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Түйін. Мақалада қазіргі абайтанудағы кемшін зерттелінген мәселе Абайдың әдеби ортасы мен 
ақынның әдеби мектебінің қалыптасуы жайлы жан жақты сөз болады. Сондай-ақ «Абай мектебі» 
деген ұғымға теориялық анықтама беріліп, Абайдың ақын шәкірттерінің көркемдік бағыттағы 
ізденістеріне баса назар аударылады.  
Түйін сөздер: абайтану; ақындық мектеп; әдеби орта; дәстүр; шығармашылық бастаулар; халық 
ауыз әдебиеті; шығыс әдебиеті; батыс әдебиеті.  

 
М. Әуезовтің: «Тегінде, Абай шығармаларының барлық қор нәрі үлкен үш 

арнадан құралады. Бұның біріншісі, ең молы – қазақтың халық әдебиетінің 
мұра-тумалары, екіншісі – шығыс әдебиетінен келген және ең аз сезілетін 
белгілер. Үшіншісі – Абайды мәдениетті, үлкен аңғарлы зор ақын етіп көрсететін 
батыс әдебиетінің үлгі-өрнектері» (Әuezov 1967), - деген құнды пікірді бүгінгі 
абайтанушылар темірқазық етіп келе жатқаны анық. Алайда осы пікірдің 
астарында ғұлама жазушының айта алмай ішке бүккен сыры уақыт өткен сайын 
аршыла түскендей. Шығыс әдебиетінің Абайға әсерін толық күйде көрсету 
кеңестік кезеңде мүмкін болмағаны белгілі. Әйтпесе, бүгінгі абайтану ғылымы 
орыс пен батыстың Абайға тигізген ықпалынан шығыстан келген қайнардың 
данышпан ақынға әсері аз болмағандығын дәлелдеді, сол қайнарды әлі де үңги 
түсу керек. Өйткені, Абай және шығыс тақырыбы тәуелсіздіктің арқасында енді 
қарқын алып, зерттелу аясы кеңіп келеді десек қателеспейміз. Ал, қазақтың төл 
әдебиетінің әсерін Әуезов «ең молы» деп тектен-тек нығыздап айтпаса керек-ті. 
Тағы да сол социалистік танымның құрсауынан шыға алмаған зерттеуші дәл 
осы туған әдебиетіміздің Абайға әсерін жеріне жеткізе алмай кетті. Әуезовтен 
кейін де осы бір қазақтың төл әдебиетінің Абайға әсері деген мәселе, одан 
туындайтын ақынды қалыптастырған әдеби орта (литературные окружение 
поэта) тақырыбы орыстарда, басқа еуропа елдерінде де баса ден қойылатын 
бұл мәселенің Абайды айналсоқтап, тиіп-қашып қарастырылып келе 
жатқандығы шындық. 

Соның салдарынан, кезінде Абайға, оның ақын болып қалыптасуына әсер 
еткен үлкенді-кішілі әдебиет өкілдерінің Абаймен байланысы, дәл осы Абайға 
қатысы туралы деректер, естеліктер жылдан-жылға жұпыны тартып, сұйылуға 
айналуда. Дәл осы тақырып турасында қырқыншы-елуінші жылдарда Әуезов 
ғылыми айналымға енгізген бірді-екілі деректерді талғажау етіп келгенімізді 
жасырғаннан ұтарымыз шамалы.  

Тақырыптың зерттелмей келуіне себеп көп. Абайдың әдеби ортасы, яғни 
оның алдындағы, тұсындағы ақындар, билер мен шешендер кеңестік заманда 
«ескіліктің қалдықтары» есебінде болғандықтан, Абайды олармен 
жақындастырудан еш пайда болмады. Сол себепті ақынның:  
Шортанбай, Дулат пенен Бұхар жырау, 
Сөзінің бірі құрау, бірі жамау, – немесе, 
Ескі бише отырман бос мақалдан, 
Ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап (Аbai Қunanbaev 1977, b. 94), -  
деген сөздерін желеу етіп, Абайды өзіне дейінгі төл әдебиетіне қарсы қойып, 
алшақтатып, тіпті қызды-қыздымен «таптық тұрғыдағы кедейшіл  Абай» жасап 
алдық. Оның бәрі кешегімен кетті. Алайда, осы Абайдың өзіне дейінгі ақын-
жырауларға, замандас сөз зергерлеріне деген таным-таразысын әлгі айтылған 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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тармақтардың аясында ғана қарау, яғни біржақты баға беру әлгі қалпынан 
сонша өзгере қоймай келеді. Оның астарында «Абайға дейінгі қазақ 
ақындарынан Абай үлгі алды, солардан үйренді десек, кемеңгер ақынымызды 
төмендетіп, солардың дәрежесіне түсіріп алмаймыз ба?»,- деген кеңестік 
заманнан қалған біржақты пікір қылаң беріп жатыр.  

