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Өте жан Нұр ғалиев шы ғар машылы ғын дағы  
әлеу мет тік-этика лық са рын дар 

(«Со ғыс тың соң ғы жа зы» бал ла да лар жи на ғы)

Ма қа ла да Өте жан Нұр ға лиев тің шы ғар ма шы лы ғын да ғы өмір мән дік мә се ле лер әлеу мет тік‐фи
ло со фия лық, эти ка лық жә не эс те ти ка лық тұр ғы да са рап тал ған. Ой шыл дың бал ла да ла ры ның мә
ні та ри хифи ло со фия лық са рын да са бақ тас ты ғы бай ып та лып, ой та ри хын да ғы өзін дік ор ны мен 
ерек ше лік те рі зер де лен ді. Жа зу шы ның мұ ра сы мен жа зу сти лі тек әде биет та ну лық си пат та ға на 
емес, қа зақ хал қы ның фи ло со фия лық ой ке шуі мен көр кем дік та ным қа бі лет те рі нің кө рі ніс те рі нен 
ха бар дар ете ді жә не ол үр діс тер ді ав тор лар ұжы мы дә лел деу ге ты ры са ды. Ой шыл дың «Со ғыс тың 
соң ғы жа зы» бал ла да лар жи на ғын да кө тер ген әлеу мет тікэти ка лық, дү ниета ным дық, өмір лік мә
се ле ле рін де өз дәуірі нің күш теп ор нат қан қон дыр ғы ла ры мен қиын дық та ры нан кө рі ніс тер бол са, 
олар ды қиын нан қиыс ты рып жет кі зе біл ген ой шылжа зу шы ның ше бер лі гін де аң ғар та ды. Ма қа ла
ның же лі сі ақын шы ғар ма шы лы ғын зерт теу ші ға лым дар дың қа был ал ған жә не ойыс қан жүйе леуі 
не гі зін де гі – ли ри ка сы, өмір баян дық бал ла да ла ры мен фи ло со фиясы тө ңі ре гін де өр бі тіл ді. Бі рақ 
зерт теу жұ мы сын да әлеу мет тікэти ка лық мә се ле лер ге ба сым дық тар мен на зар ерек ше ауда ры лып, 
ой шылжа зу шы ның дү ниета ны мын тұ тас тү сі ну ге жә не ай шық тау ға ұм ты лыс жа сал ды.

Түйін сөз дер: Өте жан Нұр ға лиев, көр кем әде биет, фи ло со фия, эти ка, эс те ти ка, ба қыт.

T. Orazhan, A.A. Kuranbek, S.K. Turganbekov
Social and ethical ideas in the works Utezhan Nurgaliyev

(Collection of Ballads «Last summer war»)

This article discusses the problems of life in the work Otezhan Nurgaliyev in terms of socio
philosophical, ethical and aesthetic basis. Considering the historical and philosophical relationship, ballads 
poet conceptualized taking into account features to find their place in history. Heritage and architectural 
style of the writer is characterized not only from the point of view of literary criticism, but also show him 
aware of the traditions of the Kazakh philosophy and art, that writing team is trying to justify arguments. 
Raised in the collection of ballads thinker «Last summer war» socioethical, philosophical and life problems, 
installation of the era characterized by skill of the writer. Course of study is based on the heritage of the 
poet follows a systematic approach – poems, autobiographical ballads and philosophy. However, in this 
study failed to substantiate the prevalence and importance of social and ethical issues in the work of the 
writer, thus integrally understand worldview thinker. 
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Т. Ураз хан, А.А. Ку ран бек, С.К. Тур ган бе ков
Социально-эти чес кие мыс ли в твор честве Утежана Нур галиева

(Сбор ник бал лад «Пос лед нее ле то вой ны»)

В дан ной статье расс мат ри вают ся жиз нен ные проб ле мы в твор чест ве Оте жа на Нур га лиева с 
со ци альнофи ло со фс кой, эти чес кой и эс те ти чес кой точ ки зре ния. Расс мат ри вая ис то ри кофи ло
со фс кую взаи мос вязь, бал ла ды поэта ос мыс ли вают ся с уче том осо бен нос тей найти свое мес то в 
ис то рии. Нас ле дие и ав то рс кий стиль пи са те ля не толь ко ха рак те ри зуют его с точ ки зре ния ли те ра
ту ро ве де ния, но и по ка зы вают его ос ве дом лен ным в тра ди циях ка за хс кой фи ло со фии и ху до же ст
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вен но го твор чест ва, что ав то рс кий кол лек тив пы тает ся ар гу мен ти ро ва но обос но вать. Под ни маемые 
в сбор ни ке бал лад мыс ли те ля «Пос лед нее ле то вой ны» со ци альноэти чес кие, ми ро во зз рен чес кие 
и жиз нен ные проб ле мы, установ ки той эпо хи ха рак те ри зуют мас терс тво пи са те ля. Ход исс ле до
ва ния нас ле дия поэта ос но ван на сле дующем сис тем ном под хо де – ли ри ка, ав то биог ра фи чес кие 
бал ла ды и фи ло со фия. Од на ко в дан ной ра бо те уда лось обос но вать преоб ла да ние и важ ность со
ци альноэти чес ких проб лем в твор чест ве пи са те ля, что поз во ли ло цель но уяс нить ми ро во зз ре ние 
мыс ли те ля. 

Клю че вые сло ва: Уте жан Нур га лиев, ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, фи ло со фия, эти ка, эс те ти ка, 
счас тье.

XX ға сыр дың екін ші жар ты сы мен XXI ға-
сыр дың ба сын да өмір сү ріп, шы ғар ма шы лы ғы 
қа зақ поэзия сын да өзін дік ерек ше құ бы лыс ре-
тін де ба ға лан ған, еш кім ді қайтала майт ын ерек-
ше қол таң ба сы, та би ғи да рын, ин ту ициясы ар-
қа сын да бір жарқ етіп кө рі ну ді ға на көз де мей, 
мол із де ніс, ең бек қор лы ғы, ой шыл ды ғы мен өз 
поэзия сын та би ғат, ма хаб бат ли ри ка сы нан – ин-
тел лек ту ал дық-фи ло со фия лық дең гейге дейін 
кө тер ген, ар тын да мол əде би мұ ра, ойлы жыр-
ла ры мен өш пес тей із қал дыр ған ақын Өте жан 
Нұр ға лиев еді. Ол бал ла да жан рын да өзі нің 
ерек ше қа ры мын та ны тып, ли ри ка ны эпи ка дан 
айыр ғы сыз күй ге жет кіз ген, яғ ни, əде мі əуен, 
се зім дік күй, көр кем су рет кер лік ке – эпи ка лық 
маз мұн, те рең ой, фи ло со фия лық си пат қос қан, 
«Афи на мек те бі» өлең дер жи на ғы ар қы лы əлем-
дік фи ло со фия, да на лық жай лы ой тол ға ған, Кө-
не грек та ғы лы мы мен қа зақ дү ниета ны мын са-
бақ тас тық та қа рас ты ра оты рып жыр ла ған ақын, 
сөз зер ге рі.

Зерт теу ші лер ақын шы ғар ма шы лы ғын: ли-
ри ка сы; өмір баян дық бал ла да ла ры («Со ғыс тың 
соң ғы жа зы»); фи ло со фиясы («Афи на мек те бі» 
өлең дер жи на ғы мен ойт ол ғам да ры на қа тыс ты) 
– деп үш ке бө ле ді. «Со ғыс тың соң ғы жа зы» Өте-
жан Нұр ға лиев шы ғар ма шы лы ғы ның биік шоқ-
ты ғы, оның же ке адам, қо ғам ға қа тыс ты – өмір 
фи ло со фиясы, дү ниета ны мы ның анық кө рін ген, 
ақын дық бол мы сы мен ада ми қа ді рін та ныт-
қан ор та лық ең бе гі бол ды де сек қа те лес пес піз. 
Ақын ның ба ла кү нін де өзі куə бол ған со ғыс қа-
сі ре ті, оны отыз жыл бойы ма за лап, ақы ры сол 
та қы рып та ғы өмір баян дық бал ла да лар жа зу ға 
əкел ге ні, ал дың ғы та би ғат, ма хаб бат ли ри ка-
сы на ар нал ған өлең де рі нің осы биік мақ сат қа 
же ту дің, ас қақ мұ рат қа ұм ты лу дың ал дын да ғы 
із де ні сі, ең бек тен ге ні деу ге де бо ла тын сияқ ты. 
Ақын шы ғар ма шы лы ғы ның үшін ші ке зе ңі – фи-
ло со фиясы, оның осы ке зең ге ке лу жо лы, ақын-
ның айна ла сы нан не қол дау, не тү сі нік тап пай, 
ақы ры «үмі тін үзіп, өзі мен-өзі бо лу ға, жал ғыз 
тір лік ету ге бе кін ген, пəл са па лық ой те ре ңі не 

бет ал ған» ке зі мен ту ра ке ле ді. Өте жан ба ла кү-
ні нен-ақ оқу ға құ мар бол ды. Біл ген нің үс ті не 
адам ның бі ле түс кі сі ке ле ті ні бар, Әб ді мə лік Ны-
сан баев көр сет кен дей, Гей не нің «Алып да ныш-
пан екін ші бір алып да ныш пан ның жəр де мі мен 
қа лып та са ды, бі рақ ол ас си ми ля ция жо лы нан 
гө рі, ал мас ты ал мас тың үйке леп жал тыл да ған 
күй ге тү сі ре ті ні се кіл ді, ық пал ету ар қы лы жү зе-
ге аса ды. Де карт фи ло со фиясы Спи но за фи ло со-
фия сын дү ниеге кел тір ген жоқ, бі рақ ол со ның 
дү ниеге ке луіне ық пал ет ті» [1, 171 б.] де ген кө-
ре ген қо ры тын ды сы нан соң оның да поэзиясы-
ның ли ри ка дан – өмір баян дық бал ла да лар ға, 
бал ла да лар дан – Шы ғыс тық нə зи ра лық үл гі де гі 
фи ло со фия лық ойт ол ғау лар ға ке луі заң ды құ бы-
лыс еді. Бы лай ша айт қан да, Өте жан ның да жал-
тыл да мауына ха қы бол ма ды.

