"  даярлап,  көмекші  оқу құралы ретінде  ұсыну
талабы қойылып отыр. Абай шығармаларында үшырасатын бүл термин сөздер
мен  философиялық,  теологиялық  ұғымдардың  дені  мұсылмандық  шығыс
әлемімен  байланысты  жатқандықтан  оларды  жете  танып,  тереңдей  зерттеп
барып құрастыру да оңай шаруа емес. Бұл айтарлықтай алдын ала даярлықты,
жан-жақты  ғылым  салаларымен  таныстықты  қажет  ететін  күрделі  еңбекпен
қолға оралар энциклопедиялық мәндегі еңбек болмақ.

8. Келер ұрпақтың Абай мұрасын мейлінше терең танып білуде, меңгеруде
Қазақстан  ғалымдарының алдына  қойылар  ең  жауапты,  ең  құрметті  әрі  қат-
қабат қиындығы қосарлана жүретін шешуші мәселе - Абай негізін қалаған әрі
Абайдың  жұмбағына  айналған  толық  адам  ілімі  туралы  мәселені  меңгеруде
жатыр.  Бүл  мәселе  бүкіл  адамзат  баласына  ортақ  адамшылық  құндылықтың
мән-мағынасын ашып білумен бірге оны бүкіл түрік халықтарының моральдық
кодексінің  ірге  тасына  айналдыру  –  осы  салада  жүргізілер  ғылыми  зерттеу
жұмыстарының мазмұны мен көлемін анықтаумен айқындалмақ.

Бүгін заман өркениетінің ұшар басына  жеткен,  бірақ адамшылық мінез-
құлықтың  бұрын-соңды  болып  көрмеген  азғындық  жолына  түскен
европалықтар өмірі көз алдымызда өтіп жатыр. Мінез-құлық жағынан солардың
шалығына ұшыраған кейбір жастарымызды апатты жағдайдан аман сақтап қалу
үшін Абай ілімі адамзаттың ортақ құндылығына айналар күн де жақындап келе
жатқандай.

9.  Абайдың ақындық кітапханасы жайында арнайы түрде пікір алысып,
бір  байламға  келу  қажеттілігі  күн  өткен  сайын  сезілуде.  Әсіресе,  Абай
дүниетанымы мен ақындық әлеміне ғылыми негізде  толық сеніммен кіру үшін
Абай мұрасының  қай саласын сөз етсек те,  Абайдың ақындық кітапханасына



қол артпай ғылыми қауымды айтқан пікірімізге ұйытып нандыра алмаймыз.
Бүгінде  кейбір  абайтанушылардың  Абайды  бүкіл  әлем  ойшылдарымен
салыстырып,  ұлылық  тұғырына  көтеру  үшін  кейбір  кездейсоқ  ой-пікір
ұқсастықтарын  айтар  ойға  тамызық  етіп  қаратерге  түскенімен  ғылымдағы
эклектикалық шеңберден өте алмай отыр. Абай өз туындысымен-ақ ұлылардың
ұлысы.  Абай  өз  ой-толғанысымен-ақ  ұлылықты  ешкімнен  сүрамайды.
Эклектикалық  жолға  түскендердің  басты  кемшілігі  -  Абайдың  ақындық
кітапханасы жайындағы таныммен есептеспеуінде жатыр. Сүйенер негізі бұлдыр
болған соң, негізсіз нәрсе әр кезде-ақ сыр бере береді.

10. Әр кезеңде айналып соғып отыратын, Абай мұрасын танып білуге кері
әсер етіп, теріс жолға итермелейтін идеялық ауытқулардан дер кезінде тазарып,
бетін қайтарып отыру міндеті де алға қойылуда.

Ақын мұрасын танып білу жолындағы әрекеттің соңғы кездері кришналық
теологиялық  таныммен  сабақтастыра  қаралуы  әр  кезде-ақ  идеялық  ауытқудың

Абайтану ғылымына 
соңғы жарты жылда 
қосқан зерттеулер

С.Мұқанов «Жарық жұлдыз» (1995)
М.Әуезов «Абайды білмек парыз ойлы 
жасқа» (1997)  
«Абай энциклопедиясы» (1995)
З.Ахметов «Абайдың ақындық әлемі» (1995)
Ж.Ысмағұлов «Абай: ақындық тағылымы» 
(1994)
М.Мырзахметов 
«М.Әуезов және Абайтану проблемалары» 
(1982)
«Абай жүрген ізбенен» (1985)        
 Д.Омаров «Абайтану»

Абай тақырыбы 
көркем 
шығармаларда

К.Оразалин «Абай ауылына саяхат», 
«Абайдан соң» 4 томды романдар сериясы,
«Абайдан соңғы арыстар» романы

Д.Досжан «Абай айнасы»
«Мұхтар жолы» ғұмырнамалық роман

Р.Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» роман

Т.Жұртбай «Бесігіңді түзе» деректі роман,
«Талқы» деректі роман



болып отыратынын тағы да айғақтап отыр. Бұл іспеттес құбылыстар сырттан қаптай
шауып  өңмеңдей  ұмтылған  діни  конфессиялық  ағымдар  тарапынан  тағы  да
үшырасуы кәдік  емес.  Бүкіл  сопылық  танымды терістеп  жатқан  уақабистердің
әрекеті де осыған қосылады. Міне, осы тәрізді рухани өмірдегі құбылыстарды дер
кезінде  сезініп,  әшкерелеп  отыруды  назардан  тыс  қалдырмау  қажеттілігі  де
алдымызда түр.