Өзіне дейінгі төл әдебиетінен үйренбей, өз ортасынан қажетінше үлгі алмай 
Абай дәл біз таныған биікке жетпеген болар еді.  Мейлі, Абайдай болмасын 
оның алдындағы және замандас болған үлкенді-кішілі ақын, жырау, би-шешен, 
әнші-күйшілердің Абайға тигізген әсері болды. Осы орайда С.Мұқановтың: 
«Дарынды талант бола тұра, Абай не көктен түскен, не жерден шыққан, 
болмаса дара өскен адам емес. Оның өмір сүріп өскен, араласқан ортасы бар. 
Ол – осы ортаның жемісі» (Mukanov 1960, b. 124), - деген пікірі сонау 
алпысыншы жылдары айтылғанмен, Абайдың әдеби ортасы, оның ішінде 
ақынның басқадан алған нәрі деген тақырыпқа әлі де аса көңіл бөлінбей келе 
жатқаны аян. Абай ортасы деген тақырыпты қаузағанда  ақынның рухани 
өміріне зәредей қатысы болған әр өнер иесінің ғана емес, ақынмен таныс 
болған әр адамның есімі қалыс қалмауы тиіс. 

Бұл арада орыс әдебиетінің үлгі қылар тұстары жетерлік. Басқасын айтпағанда 
әркез Абаймен тең аталатын орыс ақыны А.С.Пушкин мұрасының зерттелуіне, яғни, 
пушкинтану ғылымының дәл осы тұсына көз жүгіртейік. Пушкиннің айналасы 
турасында сөз сонау 1912-1913 жылдардан-ақ басталған. Сол жылы шыққан Н. 
Гастфрейндтің Пушкиннің ақындық ортасы туралы  еңбегі сөздің басы ғана-тын 
(Gastfreind 1912-1913) Пушкин және оның айналасы мәселесінің зерттелу деңгейі 
тереңге кеткені соншалық, ақынға қатысы бар әр адамға қысқаша деректер берілген 
сөздік мақала (словарная статья) жинақтары жарық көре бастады (Izmailov 1969). 

Кейінгі жинақтың бірі Л.А.Черейскийдің «Пушкин и его окружение» деген еңбегі. 
Автор бұл тақырыпқа қатысты мәліметтердің жиналуы 1930 жылдардан 
басталғанын айтады (Chereiskii 1989, s. 6). 1975 жылы Пушкинге қатысты 2500 кісі 
аты тіркелсе, кейінгі еңбекке тағы 200 адамның есімі қосылғандығы белгілі болып 
отыр (Chereiskii 1989, s. 8).  Автор өзі былай деп жазады: «Окружение Пушкина 
органически входят в его биографию и творчество, и наше понимание его 
наследия во многим зависит от того, насколько мы знаем среду, в который он жил 
и работал. Изучение ее всегда шло параллельно осмыслению творчества поэта и 
продалжается по сей день. Поэтому неоднократно делались попытки привести в 
систему многочисленные, но разнозненные сведения об окружении Пушкина» 
(Chereiskii 1989, s. 3), - деген пікіріндегі Пушкиннің ортасы тақырыбы төңірегінде 
ізденулер – абайтану үшін, соның ішінде Абай ортасы деген мәселелерде үлгі 
болатын құбылыс. Бұл тізімнің ішінде Пушкинге тікелей қатысты тұлғалардан 
бастап, хат арқылы хабарласқан, ақын туралы пікір айтқан, Пушкинге қызмет 
еткен, тіпті ақынмен бірер рет кездескен деген сияқты әр-бір адамға 
энциклопедиялық үлгіде анықтама берілген.  

Біз бұл арада қазақ ақыны туралы «Абай», «Шәкәрім» тұлғалық 
энциклопедияларын таразыға қоя аламыз. Дегенмен, Абайдың ортасы оның 
ішінде әдеби, ақындық ортасын танып-білу үшін бір-екі энциклопедияның аздық 
етері сөзсіз. Орыстарда бір Пушкин ғана емес, М.Ю. Лермонтов,  
Ф. Достоевский, М.А. Булгаковтарға арналған тұлғалық энциклопедиялардың 
жарыққа шыққанын ескеріңіз.  

