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ауытқымай қаз-қалпында көрсете алған Әуезовтің бұл романы туған 
еліміздің тарихында тұңғыш рет өткізілген «Бір кітап, бір әлем» акциясында 
аталып өтуі баршамызды қуантқаны жадымызда. 40 жылдан астам қара 
құлыпта, одан кейінгі кезеңде замана саясатынан ығып, ашық айтуға бата 
алмаған ақиқаттарды енді ғана айта бастадық. «Қилы заманның» күні енді 
туды.
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Жамбыл атындагы қазақ фольклоры мен әдебиетін 
гылыми-зерттеу орталыгыныц жетекшісі

МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНЫНДАҒЫ МИФТІК 
АРХЕТИПТІҢ ҚАЙТА ЖАҢҒЫРУЫ

Миф сөз өнерінің бастау көзінде тұрады. Сондықтан мифологиялық 
ұғымдар мен түсініктер және сюжеттер қазақ халқының әуелі ауыз 
әдебиетінде, кейін келе жазба әдебиетінде үлкен орын алады. Мифтегі 
сюжеттер, мифологиялық тақырыптар, образдар, персонаждар — қазақ 
әдебиеті өкілдерінің айналып кеп бір соғып отыратын алтын қазығы.

Әдебиетімізде ұшырасатын мифтілік пен антимифтілік көп нәрсеге 
көзімізді жеткізеді. Миф — төл әдебиетіміздің діңгегі, алаштық рухтың өз 
оқырманына жол тартуы және аударма арқылы ұлтымызды әлемге 
танытудың ең төте жолы. Осы жолда қазақты әлемге танытқан М. Әуезовтің 
«Абай жолы» романына қатысты көптеген ғылыми зерттеулер, әдеби ой- 
толғаулар айтылып та, жазылып та келеді. Бұл күнгі зерттеулер, ізденулер 
негізінен романның жазылу тарихына, көркемдік дәрежесіне, идеялық 
мазмұнына т.б. әдеби құндылықтарына жете мән беріліп зерттелгені 
баршамызға белгілі.

«Абай жолы» романындағы басты образ Абай болса, сол Абайдың 
дүние есігін ашып, сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы тарихи шындықты



бүгінгі күнгі оқырманға жеткізу жазушының басты мүраттарының бірі болса 
керек.

Алдына осындай қадау-қадау басты сүрақтар қойған жазушы — өзі 
айтқандай «бел асып кеткен көштің айдаладағы жүртына кешігіп келіп 
жеткен жүргінтттідей» болған хәлі де белгілі жағдай еді.

Осы мақалада басты зерттеу обьектісі немесе нысанасы етіп алғалы 
отырған негізгі мәселеміз «Абай жолы» эпопеясындағы шығыстық сюжеттер 
мен халықтық мифтемелердің алатын орны, оның шығармаға берер 
көркемдік қуаты туралы ой бөлісу, пікір алмасу болмақ. М. Әуезовтей заңғар 
жазушының «Абай жолы» романына тәуекел етіп талдау жасаудағы өзіміздің 
ғылыми түжырымдамаларымызды бөлісу, бүл бүрыннан көкейде жүрген 
сүрақтардың бірі десем артық айтқандығымыз болмас.

Шынында да жазушының сүйікті романын қайта-қайта қарап, бірнеше 
рет оқып шыққаннан кейінгі өзіміздің түйген негізгі ой-толғауларымызға 
тоқталар болсақ.

Романдағы суреттелетін ежелден келе жатқан қазақ қоғамына сәйкес 
ата-баба дәстүрлерін қайсысын қалдыру керектігі туралы сан тарау 
сүрақтардың туғандығы да ақиқат. Осылардың ішіндегі романның бірінші 
кітабындағы «Қайтқанда» деп аталатын тараудағы он үш жасар бала 
Абайдың мифтік түлғалануға сәйкес келетін жайттарына тоқталудан 
бастайық.

Семейден оқуын бітіріп, ауылға қайтқан шәкірт Абай әкесі аға сүлтан 
Қүнанбайдың бірнеше инициациялық сынақтарынан өтеді.

Абай осы аз ғана уақыт аралығында өсу, жетілу, қалыптасу 
жолдарынан асады. Романның бірінші тарауында суреттелетін Абайдың 
аттан түсіп сәлем беруі кездейсоқтық деп атай алмаймыз. Ол романда былай 
көрініс тапқан: «Осы жиынға қараған бетімен, екі жолдасынан озып кеп 
бүрын түскен Абайдың атын біреу алып кете береді. Бала көп ішінен, ең 
алдымен өзінің шешесін көріп, соған қарай жүре беріп еді, шешесі анадай 
жерде түрып:

— Әй, шырағым балам, әуелі ар жағыңда әкең түр... Сәлем бер! -  
дегені сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы ата-бабалар дәстүрінің қаймағы 
бүзылмай сақталынып түрғандығының белгісіндей.

Міне, осы үзіндіден Абайдың анасы Ұлжанның парасаттылығы мен 
үлылығын көруге болады. Бүнда қазақ қоғамына тән отбасылық-тәрбиелілік 
мән жатса, сонымен бірге әкенің өнегелік қасиетін арттырып, оның 
бойындағы қүдіреттілігін танытып түрған жайт бар.