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	Абайды әр тұрғыда тану үшін оның мұрасын зерттеу ісіне тарих, тіл білімі, өнертану, заң ғылымдарының, тағы басқа ғылым салаларыньщ өкілдері де қатысуы орынды.
	Үшінші кезең (1962-2005) яғни абайтанудың М.Әуезовтен кейінгі уақыттағы даму жолын айтамыз [5, 112 б.].
	Алайда сол кездегі саяси жағдайдың ауырлығынан ол бұл ойын іске асыра алмаған. Әлихапның үздіксіз қуғындалуынан қауіп қылған Кәкітайдың Семей,Омбы жағынан ештеме тындыра алмаи, Петербургке кетуі де осымен байланысты болса керек.
	Абайдың тұңғыш шыққан өлеңдер жинағы (1909, Петербург) Абайтануда, ақын атын туған халқына кең жаюға ерекше маңызды қызмет атқарған ұлы уақиғалардың қатарына жатады. Оны бастырушылар - ақынның ұлы Тұрағұл мен інісі Ысқақтың баласы Кәкітай. Абай тәрбиесінде болып, қасында көп жүрген Кәкітай – оның мұрасының да жарық көруіне көп күш салған. Ол жинаққа «Абай (Ибрагим) Құнанбай ұлының өмірі» атты мақала жазған. Абай кітабының түңғыш басылымының тарихи маңызына қоса, ақын өмірі мен шығармашылығы жайында оқырмандарға тың мәліметтер ұсынған Кәкітай мақаласы да Абайтану тарихында көрнекті орын алады. Онда Кәкітай Абай өлеңдерінің тууына себеп болған тарихи шындық пен ақын бастан кешкен қайғының түп-төркінін жақсы ашып көрсетеді. Оның ақындық ізденістерінің шеңберін айқындайды. Абайдың ақындық биікке көтерілуінің негізгі себептерін орыс және дүниежүзілік әдебиет пен ғылым "деңгейінен іздеу Кәкітай мақаласының өміршең, кейінгі зерттеулерге ой салған ерекше маңызды тезисі болды. «Орыс ғылымын кітапта оқығандық Абайдың көңіліндегі ақындығын қозғағанын» ол орынды айтты. М.Әуезов кезінде бұл мақаланы жоғары бағалап, ақының өмірбаянын жазуға көмектескенін мойындаған.
	Абай жинағы шығып, халық арасына тараған кезде оның ақындық өнерін айрықша сөз етіп, ұлылығын мойындап, алғашқы пікір айтқан адам, - Ахмет Байтұрсынов еді. Ол «Қазақтың бас ақыны» атты мақаласында. «Қазақтың бас ақыны – Абай (шын аты Ибрагим) Құнанбаев, Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ», - деп түйіп айтты. Әуелі (1903) Абай өлеңдерімен қолжазба дәптер күйінде танысып, кейін (1909) ақын кітабын оқығаннан кейінгі әсерін айта келіп, Ахмет, Абайдың «Сөзі аз, мағынасы көп, терең» жырларының шығуы жағдайларына, әлеуметтік сырына, көркемдігіне үңіледі. Жеңіл ойлап, ашық айта салатын жадағай халық жырларына Абай сөзін қарсы қоя отырып, ол сөздің ішкі мағанасын түсіне, терең оқудың қиыншылығы Абайдан басталатынын атап көрсетеді. Абай сөзінің жалпы жұрттың ұғымына ауырлығын айта отырып, «Ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан болған кемшілік емес, оқушылардың түсінерлік дәрежеде болмауынан туған кемшілік... Не нәрсе жайынан жазса да, Абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қарамай жазады», - дейді.Қазақ әдебиетіне Абайдың өзі тұңғыш көтерген айтушы мен тыңдаушының проблемасын Ахмет осы ақын өлеңін оқу, түсіну тұрғысынан талдайды. Оның «Нәрсенің сырын, қасиетін біліп жазған соң, сөзінің бәрі де халыққа тіреліп, оқушылардың біліміне сын болып табылды. Оқушы сөзді сынаса, сөз оқушыларын да сынайды» деуі де осыдан. Тағы да Ахмет: «Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болу керек.Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек. Мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған» - деп жазады.
	Ахметтен кейін Абайтану саласында бағалы ойлар айтқан адам М.Дулатов еді. Оның «Абай» ( Қазақ, 1914, 23 июль) атты мақаласыақының қайтыс болуына он жыл толуына орай жазылған Ол да Абайдың жаңа мазмұнды ұлттық әдебиет жасаудағы орнын айрықша атайды. Әдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш – Абай сөзі, Абай аты боларға керек. Абайға шейін қазақта қолға алып, оқырлық, шын мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе болған жоқ еді. Абайдың бізге қымбаттығы да сол», - дейді.