Ғылым деректі жинаудан, соны ғылыми електен өткізіп, сарабдал пікір 
қорытудан тұрады десек, Абайдың ортасын анықтауда ақынға қатысы бар әр-бір 
адам туралы дерек жинауды, жинап қана қоймай сол деректерді күн сайын 
толықтырып отыруды жүйелі түрде қолға алсақ, абайтану саласындағы Абайдың 
ортасы (би-шешен, әнші-күйші, ақын-жырау, жыршы тағы басқа өнер 
адамдарымен қоса аралас-құраласта болған би мен болыс, ауыл-аймақ, көрші-
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қолаң бірі қалмауы керек) одан барып ақындық ортасы (мұнда тек Абайдың 
заманында байланыста болған ақындар мен өзі тәрбиелеген шәкірт ақындар ғана 
емес, Абай алыстан білген, өнегелі сөзіне сүйсінген ақындар да қамтылуы тиіс) 
сияқты салалардан тұратынын ескерсек, бұл тақырыптың жеріне жете зерттелуі – 
абайтану ғылымын тағы бір белеске көтерері анық.   

Ақындық орта деп сол ақынның шығармашылық жолында оның 
қалыптасып, нағыз сөз майталманына айналып шыңдалуына тікелей әсер еткен 
өнерлі адамдар тобын, әдеби ортаны айтамыз. Абайдың әдеби ортасы – ақын 
өмір сүрген уақытта ақынға өз әсерін тигізген, үлгі көрсеткен аға буын ақындар, 
би-шешендер, әнші-күйші өнерлі адамдар және сол Абайдан үлгі алған ішінде 
ақыны бар, әншісі мен күйшісі бар өнерлі жастар.  

Кейінгі өкілден Абайдың ақындық айналасын құрап, олардың бірсыпырасы 
ақын шәкірттері қатарына кіреді. Әуезовтің де Абай айналасын, ақындық ортасын 
ақынның өзі алған нәрі және өзгеге берген нәрі деп екі салаға жіктейді десек, осы 
екі саланың өзі тығыз бірлікте, байланыста.  

Абай өзіне дейінгіден алып, кейінгіге берді десек, Абай тек дәстүрді жалғаушы, 
ұлттық әдебиетті тасымалдаушы дәрежесінде ғана қалып қояды. Ал, Абай - одан 
жоғары тұрған күрделі тұлға. Қазақтың төл әдебиетін классикалық дәрежеге 
көтеруші ғана емес, кейінгі әдеби буынға үлгі ұсынушы, өнер таратушы бола білді. 
Ақындық өнер - күрделі ұғым. Абай алдыңғысынан тек алып қана қойған жоқ, 
соның маржанын ғана екшеп, арзанын сынға ала шыңдалды, өсті. Сол толысқан 
шағында өзінен кейінгі жастарды нағыз ақындық өнерге баулыды. Бұл арада да 
Абай тек өнер үйретуші ғана емес, сол үлгілі шәкірттердің кей өнеріне тәнті болды. 
Жақсы сөзіне сүйсініп, таңдана, қызықтай қарап бойына сіңірді, басқаға үлгі ретінде 
көрсете білді. Міне, кемелденген кемеңгер ақынның әдеби айналасы осылайша 
қанаттанып, жетіліп үлкен бір «әдебиеттің Меккесіне» айналды. Абай екі қоғамды 
жалғастырып жатқан тарихи тұлға деп қарасақ, соның ішінде әсіресе өзінің 
алдындағы әдебиет пен өзінен кейінгі әдебиеттің дәнекері, «Сөз түзелді, 
тыңдаушы сен де түзел» деп кейінгі сөз иесіне ғана емес, бүкіл ұлтқа жаңа меже 
көрсеткен ұлы тұлға деп тануымыз да содан. Өзінен кейінгі есті буынның жиынтық 
бейнесі деп таныған сүйікті ұлы Әбішті жоқтауындағы «Жаңа жылдың басшысы – 
ол, мен ескінің арты едім», – деген тұспалы да осы бір аралық міндетті, ескі мен 
жаңаны жалғастырған адами, рухани қылкөпірлік болмысын аңғартқандай. 