Бел гі лі ға лым Тұр сын Жұрт бай «Со ғыс тың 
соң ғы жа зы» ту ра лы ма қа ла сын «Ақын ның кө-
ңі лін де тұн ған шын дық шо ғы жү рек көм бе сін де 
қоз да нып, уа қыт же лі үр ле ген де ға на маз дай жа-
на ды» деп бас тайды [2, 42 б.]. Са ғат Әшім баев 
бол са: «Өте жан Нұр ға лиев қа зақ поэзия сын да 
шет қақ пай кө ріп, қа ға бе ріс те, көз ден та са қа-
лың қы рап жүр ген бал ла да жан рын көр кем дік 
жа ңа биік ке кө те ріп отыр. Сон дай-ақ бал ла да 
жан ры Өте жан ның ақын дық зор мүм кін ді гі нің 
қай нар кө зін аш қан сияқ ты», – дей ді [2, 61 б.]. 
Та ла нт ты сын шы, со ны мен бір ге, Өте жан бал ла-
да ла ры на бір қа ра ған да, бір ауыл дың, бір семья-
ның ба сын да ғы со ғыс жыл да рын да ғы өмір шын-
дық та ры ар қау бол ған сияқ ты. Шын ды ғын да 
олай емес. Ақын бір ауыл дың ба сын да ғы ауыр 
жағ дай дың поэти ка лық кар ти на сын, он да ғы 
адам дар дың пси хо ло гия лық бол мы сын нақ ты лы 
де таль, эпи зод тар мен бе ре оты рып, бү кіл сол ке-
зең нің па но ра ма лық тұ тас бей не сін көз ал ды ңа 
елес те те ді. Өте жан Нұр ға лиев поэзия сын да ғы 
мұң сол кез дің ру хы на ке ле тін оп ти мис тік мұң. 
Ақын мұ ра ты – шын дық тың шы мыр ло ги ка сын 
ат тап өт пеу. Өте жан Нұр ға лиев тың со ғыс жыл-
да рын да ғы ты ныс-тір ші лі гі міз ту ра лы пси хо-
ло гия лық бал ла да ла ры ның өзе гі өмір дің өзін де 
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жа тыр [2, 31 б.]. Ол со ны мен қа тар, өт кен ді айту, 
өт кен ді ұмыт пау дың мə нін «Тіп ті осы нау ма мы-
ра жай дү ние осы қай ма ғы бұ зыл ма ған қал пын да 
пай да бол ған сияқ ты се зі не тін бір лі-жа рым жас-
тар дың ұшы ра суы да мүм кін ғой. Ке ше гі ні ұмы-
ту ке ле ше гін ой лайт ын дар дың ісі емес. Та ри хи 
тар ке зең дер де гі қиюы кет кен қиын дық тар ды 
əде биет тің ес ке са лып оты руы, оның ес ті лі гі нің, 
есей ген ді гі нің бел гі сі. Өте жан Нұр ға лиев бал ла-
да ла ры сол жыл дар көз ден та са кет ке ні мен оны 
кө ңіл ден ке тір меуге ша қы ра ды, қай дан, қа лай 
шық қа ны мыз ды ес те ұс тауға үн дей ді» деп ба са 
айтады. Бұл ес кі ні айт ып, өт кен ді – көк сеу, қай-
ғы ны қоз ғап – жа су, мү жі лу емес, қайта бү гін-
гі кей бір тау дай бо лып кө рі не тін, шын ды ғын да 
сол кез дер қиын шы лық та ры ның жа нын да түк ке 
тұр майт ын қиын дық тар ды ең се ру ге, же ңу ге, са-
бақ алу ға үн дейтінін де көр сет се ке рек. Та ғы бір 
ма қа ла сын да сын шы «Бір сөз бен айт қан да, Өте-
жан Нұр ға лиев бал ла да ла ры ның өз ге лі гі нің өзі 
оп ти мис тік ру хын да, сон дай-ақ жоқ ты бар дай, 
бар ды дар дай етіп құ рық қа сы рық жал ғап де ген-
дей жал ған па те ти ка ға са лып көр сет пе ген ді гін-
де жа тыр», – дей ді [2, 19 б.].

«Со ғыс тың соң ғы жа зы» бал ла да лар жи на-
ғы ар қы лы ақын адам зат үшін ең ауыр бол ған 
XX ғ. шын ды ғы, та рих та «Екін ші дү ниежү зі лік 
со ғыс», «Ұлы Отан со ғы сы» де ген ат пен ойып 
тұ рып жа зыл ған, со ғыс та ри хын да ең жой қын 
қа ру түр ле рін пай да ла ну, қам ты ған аума ғы ның 
кең ді гі, қа тыс қан адам көп ті гі ға на емес, ең көп 
шы ғын, ең қыр ғын шай қас тар, қан тө гіс тер дің 
орын ал ған ды ғы жа ғы нан да жа ға ұс та тар оқи-
ға ның шал ғайда ғы қа зақ ауыл да ры на тү сір ген 
ауырт па лы ғы, əкел ген зар да бы ның да же ңіл 
бол ма ға нын – өзі нің өмір лік тə жі ри бе сі, су рет-
кер лік ше бер лі гі ар қа сын да дəл көз ал ды ңа əке-
ле ді. Бал ла да лар дың ішін де гі «Маң дай», «Ботa 
бақ қан ақын», «Ба қыт де ген не?», «Бал ғат ша», 
т.б. сы ры, кө те ріл ген ба қыт, қа на ғат, шын дық 
мə се ле ле рін тал дау ақын ның «Афи на мек те бі» 
өлең дер жи на ғы мен ойт ол ғам да рын да ғы фи ло-
со фия лық ой лар ды тал дау үшін қа жет ті ал ғаш-
қы қа дам бол мақ.

Отан дық ға лым Ға ри фол ла Есім əде би шы-
ғар ма шы лық пен ой шыл дық тың бі те қай на сып 
жа та тын ды ғы на кө ңіл ауда ра ды: «Ғы лым қи сы-
ны на сыя қой майт ын адам та би ға ты ның иі рім-
де рі көр кем дік тə сіл де өз бояуын бе ре бас тайды. 
Бұл əде биет тің дү ниета ным дық ілім дер ден 
биік ті гі нің куəсі. Әде би са на не гі зін де ме та фо-
ра ға жа та ды. Әде биет тің қуаты – көр кем дік пен 
дү ниета ным дық ты бір ге алып жү ре ала тын ды-

ғын да. Мұн дай əде биет ті фи ло со фия лық поэ зия, 
фи ло со фия лық про за деп атай ды» [3, 5-6 б.б.]. 
Поэзияға қой ыла тын бас ты та лап, не гіз гі ерек-
ше лік ол – ұй қас, ыр ғақ. Онан қал са ой мен се зім-
нің үн де суі деп қа рай мыз. Өте жан өлең де рі нің 
ті лі шұ рай лы, құ ры лы мы ше бер, ұйқа сы шы-
мыр, əуені ба сым, оқы ған адам ның жан са рай-
ын аша ды. Об раз ды лық тан да құ ра ла қан емес. 
Осы орай да бел гі лі сын шы Са ғат Әшім баев тың: 
«Поэти ка лық об раз су рет те ліп отыр ған шын-
дық ты көз ал ды ңа жан ды қи мыл-қоз ға лыс ар қы-
лы та ныс-бейтаныс бей не ге ай нал ды рып, елес-
те те тін Зей нол ла Қаб до лов айт қан дай «су рет ті 
сөз не ме се сөз де гі су рет» [4, 449 б.], «... ақын дық 
мə де ниет ті адам ның же ке ба сын да ғы ру ха ни мə-
де ниет тің бай лы ғы нан бө ліп қа рауға бол майды, 
ол ақын ның ин тел лек ті мен ин тел лек ту ал дық із-
де ні сі нің нə ти же сі. Мұн дай ақын ның адам дық 
асыл се зі мі мен се ні мі оқу шы сын да бей жай қал-
ды ра ал май ды. Шын туайтына кел ген де, өнер дің 
гу ма нис тік мə ні нің өзі адам гер ші лік се зім мен 
се нім ді қа лып тас ты ру осы дан ке ліп шық пай 
ма?! Сон дық тан да қай сы бір де кез де сіп қа ла-
тын ақын по зи циясын да ғы көр кем дік кем ші-
лік тер дің түп төр кі ні ав тор дың эс те ти ка сы нан, 
ин тел лек ту ал дық із де ні сі нің аз ды ғы нан із де ген 
жөн сияқ ты» де ген пі кі рі нің жа ны бар [4, 453 б.].

Орыс тың даңқ ты сын шы сы В.Г. Бе ли нс-
кий де поэзия ның ли ри ка, эпи ка, дра ма бо лып 
бө лі не ті нін айта ке ліп, олар дың əр қай сы на тəн 
ерек ше лік те рін бы лай дей ді: «ли ри ка лық поэ-
зия: мұн да ақын ның же ке ба сы бі рін ші ке зек те 
кө рі не ді де біз тек сол ар қы лы ға на бə рін аң дап, 
тү сі ніп оты ра мыз. Эпи ка лық та ақын дү ние мен 
өмір ді пай ым дай ды. Эпи ка лық пен ли ри ка лық 
поэзия бі рі не бі рі ті ке лей қа ра ма-қар сы дү ние, 
шын дық тың де рек сіз екі қиыр ше ті, дра ма лық 
поэзия осы қиыр шет тер дің бі рі гіп əсер лі дер бес 
үшін ші ба ғыт қа айна луы» дей ді. Ол эпи ка лық 
поэзияны «құ раушы өнер мен, ар хи тек ту ра мен, 
скуль пту ра мен, көр кем өнер мен са лыс ты ру ға 
бо ла ды» деп оның қан ша лық ты ма ңыз ды, құн-
ды, өмір шең еке нін біл ді ре ді. Ли ри ка лық поэзи-
яны сақ тап ке ле жат қан үн дер дің му зы ка лы ғы, 
өлең дер дің ыр ға ғы, əн ге са лып айт қан да ғы са-
ры ны, қа ра пай ым тіл мен айт қан да оның дауысы 
екен ді гін айтады [5, 3 б.]. Оны өзі міз күн де лік-
ті өмір де тың дап жүр ген кей бір əн дер дің еш бір 
мəн-ма ғы на сы, тия нақ ты ойы жоқ бо ла тұ ра, 
ды быс үн де сі ті гі, жа ғым ды са рын, əде мі үні мен-
ақ тың дау шы ны бау рап ала тын ды ғы нан бі ле міз. 
В.Г. Бе ли нс кий со ны мен бір ге, ли ризм бол ма са 
эпо пея мен дра ма өзі нің маз мұ ны жа ғы нан əл-



ISSN 1563-0307       KazNU Bulletin. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №4 (49). 2014

53Т. Ораз хан жəне т.б.