	Бұл, әрине, Абайға дейінгі ұлттық әдебиетті жоққа шығару емес, ақынның дүниежүзілік биік үлгіге сүйенген жаңа әдебиет жасаудағы еңбегін бағалау. Оның жырларының халықтын журегіне «сәуле беріп», «алғашқы атқан жарық жұлдыздай» еткен әсерін Міржақып айрықша атайды.
	Сонымен қатар мақалала Абай өлеңдерінің қолжазба күйінде тарауы тарихынан мәлімет берілелі. 1904 жылы мұндай жинақты Ахмет Байтұрсыновтың қолынан көріп, оқығанын, Ә.Бөкейхановтың оны бастыру жөніндегі талабын Петербург басылымының жайын әңгімелейді. 1918 жылы М.Әуезов пеп Ж.Аймауытовтың («Екеу» деп қол қойған) «Абайдың өнері һәм қызметі» деген мақаласы «Абай» журналында жарық көрді. Бұл – жоғарыдағы мақалалармен үндес жазылған, Абайдың қазақ әдебиетіндегі орнын, қызметін бағалауда сол дәстүрлі сөзді жалғастырған еңбек болды.
	2.3 Текстологиялық жағынан зерттелуі
	Абай шығармаларының жариялануы жиілеп, оның одақтағы халықтар мен шетел тілдеріне аударыла бастауы бұл мұраны ғылыми тұрғыдан зерттеп білудегі басты міндеттің бірі – о бастағы төл нұсқаны табиғи қалпына келтіру арқылы конондық текстін жасау талабы қойылды. Жұртшылық тарапынан қойылып отырған рухани күрделі іс қиын мәселе осы жылдары ерекше көтеріле бастады. Осы салада арнаулы зерттеулер жүргізудің қажеттілігін 1951 жылғы қазан айында өткізілген «Қазақ әдебиетінін классигі Абай Құнанбаевтың өмірі мен творчествосын ғылыми жолмен зсрттеу жөніндегі айтыстың корытындысы» туралы Қазак ССР Ғылым академиясы мен Қазақстан Жазушылар Одағының Президиумының ұсынысында: б) Қазак ССР Ғылым академиясынын Тіл және әдебиет институты 1952— 1954 жылдарға арналған тақырыптық жоспарларында Абайдың өмірі мен творчествосының мына проблемаларын шешуді көздейтін болсын: Абайдың мұрасын текст жағынан зерттеу, автографтарды, жазып алынғандарды, ауызша айтысып жүрген варианттарды анықтау: орыстың классикалык әдебиетінің Абай творчествосына ықпалы: Абайдың төңкерістен бұрынғы демократиялық әдебиеттегі және кеңес акындары мен жазушыларының творчествосындағы акындық дәстүр», - деп атай отырып, қандай тақырыпты зерттеу нысанасына алу керектігін арнайы түрде атап өтті. Бұл мәселелердің ішінде алдымен ауызға алынып козғау түскені – Абай шығармаларының текстологиясы болатын-ды. Алғашқы дәуірлерде ақын шығармаларының текстологиясы туралы әр басылуына байланысты сындарда кейбір мақалаларда жанама түрде, ішінара - пікір ретінде көтеріп жатты.
	30-жылдар басында Абай шығармаларыньщ текстологиясымен шындап айналысқан М.Әуезов Абайдың тұңғыш толық жинағын басылымға даярлау карсаңында ақын өлендерінің кұрылысын табиғи қалпына келтіріп, 1086 өлең жолын қайта тірілтіп, үйіріне қосты. Жазылу мерзімін анықтап, сөздегі, өлең жолындағы өзгерістерді қалпына келтіру жолында теңдесі жоқ ізденістер жүргізу нәтижесінде Абай шығармалары текстологиялық бір ізге түсірілді.
	Елуінші жылдардан кейін текстология мәселесі қауырт көтеріліп, арнаулы мақалалар мен арнайы зерттеу еңбектерінде сөз бола бастады. Абайтану саласынан кеңірек орын ала бастаған бұл құбылыстың белең алуы абайтануға қойылар талаптың салмағын да аңғартты. Бұл күрделі міндетті түпкілікті түрде тыңғылықты шешіп, ғылыми, тұрғыдан бір байламға келу - Абай мұрасын ғылыми тұрғыдан дұрыс бағытта танып-білудің алғышартының бірі ретінде күн тәртібіне қойылды.
