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Қандай  позицияда  болса  да,  барлық заманда, барша  адамды философия билейді. Ғаламдық 

жаратылыс,  «жұлдызды аспан» – таңғажайып рақат күйге түсіреді немесе апаттар, нәубеттер 
арқылы өмірімізге қауіп төндіреді. «Болмыс» деп аталатын осы бір материалды субстанцияның 
бөлшегі болып табылатын  өз тәніміз қаласақ та, қаламасақ та – ол өсіп жетіледі, көркейе келіп 
қуаты сарқылады, уақыты жеткенде әрбір пенде «қартайып, қайғы ойлайды». Білімпаз адамзат өз 
тіршілігін қолайлы ету мен өз өмірін ұзартудың амал-елесін  іздеуді ешқашан тоқтатқан емес. 
Ғылым мен дін осылай туды.   

Келесі мәңгі майдан – қоғамда. Адамаралық, қоғамаралық  қатынастарда. «Адамның күні 
адаммен», алайда таным-түсініктің  сантүрлілігінен  мүдделер қайшылығы туындайды. 
Жыртқыштық қасиетті ту етіп қара күшке сенгендер әлеуметтік иірімдерде түрленеді. Болмыс 
заңдылығына үндес жаңа өлшемді ұсына алғандар көш бастап, өркениетке жол ашады. Інжілдегі 
«Көне Өсиет» «қанға-қан, жанға-жан!» деп кекшілдікті насихаттаса, екінші бөлімінің – «Жаңа 
Өсиеттің» «шапалаққа келесі бетіңді тосуға», кешірімшілдікке, кеңпейілділікке үндеуі  
адамзаттың жетілуінің көрінісі.  

Ал нағыз майдан атаулының бастауы – адам жаны. Шыр етіп дүниеге келген нәрестенің 
алғашқы қадамы, алғашқы сөзі, әрекеттері оның дамуының дәлелі. Өмірлік белестердің өз қызығы 
бар: бірде сезім асаулық көрсетсе, келесіде қайрат пен ақыл келісім таппай, шарқ ұрады. Жастық 
шақта мәнді көрінгеннің қартайғанда құны болмайды. Бір адам өз тәжірибесінің шегінен асып 
көптеген қателіктерден сақтана алса, екіншілер басымдықтарды шатастырып сүрінумен 
болады.Билік пен дәулетті мінсіз қорған сезінгендер, материалды өлшемді тұтынатындар өмірлік 
тәуелділікте өтеді. Адам табиғатының бейшарашылығымен  қатар адам рухының асқақтығы 
апатты сәттерде көрінеді. 

Болмысы сансыз қайшылықтан құралған пенде алып бу машинасының айдаушысын  көзге 
елестетеді: уақытымен отын салу, от көсеу, саптан шығып қалмау үшін  өзін  ұмытпау. Әрбір 
әрекетті сол шеңбердегі мүдде талабы  тұрғысынан қарастыру әрі мақсат еткен бекетті көзден 
ұшырмау. Дүниенің және сапарының уақытша екенін біле тұра инферналды кеңістікте маңызды 
салаға уақытымен күш салу. Таңғажайып гармонияның іздеймін, деп елес дүниесінде адаспау. 
Тәртіпке шақырамын деп жадағайланбау. Өз қамының жетегінде кетіп жауапкершілігіңдегілердің 
обалына қалмау. Ізгі өмірдің көрсеткішін – Ақиқат пен Әділеттің сәйкестігін қадағалау. Ұлы даму 
заңы – болмысыңның анықтаушы, идентификациялық  белгілерін аялай-сақтай отырып жаңа 
жағдайға бейімделу арқылы ілгерілеу болғанымен, жалған мен жасандыға орын жоқ екенін, төл 
қасиетті жоғалту – жойылу екенін ұғыну; өз еркіңнің бостандығын, яғни, саналы түрде 
қабылдайтын жауапкершілігіңнің мысын сезіну. 

Адам  тіршілігінің осы аталған негізгі салаларында  сәт сайын толассыз туындайтын 
сұрақтарға жауап іздеуге, өзін жоғалтпауға көмектесетін – философия.  Адам рухы философиялық 
ойлардан қуат алады, адам «Адамға», яғни, тұлғаға айналады.  Тұлғаның дүниетанымында өмір 
шындығы мен қайшылықтары көрініс тапқанда әсерлі және тиімді болады. Танымдық ізденіс үш 
бағытта өрбиді: күнкөріс үшін кәсіптік білім; ақиқатқа жету жолы – ғылыми таным; өзіндік 
танудың құралы – философия. Кәсіптік білім – білік береді, кәсіпқой маман дайындайды. Ғылыми 
таным болмыс құпиясын паш ететін ғалымдарды баулиды. Ал философия тұлғалық мәдениеттің 
өзегін құрап ғылымның да, біліктік танымның да шеңберінен  асады. Философиялық білім – 
ғылыми екшелген категориалды аппаратты қолданатын, догматикадан және аңғалдықтан алыс, 
логикаға негізделген, сыни ойлаудың елегінен өткізіліп, аналитикалық талдау арқылы 
жинақталған  сенімді білім. Философиялық  ойлау барысында Адам-Қоғам-Дүние ұғымдары 
аясындағы параллель қатар жүреді. Философиялық білімнің түпкі мүддесі даму, жетілу; Ақиқатқа, 
Игіге, Сұлулыққа ұмтылыс. Өз азаматтарын «әлеуметтік бірлікке» емес, қайталанбас тұлғаға 
айналдырған қоғам ғана тарихи орнын нық иеленеді.  