сіз деу, сол ғын дау бо ла ты нын, ал эпо пея мен 
дра ма да ли ризм ба сым боп кет се, олар қи мыл 
жа ғы нан баяу лап, əре ке ті бə сең деп қа ла ты нын 
да ес кер те ді [5, 7 б.]. Эпо пеяның маз мұ ны оқи-
ға дан құ ра ла ты нын, ли ри ка лық шы ғар ма ның та-
қы ры бы, сол ара лық ше гін қал ты рат қан жел дей 
қас ты қақ қан ша өте шы ға тын жə не көз ді ашып-
жұм ған ша жоқ бо ла тын, ақын ның жа нын те бі-
ре нт кен түй сік тен құ ра ла ты нын, эпо пеяның əр-
кез де поэзия ның жо ғар ғы те гі, өнер дің шол па ны 
са на ла ты нын тү сін ді ре ді. Сын шы ақын ды зерт-
теу де ге ні міз оның шы ғар ма ла ры мен шұ ғыл дап 
оқу ар қы лы та ны су ға на емес, со ны мен бір ге, 
оның жа са ған да рын өз ба сың нан ке ші ре бі лу. 
Шын ақын дар дың, ұлы ақын дар дың ешуа қыт-
та өті рік жаз байт ын да рын айтады. «Адам дар-
дың ұлы ақын дар шы ғар ма ла ры на та ңыр қайт ын 
се бе бі, əруа қыт та онан өзі не көп тен та ныс, өз 
ба сы нан ке шір ген жайт , бұл дыр кө мес кі түр де 
се зіл ген не ме се өз кө ңі лін де бол ға ны мен оған 
ай қын бей не бе ре біл ме ген нəр се сін ақын шы-
ғар ма сы нан үне мі кез дес ті ріп оты ра тын ды ғы-
нан» еке нін жа за ды. «Ақын не ғұр лым жо ға ры 
дə ре же де бол са, яғ ни оның поэзиясы ның маз-
мұ ны жал пы адам ба ла сы на ор тақ бол са, оның 
шы ғар ма сы со ғұр лым ұғым ды бо ла ды, оқу шы 
осы ны жа за са лу ме нің ойыма қа лай түс пе ген, 
бұл өзі ұғым ды, оп-оңай нəр се ғой деп таң да-
на ды», – дей ді [5, 77 б.]. Пуш кин шы ғар ма ла ры 
ту ра лы сын шы «Мұн да өлең нің ан ти ка лық ыр-
ға ғы мен қа ра пай ым ды лы ғы бой ды бал қы тып, 
жү рек ті тер бе те тін ро ман ти ка лық ұй қас пен ұш-
тас қан, он да орыс ті лі нің кү ші мен бү кіл үн бай-
лы ғы таң ға лар лық тай то лық көр се тіл ген...» деп 
таң дай қа ға ды [5, 84 б.].

Мұ ның бə рін айт ып отыр ға ны мыз, Өте жан 
Нұр ға лиев бал ла да ла ры ның ли ро-эпи ка лық 
жанр да ғы шы ғар ма лар екен ді гі. Оның бал ла да-
ла рын да ли ри ка мен эпи ка ның ше бер ұш та ст-
қан ды ғын да. Қа зақ ті лі нің бай мұ ра сы, ұлт тық 
дү ниета ным ға тəн ұғым, сөз тір кес те рі, жер-су 
ат та ры, ма қал-мə тел, на қыл т.б. ке ңі нен қол-
дан ған ды ғын да. За ма ны ның эс те ти ка сы мен 
идеоло гиясы на тал ға мы ның қай шы екен ді гі 
ға на емес, ке ше гі де бү гін үшін оның ор тақ ты-
ғын да. Ол со ғыс ке зін де гі қа зақ ауыл да ры ның 
шы найы ахуалы, жоқ шы лық, қай ғы-қа сі рет ті 
не ме се өмір дің ыл ғи кө лең ке лі жа ғын ға на су-
рет те мей ді, со ны мен қа тар жаң бы ры ап та лап 
жау ған нө сер лі күн дер де гі жылт ет кен күн се-
кіл ді – сəл қуа ныш ты да тіл ге тиек ете ді. Сөз бен 
қай ғы лы жағ дай, қуа ныш ты сəт, та би ғат құ бы-
лыс та ры, адам мі не зі, кө ңіл-күйін бей не лейт ін 

тап қыр, əде мі су рет тер са ла ды. Ауыл да қал ған 
қор қау жырт қыш тар (Өтен), кейін өзі ба рып əл 
үс тін де жат қан сə тін де сə лем бе ре тін, ке зін де 
ел дің тө бе сі не əң гір-таяқ ой нат қан Шын те мір-
лер жай лы ға на емес, ел ді қиын-қыс тау уа қыт-
та жұ мыл ды ра біл ген іс кер бас шы лар (Тə жі бай, 
хат шы Ақ мол да), ең бек қор жан дар (Кө мек бай, 
Қа ра ке сек Қал ма ғам бет ұс та), ата сын ар қа ла-
ған қар ша дай Дə не кер қыз, ақын «Тағ дыр сал-
са қиын екен бас бұ ру... Қос міс кін ді қиын емес 
дос қы лу... Қыз ене мен же сір ке лін екеуі Шай 
іше ді оңа ша да қос сұ лу» дейт ін Әнеш пен Қал қа 
жə не т.б. адал, қай сар жан дар ту ра лы сыр шер-
те ді. Ауыл өмі рін де гі қай ғы да қуа ныш, кө лең ке 
де күн гей, адам дық та ар сыз дық на зар дан тыс 
қал майды. Со ны мен қа тар Ми шель Мон тень 
сияқ ты өзі нің қа лай қуан ға ны, рен жі ге ні, қо-
рық қа ны, ұят қа қал ға ны, ша па лақ же ге ні, ауыр-
ға ны, сау ық қа ны бə рі бə рі ту ра лы баян дай ды 
[6]. Бұл со ны мен қа тар, М.М. Бах тин көр се те тін 
жауап кер ші лік пен де қа тыс ты. Ол ақын ның өз 
шы ғар ма шы лы ғы үшін өзі нің жауап ты еке нін 
айта ке ліп, оның кей де бə рін де ша быт қа жауып 
бас қа лар ға қан дай да бол ма сын бір зия нын ти-
ді ру ге, ауыт қу шы лық қа жол бе ру ге ха қы сы жоқ 
еке нін де айтады [7]. Сон дық тан ақын өлең де-
рін де гі фи ло со фия лық маз мұн ды тү сі ну үшін, 
олар дың əде биет ке бай ла ныс ты көр кем дік сы ры 
мен сым ба ты на да мəн бе ре оты рай ық. Се бе бі, 
ше бер лік, көр кем дік сіз де ақи қат, шын дық ту-
ра лы айту қа ра бай ыр лық, жа лаң дық қа на бо лып 
шы ға ды. Мы са лы, ақын өлең де рі нен көр кем де-
гіш тə сіл дер ге тəн үл гі лер ді мол дап ке зік ті ру ге 
бо ла ды. Айталық «Маң дайда»:

Конь ки тақ қан та ба нын дай ба ла ның,
Кө зім тай ып, аң таң бо лып ба ра мын.

Осын дай ой жан-жүйем ді кез ген дей, 
Әр лі-бер лі ауыт қы ған без бен дей.

Бұл жыр жол да рын да ақын де рек сіз ұғым-
дар ды де рек ті зат есім дер ге те ңеп көр се те ді. Та-
ғы бір шу ма ғын да (Маң дай) ба ла ның кө зі дү кен-
де гі кар та ға түс кен де гі сəт ті:

Кар та жа тыр мөр дей бо лып таң ба сы, 
Де ген дей-ақ қа не са тып ал ма шы, 
Қып-қы зыл боп күй сеп жа тыр түйесі, 
Қап-қа ра боп қо нып жа тыр қар ға сы.

Бұл жер де ақын кар та се кіл ді жан сыз зат қа 
қи мыл бе ріп жан дан ды ру ар қы лы кейіп теу тə-
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сі лін ұтым ды қол дан ған. «Бо та бақ қан ақын да» 
бас қар ма ның шай пау əйелі нің бұй ыруы мен кол-
хоз дың бо та сын ба ғып, өк пе сін тіс теп жү гір ген 
бей кү нə ба ла ның тарт қан мех нат ты кү нін оқыр-
ман ал ды на тар та ды. Әрі оның та ба ны на кір ген 
шө гір ді айту ар қы лы азап ты күн дер ді бас тан 
ке шір ген бар ша ұр пақ тың мұң-мұқ та жын көр-
се тіп, түй сік тер ді қоз ғап, жан-дү ниең мен се зін-
ді ре ді. Ақын өлең де рі көр кем де гіш тə сіл дер ге 
қа тыс ты мы на дай үл гі лер ге де мейі лін ше бай. 
Олар (Ба қыт де ген не? бал ла да сын да ғы):

Се гіз бұт тай се міз жүк тен қайы сып, 
Құ мы рс қа дай бел ке ле ді майы сып.
Ала күз дің жыр тық көй лек бұлт та ры 
Көк ас пан да ке тіп ба рад жай ұшып.

Ақ күл ше дей ас пан да ай шал қа лап,
Жат ты сұ лап іңір де гі шар та рап.
Тық-тық етіп, бал дақ құ сап таяғы
Тұң ғыш рет мол шы лық ты ар қа лап.

Осы жыр жол да рын да «құ мы рыс қа дай бел», 
«ақ күл шей дей ай» қа тар лы ха лық тық те ңеулер 
ор ны мен қол да ныл ған. Со ны мен бір ге:

Сылқ-сылқ кү ліп сол жа ғым да Жем ағып, 
Оң жа ғым да Ома қа-құм ома лып,
Қас қы ры бар қо ңыр лық тың ішін де
Шы тыр ман нан шы ға ал мас тай қа ма лып – 

ар қы лы та би ғат қа адам мі нез де ме сін бе ріп жан-
дан ды ру тə сі лін ұтым ды қол дан ған.