	Абайдың өз қолымен жазылған түпнұсқаның қалмауына байланысты төңкерістен бұрын акынның көзі тірісінде жарияланған, қолжазба күйінде таралған және кейінгі жылдарда сан рет жарияланған, толық жинақ ретінде бірнеше рет басылым көрген Абай шығармаларының жалпы негізі бір болғанымен, текстологиялык тұрғыдан қарағанда, тексте алшақтықтар ұшырасатын. Кейбір өлеңдеріндегі шумактардың орын ауысуы немесе тыңнан қосылуы, көптеген сөздердің мағынасы өзгсруі тәрізді құбылыстардың ұшырауы кейбір зерттеуші еңбектерінде ақын пікірін кей жағдайда теріс ұғынатынын байқатып жүр. Абай шығармаларын зерттеушілерді бұл қиыншылықтан құтқарган конондык текстің қажеттілігі, яғни, ақын шығармаларын табиғи түпнұсқа қалпына келтіру талабында жазылған еңбектер соңғы жылдарда туындап отыр.
	Абай шығармаларының текстологиясы туралы пікірді тұңғыш академиялық толық жинақты даярлауға көтерген Бозтай Жақыпбаев еді. Ол Абайдың сегіз сөзіне түзету ендіріп, бұл іске бастама жасады. 1945 жылғы Абайдың толық академиялық жинағының тексті туралы нақтылы фактыларға сүйене отырып пікір айтқан әдебиетші Т. Әбдірахманов. Ол Абайдың тұңғыш академиялык толық жинағы 1909 жылғы Кәкітай бастырған жинаққа сүйенбей, тек Мүрсейіт қолжазбасын негізге алуы себепті көптеген сөздердің мағынасын орынсыз бұзуға жол бергенін дәлелді түрде сынға алды. Абай шығармаларының емлелік кателері туралы алғаш рет пікір көтерді. Абайдың кайтыс болуына елу жыл толуына байланысты шығарылатын ақын шығармаларының академиялық толық жинағының текстологиялық жағына баса назар аудару қажеттігі арнайы ескертілді.
	Бірақ 1954 жылы жарияланған Абайдың академиялық толық жинағы текстологиялық жағынан жұртшылық күткен талаптың деңгейіне көтеріле алмады. Керісінше, 1945 жылдағы академиялық толық жинақтық дәрежесінен әлдеқайда төмендеп кетті. Абай шығармаларының бұрынғы дұрыс текстері бұрмаланып, дәлелсіз ампуляциялық құбылыстар орын алумен бірге ақынның бірсыпыра өлеңдері жинақтан ешбір себепсіз шығарылып тасталды. Жинақ жаңа табылған өлендермен толықтырылмады. Бұл жинақтың сапасы төмен дәрежеде болуына осы жылдары қазақ әдебиетінің тарихын зерттеуде орын алған кейбір ұрда-жық сыңаржақ пікірлер мен кейбір нигилистік көзқарастың салқыны да тигенін көреміз.
	Абайдың 1954 жылы академиялық толық жинағының өз дәрежесінде шықпауы осы жинақ туралы сын пікірдің молырақ айтылуына түрткі салып, бірнеше мақалалардың жарыса шығуы жай нәрсе емес еді.
	Бұл жинақ туралы мақала жазушылардың бәрі де Абай шығармаларына толық түрде түсініктеме берілмеуін бірауыздан сынға алды. Бұрын жарияланып келген бірсыпыра Абай өлеңдерінің ешбір ғылыми дәлелге сүйенбестен, жинақтан шығарылып тасталуына наразылық білдірілді. Бұлардың бәрі де Абай шығармаларының текстологиялық жағын жетілдіруде Абайдың бұрын-соңды жарияланған шығармаларын бір- біріне салыстыра отырып, мағыналық жағына ой жіберіп түзету принципін ұстанды. Абай шығармаларының емлелік жағын мықтап түзетудің қажеттілігін көрсетті. Өйткені 1909 жылғы жинақ пен Мүрсейіт көшірген қолжазбалар емле, тыныс белгілерді сақтай бермеуі, соңғы кезде жарияланып басылым көрген Абай шығармаларында да олқылықтар жіберілу себепті ақын ойы кей жағдайда теріс ұғынылатыны нақтыды фактілермен дәлелденіп, сынға алынды.
	Абай өлеңдерінде орын алып отырған екінші бір кемшілікке яғни кейбір өлендердің шумақтары белгісіз себептермен ауысқан күйінде әлі де түзетілмей басылып жүргеніне назар аударылды. Ақын шығармасын зерлей оқығанда анық байқалатын бұл олқылықты бұрынғы табиғи қалпына келтірудің үлкен мәні бар нәрсе. Мысалы, Абайдың «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын» деген өлеңінде шумақтардың орын ауысуы соңғы кезде табылған деректермен салыстырылып, бұрынғы қалпына келтіріліп отыр. Бұл тәрізді олқылық, әсіресе, Абайдың қарасөздерінде жиі кездеседі.
	Абайдың текстологиясы туралы мәселе соңғы жылдары ғана мақалалар көлемінде сөз етілуімен бірге көлемді зерттеу еңбектеріне де айнала бастады.