Осындай алып та ауқымды, мәні терең саланың жетекшілігін абыроймен атқарып келе жатқан, 
әрі маман, әрі басшы, бірегей дара тұлға –  әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университетінің 



«Философия» кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы, профессор 
Г.Ж.Нұрышевaбиыл, жаңа жылдың алғашқы айында мерейлі 60 жасқа толып отыр. 

Гүлжиһан Жұмабайқызы Нұрышевa1959 жылдың 14 қаңтарында Гурьев облысы, Махамбет 
ауданы Есбол ауылында білім мен ғылымға ерекше көңіл бөлінетін зиялы отбасында дүниеге 
келеді. Әкесі Нұрышев Жұмабай аудандық атқару комитетінде, совхозда қызмет атқарып, өз 
өлкесінің шаруашылығын өркендетуге көп еңбек сіңіреді, бірақ, өмірден қырық бес жасында ерте 
кетеді. Анасы Бисенова Дәметкен, орта мектептің бастауыш сынып оқытушысы, парасатты да 
қайсар ана – алты баламен жастай жесір қалса да, өмірмен күресе жүріп, талапшылдығымен, 
табандылығымен өз оқушылары мен сәбилеріне үлгі болады. Алты баланың барлығы үздік оқып, 
үшеуі мектепті алтын медальмен бітіреді. Перзенттерін елдің озық азаматтары қатарына қосып 
қана қоймай, отбасы мен ағайынның  жанашырына, дәнекершісіне айналып құрметке бөленген Ел 
Анасы 90 жыл тауқыметті де тағылымды ғұмыр кешеді. 

Алты ұлдың ішіндегі жалғыз қыз Гүлжиһан мектептен соң әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық 
университетінің «Философия» мамандығының студенті, оны тәмамдаған соң ғылым жолының 
аспирантура, докторантура сатыларынан өтіп, кандидаттық және докторлық диссертацияларын 
сәтті қорғады, Атырау педагогикалық институты, Алматы педагогикалық университеттері сияқты 
іргелі оқу орындарында қызмет етіп, ұзақ жылдар Қазақстан-Британ техникалық университетінің 
философия кафедрасын басқарды. 

Ол туралы ойлағанда «Ұлы даланың пассионарий қызы» деген теңеу тілге оралатын Гүлжиһан 
Жұмабайқызы Нұрышевaның кісілік болмыс-бітімі мен азаматтық ұстанымы және ғалымдық 
жолы туралы  көпшілікке баяндар  болсақ мынадай қырларына тоқталған болар едік:  

Мықты ғалым және профессионал.Қандай қызметті атқарса да, Гүлжиһан 
Жұмабайқызыбелсенді өмірлік ұстанымымен,шығармашыл бастамашылдығымен, іскерлігімен 
танылады. «Бала кезімізде кітапты көп оқыдық. Отбасындағы балалар  таласа кезекке тұрып, бір-
бірімізден тығып оқитынбыз» - деп еске алады мерейтой иесі. Сол, қолынан кітап түспеген 
бүлдіршін қыз – бүгінде мәуелі ағаш сияқты айналаға берер ұлағаты мазмұнды ұстаз, елге 
танымал ғалым, қайраткер және  жастар тәлімгеріне айналған. 

Оның негізгі принципі – тәртіп, тағы да тәртіп.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Философия 
кафедрасын басқарған алғашқы күндерден-ақ кафедра меңгерушісі ретінде бұлжымас тәртіпті 
насихаттап, әрі жеке үлгісін көрсетіп келеді. Негізгі талап – дәрістердің өз деңгейінде, сапалы 
оқытылуы, тәрбиелік, әдістемелік шаралар, ғылыми зерттеулер жүргізіп, нәтижелерін  жариялау. 
Университеттегі алпыс алты кафедраның арасында бұрын соңғы орындардың бірінде жүретін 
кафедраның Гүлжиһан Жұмабайқызы басшылыққа келген соңғы жылдары өз көрсеткіштерін 
айтарлықтай жақсартып, суырылып алған шығуы, әрине, ақыл-ой, күш-қайрат, уақыт және жүйке 
шығыны мен менеджменттік қабілет қатар жүретін ерен еңбектің нәтижесі. 

