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Машанидің мәнді әлемі 

 

Бүгін ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабиді қазақ халқына және 

әлемге танытуда үлкен үлес қосқан ғалым Ақжан Машанидің туған 

күні. Ғалым 1906 жылы Қарқаралының оңтүстік-шығысындағы 

Қызылсүйір деген жерде Машан бидің кенжесі Жақысбектің 

шаңырағында дүниеге келген. 

Бүгінде Тәуелсіз Қазақстан ұлы философ және «адамзат ұстазы» атанған 

әл-Фарабидің тарихи Отаны ретінде оның мұрасын зерделеудің 

лайықты орталығына айналды. Қазақстанда оның атымен аудандар, 

мектептер, көшелер, сондай-ақ 2020 жылы әлемнің үздік 200 

университеттері тізіміне енген жоғары оқу орны – Қазақ ұлттық 

университеті Әбу Насыр Әл-Фарабидің есімімен аталады. 

Университетте Әл-Фарабиді зерттеу орталығы жұмыс істейді, оның 



әлемнің түрлі елдерінде ондаған филиалдары бар. Сонымен қатар, қазір 

Әл-Фараби жерленген Дамаск (Шам) қаласындағы Әл-Фараби орталығы 

ҚазҰУ иелігіне өткізу жоспары қаралуда. 

Өздеріңіз білетіндей, кез-келген ғылымның өзіндік пайда болу және 

қалыптасу тарихы бар. Сол сияқты, қазақстандық фарабитанудың да 

өзіндік − кейде драмалық және өте орамалы тарихы бар. Мысалы, 

бүгінде еліміздің көптеген ғалымдары фарабитанудың қазіргі 

жетістіктері биіктігінен қарай келе, философиялық дамудың бұл 

отандық бағытының қалыптасуы бастауында нақты бір қайраткер тұр 

деп санайды.  Бірақ, бұл мәселеде әлі де ортақ пікір жоқ. Мәселен, 

біреулері фарабитану бастауында атақты ғалым Қаныш Сәтбаев тұр деп 

санаса,  басқалары академик Ақжан Машанидің есімін атайды. Ал 

философтар бұл рөлде ҒА корреспондент-мүшесі Ағын Қасымжановты 

көргісі келеді. Әрине, егер осы аталған қазақ ғалымдарының бәрі де сол 

замандағы қазақстандық ғылымның түрлі салаларының  символдық 

тұлғаларыны айналғанын ескерсек − мұны табиғи құбылыс деп санауға 

болады. Басқаша айтқанда, мұны осы ғалымдарға көрсетілген құрмет, 

болмаса, әр саладағы ғылыми орталықтардың «ғылыми патриотизмінің» 

көрінісі деп атауға болар еді. 

Бірақ, бұл жерде біз өзімізге сұрақ қоямыз: - Бұл пікір соншалықты рас 

па? Біздің ойымызша, Әл-Фараби сияқты әлемдік философияның 

ғылыми мұзтауын жалғыз бір адам − оның қаншалықты жарқын 

таланты болса да − Қазақстан ғылымының жағалауына апара 

алмайтыны анық. Егер біз бүгінде фарабитануда қандай да бір 

жетістікке жеттік дейтін болсақ, бұл сол кездегі Республиканың ең 

жақсы ғалымдары мен ғылым саясаткерлерінің, оларға қолдау жасаған 

саяси басшылығының ұжымдық күш-жігерінің арқасында ғана мүмкін 

болды дер едік. Осы жерде айта кету керек − олардың әрқайсысы, 

немесе, олар басқаратын шығармашылық топтар өздерінің нақты 

міндеттерін тамаша орындады! Сондықтан, біздің елімізде 

фарабитанудың негізін қалаушылар қатарында кезінде осы процеске 



қатысқандардың барлығы аталуы керек деген ғылыми постулат 

неғұрлым әділ болады. 