	Қ.Мұқаметхановтың «Абай шығармаларының текстологиясы» деген зерттеуі — Абай шығармаларының текстологиясындағы олқылықты тұтас қамтуды мақсат еткен еңбек. Бұл еңбек Абай шығармаларының текстологиясындағы өзгерістердің сырына үңіліп, айтарлықтай түзетулер ендіруі – өз нәтижесін беріп келеді. Абай шығармалары туралы бірнеше дерек көздерін салыстыра отырып жүргізген бұл зерттеудің Абай шығармаларын бір ізге түсіріп канондык тексін жасауға тигізер пайдасы мол болмақ. Өйткені зерттеуші нысанаға 1954 жылғы академиялық толық жинақты алып, оны 1909 жылғы жинақпен және Мүрсейіт, Ораз, Р. Жандыбаевтың қолжазбаларымен тікелей салыстырып, дұрыс, бұрыс жақтарын нақтылы фактілермен дәлелдеп отырады. Зерттеуші 1954 жылғы жинақтағы кейбір өлеңге өзгерістер ендіруді дәлелді де орынды сынға алған. Орнықты дәлелдері болмағанымен, зерттеуші ақынның «айналайын құдай-ау» өлеңі мен «Масғұт», «Әзім әңгімесі» дастандары Абайға тән шығармалар емес деген пікір көтереді. Осы тұрғыдан қарағанда, М.Әуезовтің «Әзім әңгімесі» дастаны Абайға төлеу салынып қосылған, әрі Крыловтан Абай аударды деген 11 мысалдың бесеуі ғана Абайға тән. Абайдың үш өлеңі Лермонтовтан аударған өлендері ішіне қосылып кеткен деген тосын пікірі зерттеуші атаулыны ойландыратын нәрселер.
	Зерттеуші өзінің назарын, негізінен, Абай шығармаларының ішінде кездесетін мағынасы ауысып, өзгеріске ұшыраған «бөтен сөздерге» аударғаны себепті, ақынның революцияға дейінгі баспасөздерде дүркін-дүркін жарияланған өлеңдерінде орын алған өзгерістер мен тыңнан қосылған өлең жолдарының сырын ашуға бара бермеген.
	Жоғарыда айтылған Абай шығармаларының текстологиясы туралы пікірлер көп нәрсені орынды көтерген әрі дұрыс тұжырымдар ұсына алған. Бұл қиын да күрделі мәселені, әр тұрғыдаң зерттеу ісі абайтанудың алдында түрған аса қажетті міндет екені тағы да алға қойылды. Өйткені Абай шығармаларының шын мәніндегі төлнұсқа қалпына келтірілген канондық тексін орнықтыру үшін, күрделі зерттеулер жүргізу ісі күн тәртібіне қойылуда. Ол үшін зерттеушілер тарапынан төңкеріске дейінгі қолжазбалар мен кейбір Абай өлендерінің әр түрлі айтылып жүрген нұсқалары Абайдың жаңадан табылған өлеңдері толық жинастырылып осыған сүйене отырып салыстыра зерттеу жұмысын жүргізу ғана нәтиже бермек. Абайтанудың соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, ақын шығармаларын түгел қамтитын кең мағынадағы ғылыми түсініктемесін қоса беру міндеті де алға қойылуда.
	«Абайдың ақындық мектебі не?» - деген ұғымға нақтылы анықтама берілмеді. Әрі «Абайдың шын мәніндегі ақын шәкірттеріне кімдер кіреді?» деген сұраққа да дұрыс меже ұстанбайды. Осы себепті М. Әуезов 1934 жылы Абайдың ақын шәкірттерінің санын төрт кісіден көрсетсе, 1950 жылдары шәкірттердің жалпы саны жазылған мақала, зерттеулерде қырыққа таялды. Абайдың «тура мағынадағы» және «екінші топтағы» шәкірттерінің қатарына Қ.Мұқаметханов 13 кісіні, Е.Исмайылов 12 кісіні, Ғ.Сералиев 10 кісіні, Ә.Тоқмағамбетов 15 кісіні, Ә.Жиреншин 23 кісіні жатқызады. Бұл авторлардың бәрі де Абайдың ақын шәкірттері қатарына ендіргендерді екі топқа бөле қараған.
	Бірінші топқа М.Әуезов «Толық мағынадағы шәкірттер» деп Ақылбай, Мағауия, Көкбай, Шәкәрімді атаса, Е.Исмайылов бұлардың үстіңе «тура шәкірттер» деп Кәкітай, Әубәкір, Әріп, Нарманбет, Әбсалық, Әрхам, Тұрағұлды қосса, екінші топқа С.Дөнентаев пен М.Көпеевті қосады. Ал Ә.Тоқмағамбетов бірінші топқа Мұқа мен Әсетті, екінші топқа: С.Торайғыров, С.Көбеев, Ә.Ғалимов, Б.Өтетілеуов, Ғ.Рамазановты қосты.