Ал, Абайдың ақындық ортасы дегенде, Абайдың өзі нәр алған ақындар 
орны айрықша. Жастайынан өлеңдерін жаттаған Бұхар жырау, Шортанбайлар 
легі, аса ірі ақын деп ерекше бағалаған Марабай жырларындағы «Қобыланды 
батыр», «Ер Тарғын» дастандарына қанып өссе, өзі жүзбе-жүз кездескен Дулат, 
Сабырбай, Жанақ, Шөже, Балта, Байкөкше, Қуандық қыз, Бодау жырау, 
Мұрынбай жырау, Біржан сал сынды өлең өркештілерінің қай-қайсысынан да 
Абайдың ақындық өнерінің қалыптасу жолын бөліп қарауға болмайды. Осы 
орайда ғалым С. Қирабаевтың пікіріне құлақ тосайық: «Абайдың ақындық жолы, 
ортасы күрделі болғаны белгілі, оның ақындылығы да сол ортада, өз дәуірінің 
шындығына орай қалыптасты. Сондықтан ақынның өзі туып өскен ортаның 
әдебиеттік үлгілерінен, қазақтың шешендік өнерінен (атақты би болғанын еске 
алыңыз!), аты белгілі (өзі атайтын Бұқар, Дулат, Шортанбай) ақындар 
өнегесінен тыс тууы мүмкін емес. Қайта Абай осылардың бәрін жақсы білді, 
жанына азық етті. Ұлттық рухани байлығын бойына сіңіре отырып, кейін шығыс, 
батыс үлгілерін еркін меңгеру арқылы бүкіл халықтық, жалпы адамзаттық ой-
пікір деңгейіне көтерілді. Халықтық әдебиет сарындарын үлкен европалық 
үлгідегі ақындық жинақтаушылыққа (обобщение) ұластырды. Мұның өзі қазақ 
әдебиетінің Абай арқылы адамзат мәдениетінің көркемдік биігіне шығуын 
дәлелдейді» (Kirabaev 1994, b. 14). ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдары 
айтылған осы бір пікірді індете зерттеп, Абайдың ақындық ортасы, сол ортаның 
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Абайға әсері, ақындық жолына бағыт-бағдар болған үлгі өнегесінің қаншалықты 
екенін екшеп айтар кез келді. 

Абай өзінің алдындағы әдебиеттің бәрін бірдей сынға алып, жоққа шығарды 
деп ақынның өлеңге, ақындыққа берген бағасын ашатын «Өлең – сөздің 
патшасы, сөз сарасы», «Біреудің кісі өлсе, қаралы – ол», сияқты өлеңдерін алға 
тартып біржақты түсіну дәл бүгінгі таңда басқаша пайымдауды қажет етеді.  

Абай - өз заманынан озық туған дана ақын. Ал, дананың өзіне де, өзгеге де 
тіпті өткені мен болашағына да сын көзбен қарауы заңды. Болмысқа көңілі толмау 
- данышпандықтың белгісі. 
Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, 
Мақалдап айтады екен сөз қосарлап. 
Ақындары ақылсыз, надан келіп 
Көр – жерді өлең қыпты жоқтан қырмап... 
Ескі бише отырман бос мақалдап, 
Ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап, -  
деген ақын сөздері кеңестік кезеңде, жасыратыны жоқ, Абайды «ескішіл, байшыл» 
ақын дегеннен арашалап қалған тармақтар. Ал, қазір Абай сөзінің тұңғиығына 
бойламай, сыртқы қалыбымен қабылдай салу зерттеушілер үшін үлкен күнә. 
«Абай ескі ақын мен ескі биді сынға алды, Шортанбай, Дулат, Бұхарлардың өлеңі 
Абай үшін түкке тұрғысыз» деп қабылдау, басқаларға қабылдату Абайды өзінен 
бұрыңғы қазақтың төл әдебиетінен оқшаулап, сол замандағы ақын-жырауларға 
қарсы қойды. Сөйтіп, екі аяғы аспаннан салбырап түскен алды-арты тақыр Абайды 
жасап қойдық. Әсілі, өлеңіне артық сөз қоспаған Абайдың: 
Бұрынғы жақсылардан өрнек қалған, 
Биде тақпақ, мақал бар, байқап қара, - дегеніне үңілмедік. 