Бал ла да лар да ғы жыр жол да ры нан мы на дай 
ше бер лік үл гі ле рін де кө ру ге бол ды:

Сон да да ғы тоқ тар емес Cəкең қарт, 
Қо ра да ғы қарт қо раз дай қо қаң дап.

Со ғыс біз ді сəл нəр се ден ша ға тын
Қой ға түс кен тас ке не дей қа да лып!

Осын да «қо раз дай», «ке не дей» деп адам 
əре кет те рін əр кім ге тү сі нік ті, қыз ғы лық ты тə-
сіл мен жа ну ар бей не сі не, қи мыл да ры на те ңеу 
ар қы лы ойын ше бер жет кіз ген. Осы бал ла да-
өлең де ақын Са ғын дық қарт тың бақ ша ға түс кен 
ұры лар ды із деп ке ліп, ба ла лар дың та бан да рын 
өл ше ген, «Cиыры да не міс ті кі бұл үй дің» деп 
шы ны мен қал жы ңы ара лас ашу лы кей пін та-
ныт қан, сол кез де гі ба ла үшін кə дім гі дей ауыр 
сəт тер ді баян дай ке ліп:

Үл кен сө зін қалт қыл майт ын ба ла мыз,
Кей сө зі не пай ғам бар дай на на мыз.
Не міс тер мен сəл жа қын дық се зін сек
Ұры дай-ақ қат ты ұя лып қа ла мыз...

Құр там де ген сөз ге бе ріп мол сер пін,
Орын да май ке ту ші еді сол сер тін...
Со ғыс сон да Са ғын дық тың қо лы мен
Жа лаң аяқ та бан дар ды өл шейт ін!

«Жай лы бай жə не есек мін ген қа ра кем пір» 
ат ты бал ла да да ақын қа тал əже нің қауын түй не-
гін жеп қой дың деп не ме ре сін айыр мен түй ре-
мек ші бол ған сə тін, адам дар дың құт қа рып қал-
ға нын айта ке ліп: 

Айыр да емес бар лық, кі нə, ха лай ық,
Кем пір де емес бар лық кі нə, бар айып.
Со ғыс дейт ін Қа ра Кем пір қа рай ды
Та рих тан екі кө зі алай ып... – 

деп сол ке зең де гі ере сек тер ді ға на емес, ба ла ны 
да қи на ған, бір де Са ғын дық боп «сиы рың не-
міс ті кі» деп тиіс кен, бір де та бан өл ше ген, ен ді 
бір де Жай лы бай ға айыр ала жү гір ген, та рих тан 
екі кө зі алай ып Қа ра кем пір боп қа ра ған, та ба ны 
кү рек тей төрт жыл бойы жал ғас қан со ғыс қиын-
ды ғын, оның қан ша лық ты ауыр, зар дап ты бол-
ға нын көр се те ді.

Ақын шы ғар ма ла рын да ғы кейіп кер об раз да-
ры кө бі не се ауыл өмі рін де гі қа ра пай ым жан дар 
өмі рі нен алын ған. Олар жа сан ды лық тан ау лақ, 
еш бір бояма сыз та би ғи мі нез де рі мен кө рі не-
ді. Ақын өзі нің ше бер лі гі ар қы лы өмір де гі ша-
ғын де таль дарды лай ық ты пай да ла нып, тол ғақ-
ты идея лар ды айта біл ді. Із гі лік пен сұ лу лық ты 
жыр ла ды. «Та ғы да Са ғын дық ту ра лы» де ген 
эпи ка лық бал ла да-өлең нің со ңын да:

Сон да же ген же міс ті ес ке са ла ды,
Сон да кел ген же ңіс ті ес ке са ла ды.
Жы лап айт қан əн ді есі ңе са ла ды,
Жы лап же ген нан ды есі ңе са ла ды.
Фа ши зм ге тас лақ тыр ған сол ке зең,
Адам зат тың мəң гі есін де қа ла ды!!! –

деп тол ға са, «Сыр ға нақ та»:

Кел мей қой ған жыл да сол бір көп құр бан,
Өгіз бол ды жү нін жұлып доп қыл ған.
Со ғыс біз дің ана мыз ды же сір ғып,
Со ғыс біз дің ша на мыз ды жоқ қыл ған! [8] –
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деп ашы ны сын біл ді ре ді. Ақын ның осы жыр 
жол да ры нан екін ші дү ниежү зі лік со ғыс сал-
да ры нан азап шек кен мил лион да ған бей кү нə 
жан дар дың көз жа сын көр ген дей, жү рек үнін 
ес ті ген дей бо ла мыз. Мі не бұл шын дық ты жет кі-
зу дің – өлең ге, поэзияға тəн ерек ше лі гі.

Өте жан Нұр ға лиев «Со ғыс тың соң ғы жа-
зы» бал ла да лар жи на ғын да өмір кел бе тін, дəуір 
шын ды ғын ба рын ша шы найы, ше бер су рет кер-
лік пен бе ру ге ты рыс ты. Бі рақ ол кез де бұ рын-
ғы ны жаз ған «ес кі ні көк сейді», «ке рі та рт па», 
бү гін гі ні жаз ған «жа ңа шыл», «реа лист» еді. 
Өте жан бал ла да ла рын да ғы ауыр тағ дыр лар, 
мұң ды сəт тер, күл кі лі жағ дай лар дың сол уа қыт-
та қа лай қа был дан ға нын Са ғат Әшім баев: «...  
«қа ра бояуы қа лың», «өмір дің кө лең ке лі жа ғын 
қаз ба лап ке тіп ті», «жа ман дық, жа ғым сыз құ-
бы лыс тар су рет те ліп ті» де ген сияқ ты пі кір лер 
соң ғы кез де шаң бе ріп қа ла ды. Біз дің ше, бұл 
бір жaқты көз қа рас. ...жа зу шы өмір де гі жа ман-
дық ты, то ғы шар лық ты, адам шы лық қа жат құ-
бы лыс ты жаз са, со ны дə ріп теп отыр деп те қа-
рауға бол майды. Көр кем шы ғар ма эс те ти ка лық 
лəз зат, əсем дік əсер бе ру мен қа тар, оқу шы бой-
ын да өмір де гі зұлым дық қа, зы миян дық қа, сұр-
қия лық қа, қар сы ашы ну се зі мін оя тып, ашу-ыза-
сын ту ғы зуы да ке рек. Жа зу шы қо ғам да му ына 
өмір де гі ұнам сыз қа сиет тер дің бет пер де сін ашу 
ар қы лы да кө мек те се ті нін ұмыт па ған жөн. Гу-
ма ни зм нің өзі жақ сы лық ты айту, адам шы лық ты 
қол дау ға на емес, екін ші жа ғы нан адам гер ші-
лік ке жат əре кет тер мен мі нез дер ді, іш ме рез дік, 
жел буаз дық құ бы лыс тар ды аяу сыз əш ке ре леу 
еке ні де мə лім» – дей ді [2, 16 б.]. Зей нол ла Қаб-
до лов бол са «Әде биет ақи қат өмір дің сыр лы 
су ре ті; ха лық тың көр кем та ри хы; шы ғар ма ар-
қауы – шын дық» дей ке ліп, орыс тың бел гі лі фи-
ло со фы, ға лым-сын шы Н.Г. Чер ны ше вс кий дің 
«Су рет кер өмір дің тек күн гей бе тін, жақ сы лық 
жа ғын ға на су рет теп тын бауы ке рек. Өмір дің өзі 
қан дай жан-жақ ты бол са, өнер де сон дай жан-
жақ ты бо лу ға тиіс» де ге нін көр се те ді [9, 68 б]. 
Ұлт ұс та зы, ақын, қай рат кер-ға лым Ах мет Байт-
ұр сы нұлы ның «Әде биет та ныт қыш кі та бын да» 
ақын дық қа қа тыс ты, оның та би ға ты, оған тəн 
өзін дік ерек ше лік, шын дық ты жет кі зу, су рет-
теу ге бай ла ныс ты бы лай де ге ні бар: «Ақын дар 
ға лым дар сияқ ты бол ған уақи ға ны, яки нəр се ні 
бол ған күйін де, тұр ған қал пын да бұл жыт пас тан 
айт ып, дұ рыс мағ лұ мат бе ріп, ха қи қат тау ға ты-
рыс пайды, тұр ған нəр се тұр ған күйін де, бол ған 
уақи ға бол ған күйін де ақын ға өте үй рен шік-
ті, жай қа лып ты, жа байы кө рі не ді. Оның бə рін 

ақын дар өз кө ңі лін ше түйіп, өз ойын ша жо рып, 
өз ұйға ру ын ша сү гі рет теп көр се те ді. Сол өзі ұй-
ғар ған тү рін де гі ға лам ды сөз бен көр се ту ге бар 
өне рін, ше бер лі гін жұм сайды, сөйт іп шы ғар ған 
сө зі көр кем сөз ді шы ғар ма бо ла ды. Оны шы ға-
ру ға жұм сайт ын өнер дің аты ақын дық бо ла ды» 
[10, 356 б]. Мағ жан Жұ ма бай ұлы өзі нің «Та-
бал ды рық. Ма ни фест» ат ты ша ғын теория лық 
ең бе гін де Ге те нің та ғы бір жұм бақ сө зі деп: 
«Ада бият əсе рі не ғұр лым жа байы өл шеуден аса 
бер се, не ғұр лым ақыл ға ұғым сыз бол са, со ғұр-
лым сұ лу бол мақ» де ге нін айтады [11, 57 б.].