Олардың қатарына: ықтимал саяси тәуекелдерге қарамастан, арнаны 

қажетті жаққа өте абайлап бағыттаған Д.А. Қонаев та, билік пен ғылыми 

орта  арасында байланыстырушы буын рөлін атқарған Қ. Сәтпаев та, 

Одақтағы жеке беделін қолданып, мүмкін болған жағдайда 

Қазақстанның ғылыми қоғамдастығы атынан тарандық функцияны 

мойнына алған А.Машани да, философия институтының директоры 

ретінде С.Зиманов та, сол кезде өзінің дарынымен Совет кеңістігі 

философиялық ортада үлкен салмаққа ие болған А.Х.Қасымжанов та, 

даңқты «Әл-Фараби бабасы туралы «Ұстаздың оралуы» атты әдеби 

шығарманы өмірге әкелген жазушы Әнуар Әлімжанов  та жатады. Ал, 

енді, осы командаға жаппай қолдау көрсеткен мыңдаған 

«жанкүйерлердің» есімін бүгінде атап түгендей алмайтынымыз да рас!   

Иә, бұл аталған тұлғалардың қызметі «Әл-Фараби 

мәселесі»  төңірегінде Республиканың барлық шығармашылық әлеуетін 

шоғырландыруды талап ететін уақытпен сай келіп еді. Өйткені әл-

Фарабидің бейнесі мен есімін Отанына қайтару жауапкершілігі тым 

үлкен болды. Себебі, бұл әрекетте барлық ықтимал тәуекелдерді жою 

қажет болды және өте дәл әрі нақты әрекет ету керек болды! Уақыт 

біздің отандық ғылым мен философияның осы міндетті сәтті 

орындағанын дәлелдеді, оның нәтижелерін біз бүгін мақтан тұтамыз. 

Бүгін біз осы керемет кагорттан Ағжан Машанидің тұлғасын ерекше 

атап өткіміз келеді. Осыған байланысты біз кейбір бастапқы 

дереккөздерге жүгінеміз. Сол кезде ҚазКСР ҒА философия 

институтында жұмыс істеген философ М.С.Бурабаев А.Қасымжановтың 

шығармашылық ұжымында болып,  фарабитану ісіне басынан бастап 

қатысушы философ болатын.   



Ол өзінің А. Қасымжановқа арнаған мақаласында былай деп 

жазады: «Орталық көптеген қазақ ғұламаларының тұлғаларын 

саясиландыра отырып, ондай амалды тек Қазақстанда ғана емес, 

сонымен қатар Ресейде де жүзеге асырды. Олар түркілік 

халықтардың көрнекті ойшылдарын, ақындарын, жырауларын, 

тарихи қоғам қайраткерлерін «діни кертартпалардың», 

«клерикалдардың», «мистиктердің», «буржуазиялық 

ұлтшылдардың», «түркішілдердің», «монархистердің» лагеріне 

енгізіп жіберді. Сөйтіп, олардың еңбектері реакциялық және 

социализм құрушыларға өте зиянды деп саналатын болды. Тек 

Абай Құнанбаевқа, Ыбырай Алтынсаринге, Шоқан Уәлихановқа 

қандай да бір жеңілдіктер жасалды. Себебі, олар тек 

«ағартушылар» позициясында ғана тұрған болатын». 

Бұл келесіде көрініс тапты: 1.Барлық өткенге, рухани мұраларға теріс 

көзқарас жасалды. 2.Алфавиттің жиі ауыстырылуымен халықтың 

тарихи жады жойылды немесе әлсіреді. 3.Түркілердің қоғамдық және 

философиялық ой-пікірлерінің тарихымен айналысу қауіпті болды – 

ондай ғалымды бірден «буржуазиялық ұлтшылдар» лагеріне жіберуі 

мүмкін еді. Мысалы, академик С.Зиманов Республика партиясы ОК-нің 

Ғылым және жоғары оқу орындары бөлімі меңгерушісінің орынбасары 

(1961-1962жж.)  «академиядағы Фараби айналасындағы шу белгісіз 

ежелгі дәуірден қазылып алынған. Осы «өзбек молдасы» туралы 

мәселені қайдан тауып алғансыңдар» сөгіс айтқанын еске алады... Ия, 

мойындауымыз керек, біздің кейбір сауатсыз шенеуніктеріміздің 

саясатта осындай пейілдері мен кемшіліктері болды. Сөйтіп, осындай 

бюрократиялық айтыс-тартыспен  үш-төрт жылға уақыт жоғалды. Ал, 

бұл  уақыт ішінде Өзбекстан, керісінше, әл-Фарабидің есімін өзбек 

халқының ұлы ойшылдарының кагортына қосу мақсатында Фарабидің 

мұрасын зерттеуді жандандыра бастаған болатын. 