Абай сынын өзіне дейінгі поэзияны мүлде жоққа шығару деп  түсінбей, 
ақындық биік талғам, талап қою тұрғысынан ұғынсақ қана бағытымыз дұрыс 
болады. Әрине, Абай межені жоғары қойды, сондығымен қазақ поэзиясының 
сапасын бір демде биіктетті. Бұл бойға біткен шексіз дарын мен терең білімнің 
бір араға тоғысқан, бір адамның басынан табылған сирек құбылыстың 
нәтижесінен пайда болды. Абай бойындағы поэзия ұшқыны өз ортасының, 
айналасының жанасуы арқылы ғана ақындық жалынға айнала алды. Көне түркі 
әдебиеті мен шығыс шайырларының жырларына Абай бала кезінен қанық. 
Ахмет Риза медресесінде оқығанын еске алыңыз. Абайдың алдындағы ақындар 
легі аяқ баса қоймаған орыс, одан батыс әдебиетіне бой ұруы да жастайынан 
(Семейдегі орыс мектебі, Халиолла арқылы, кейіннен Михаэлис бастаған орыс 
достары арқылы) басталды. Екі жақты меңгерілген білім, сөз жоқ, Абайды өзіне 
дейінгі әдебиеттен жаңа дүние іздеуге жетеледі. Бұл жолда Абайға дәстүрлі 
қазақ өлеңдері әрине аздық етті. Өзінің алдындағы қазақ поэзиясының шоқтығы 
биік ең өркештілері деген Бұхар, Шортанбай, Дулат жырларынан толысқан, 
жан-жақты жарақтанған талғамына сай өрнек іздеді. Ол үшін алдыңғы толқынды 
сөгуге болмас. Олар қазақ поэзиясында ақындық міндеттерін адал атқарып, 
Абайдай кемел білімді ақынның биікке көтерілуіне алтын баспалдақ бола алды. 

Әкесі Құнанбайдан естіп, өзі көріп, өсиет сөздерін, өлең өрнектерін көңіліне 
тоқыған Абай тұсындағы әрбір сөз зергері – биі, шешені, ақыны мен әншісі Абай 
бойына ақындықтың, шешендіктің дәнін егіп кетті. Абай солардан үлгі алды, 
үйренді, көбімен сөз жарыстыра жүріп шыңдалды. Бұл тұғыда зерттеуші 
Б.Сапаралы былай дейді: «Ибраһим мырза алты алаштың сөзін салмақтап, 
тілін түзеді. Ой-зердесін  жаңаша қалыптап, тура жолға бағдар салды. Сөйте 
тұра: «Мен ескінің арты едім», – деді. Ешкім қалмағандықтан емес. Ескімен 
бірге болсам исі түркі тарихында атым өлмейді сөзім өшпейді дегендіктен де 
емес. Ескінің ортасында туып-өсіп, есіл ескінің көл-көсір қазынасына суарылып, 
ескінің тілін ұстартып, дінін бекемдеп, дінін байытып ертелі-кеш еңбектенумен 
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жаңаға жол ашқандығынан да шығар-ау» (Saparaly 1995, b. 6) ?! – деген 
байламын ғылыми тұрғыда індете зерттеп, ғылым алдында дәлелдеп көрсету 
біздің негізгі мақсатымыз. 

Бүгінгі күнге дейінгі зерттеулерде Абай мен қазақтың төл әдебиетінің байланысы 
туралы сөз қозғаған Р.Бердібаевтың: «Абайға қатысты мақалалар мен 
зерттеулердің кейбіреулерінде ұлы ақынның өзінен бұрынғы ақындар 
шығармаларына айтылған бірен-саран сын пікірлері қайталана көрсетіліп, ауыз 
әдебиеті мен жеке ақындар мұрасынан тапқан баға жетпес байлығы екінің бірінде-ақ 
елеусіздеу қалдырылып келеді» (Berdіbaev 1986, s. 238), – деген пікірі біз мәселе 
қылып көтеріп отырған тақырып көкейкестілігін дәл басқан тұжырым. 

Кеңестік кезеңде қалыс қалып аталмай келген тұс – осы Абайдың маңындағы 
ақын-жыраулар, би-шешендер. Абайдың ақын болып қалыптасуына үлкен ықпал 
еткен осы бір топтың абайтану ғылымындағы орны әлі айқындалмаған. Кеңестік 
заманда Абайды «ұлы» орыс халқының жетегіне салып, Михаэлис, Гростарды 
Абайды Абай еткен бірден-бір тұлғалар деп таныдық. Дулат, Шортанбай, Бұхарлар 
әлгі Абай сынының желеуімен іске татымай қалды. Бүгініміз де жырауларымызды 
жарылқап жатқаны шамалы. Бұхар мен Дулаттардан Абай үйренді дегенге тіксіне 
қарап, дана ақынды Бұхарлардың көлеңкесінде қалдырамыз ба?- деген біржақты 
ұғымға шырмалып келе жатқанымыз жасырын емес. Кезінде айтылған 
С. Мұқановтың: «...қазақтың халық әдебиетінсіз, Бұхар жыраусыз, Махамбетсіз, 
Шортанбайсыз Абай да болмас еді. Қазақ әдебиетінің қайнар бұлағы – Абай емес, 
Абайды туғызған – халық» (Mukanov 1995, b. 153, 154) – деген ойымен келіспеуге 
болмайды.  