	Ал Ә.Жиреншин өз тарапынан шәкірттердің қатарына: Нұрлыбек, Мұқаметжан, Баймағамбет, Байкөкше, Төлеу, Ағашаяқ, Қиясбай, Көрпебай, Ырсалды, М.Сералинді, Қ.Мұқаметханов: Бейсенбай, Халилолла, Әлмағанбетті жатқызса, бұларға Ғ.Сералиев Ажар, Кемпірбай, Шортанбай, Жүсіпбекқожа, Қуандық, Біржан, Әбдірахманды қосты. Келтіріліп отырған мәліметтерден бұл туралы пікір айтушылардың бәрі де өз тарапынан қосып отырған Абайдың ақын шәкірттеріне белгілі бір нақтылы меже, өлшем қолдану тұрғысынан қарамауы себепті талғамсыздыққа жол беріп алғаны көрініп тұр.
	Абайдың ақындық мектебі туралы нақтылы ғылыми зерттеу нысанасына алып, арнаулы зерттеулер жүргізіп, молырақ пікір айтқан ғалымдар Қ.Мұқаметханов пен Ә.Жиреншин болатын. Қ.Мұқаметханов өзінің еңбегінде Абай шәкірттері деп Абай төңірегінде, айналасында күнделікті тұрмыста тікелей карым-қатыста болған өнер иелерінің өмірі мен туындыларын арнайы зерттеу ісімен шұғылданды. Автордың «Абайдың әдеби мектебі туралы» деген диссертациялық еңбегі өзі бөле қараған өнер иелеріне арналуы жай нәрсе емес еді. Ол Абай айналасындағы (шәкірт деп танығандарын) өнерпаз жастарды алып, олардың өзін екі топка бөле қарады:
	1. Абайға шәкірт болған, бірақ артына творчестволық мұра қалдырмағандар;
	2. Әдеби мұра қалдырып, ақын дәстүрін дамытушылар.
	Қ.Мұқметханов Абайдың әдеби мектебіне енетін ақын шәкірттеріне, негізінен, ұлы ақынның айналасында болып, күнделікті тәлім-тәрбие алған және казақ әдебиетіне Абай, ендірген жаңа бағыттағы ақындық дәстүрді тікелей дамытушылар ғана енеді деген бірден-бір дұрыс бағыт ұстанады. Бірақ осылармен қатар автор Абай мектебінің ауқымында ақындық өнері жоқ 12 кісіні атайтыны бар. Бұл кісілер туралы мәліметтер Абай өмірінің кей жақтарын толықтыра түсетін дерек ретінде мәні бар деп қарамасақ, шынында, олар Абайдың ақындық дәстүрін дамытушылар қатарында тұра алмайтыны-талас тудырмасы керек-ті.
	Қ.Мұқаметхановтың 1951 жылы 7 сәуірде үлкен тартыспен қорғалған «Абайдың ақындық мектебі туралы» кандидаттық диссертациясы абайтану тарихында айтарлықтай мәні бар ғылыми еңбек ретінде бағаланды. 1934 жылы М.Әуезов тарапынан қойылған проблеманың ғылыми шешімін берген әрі өз кезеңі үшін өресі биік зерттеу еңбегі болатын.
	Бірақ 1950 жылы 26 желтоқсанда «Правда» газетінде жарияланған «Қазақстан тарихы марксизм-ленинизм түрғысынан баяндалсын» деген макаладан соққан ызғарлы жел Қазақстанның идеологиялық өмірін асты-үстіне шығарды. Ресейдің отаршылдық саясатын терістеп сынаған еңбек атаулының бәрі терістеліп жатты. Осы мақаладан бастап қозғаған идеология саласындағы күрес абайтану саласына да жайылды, яғни Қ.Мұқаметхановтың еңбегі белгілі саяси мақсатпен ұйымдастырылған 1951 жылғы 15 маусымдағы Абай мұрасын зерттеу жөніндегі айтыстың тууына сылтау болды. Ғылыми жұртшылық пен әдеби қауым құптай қарсы алған Абайдың әдеби мектебі туралы соны таным С. Мұқанов баяндамасы негізінде қабылданған Қазақ ССР Ғылым академиясының Президиумы мен Қазақстал Жазушылары Одағының Президиумы «Қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың өмірі мен творчествосын ғылыми зерттеу жөніндегі айтыстың қорытындысы туралы» - деген қаулысында: ...Соңғы уақытқа дейін Қазақстанның жеке әдебиетшілері «Абайдың ақындық мектебі» дейтін ғылымға қарсы, буржуазиялық объективтік концепцияны уағыздап, өрескел саяси қате жіберіп келді... Қ.Мүқаметхановтың «Абайдың әдеби мектебі туралы» деген саяси зиянды диссертацияда Кеңес үкіметі дәуіріне дейін өмір сүріп, оның қас жауларына айналған буржуазиялык ұлтшылдар да Абайдың «шәкірттері» деп ақталды», - деп қаулы алды. Осыдан кейін көп ұзамай-ақ М. Әуезов қудаланып, Қ. Мұқаметханов халық жауы деп айыпталып ұсталды.
	Уақыт өтті, бұл зорлықтың беті ашылды. Диссертант та, ол зерттеу нысанасына алған ақын шәкірттер де ақталды, әдеби мұралары жарық көре бастады. Әділет кешігіп келсе де жеңді.