Мұндай жағдайда біздің ғалымдар өте мұқият ғана емес, сонымен бірге 

«алыстан да әрекет етуге» мәжбүр болды. Міне, дәл сол кезде А. 



Машанидің жарқын таланты рупор ретінде көрінеді. Ол Мәскеуде де, 

Ташкентте де сөз сөйлеп, Әл-Фарабидің бүгінде де, ол өмір сүрген 

заманда да бүгінгі қазақ халқына айналған рулар мен тайпалардың 

орталығы, мәдени ошағы болған Отырардан шыққанын дәлелдейді. 

А.Машани 1973 жылы Ташкентке әл-Бирунидің 1000 жылдығына 

арналған конференцияға келгенде, өзбек ғалымдары тарапынан ұсыныс 

алды: «әл-Фараби заманында қазақтар да, өзбектер де болған жоқ. 

Сондықтан, Әл-Фарабидің ілімі біздің ортақ игілігімізге айналсын» 

деген. Бірақ А. Машани былай деп жауап берді: «Мен шынымен біздің 

тамырымызды бір деп санаймын. Бірақ бөлу бізден басталмайды. Егер 

сіз Әл-Фарабиді біздің халықтарымыздың ортақ меншігі болғанын 

қаласаңыз, онда географиялық себептермен иемденіп алған Науаи, әл-

Бируни, әл-Хорезмиді де солай етуге келісееік». Осылайша, А. 

Машанидің өзбек әріптестері шегінуге мәжбүр болды. Бірақ бұл 

уақытша еді... 

А.Машани Өзбекстанда болғанда әл-Фарабидің есімі Қазақстанға 

қарағанда әлі де аз белгілі екеніне, оларда да көпсөзділік басым екеніне 

көз жеткізіп, әл-Фараби төңірегіндегі «өмірге емес, өлімге парапар» 

күрестің айқын жоспарымен Алматыға оралады. Бұл ретте ол әдістемені 

үш бағытта құрып, қолдануды ұсынды: 1. Әл-Фарабидің еңбектері 

сақталатын әлемдік кітапханалармен тұрақты академиялық байланыс 

орнату; 2. Біздің ғалымдарымызды әл-Фараби мұрасын іздестіру 

жөніндегі нақты мақсатпен осы ғылыми орталықтарға іссапарға жіберу; 

3. Кеңес Одағының бүкіл кеңістігінде Әл-Фарабидің еңбектерін іздеу. 

Осылайша, А.Машани мен оның серіктерінің дарыны мен 

табандылығының арқасында, 1975 жылы ұлы ұстаз Әл-Фарабидің 1100 

жылдығына арналған ЮНЕСКО шеңберіндегі халықаралық форумды 

өткізу жобасы 1971 жылы күзде өткен Халықаралық Мәскеу 

Конгресінің 13-шақырылымында бекітіліп, оның шешімімен форумды 

Қазақ КСР астанасы Алматы қаласында өткізу қабылданды. Ол тек 

1975ж. қараша айында ғана мүмкін болды. 



Содан бері бірнеше ондаған жылдар өтті. Фарабидің мұрасын зерттеу өз 

мазмұны тұрғысынан қазақ ғылымтануының жеке саласына айналды. 

Әл-Фарабидің ондаған томдық шығармалары және ол туралы жеке 

монографиялар жарық көрді. Фильмдер түсіру жалғасуда. Бұл шаралар 

қазақ халқының рухани әлемін, ғылымын, Тәуелсіз тарихын байыту 

үстінде. Әл-Фараби Қазақстан халқының мақтанышына айналды. Оның 

есімі мен ілімдері Тәуелсіз Қазақстан Республикасы деп аталатын 

болашақ «бақытты қаланы» құруда шамшырақ ретінде қызмет етеді! 

Мұнда қазақ халқының ұлы Ағжан Машанидің зор еңбегі бар! Міне, Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-де Ағжан Машанидің ескерткішінің 

ашылуының біз білетін қысқаша тарихының бір парасы осы! Ескерткіш 

құтты болсын, халайық! 

Әбдірашит Бәкірұлы, 

Жамиля Амангелдіқызы, 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Философия кафедрасы 

  
 