Жақсы болсын, жаман болсын Абай соларға қарап сөз түзеді. Бұл арада, 
әсіресе, Дулат ақынның ықпалы ерекше. Дулат Абайға ұстаз болған ба, жоқ па, 
немесе, керісінше, ұстазы болса Дулат өлеңдерін Абай неге сынға алады деген 
сұрақтар төңірегінде дау туғызып, әдебиетке пайда әкелмейтін әңгімелер төңірегінде 
салғыласудың нүктесін қоятын кез жеткендей. Дулат Бабатайұлының Абайға игі 
әсері болғандығын екі ақын поэзиясын салыстыра зерттеген ғалымдардың еңбектері 
дәлелдейді. Ал, «ұстаз» деген сөз жөнінде ұстасудың қажеті шамалы. Дулаттың 
Абайға ұстаздығы тура мағынада емес, жалпы мағынада айтылған. Абай бұл арада, 
дәлірек айтсақ, шәкірт емес – үлгі алушы. Бұл ұстаздық ұғым Абай мен Шәкәрім 
арасындағы ұстаздықтан анағұрлым жалпы, кең мағынада екендігін естен 
шығармауымыз керек. Ал, Абай мен Шәкәрім, Абай мен Көкбай арасындағы 
ұстаздық қарекет айқын. Сондықтан да, «Дулат – Абайдың ұстазы» дегенде оны 
шартты (соңғысының үлгі алушылығын ескеріп) кең мағынада қабылдасақ, одан 
Абайды кішірейтіп алдық-ау деп шошынбауымыз керек. Мәселен, Абай өзі нәр алған 
Шығыстың шайырлары Науаи, Хафиз, Сағдиларды ұстаз тұтқаны іспетті. Бірақ 
Дулаттың заманы Абаймен бір, сондықтан оның өлең үлгісі әлгі ақындарға 
қарағанда Абай поэзиясында айқынырақ көрінеді. Демек, академик  
С. Қасқабасовтың: «Абайдың ұлы ақын болуы ең алдымен оның туа біткен 
дарынына байланысты болса, содан соң оның өскен ортасына, бала кезден алған 
тәрбиесі мен оқып-тоқығанына байланысты. Ес біліп, тілі шыққан кезден бастап ол 
қазақ әні мен өлеңін, не бір аталы да шұрайлы сөзін естіп, көпті көрген дана әжесі 
Зере мен тұқымына шешендік, ақындық, өнерпаздық дарыған шешесі Ұлжанның 
тәрбиесін алып, кестелі сөздерін құлағына құйса, топ алдында жаңылмай сөйлейтін 
Құнанбай мен басқа да ру басшыларының даулы да билік сөздеріне ден қойса, 
ауылына келген қонақтар мен жолаушылардың әңгімелерін, естеліктерін зор ынта 
қойып тыңдады, бойына сіңірді» (Kaskabasov 1993, b. 37), – деген ойсұлбасын індете 
зерттеу – бүгінгі абайтану ғылымының зор міндеттерінің бірі. 

Абай сырттай танып, өлең-сөзін құлағына құйып өскен арысы Бұхар, 
Шортанбайлар, бар қазақты көзінің тірісінде тәнті еткен Шоқан, іргелес жатқан 
Сыбаннан Байғара-Ақтайлақтар, әріден Сүйінбай, күйші Тәттімбет, Құнанбаймен 
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сыйлас болған Балта ақын, Абайдың өзі жоғары бағалаған Марабай ақын тағы-
тағылар болса, Абайдың өзі кездесіп, сұхбат құрған, жас та болса сөз қағыстырып, 
ақыл сынасқан әйгілі Шөже ақын, Шорманның Мұсасы, Абай қасында болған 
Байкөкше ақын, Жуантаяқ Тобықты Байғұлақ шешен, Жанғұтты би, Әуезов 
эпопеясынан жақсы таныс Қаратай шешен, Сыбанның қаракөк ұрпағынан Сабырбай 
ақын, оның ақын қызы Қуандықтармен тізімді жалғастыруға болады.  