Мотивациялау.Тәжірибелі менеджер ретінде Гүлжиһан Жұмабайқызы демократиялық дәстүрді 
ұстанып кафедралық  мәжілістердеәріптестердің жетістігін баса айтады.Жас мамандарға сенім 
артып, әрдайым қолдап отырудан жалыққан емес. Ұжым мүшесінің кемшілігі бетке тікелей 
айтылып, ешкім сырттай талқыланбайды. Артық әңгімеге орын жоқ. Талап әділетті болғандықтан 
наразылық та жоқ. Дауыс көтере, басына сөйлеу, немесе өз міндетін басқаға жүктеу – кафедрада 
болып көрмеген жағдай.   

Басты қағида – әділеттілік. «Тура биде туған жоқ» деген тәмсіл Гүлжиһан Жұмабайқызына 
арналып айтылғандай: сабаққа дайындалмаған студенттен бастап, диплом, диссертация қорғап 
жатқан магистрант, докторанттар немесе мемлекеттік емтихан тапсырып жатқан түлектер өз 
дайындықтарының шалалығы үшін  көзжұмбайлыққа, жеңілдікке үміттене алмайды. Талап 
барлығына бірдей! Ондай қаталдықтың қайыры да бар: «Философия» мамандығын тәмамдаған 
түлектердің түгелге жуығы  кәсіпқойлық білгірліктеріне қарай өздеріне лайық қызметті қиналмай 
тауып жатады. Педагогикалық жүктемені қалай бөліп, кімге қандай пән мен курсты тапсыруда да, 
қызметке тұруды көздеп келіп жататын  мамандарға да қойылатыны – сол талап. 

Приоритет – студенттер.Біздің болашағымыз – білімді ұрпақ. Білімді ұрпақ өздігінен 
қалыптаспайды. Осы бағытта толассыз атқарылып жататын әдістемелік шаралардың саны шексіз: 
типтік бағдарламалар, оқу құралдарын дайындау, жоқ болса өзге тілден тәржімалау, әдістемелік 
семинарлар, тағысын тағы. Ол осының бәрін жоспарлап, қадағалап, әрі жеке жүктемені орындап 
үлгереді. Гүлжиһан Жұмабайқызы қазақ тілінде жазылған «Адам өмірінің философиялық мәні», 
«Өмірдің мәні: философиялық-антропологиялық талдау» [1], «Фридрих Ницшенің философиясы 
мен өмірі туралы очерктер» [2] монографияларын, «Философия» [3], «Философия тарихы» [4], 
«Философиялық антропология» [5], «Ғылыми таным философиясы» [6], «Еропалық Орта ғасыр 
және Қайта Өркендеу философиясы» [7] және тағы басқа оқулықтарын айтпағанның өзінде, қазіргі 



заманғы сандық технологиялар саласындағы жаңалықтарды кеңінен қолданып, «Философия», 
«Әл-Фараби философиясы» пәндері бойынша онлайн дәрістер топтамасын дайындады, 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 оқулық» жобасы бойынша шетелдік философтар Дерек Джонстонның 
«Философияның қысқаша тарихы», Энтони Кеннидің «Батыс философиясының жаңа тарихы» 
оқулықтарын ағылшын тілінен қазақшалады. Сонымен қатар, Гүлжиһан Жұмабайқызының 
республикалық және шетелдік ғылыми басылымдардағы мақалалары, баспасөз бен Фейсбуктегі 
парақшасындағы жарияланымдары бір кафедраның ғана емес, бүкіл философия әлемінің жүгін 
арқалап келеді. 

Студенттердің кумирі.Және, әрине, студенттер өмірінен сырт қалмай, олармен театрға, тауға 
серуенге барып үлгеретін кафедра меңгерушісі болашақ философтардың кумиріне айналып 
үлгерген. 

Арманы. Аудармасына, насихаттауға өзі тікелей қатысқан «Мәдени мұра», «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 оқулық» бағдарламаларынан кейінгі Гүлжиһан 
Жұмабайқызыарманы – тәуелсіздік жолына түскелі 27 жыл өтсе де сапырылысып, жүйеленбей 
жатқан философиялық ұғымдардың қазақша сөздігін жасау. Айтуға ғана оңай, әрине. 

Қазақ философиясын түсінуге өреңіз жетпесе, ол қазақ философиясы жоқ дегенді 
білдірмейді. 