Ах мет Байт ұр сы нұлы да, Мағ жан Жұ ма бай-
ұлы да бұл ара да эс те ти ка жө нін де айт ып отыр-
ған да ры бел гі лі. Осы орай да фи ло соф ға лым 
Қа жы мұ рат Әбішев тің «И. Кант жə не Мағ жан 
Жұ ма бай ұлы эс те ти ка жө нін де» ат ты зерт теу 
ма қа ла сын ерек ше атап өт кен жөн. Ма қа ла да 
Мағ жан Жұ ма бай ұлы «Та бал ды рық» деп атал-
ған теория лық шы ғар ма сын да И. Кант тың эс те-
ти ка лық тал ғам ту ра лы көз қа рас та ры на сіл те ме 
жа сап, қа зақ əде биеті нің да муы ту ра лы ой қоз-
ға ға ны жө нін де айт ыл ған. Қа жы мұ рат Әбішев 
И. Кант тың эс те ти ка лық ке ре мет се зім нің субь-
ек ті ден тыс нəр се лер ге де қа тыс ты еке нін те ріс-
ке шы ғар май жə не ол ке ре мет тік, сұ лу лық ты 
сырт қы нəр се лер дің өзін дік қа сиеті деп те есеп-
те мей, оны, сұ лу лық ты, тек адам ның – өз се зі мі 
деп қа ра ға нын, көр кем дік, сұ лу лық, ке ре мет тік-
тің ер кін дік пен бай ла ныс ты екен ді гін, эс те ти ка-
лық се зім дер дің бас қа бар лық се зім дер ден өз ге-
ше лі гі нің өзі олар дың бас қа қан дай да бол ма сын 
сырт қы қа жет ті лік тер ден тəуел сіз ді гі, оның та-
би ға ты ның өзі ер кін дік, сон дық тан сұ лу лық тың 
да бір өл ше мі – ер кін дік бо ла ала ты нын көр-
сет ке нін, ер кін дік тің ой лау мен, одан ары үңі ле 
түс сек жа сам паз дық пен бай ла ныс ты екен ді гін 
мең зе ге нін айтады. Мағ жан Жұ ма бай ұлы ның 
«Қыс қа сы ис ку сс тво ның не гі зі – се зім. Құ ра лы 
се зім нен ту ған су рет. Мақ са ты бі лім бе ру емес. 
Се зім ояту. Бұ лай бол са ис ку сс тво қай рат кер-
ле рін, ақын ды өл шейт ін кез мы нау бо ла ды: сұ-
лу те рең су рет тер ар қы лы қан дай бол са, он дай 
бол сын əйт еуір те рең се зім оята ал са, ол – ақын, 
оята ал ма са – ақын емес. …Бі рақ ақын қан дайда 
бол са да бір ел дің, бір топ тың аза ма ты бол ған-
дық тан, өлім ді емес, өмір ді, жауыз дық ты емес, 
із гі лік ті ны са на қыл ған, жал пы адам зат тың бір 
мү ше сі бол ған дық тан, ақын ның оқу шы да, қа-
раушы да із гі, дұ рыс се зім, өмір се зі мін ояту ға 
ұм ты луы – аза мат тық бо ры шы. Осы бо рыш ты 
ат қа ру үшін ақын ақын ды ғын өмір ге, тұр мыс қа 
жа нас ты ру ға мін дет ті. Та за ақын дық пен бір ге 
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осы бо рыш ты да ат қар ған ақын ды ға на ел «өз 
ақы ным» де мек. Ақын дық ты аза мат тық пен өл-
шеу – бұл ақын ға са лы на тын екін ші өл шеуіш» 
де ге нін кел ті ре ді [12, 53 б.].

Ал Өте жан Нұр ға лиев тың эс те тикaлық тал-
ға мы, ақын ды ғы на кел сек, ол оның – өзін дік 
си па ты мен ерек ше лі гін де дер едік. Ол ту ра лы 
Әуез хан Қо дар «Өте жан Нұр ға лиев бал ла да-
ла рын да со ғыс тан кейін гі өмір дің на ғыз тра ге-
диясын көр сет ті, со ғыс тан кейін гі өмір ді өні мі 
мол та қы рып қы лып «мі ніп ал ған» қа зақ про за-
сы на па ро дия бол ды, бал ла да лар дың эс те ти ка сы 
сол кез де гі дү ріл деп тұр ған шы ғар ма лар эс те ти-
ка сы мен идеоло гиясы на қа ра ма-қай шы кел ді», 
– дей ді [2, 116 б.]. Ен ді осы ерек ше лік тер ге тоқ-
тал сақ.

«Ба қыт де ген не?» бал ла да сын да ақын фи-
ло со фия ның ор та лық мə се ле сі «Ба қыт» мə нін – 
ше бер су рет кер лі гі мен ашып бе ре ді. Бал ла да да 
ақын қар ша дай Өте жан ның жиыр ма екі ша қы-
рым жер ден бас қа кө лік емес, есек ке ар тып сол 
кез де гі ең қат, қа шан да қас тер лі, тір ші лік нə рі 
– екі қап шық ұн ды ауылы на қа лай жет кіз ге нін 
баян дай ды. Осы бал ла да да ғы мы на бір жол дар 
ар қы лы:

...Бү гін са ған ұн бе рейін жүз қап шық,
Өмір тоз бақ, бай лық тоз бақ, тоз бақ шыт.
Өт кен күн нің тоз байт ұғын Су ре ті
Кө кі ре гім нен дерт боп жа рып, сыз дап шық.

...Бү гін бі реу өз ба ға сын біл мейді,
Бү гін бі реу өз тағ ды рын тіл дейді,
Сол ба ла дан «ба қыт не?» деп сұ ра саң…
«Есек ке арт қан екі қап шық ұн дей ді» – 

ақын ба қыт ту ра сын да Арис то тель, Эпи кур, 
əл-Фа ра би лер мен үн дес тұ жы рым жа сай ды [8, 
36  б.].

Арис то тель өзі не дейін гі Про то гор, Анак-
са гор, Сок рат, Пла тон, Де мок рит т.б. ілім де рін 
бой ына сі ңі ре оты рып өз фи ло со фия лық жүйе-
сін құр ды, эти ка ны ғы лым ре тін де не гіз деп адам 
мə се ле сін де, оның ба қы ты жө нін де ақыл-ойға 
сүйен ген теория лық көз қа рас қа лып тас тыр ды. 
Ба қыт жө нін де Сок рат тың көз қа ра сын ал сақ, 
оны əде мі лік тің, із гі лік тің ға на емес, сол сияқ ты 
ба қыт тың да өзі жө нін де, олар дың не ге жа қын-
дап кет се де со ны əде мі, із гі лік ті, ба қыт ты қы ла-
тын не қа сиет ке ие екен дік те рі кө бі рек тол ған-
дыр ды. Ол ба қыт ты адам еш қа шан да жа ман дық 
жа са май ды деп сен ді. Сок рат тан бас тап фи ло со-
фия ның, да на лық тың кос мо ло гиядан адам мə се-

ле сі не бет бұр ға ны бел гі лі. Оны мен кез дес кен-
нен бас тап өзі нің бар өлең де рін өр теп, со ңы нан 
ер ген шə кір ті да на лық тың іс жү зін де (Сок рат – 
жү зе ге ас қан фи ло со фия) сөз жү зін де ға на емес, 
оның теория лық бі лім ге, ғы лым ға айна лу ына 
мол үлес қос қан, со ңын да жаз ба ша ең бек тер 
қал дыр ған Пла тон бол ды [13]. Бі рақ Пла тон ұс-
та зы ның со ңы нан іл біп қа на іле сіп отыр ған жоқ. 
Ол өзі нен кейін гі ұлы фи ло со фия лық жүйе құ-
ру шы лар Арис то тель, əл-Фа ра би т.б. сын ды ой-
шыл дар ға үл кен ық пал ет ті. Арис то тель мен əл-
Фа ра би дің эти ка сы, қо ғам дық көз қа рас та ры ның 
Пла тон идеяла ры мен суа рыл ға ны, əсе рі нің күш-
ті бол ға ны олар дың мем ле кет, аза мат тық сая сат, 
эти ка, со ның ішін де адам ды шын мə ні сін де ба-
қыт қа жет кі зе тін мə се ле лер тө ңі ре гін де гі ойла-
ры ның қай нар кө зі Пла тон екен ді гін көр се те ді. 
Ал Пла тон да ғы бі лім, əділ дік, із гі лік, қа на ғат-
тың бас тауы Сок рат екен ді гі бел гі лі [13]. Жал-
пы фи ло со фия, оның көр нек ті өкіл де рі нің бə рі-
нің ойы түп тің-тү бін де Де мок рит көр сет кен дей: 
«фи ло со фия ның мін де ті – адам ды дұ рыс ой лау-
ға, дұ рыс сөй леу ге, дұ рыс əре кет жа сай бі лу ге 
үйре туі ке рек» екен ді гі не ті ре ле ді [14, 76 б.]. 
Әл-Фа ра би өзі нің «Екі да ныш пан – Пла тон мен 
Арис то тель көз қа рас та ры ның бір лі гі ту ра лы» 
ең бе гін де олар дың фи ло со фия лық көз қа рас та ры 
мен өмір лік ұстаным да ры ның өзін де гі қай шы-
лық тар дың сырт көз ге ға на со лай кө рі не ті нін, 
шын мə нін де олар дың бі рін-бі рі анық тайт ын, 
тү сін ді ре тін гар мо нияда, іш кі бір лік те екен ді гін 
көр се те ді [15, 69 б.]. Пла тон мен Арис то тель ді 
əл-Фа ра би дің мұ қият зерт теуі, олар ды адам зат-
тың ең ұлы да ныш пан да ры ре тін де мой ын дауы, 
он то ло гия, гно се оло гия, ло ги ка, эти ка мə се ле-
сін де ойла рын бас шы лық қа алуы, өз та ра пы нан 
да мы туы тек қа на олар дың бе де лі не бай ла ныс ты 
емес, на ғыз ғы лым ға де ген адал дық, се нім, құр-
мет тің бел гі сі бол ған ды ғы анық. Олар дың қо-
ғам дық көз қа рас та ры мен эти ка сы, адам, оның 
ба қыт ты бо луы ту ра сын да ғы ойла ры, адам ның 
ең бі рін ші не нəр се де бол сын, іс-əре кет, мі нез-
құлық, қа лау, таң дау т.б. бір жа ғы на ауыт қу-
шы лық тан сақ та нып, бə рін де «ал тын ор та ны» 
ұстануы ке рек де ген ойла ры қа шан да ұш та сып 
жа та ды [16, 1-45  б.].