	Абайдың ақындық мектебі туралы мәселеге Ә.Жиреншин де өзінің монографиялық еңбегінде кең көлемде арнайы тоқталып өткен. Абайдың ақын шәкірттері кімдер еді дегенді анықтауда нақтылы меже ұсталмауы себепті, олардың саны автор еңбектерінде бірде көбейіп, бірде азайып ауытқып отыруынан-ақ аңғарылып тұрады. Мәселен, зерттеуші 1949 жылы Абайдың ақын шәкірттерінің қатарына 18 кісіні ендіріп, оның алтауына арнайы тоқталса, 1950 жылғы еңбегінде 21 кісіні атап, оның жетеуіне жекедара тоқталған. Ал 1959 жылы 9 кісіні ғана атап өтіп, оның үшеуіне ғана арнайы тоқталып өткен. Ә. Жиреншин Абайдың ақын шәкірттерінің санын бірде молайтып, бірде азайтып отыруы – ұлы ақынның шын мәніндегі шәкірттері кімдер болуы туралы ғылыми жүйелі бағыт ұстанбауы себепті «Абайдың әдеби мектебін айтқанда біз, біріншіден, Абайдың ағартушылық жолы поэзиялық традициясын, әлеуметтік идеясын, эстетикалық принциптерін қабылдап, қазақтың әлеуметтік ойын дамыткан ірі ақындары мен ойшылдарын айтамыз, екіншіден, Абай айналасында ақынмен біте қайнап, бірге өскен, көзбен көріп, құлағымен естіп, бірге жасасқан, орысша оқыған жастар мен суырып салма халық ақындарын, және шығармаларын жазып шығаратын ақындарды, әңгіме-ертекшілерді, музыкант-композиторларды айтамыз», - деп жалпылай долбармен пікір білдіріп отыр.
	Зерттеуші Абайдың ақын шәкірттері ұлы ақынның ақындық дәстүрін дамытушы болуы керек деп қараса да, С.Торайғыров, С.Дөнентаев т. б. арнайы тоқталғанда, бұл мәселені арнайы түрде сөз етудің орнына олардың өмірі мен творчествосында бұрыннан белгілі жайттарды, жайларды жалпылай сөз етеді де, Абайдың ақындық дәстүрін дамытудағы олардың творчестволық ізденістері нақтылы талданбай назардан тыс қалып отырады.
	Абайдың айналасында жасаған бірінші топтағы шәкірттер туралы Ә. Жиреншин де М.Әуезовтің «Абай ұстаз да, сөз ұғатын ынталы талантты жастардың бәрі шәкірт» - деп жалпылай айтылған, бірақ белгілі мағынада шек қойылмай айтылған пікірін өз зерттеуінде бағыт-бағдар ретінде ұстануы себепті Абайдың ақын шәкірттері қатарына көптеген кісілерді жатқызуы Абаймен күнделікті тірлікте аралас болу жағын ескеруден туған пікір сияқты.
	Абайдың ақындық мектебі немесе Абайдың ақын шәкірттері деген ұғымның, шынында, ғылымда мән-мағынасы зор таным. Өйткені бұл атаулар негізінен екі түрлі ұғым, танымды аңғартады. Алғашқысы, яғни Абайдың ақын шәкірттері деген аталым Абаймен тікелей араласып, ақындық жолында тікелей өз шамасына қарай дамытушылар жатады.
	Ал Абайдың ақындық дәстүрі өзінен кейінгі кезенде өмірге келген ақындар творчествосында қалай дамытылып жалғастырылды деген аса күрделі ұғымды қамтиды. Зерттеушілер Абайдың ақындык дәстүрін дамытып жалғастырған кімдер болды деген мәселені әр тұрғыдан жалпы көтергені болмаса, ол дәстүрдің Абайдан соңғы дәуірде қалай дамытылғаны арнайы қарастырыла бермеді. Бұл зерттеу нысанасына енді ғана алына бастағанымен, оны кең мағынада ғылыми тұрғыдан терең барлап қарастыру ісі өз зерттеушісін күтуде .
	Ұлы ақынның қайтыс болуына елу жыл толу қарсаңында Абай мұрасын зерттеу ісі Қазақстанда болып өткен идеологиялық бұрмалау науқанына қарамастан біршама жандана түскені байқалды. Шын мәнінде, абайтану тарихына бұл дәуір жемісі мол жылдар болып қосылды. Осы жылдар ішінде Абай мұрасынан 2 докторлық, 9 кандидаттық диссертация жазылса, М.Әуезовтің «Абай» романы Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Тұңғыш рет Абайдың өмірі мен творчествосы туралы ғылыми жинақ та осы жылдары жарық көрді. Абайдың әдеби мұрасын тікелей зерттеуге арналған онға жуық монографиялық еңбектер де осы кезеңде басылым көрді.