Кезінде осындай сөздермен қазақ философиясын биік мінберден қорғағанұстазы, кеңестік 
интернационализм, ал шындығында орыстық шовинизм саясаты кезінде қазақ ұлттық 
философиясы туралы алғаш айтқан О.Сегізбаевты қазақша сөйлетуге күш салды. Ешбір 
төлемақысыз үш жылға созылған аударма нәтижесі автордың «Қазақ философиясының тарихы» 
атты еңбегінің қазақ тілінде жарық көруімен, соған орай ұйымдастырылған тұсаукесермен және 
ғылыми конференциямен аяқталды. Әркім өз бабасынан қайраткер жасап, жеке тұлғаның даңқын 
асыруға күш салған қазіргі заманда Гүлжиһан Жұмабайқызының ұлт философиясын ардақтаған, 
алайда көзден-көңілден таса қалып бара жатқан ғалым мұрасын сақтауға, шынайы қайраткерді 
елге танытуға бағытталған «Ұстаз рухына деген тағзым» шарасы Қазақстандағы философтар мен 
философиялық қатынастарға жаңа дәстүр ендірді.  

Қарапайымдылық. Кішіпейілділік.Гүлжиһан Жұмабайқызыүшін философия – атақ-даңқ, 
марапатқа бастайтын жол емес. Ұлттың руханиятын жалғастыратын, сақтайтын, ұрпақ қолына 
тапсырылуға тиіс қасиетті мұра.«Мен бір жұмбақ адаммын, сұрағың болса еңбектерімді ақтар!», 
«ішімдегіні айтқызбай тап» деу оның болмысына жат. Ешқашан ешкімге «сізден мәртебем 
жоғары» деп кеуде керген емес. Өз шығармашылығымен де ешқашан дақпырт үшін айналысқан 
емес. Басшылықтан түрлі марапат, грант, сыйлықтар алған емес. Қажырлы еңбегі мен талантын 
шын сыйлайтын халықтың, студент қауымның құрметінен басқа. Гүлжиһан Жұмабайқызы үшін 
соңғысы – ешбір марапатпен салыстыруға келмес, айырбасталмас нағыз (капитал) қуаныш! 

Отбасында сүйікті жар, абыройлы Ана.Бірде, шәкірттері Ұстаздан: «Жақсы адамды қалай 
білуге болады?» деп сұрапты. «Ол туралы қалдырылған пікірлерге немесе ол адамның кімге 
ұқсайтынына қарап ештеңе айта алмаймыз. Тек қана – ол бар жерде пайда болатын атмосфераға 
қарап білеміз», деп жауап береді Тәлімгер. Ата-анасының үлгісімен жақсы тәрбие ғана емес, терең 
білім алған перзенттерінің арқасында жолдасымен бірге Норвегия, Италия, Испания, Франция, 
Дания, Швеция сияқты елдерге саяхаттау – жақсы бала тәрбиелеудің жемісі. Ондай сапарларда ой 
туады, «Норвегияға барғанда» сияқты мақалалар ғана емес, өзге  елден арнайы келіп ұлттық 
нақыштағы дастарханнан дәм татып, күй тыңдап, табиғи сұлулығымен таңдай қатыратын әсем 
Алатауымыздың табиғатын тамашалауды мақсат ететін шетелдік қонақтар түрінде жалғасып 
жатады. «Елмен қатынасың ойдағыдай болу үшін екі нәрсең болсын: жылы лебізің және бар болса, 
бөлісер наның»  деген қонақжай халықпыз. Ондайда, үй тірлігіне ептілігі, етін асып, қазысы мен 
бауырсағын пісіріп,  келген қонақты күтіп-баптап, алдына дастарханды жайнатып қоятын 
қабілетін қайтерсіз! 

Осындай қатынас кафедра мүшелері арасында да орын алған: жасы үлкен-кіші болғанына 
қарамай, барлығы бір үйдің  баласындай, көзге көрінбегенмен анық сезілетін нәзік те берік құрмет, 
өзара сыйластық деген ерекше сезіммен байланысқанын байқау қиын емес. Дәл осы ұжым – әл-
Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университетінің «Философия» кафедрасының профессурасы – өз  
меңгерушісін, философия ғылымдарының докторы, профессор Г.Ж. Нұрышевaны 60 жасқа 
толуымен құттықтайды. 

Құрметті Гүлжиһан Жұмабайқызы! Мерейлі жасыңыз құтты болсын! Мақсаттарыңыз толық 
орындалып, ойыңыз бен тойыңыз толастамасын! Тарихқа Нұрышевa есімі «парасатқа құштарлық», 
«философия ғылымына адалдық», «сұлулыққа іңкәрлік», «табанды еңбекқорлық», 



«тоғышарлыққа, жалқаулыққа ымырасыз күрес» ұғымдарының баламасы және Ұлы даланың 
пассионарий қызы ретінде алтын әріптермен ене берсін! 
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