Қа зақ стан дық фи ло соф Гре та Со ловь ева 
əйгі лі по лот но да ғы Пла тон ның ас пан ды, Арис-
то тель дің жер ді нұс қа ған бей не ле рі нен Пла-
тон ар қы лы фи ло со фия ның көк ке кө те ріл ге нін, 
Арис то тель ар қы лы оның жер ге на за ры ның ауға-
нын айта ке ліп, Арис то тель дің ба қыт ту ра сын-
да ғы тү сі ні гін, оның не се беп ті эти ка ны ғы лым 
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ре тін де қа рас тыр ды де ген мə се ле лер ге ар найы 
тоқ та ла ды. Арис то тель дің су рет те гі жер ді нұс-
қа ға ны фи ло со фия ның тек осы өмір ге, адам ға, 
ақыл-ойға, оның мүм кін дік те рі не мəн бер ген ді гі, 
на зар ау дар ға ны ға на емес, со ны мен бір ге, нақ-
ты адам ның на ғыз ба қыт ты қа лай тү сі не тін ді гі-
не, ол қан дай жағ дайда ба қыт ты бо ла ала тын ды-
ғы на те рең мəн бер ген ді гін айтады. Әр бір адам 
өз тү сі ні гін де ба қыт де ген нің не екен ді гін түй сі-
не ді. Еш кім ге еш кім мы нау де ге ні міз ба қыт деп 
өз тү сі ні гін де гі ба қыт ты та ңа ал май ды. Бі реулер 
үшін ба қыт – бай лық. Бі реулер үшін – атақ пен 
даңқ. Со ны мен қа тар, кей бір жағ дайда бір адам 
үшін ауыр ған да ден нің сау лы ғы да – ба қыт, сол 
дерт тен ем де лу үшін – мол қа ра жат тың ке рек 
еке нін тү сін ген де бай лық тың да, яғ ни, ден сау-
лық пен қа тар бай лық тың жə не бас қа да қол да 
жоқ тың ар ман, ба қыт бо лып елес тейтіні бел гі лі. 
Осы ны ес ке ре оты рып Гре та Со ловь ева Арис то-
тель дің ба қыт де ген ең ұлы құн ды лық тың əр бір 
адам, оның ба сын да ғы түр лі тағ дыр, жағ дай-
лар ға бай ла ныс ты қа рас тыр ған да бү тін бо лып 
қа ла ал майт ын ды ғын, оның жа рық шақ тар ға 
бөл шек те не ті нін аң ғар ға нын айтады [14, 78 б.]. 
Бі рақ бұл жағ дайда эти ка де ге ні міз бос сөз де-
ген тү сі нік туын да ма са ке рек. Қайта ба қыт тың 
ең жо ғар ғы құн ды лық екен ді гін, адам ның со-
ны ұғы нып, со ған са на лы түр де тал пы нуы, эти-
ка ның ғы лым ре тін де мін де ті адам ды ба қыт ты 
бо лу ға үйре туі ке рек екен ді гін біл ді ре ді. Сон-
дық тан Өте жан Нұр ға лиев тің да «Сол ба ла дан 
«ба қыт не?» деп сұ ра саң… «Есек ке арт қан екі 
қап шық ұн дей ді» де ге ні де ба қыт тың ға на емес, 
сол ақи қат ой дың ұш қы ны, жа рық ша ғы бо лып 
шы ға ды. Арис то тель дің ба қыт ту ра лы тү сі ні гі 
өте те рең. Шын ба қыт ты адам қан дай қиын дық, 
сəт сіз дік тер ге кез дес се де ба қыт сыз дық күйін 
се зін бейді. Оған сол мұ ра ты ті рек бо ла ды де ген-
ді де айтады. Ал фи ло со фия ның не гіз гі мін де ті 
«рух ты ем деу» деп біл ген Эпи кур бой ын ша ба-
қыт де ге ні міз – та би ғат сыйы, ба қыт де ге ні міз 
– өмір. Эпи кур да өзі нің ұс та зы Де мок рит ілі мін 
тек қа на қа был дап қой ма ды. Ол да өз ұс та зы ның 
атом жай лы ілі мін, олар үз дік сіз қоз ға лыс та ға на 
емес, атом дар қоз ға лыс ке зін де ба ғыт өз гер те де 
ала ды де ген ойы ар қы лы да мыт ты. Мұн да ғы ба-
ғыт өз гер ту ді эти ка ға бай ла ныс ты айт сақ, атом, 
сол атом дар дан тұ ра тын адам таң дау құ қы ғы на 
ие. Ол бə рін тағ дыр дың жа зуы деп қа был да май-
ды. Адам қа жет ті уа қыт та са на лы таң дау жа сап, 
ше шім қа бы лай ала тын ер кін дік иесі. Өте жан 
бұл ту ра лы: «Эпи кур атом жө нін де бы лай де ген: 
Атом дар өз де рі нің іш кі ойы мен ту ра жə не бір қа-

лып ты қоз ға лы сын тас тап, бас қа жол ға да, бас қа 
қи мыл ға да тү се ала ды. Біз де қа жет ті лік тен бас-
қа таң дау де ген нəр се де бо ла ды. Біз өлі ні емес, 
ті рі ні таң дап, адам де ген ат қа ие бол ған быз...» 
деп көр се те ді [2, 296 б.]. Өте жан өмір сүр ген, 
шы ғар ма шы лық пен айна лыс қан уа қыт та адам-
дар дың ба қыт, өмір ту ра лы тү сі нік те рі нің за-
ма ны на қа рай бір ша ма бұр ма лан ған, же ке адам 
үшін айт қан да мə нін де жо ға лт қан ке зі бо ла тын. 
Сон дық тан ақын шын ды ғын кей бі реулер тү сін-
бе ді. Оны ақын:

Бі реу ме нің мөл дір су дай мұ ңым ды,
Ылай лай ды, тү сін бейді сы рым ды.
Те ре ңі ме үңіл ген дер ұға ды
Шы ңы раудың тү бін де гі шы ным ды... – 

деп аң ғар та ды [8, 36 б.].
Ал, «Қа рын да шы шо шаң да ған Изел» ту ра лы 

жы рын да ақын қай за ман да да адам ба ла сы на 
же тіс пей жү ре тін «Қа на ғат» мə се ле сін:

…Сол дат кел ді де ген сөз дің ты қы рын
Ес ти қал сақ та ба мыз да ұты рын,
Із деп ба рып, сүйін ші ге ұял май
Сұ рап алып сол қа рын даш тұ қы лын,

Ті лі міз дің ұшы ме нен бір жа лап,
Құр бан дық қа шал ған мал дай құр ма лап,
Қа лап ал ған ат, түйе дей қа рын даш
Жө не ле ді ақ қа ғаз бен жор ға лап! – 

деп қа рын даш тұ қы лы мен-ақ ше бер кө те ре ді 
[8, 37 б.]. Со ны мен бір ге бұл бал ла да да ақын 
жоқ шы лық за ман да ғы оқу құ рал да ры ның тап-
шы лы ғын айту ар қы лы бү гін гі мол шы лық тың 
қа ді рін ұқ ты ра ды. Изел қыз да бар қа рын даш қа 
қо лы қыс қа оқу шы лар дың там са на көз са ла ты-
ны, ақын оны ша ғын де таль ар қы лы қы зық ты 
қи мыл ға ай нал ды рып, айт ар ойын оқыр ман дар-
ға өр нек ті тіл мен əде мі жет кі зе ті ні:

Еш кі құ сап шөп тап па ған, түр те міз
Сар ғыш бе тін ла тын ша кі тап тың – 

сол кез де гі бі лім ге зə ру оқу шы лар дың қи мы лын 
шөп тап пай ашық қан еш кі нің бей не сі не те ңеу 
ар қы лы шы ғар ма ның шы рай ын ажар лан ды ра 
тү се ді. Жə не де мы на жол дар да:

Сол қа рын даш əруа ғын дай ата ның
Изел жан ның ар дақ та ған мүл кі еді, – 
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де се, өлең со ңын да ақын:

Ап-ала са кем пір боп ты Изел жан
Қа рын даш тың мол та ғын дай шол таң дап – 

деп, бір ше ті əде мі те ңеуді əзіл ге ұлас ты рып, бір 
ше ті адам ның сол қа рын даш тай ұш та ла-ұш та ла 
ала са ра бе ре ті нін, өмір дің өзі нің қа рын даш тай-
ақ екен ді гін біл ді ре тін те рең ой лар ға же те леп, 
өлең ді аяқ тай ды.

«Бал ғат ша да» ақын сол сұ ра пыл жыл да ры 
жау жа ға дан ал ған да, бө рі етек тен жа са ған Өтен 
сияқ ты сұм дар дың жиір ке ніш ті, сұм əре кет те-
рін əш ке ре лей ді. «1944 жыл ғы рай ком қыз мет-
ке рі Қар лы ғаш апай ту ра лы жыр» Өте жан бал-
ла да ла ры ның ішін де гі ең шоқ ты ғы биігі. Мұн да 
ақын со ғыс жыл да рын да иық та ры на бар ауырт-
па лық түс кен қа зақ əйел де рі нің ба сын да ғы қа сі-
рет ті күй ді, қа зақ əйел де рі, бар ша ана лар ға тəн 
адам зат бас ие тін қай сар лық ты көр се те ді. Ат 
үс тін де гі Рай ком нан кел ген уə кіл Қар лы ғаш тың 
əнін тың да ған ана лар ды айт ып:

Тоз ған көй лек... тоз ған кө ңіл... тоз ған бас...
Түс ті үзі ліп сол ара да Көз ден Жас...
Өң шең əйел сол ара да жы ла ды
Арақ қа емес, Қар лы ғаш қа бол ған мас!

Бес жыл бойы ер ден қал ған жас бо лып,
Ене бақ қан, же тім бақ қан аш бо лып,
Ақ жау лық тар өң шең айыр сүйен ген
Қар лы ғаш қа тең се ле ді мас бо лып.

Кө ріп тұр дым Қар лы ғаш тың бұл əні
Тың дап тұр ған қан ша жан ға ұна ды.
Шар ша ған да жы ла ма ған əйел дер
Асыл да рын аң са ған да жы ла ды –

деп Асыл ана лар дың бей не сін жи нақ тап көз ал-
ды ңа əке ле ді.

Сон да көр дім –
Жа ла ңа яқ... жа лаң бас...
Қол да рын да айыр емес – ақ ал мас...
Ән тың да ған əйел дер дің жү зі нен
Қа мал көр дім қап та ған жау ала ал мас.

Бұл тың бол са – кө кі рек ті буа тын,
Әнің бол сын – ас па ның ды жуа тын,
Қо нар же рін та ба біл ген Сол Құс тың
Сон да көр дім тіл жет пейт ін қуа тын! 

[8, 125 б.].