Құнанбайдың заманында ел билігін айтып, аталы сөзді ұстаған небір 
шешендер мен билердің Абайға да әсері аз болмағаны белгілі. Құнанбайдың өз 
қасындағы Тобықты елінің  жаңағы Қаратай, Сүйіндіктерін айтпағанда, 
Наймандағы Шәкі би Құнанбаймен қатты дос болып, Құнекеңді «Арғынның 
алтын басы ғой» деп ерекше құрметтеген жан. Ақыл-парасаты жағынан 
Құнанбаймен терезесі тең тілдесетін ата баласы Арғындағы Жанғұтты би 
Ботантайұлы, Абай Тұржан сұлу – Қаламқас қызына ғашық болатын Найманның 
Тана мырзасы, Сыбандағы Құнанбайдың құдасы – Кенжеғұл шешен, Ақтайлақ 
бидің ұрпақтары - Кеңесбай би, Жұмақан бай, сонау Қоңырат Сапақ би, 
Құнанбаймен нағашылы-жиенді дін жолын берік ұстанып, Меккеге барған Шал 
қажы, ел ішінде ақылдығымен, бойындағы қасиетімен ел анасы болған - Үйрек 
ана, Жауғашар батырдың немересі, сөзі ұтқыр, ойы өткір Шүршіт Құлбарақұлы, 
сыйлас дос екі елдің сөз билігі мен ел билігін қатар ұстап, кейіннен құда болған 
Алшынбай би, Керейдегі Біке шешен, Наймандағы атақты елші Ырғызбайдың 
баласы Кенжалы би тағы-тағылармен Құнанбай тек аралас–сыйлас болып 
қоймаған сан мәрте ел ішінің әр-түрлі дау-шарларында немесе жеке бастарын 
сынап, бір-бірін байқасатын шақта сөз сайысына түсіп, шешендіктің небір үлгісін 
кейінгі ұрпаққа қалдырды. Абай бұл тұлғалардың көбін көрді, көрмегенінің есті 
сөз, кесімді билігін естіп, жадына жаттап өсті. 

Он үш жасар Абайды қаладан алғызғанда Құнанбай ел ішіндегі осынау дала 
даналарының тәрбиесіне берген-ді. Қасына ертіп жүріп талай шешеннің шебер ой-
түйіндеріне жас Абайды қанықтырды. Өз ордасында жанынан орын беріп, ел 
жақсыларының алдында сөз билігін де тыңдап, сыннан өткізді. Ел дауы мен жер 
дауын екі ауыз сөзбен тоқтататын дала заңына зейінді жастың ойын суара отырып, 
енді ел ішіндегі дау-шарларға да сала бастады. Осылайша әкесі Құнанбайдың 
ықпалымен жас Абай жаңағы Жанғұтты би, атақты Шорманның Мұсасы, Қаратай 
шешен, Алшынбай би, Құлжан қажы, Найман Бекбосын билермен сөз 
барымтасына түсетіні ел ауызында сақталған. Ел ішіндегі би-шешендермен 
байланыс, сөз жоқ, Абайды шыңдады. Төрт аяғын тең басқан үлкен ақын 
дәрежесіне көтерілген шақта да, тіпті өмірінің соңғы сәтіне дейін Абай өз 
ортасындағы шешендік өнерден бір сәт қол үзген жоқ. Ақынның замандасы 
Байғұлақ шешен, Қаракесектегі Кенже қажы, «есіп тұрған қызыл жел» деп Абай аса 
қатты бағалаған Керейдің Бегеш шешені, Найман ішінде Қаракерей – Мұрын елін 
билегенде әділдігімен, даналығымен халқына жаққан Абайдың жақын досы 
Көкебай қажы Сейтұлы (1834-1931), (Көкебай мен Абайдың достығы туралы 
шежіре-қарт Қарпық Егізбаев «Тағлым» атты кітабында тоқталған (Egіzbai 2001), 
Мадияр Түсіпұлы сияқты сөз көсемдерімен аралас-құраласта болып, кейінгіге үлгі 
болар сөз жарыстары, оймақты ой, терең тағылымдары сақталып жеткен. 

Осы топтың әрқайсысына жекелей тоқталып, Абаймен араларындағы 
рухани байланысты анықтай түскен уақытта ғана Абайдың әдеби ортасы 
тақырыбының жігі сөгіліп, көкжиегі көріне түсетіні сөзсіз.  

 
Әдебиеттер тізімі/ Список литературы 

1. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 1, 2 т. - Алматы: 
Ғылым, 1977. - 454 б., - 312 б. 
2. Әуезов М. Абай Құнанбаев: Мақалалар мен зерттеулер. - Алматы: Ғылым, 1967. - 391 б. 
3. Бердібаев Р. Абай және ауыз әдебиеті // Кітапта: Абай тағылымы. - Алматы: Жазушы, 1986. - 432 б.  