	Абайдың өмірі мен оның әдеби мұрасы жаңадан табылған өлеңдермен толығып, ел аузынан жиналған естеліктер мен соны дерек мағлұматтармен молығып қорлана түсті. Ұлы ақын мұрасының зерттелмеген бір саласы оньң қарасөздері болса, ол сала да нақтылы зерттеу нысанасына алынды. Ақын мұрасы бұл жылдары жан-жақты зерттеу нысанасына алынып, ғылыми тұрғыдан танып-білу ісі арта түсті.
	Абай біршама ғылыми тұрғыдан зерттеу мен насихаттау ісіміздің өткендегі мәдени мұраға деген ынтамыздың айғақты көрінісіне айналды. Абайды танып-білу, зерттеу, бағалау ісінің кеңінен өріс алып отырғаны тек қана 1954 жылғы бір жылдың ішінде ғана газет, журналдар мен басылымдарда жарияланған мақалалар мен зерттеу еңбектерінің саны 600-ден асып жатуынан да көреміз.
	Бірақ айтылып отырған деректердің бірсыпырасы ақын мұрасын зерттеуде елеулі проблемаларды сөз еткенімен, негізінен, бұрыннан белгілі жайттарды насихаттау сарыны басым жатуын ұмытуға болмайды. Ақын шығармаларын тек республика көлемінде ғана емес, бүкілодақ көлемінде, сол арқылы шетелдерде де насихаттау ісі кең өріс алды. Тек қазақ тілінің өзінде ғана 1954 жылдан кейінгі жылдарда Абай шығармалары толық көне академиялық жинақ ретінде бес рет қайталанып басылды. 1954 жылға дейін Абай шығармаларының таңдаулы жинағы тек орыс, өзбек тіліне ғана аударылса, 1954 жылдан бастап орыс, өзбек, татар, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, түрікмен тілдеріне аударылып, жеке жинақ ретінде басылым көрді. Осымен бірге қытай, чех, монғол, испан т. б. шет тілдерге аударылып, жеке жинақ ретінде басылды. Қытай, чех, венгр тілдерінде ақын мұрасын насихаттауға арналған бірнеше мақалалар жарық көрді. Бүкілодақ көлеміндегі газет, журналдар ұлы ақын шығармаларынан үзінділер мен өлең циклдерін жариялаумен бірге, Абай мұрасын насихаттауға айрықша көңіл бөліп, жұртшылық назарын осы мәселеге аударып отырды.
	Абай шығармашылығын ұлттық дамудың өзекті мәселелерімен байланыстыра зерттеуге қолбайлау болғаны бүгін ешкімге де жасырын емес. Осы жағдайлардың нәтижесінде революцияға дейінгі әдебиет тарихын, Абай мұрасын зерттейтін маман кадрлар дайындау ісі де мардымсыз. Содан бергі дәуірде Абайдың өмірі мен шығармашылығын, қоғамдық-әлеуметтік көзқарастарын зерттеу ісіне жеткілікті көңіл бөлінген жоқ. Жекелеген мақалалар мен мерейтойлар кезінде сөйленген сездер болмаса, бұл тақырыпқа жоспарлы зерттеу жүргізілмеді. Оның үстіне ақын туралы отыз жылдың ар жағында айтылған сөздің өзі де бүгін қайта қарауды қажет етуде. Идеологиялық қыспақ Мұхтар Әуезовтің Абай туралы зерттеулеріне де белгілі дәрежеде әсер еткені оның әр жылдар жазғандарын салыстыра қарасаң, анық көзге шалынады. Осы жағдайлар қазір ұлттық әдебиеттін негізгі даму кезеңдерін, Абайдың осы процестегі орнын бүгінгі тәуелсіз елдің мұрат-мақсаттары тұрғысынан байсалды зерттеуді керек етеді. Ұлттық Ғылым академиясының М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты осы міндеттерге орай қазақ әдебиеті дамуының негізгі кезеңдерін, арнайы зерттейтін бөлімдер ашып, үлкен жұмыс жүргізді. Соның бірі болып Абай шығармашылығын зерттейтін бөлім де іске кірісті.
	1995 жылы Абайдың туғанына 150 жыл толуы республикамызда үлкен халықтық мереке ретінде атап өтілді. Осы тойға дайындық ретінде бөлім ең алдымен ақынның екі томдық академиялық жинағын баспаға дайындады, оның шығармашылық еңбегін қамтитын әр тақырыпта зерттеулер жасауды күн тәртібіне қойды. Абайтанудың қазіргі дәуір талап етіп отырған негізгі міндеттері де осы проблемалардан туындайды.
	Абай шығармаларын текстологиялық тұрғыдан зерттеу – бүгінгі күннің ең қажетті мәселесі. Бұл салада басталған жұмыс осы күнге шейін аяғына жетіп көрмеген. Ақын кітабын кезекті жариялау, көбінесе,мерейтойларға байланысты жүргізіледі де, жаңа жинақ ылғи асығыс дайындалады, қолжазбалар мен шыққан кітаптар тексін салыстыра қарауға уақыт жетпей қалады. Рас, Абай шығармалары тексі негізінен қалыптасқан, уақыт сынынан өткен. Солай бола тұрса да, онда әлі де қарайтын, анықтауды қажет ететін тұстары көп.