Бал ла да со ңын да ғы бұл екі шу мақ тан қап та-
ған жау ала ал мас қа мал – Ана құ ді ре ті мен кө кі-
рек те гі шер ге дейін жуа ала тын – жыр құ ді ре тін 
кө ре міз. Сыр шыл, су рет кер ақын, ұс таз Мағ жан 
Жұ ма бай ұлы өзі нің «Пе да го ги ка сын да» кө ру, 
ес ту түй сік те рі ту ра лы айта ке ліп, кө зі көр мейт-
ін дер дің кө кі ре гі ояу ке ле ті нін, мұн да ес ті ме ген, 
ке рең бол ған ның қиын екен ді гін айтады. Сок-
рат тың «Қа не сөй ле ші! Мен се ні кө рейін» де ге-
нін мы сал ға кел ті ре ді [17, 69 б.].

Бір ма қа ла да, зерт теу де ақын ның бар лық 
бал ла да ла ры на тоқ та лу мүм кін емес. Де ген мен, 
сол кез де гі та ғы бір ауыр қа сі рет – со ғыс қа ат та-
нып, не ті рі, не өл ге ні бел гі сіз ха бар сыз кет кен 
бі реуге əке, бі реуге ба ла, бі реуге бауыр қым бат 
жан дар ту ра лы жа зыл ған «Ба лам ме нің өл ген 
жоқ» ат ты бал ла да ту ра лы айт пас қа бол майды. 
Бал ла да да Үзіл дік ана өзі де өт кен жы лы өл ген-
ге са нал ған, бі рақ бү гін ғай ып тан орал ған дай 
аман-есен ел ге кел ген Жек сен нен оны мен бір ге 
со ғыс қа ат тан ған ұлы Нұр ға ли ту ра лы сұ рауға 
ке ле ді.

Жер де жат қан көн ту лақ ты шұ қы лап,
Сөз та ба ал май, ба сын тө мен тұ қы рад.
Біз дің кем пір сұ рау то лы кө зі мен
Жек сен жан ның ба ра жа тыр құ тын ап.

Ас пан да ғы куə қы лып Күн, Айды
Қар сы ал ды на бір ті зер леп құ лай ды.
Бір ге кет кен Нұр ға ли ды өзің мен
«Өз қо лың мен көм дің бе?» – 

деп сұ рай ды.
Ұлы ңыз ті рі не өл ді деп айта ал май сас қа-

лақ тап, сар құ лақ ақ ша лар ды ұс та та бер ген Жек-
сен ге рен жі ген кем пір:

Көз көр ген жоқ... Кө ңіл əлі сен ген жоқ,
Ке бе нек ті ки ген тү гел кел ген жоқ.
Төрт жыл бойы көр ген тү сім шын бол са,
Ба лам ті рі, ба лам ме нің өл ген жоқ! – 

дей ді [8, 348 б.].
Өте жан Нұр ға лиев Ке ңес үкі ме ті тұ сын да 

ға на өмір сү ріп, шы ғар ма шы лық пен айна лыс қан 
жоқ. Ол Қа зақ стан ның Тəуел сіз дік ал ға нын көр-
ді. Өте жан ның клас си ка лық фи ло со фия лық дəс-
түр, ақыл-ойға сүйен ген да на лық ты құр мет теуі 
оның қа зір гі за ман ғы фи ло со фияны біл ме ген-
ді гі нен емес, қайта клас си ка лық пен клас си ка-
лық емес фи ло со фия, ра ци она лизм мен ир ра-
циона ли зм нің тү бін де із де ген де рі нің бір жер ден 
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түйісе тін ді гін, Ба тыс пен Шы ғыс да на лық та ры-
ның өза ра сұх бат, син те зі нің нə ти же сі де тү бін-
де со ған əке ле тін ді гін ұқ қан ды ғы деп бі ле міз. 
Әуез хан Қо дар да өзі нің «Елен бе ген асу лар» 
ат ты зерт теу-ма қа ла сын да Өте жан Нұр ға лиев 
шы ғар ма шы лы ғы ның фи ло со фия лық си па ты-
на осы тұр ғы дан зер сал ған бо ла тын. Әлем дік 
фи ло со фия та ри хы нан ра ци она лизм мен ир ра-
циона лизм ға на емес, кейін гі пост мо дер низм са-
на ла тын ұстаным, ой ке шу үр ді сі нің де өте ер те 
ке зең дер ден бас тау ала ты ны бел гі лі. Сок рат тан 
бер гі ра ци она лис тік дəс түр, клас си ка лық фи-
ло со фия дү ниеге бір тұ тас шын дық ре тін де қа-
ра ды, мəн-ма ғы на сы на үңіл ді. Ақыл-ой дың зор 
мүм кін ді гі не сен ді. Ақи қат, əділ дік, па ра сат, ма-
хаб бат, бі лім т.б. сияқ ты жо ға ры құн ды лық тар 
ту ра лы қа таң көз қа рас тар қа лып тас ты. Ал пост-
мо дер нис тік тү сі нік бой ын ша, Сок рат қа дейін-
гі Фа лес, Ге рак лит, Эм пе докл бол сын, кейін гі 
Пла тон, Арис то тель ден бер гі клас си ка лық фи-
ло со фия лық дəс түр – те рең ге ден қой ды, биік ті 
мұ рат тұт ты. Ме гар лық тар мен ки ник тер, стоик-
тер ден бас тап фи ло со фия өз ге ар на мен жү ріп, 
яғ ни те рең ді де биік ті емес – бет кі, үс тің гі дең-
гейге мəн бе ре тін бол ды. Олар те рең ге бой лап, 
биік ке ша рық тау дан – осы, қа зір, бү гін гі ма ңыз-
ды мен «көз дің ал дын да ғы», «та наудың ас тын-
да ғы» дейт ін шын дық ты тү сі ну ге ты рыс ты. Қа-
лып тас қан құн ды лық тар дың ақи қат ты ғы, олар 
ту ра лы тү сі нік тер дің дұ рыс ты ғы на да бұ рыс ты-
ғы на кү мəн мен қа ра ды. Кей бір мə се ле лер ге бай-
ла ныс ты фор мальді ло ги ка ның заң да ры на қай-
шы ке ле тін па ра до кс тар ды ал ға тарт ты. Бі рақ 
бұ лар дың бар лы ғы да қа зір гі тү сі нік бой ын ша 
ра ционал дық тың жа ңа мо де лін із деуге тал пы-
ныс бол ған ды ғы ту ра лы айтылып та, жа зы лып 
та жүр. Клас си ка лық емес фи ло со фия, пост мо-
дер низм нің бас тау ын да тұр ған ниц ше ілі мі де 
адам зат та ри хы, мə де ниеті, фи ло со фиясы на жа-
ңа ша көз қа рас еді. ниц ше нің өзі нің ең бек те рі 
мен ол ту ра лы Мар тин Хай дег гер, Жиль Де лез, 
Жак Дер ри да, Аль бер Ка мю т.б. жаз ған да ры нан 
сол «бет кі, үс тің гі дең гей» де ген нің өзі нің ас қан 
бі лім дар лық пен жа ңа ша, сын шыл ой лау ға бет-
бұ рыс екен ді гін кө ре міз.

Ке зін де ниц ше «Құ дай өл ді» де ді. «Жай дар-
лы ғы лы мы ның» «На құ рыс» дейт ін бө лі мін де 
та па-тал түс те қо лы на шам ұс та ған на құ рыс тың 
бір топ адам дар ара сы на ке ліп «Құ дай ды із деп 
жүр мін! Құ дай ды із деп жүр мін!» дейтіні бар. 
Оған əл гі лер түр лі ке ке сін дер ге то лы сөз дер мен 
қар сы сұ рақ тар қояды. Сон да на құ рыс: «Қа зір 
мен сен дер ге айт ам! Біз оны өл тір ген – сен дер 
жə не мен!» дей ді [18]. «Құ дай өл ді нің» мə нін 

Мар тин Хай дег гер « ниц ше нің бұл сө зі хрис-
тиан дық құ дай дың өл ге нін біл ді ре ді» дей ке ліп, 
«алай да ниц ше үшін құ дай сө зі мен хрис тиан-
дық құ дай ма ғы на сы ның жал пы се зім нен тыс 
əлем ді де мең зейтінін», «ға сыр лар бой ғы қа-
лып та сан құ дай ға де ген се нім, жо ғар ғы құн ды-
лық тар, биік мұ рат, кейін гі грек тік хрис тиан дық 
тү сі нік те гі Пла тон ның идея лар əле мі, жал пы 
мəн ді лік ту ра лы ілім, кең ма ғы на сын да ғы – ме-
та фи зи ка ның өзі нің ты ғы рық қа ті ре ліп, ақы ры-
на таян ға нын, кү ші нен айыры лып, мəн-ма ғы-
на сын жо ға лт қан ды ғын, сон дық тан ниц ше нің 
өз фи ло со фия сын дəс түр лі ме та фи зи ка ға қар сы 
қоз ға лыс ре тін де тү сін ген ді гін» айтады. Алай да 
кез кел ген «ан ти», қар сы қоз ға лыс тың өзі нің сол 
ба ғыт тал ған мəн ді лік те ты ғы рық қа ті ре ліп, кеп-
те ліп қа луының да мүм кін екен ді гін, ниц ше нің 
ме та фи зи ка ның бар-жо ғы өңін те ріс ай нал ды-
рып бер ген ді гін, сон дық тан да оның ша тас қан 
ты ғы рық та қал ған ды ғын да ес кер те ді [19]. Бі рақ 
Мар тин Хай дег гер ғы лым ның ни ги лиз мі не бол-
мыс ту ра лы ой лау тос қауыл қой са, ал бол мыс-
тың зат қа айна лу ын тек поэзия ға на тоқ та та ала-
ды деп ой түй ген.