 

34 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 1(1) 2015                 ISSN 2410-2725 

4. Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею. Материалы для словаря 
лицеистов 1-го курса 1811-1817 гг. СПб., 1912-1913, т І - ІІІ. 
5. Егізбай Қ. Тағылым. - Семей: Семей полиграфия, 2001. - 235 б. 
6. Измайлов Н. Пушкин. Письма последних лет. - М, 1969. 
7. Мұқанов С. Терең тағылымды еңбек // Кітапта: Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті тарихының 
мәселелері және Абай поэзиясының тілі. - Алматы: ҚМКӘБ, 1960. - 364 б. 
8. Қасқабасов С. Абай және қазақ фольклоры // Абай, 1993, №6, 36 - 45 б. 
9. Қирабаев С. Абайтанудың кезекті міндеттері туралы // Кітапта: Абай және қазіргі заман: 
Зерттеулер жинағы. – Алматы: Ғылым, 1994. - 336 б. 
10. Мұқанов С. Жарық жұлдыз. - Алматы: Санат, 1995. - 272 б. 
11. Сапаралы Б. Байшөгел. - Алматы: Ер - Дәулет, 1995. - 368 б. 
12. Черейский Л. Пушкин и его окружение. - Л: Наука, 1989. - 544 с.  

 

References 

Аbai (Ibraһim) Құnanbaev 1977 - Аbai (Ibraһim) Құnanbaev 1977, Shygarmalarynyn ekі tomdyk tolyk 
zhinagy. T. 1,2, Gylym, Аlmaty, 454 b.; 312 b. (in Kaz). 

Әuezov 1967 - Әuezov, M 1967, Аbai Kunanbaev: Makalalar men zertteuler. Gylym, Аlmaty, 391 b. (in Kaz). 
Berdіbaev 1986 - Berdіbaev, R 1986, Аbai zhane auyz adebietі. Аbai tagylymy.  Zhazushy, Аlmaty, 432 b. (in 

Kaz). 
Cherejskii 1989 - Cherejskii, L 1989, Pushkin i ego okruzhenie, Nauka, Leningrad, 544 s. (in Rus). 
Gastfrejnd 1912-1913 - Gastfrejnd, N 1912-1913, Tovarishhi Pushkina po Imp. Tsarskosel'skomu 

litseyu in (1811-1817). Materialy dlya slovarya litseistov 1-go kursa 1811-1817 gg. Sankt-
Petersburg, t І-ІІІ. (in Rus). 

Egіzbai 2001 - Egіzbai, Қ 2001, Tagylym. Semei poligrafiya, Semei, 235 b. (in Kaz). 
Izmailov 1969 - Izmailov, N 1969, Pushkin. Pis'ma poslednikh let. Moskva, 527 s. (in Rus). 
Kaskabasov 1993 - Kaskabasov, S 1993, Аbai zhane қazak fol'klory. Аbai, № 6, 36-45 b. (in Kaz). 
Қirabaev 1994 - Қirabaev, S 1994, Аbaitanudyң kezektі mіndetterі turaly, In Аbai zhane kazіrgі zaman: 

Zertteuler zhinagy, Gylym, Аlmaty, 336 b. (in Kaz). 
Mukanov 1960 - Mukanov, S 1960, Tereң taғylymdy eңbek, Zhumaliev Қ. Kazak adebietі tarikhynyn 

maselelerі zhane Аbai poehziyasynyn tіlі, ҚMKӘB, Аlmaty, 364 b. (in Kaz). 
Mұkanov 1995 - Mұkanov, S 1995,  Zharyқ zhuldyz. Sanat, Аlmaty, 272 b. (in Kaz). 
Saparaly 1995 - Saparaly, B 1995, Baishogel, Er-Dәulet, Аlmaty, 368 b. (in Kaz). 

 
Литературная среда и Абай 

Ердембеков Бауыржан Амангельдыевич 
доктор филологических наук, профессор, проректор по стратегическому развитию и научной 
работе Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова.  070004  
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55. E-mail: 1_prorector@vkgu.kz 

 
Аннотация. Статья посвящена мало исследованным проблемам современного абаеведения – 
изучению особенностей литературной среды и окружения Абая, а также вопросам становления и 
формирования поэтической школы поэта. А так же дано теоретическое обоснование понятия «школа 
Абая», акцентировано внимание на актуальных направлениях художественных поисков поэтов-
учеников Абая. 
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Abstract. The article is devoted to not entirely explored issues of modern Abay studies – the study of 
the characteristics of Abay’s literary environment and surroundings, and issues of formation of poetic 
school. Theoretical justification of the concept of «Abay school» is given, the actual directions of artistic 
search of poets, Abay's students are emphasized. 
Keywords: Abay studies; poetic school; literary environment; tradition; sources of creativity; folklore; 
oriental literature; Western literature. 
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