Жиль Де лез бол са, ниц ше оқыр ман да рын 
мүм кін не гіз гі төрт қа те лік тен сақ та ну ға ша қы-
ра ды. Олар:1) Би лік ке де ген жі гер ге бай ла ныс ты 
(би лік ке де ген жі гер ді – тек өк тем дік жүр гі зу ге 
құ мар лық, бі реудің үс ті нен би лік жүр гі зу деп 
тү сін беу); 2) Күш ті лер мен əл сіз дер ту ра сын да 
(қа ра пай ым тү сі нік те гі бел гі лі бір күш, қуат, құ-
ді рет тің өзі нің ол күш ті лік емес екен ді гін ес ке-
ру); 3) Мəң гі лік қайта ора лу лар идеясы на орай 
(грек, үн діс, мы сыр лық тар дан кел ген бұ рын-
ғы ның айна-қа те сіз қайтала нуы, айна лып ке луі 
ға на деп тү сін беу); 4) Соң ғы шы ғар ма ла ры на 
қа тыс ты (олар ды шы ғар ма шы лық шең бе рі нен 
шы ғу не ме се қа ра пай ым «ес тен ада су дың» сал-
да ры деп қа был да мау) [20]. ниц ше бой ын ша ни-
ги ли зм нің өзі «бар лық құн ды лық тар ды қайта 
қа рау» ға на емес, өз та ра пы нан жа ңа құн ды-
лық тар ұсы ну. Бұл тұр ғы да ол ни ги ли зм ді ға на 
қа рас тыр май ды. Ол өзі де ни ги лист. Со ны мен 
қа тар ни ги лизм Ба тыс тың да му та ри хы. Ес кі 
құн ды лық тар құн сыз дан ға ны мен олар дың оры-
нын жа ңа ла ры ба са ды. ниц ше нің өзі де «ес кі 
құн ды лық тар ды» те ріс ке шы ға ра оты рып өзі нің 
«би лік ке де ген жі гер», «аса күш ті адам» идеяла-
рын ұсын ды. ниц ше нің «құ дай ды өл тір ді» деп 
айып та ған «хрис тиан ді ні» мен «бə рі не де ен-
жар, сел қос, нем құ рай ды қа райт ын па рық сыз 
ада мы ның» ор ны на со циализм мен жұ мыс шы 
та бы кел ген бо ла тын. Яғ ни бұл да ни ги ли зм нің 
бір фор ма сы бол ды. Орыс тың əде биет ші-фи-
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ло со фы М. Бах тин ниц ше нің «мəң гі лік қайта 
ора лу ла ры» жө нін де «оның қайта ора лу лар сə-
тін дөп бас қа нын, дұ рыс аң ғар ға нын бі рақ оны 
абст рак ті лі жə не ме ха нис тік тұр ғы дан ға на тү-
сін дір ге нін айтады. Бах тин үшін ниц ше «Бұл 
қа һар ман бо лып кө рі ну ге, бас қа лар үшін ма ңыз-
ды, сүйік ті бо лу ға ты рыс қан,өмір де гі сырт қы 
да іш кі сан алуан дық тар ды ес кер мейт ін – ерік». 
«Оның по зи циясы – ті ке нек ті де нə зік, аң ғал да 
та ба шыл бо ла оты рып тү сі нік ті бол ғы сы кел ген 
– көз сіз аван тю рис тік ба тыл дық». «Аң ғал биог-
ра физм». «Же ке тə жі ри бе ні ин вес ти циялау» 
[21]. Қан ша де ген мен көп жағ дай лар да ен ді гі 
адам зат тың ниц ше мен са нас пауға мүм кін ді гі 
қал майды. Ол сон дық тан да өмір фи ло со фиясы, 
эк зис тен циализм, пост мо дер низм дер дің бас тау-
ын да тұр. Ой шыл өзі нің төрт та ған да ры ның бі-
рін де («Жай дар лы ғы лым») «Ме нің со ңым нан 
жүр ме, өзің нің со ңың нан ер» дей ді.

Өте жан Нұр ға лиев тың ақын ды ғы мен ой-
шыл дық бол мы сы нан ниц ше мен ұқ сас тық тар ды 
жиі ұшы ра ту ға бо ла ды. Бі рақ ақын ның бой ын-
да ғы ұлт тық рух, шы ғыс тық мен та ли тет, түр кі-
лік са рын, яғ ни бе рік ір ге мен те рең ге бой ла ған 
та мыр оның қиыр ни ги ли зм ге ұрын бай өз жо-
лы мен жү руіне, өзі нің «Жауға шап қан Жа лаң-
төс тің ер лі гін Біз дің ұр пақ өз əні мен шыр қа ды» 
де ге нін дей [8, 50 б.] «өз əні мен шыр қауына» 
мүм кін дік бер ді. Оның бал ла да ла рын да ғы қа-
зақ ауыл да ры ның сол кез де гі шы найы сү рең сіз 
күйі, қа ра пай ым да елеу сіз, бүк пе сіз де бояма-
сыз шын ды ғы, тіп ті «Қал қа ту ра лы аңыз» ат-
ты бал ла да да ғы: «Сүйем де ген сөз ді айт пай-ақ 
шір кін дер Көп адас пай ма хаб ба тын та ба тын» 
деп ке ле тін жол дар дан, «Көк еш кі нің құ ла-
ғы» де ген туын ды да ғы Тұр сын Жұрт бай дың: 
«Ақын елеу сіз кө рі ніс ті тіл ге тиек ете оты рып, 
үл кен тұ жы рым жа сауға ден қояды. Яғ ни, көр-
кем дік шт рих ты ойна та бі ле ді» де ге ні нен [2, 44 
б.]: «Ауыл то ла қа ра қа ғаз ал ған үй, Ауыл то ла 
аза мат сыз қал ған үй. Әке сі жоқ ба ла лар ға бə-
кің мен, Ба қыт ту рап бе ре мі сің, Ер ға ли?», сол 
«бет кі, үс тің гі дең гейді» біл ді ре тін пост мо дер-
нис тік са рын ды аң ға ру ға бо ла ды. Бұл да Өте-
жан Нұр ға лиев та ра пы нан ақи қат ты ғы кү мəн ді, 
кей де кө ңіл дің қа лу ына дейін апа ра тын те рең ге 
бой лау мен биік ке ұм ты лу дан – өз ге жол із деуге 
тал пы ныс еді. Мұ ны Әуез хан Қо дар дың мы на 
бір ойла ры ары қа рай тар қа та тү се ді: «Іс жү зін-
де Өте жан Нұр ға лиев тың бұл шы ғар ма сы ның өз 
биігі нен ба ға лан бауы қа зақ поэзиясы ның ерік ті 
түр де есею ден бас тар туы мен па ра-пар еді. Се-
бе бі, Өте кең нің бұл шы ғар ма сы Абай үр ді сін 

да мы ту дың бір ама лы бо ла тын. Ав тор «Со ғыс-
тың соң ғы жа зын да» хал қын ең бір бол дыр ған, 
азып-тоз ған, қан сы ра ған қал пын да көр се де, 
ұл ты нан үміт үз бей ді. Бі рақ ақын ның ойын ша, 
ты ғы рық тан шы ға ра тын бір-ақ жол бар, ол шын-
дық жо лы не ме се өз-өзің ді та ну жо лы. Өз-өзің ді 
бар лық кем ші лік тер һəм же тіс тік те рің мен қо са 
то лық та ны ған да ға на дей ді Өте кең, – ха лық, 
ұлт ата ну ға құ қың бар жə не бұл жағ дайда та-
рих қа қа рай лай бе ру дің он ша қа же ті жоқ. Та рих 
се ні ақ та май ды, сен та рих ты ақ тауың ке рек. Се-
бе бі, əр бір ұр пақ дер ке зін де өз-өзін əйгі леп, тек 
осы ұр пақ қа тиіс шың да ры на ие лік ет пе се, та рих 
тоқ тап қа лу қаупі не ке зі ге ді. Да му ды та рих тың 
кез кел ген айна лы мы нан жал ғас ты ра бе ру ге бо-
ла ды. Жə не бұ рын ғы ны қаз-қал пын ша қайталай 
бе ру ден гө рі жа ңа ша үр діс жа сауға тал пын ған 
тиім ді рек» [2, 117 б.].

Мұх тар Әуе зов тің «Әде биет та ри хы» ең-
бе гін де əде биет та ри хы ның қол да на тын жо лы 
деп: «Әр бір ақын же ке-да ра адам емес: оны ту-
ғыз ған елі бар. Өзі нің үл гі сі, сал ты, жақ сы лық, 
жа ман шы лы ғы бар. Сон дық тан ақын өмі рін 
со ны ту ғыз ған елі нің өмі рі мен қо са қа рас ты ра-
ды» де ге ні бар [22, 16 б.]. Өте жан Нұр ға лиев 
дү ниеге кел ген уа қыт Қы зыл им пе рия ның қы-
лы шы нан қан там ған, қа зақ зиялы ла рын қу-
да лау, сот тау, ату, қа ра пай ым ха лық ты үрей, 
қор қы ныш құ ша ғын да ұс тау, жұрт тың ер те ңі не 
де ген се ні мін шат қаяқ та ту дың ше гі не жет кен 
ке зі бо ла тын. Өте жан үш жас қа тол май Ба тыс та 
тұ тан ған со ғыс өр ті 1941 жы лы Ке ңес ел де рі нің 
де ір ге сі нен ауыз сал ды. Ес бі ле бас та ған сə би 
Өте жан өмі рі де ер те ба ла лық ша ғы нан қиын-
дық, қыс пақ, жоқ шы лық пен қа тар кел ді. Ақын 
өзі нің ба ла лық ша ғын ес ке ала оты рып өт кен ді 
сол қал пын да көз ал ды нан өт кі зіп бір қа ра ған-
да қа ра пай ым, ма ңыз ды да емес, бі рақ өмір-
де гі айна лып өту ге бол майт ын кей бір жай лар, 
ащы шын дық ту ра лы тол ға на ды. Күйіні ші мен 
сүйіні шін біл ді ре ді. Мар тин Хай дег гер дің «тіл 
бол мыс тың үйі», «адам тіл мен емес, тіл адам-
дар мен сөй лей ді» де ге ні де бар. Өте жан бал-
ла да ла ры да сол кез де гі хал қы, за ман дас та ры 
аты нан айт ыл ған шын дық тың үні, хат қа түс кен 
шиыр ла ры еді. «Қайт сем ға на бі рі ге ді жол да-
рым, Біз дер үшін жан кеш кен дер жо лы мен?!». 
Мұ ны Са ғат Әшім баев: «Оның бұл та қы рып та-
ғы шарқ ұр ған із де ні сі нің мə нін осы дан-ақ ту сі-
ну ге бо ла ды. «Біз дер үшін жан кеш кен дер дің» 
жақ сы лы ғын «қа лай ға на ақ тар екем оны мен» 
де ген ақын сөз де рін де зор адам гер ші лік қа сиет 
жа тыр», – дей ді [2, 20 б.].
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