Осы жерде Қүнанбай Абайға:
— Бар, ана шешелерің жаққа бар. Амандас, балам ! -  деді. Осыдан 

кейін ғана Абай өз шешесі Ұлжан мен әжесі Зеренің қүшағына енеді [1, 10].
Әкесімен алғашқы тілдесу, алғашқы көрісу Абайдың жүрегіне 

жылылық әкелгендей болады.
Әже қүшағы, әже сағынышы қандай ыстық. Абай жаңа ғана есейген 

бозбала болса, енді аналардың қүшағында қайта сәбилік бала кейіпіне түседі.



Әже, Абайдың әжесі, Құнанбайдың шешесі белгілі бір әулеттің 
әйелдерінің ішіндегі ең үлкені «әкесінің шешесі» деген мифтік ұғымды 
білдіріп тұр. Романдағы Ұлжан шеше мен Зере әже осындай қазақ 
әйелдерінің біртуар қайталанбас бейнелері болып қалыптасқанын бірінші 
тараудың соңындағы іс-әрекеттері мен даналықтары арқылы көрініс тапқан.

Енді Абайдың жетпектік яғни мифтік инициацияга өту, келу, ену жолы 
қалай болды. Қазақ халқының дүние-таным ұғымында жасөспірім 
жеткіншекке деген ерекше көзқараспен қоса, оны қоғамға сай азамат ретінде 
қалыптастырудың түрлі амал-тәсілдері болған.

Бұл жерде біздің айтпағымыз романдағы Абайдың үлкендер арасына 
еніп, жаңа бір сатыға көтерілетін сынақ алдында тұруы. Қазақ мифологиясын 
жаңа тұрғыдан зерттеп, зерделеген өзіндік ғылыми тұжырымдамаларын 
келтірген зерттеуші Серікбол Қондыбайдың болжамдарына сүйенсек, 
инициация (жетпек) ұғымы тар мағынасында сынақтан өтуші жасөспірімнің 
атауы екенін көреміз [2, 178] Яғни, сынақтан өтуші жасөспірім ата-бабалар 
дәстүрін сақтаушы, жалғастырушы ғана емес өзінің арман-мұратына жету, 
қиын-қыстау жерлерден аман өту міндеттері де жүктеледі.

Г.А. Ливитанның ғылыми зерттеуінше инициациялық жоралғылар үш 
кезеңнен тұрады:

1. Жетпекші (инициациялық сынаққа түсуші) өзінің туып өскен 
ортасынан (руынан, тайпасынан) аластатылады, сыртқа шығарылып жалғыз 
өмір сүруге мәжбүр етіледі (выделение индивида из общество), Абайдың 
елден жырақта оқуда болуы.

2. «Жетпекші» айдалада (орманда,тауда) белгілі бір уақыт кезеңінде 
жападан-жалғыз өмір сүреді (пограничный период). Абайдың Қарашоқы 
оқиғасынан алған ащы сабағы.

3. Сынақтан аман өткен соң өз ортасына жаңа мәртебеге ие болып 
қайта оралады (возвращение, реинкарнация в новом статусе или в новой 
подгруппе общество) [3, 67].

Абайдың Барлас ақын мен Байкөкше жыраудың өлеңдерінен және 
халық ауыз әдебиеті үлгілерінен нәр алуы.

Ал, енді осындай сынақ жетпекші Абай үшін романда қалай 
суреттелгеніне тоқталатын болсақ, мынандай ұқсастықтарды немесе 
жайттарды анықтауға болады:

— Абай, шырағым, сені әкең шақырып жатыр, -  деді. Үй іші де, Абай 
да үн қатқан жоқ. Бағанағыдан бергі еркін, ойнақы, бала мінездің бәрінен 
тартынып, бойын жиып. Бала шәкірт үндемей үйден шықты да, әкесі отырған 
үйге келді.

— Қонақ үйі шешелер үйіндей емес сыртынан да салқын, үнсіз. Абай 
есіктен кіре, үйде отырған үлкендерге ашық дауыспен, айқын етіп сәлем 
берді. Үлкендер де мұның сәлемін дауыстап алды».

Міне, Абайдың алғашқы сынағы осы үлкен үйге келіп ашық-жарқын 
үлкендерше амандасып сәлем беру болса, сол төрде отырған үлкендер бұған 
назар аударып оның сәлемін алуы еді.



Бүл баласынан үлкен үміт күтетінін сөз арасында әкесі Қүнанбай да 
ескертіп кетеді: «Одан да, не күтсеңдер де осы жаман жаман қарадан 
күтсеңдерші» [1, 23], -  деген кесімі тектен-тек айтылмаса керек-ті. Қонақ 
үйдегі жиылыс үлкен бір істің шешуін таба алмай, елдің игі жақсыларына сөз 
салып отырған Қүнанбайдың ақылдаспақ ісі еді. Тегінде Абай әкесінің 
мінезіне қанық болғанмен де бүгінгі кешкі әңгімедегі сөз желісіне қарап, 
үлкен бір қара дауылдың түрарын сезгендей қалыпқа түседі. Бірақ Абай әлі 
жас жетпек мүндай істің байыбына терең бара бермейтінін жазушы былайша 
суреттеп кетеді:

«Түсі суық қара сүр жүзіне бозғылттанып түгі де шығып алыпты. 
Жалғыз өзі үзақ сөйлеп отыр. Зор даусында ыза мен зіл бар... Абай әкесінің 
сөз желісін, түп мәнісін түсінген жоқ. Кейбір мақалдарын ғана таңдана 
шешіп отыр. Осы бір үлкеннің мүндай жердегі салты бойынша, әкесі де 
түспалдап, орағытып, үқтырмай сөйлейді. Бір сөзімен бір сөзін жалғастыруға 
Абай үлгермей, адасып қап отыр» [1, 26].

Осы үзіндіден Абайдың әліде толық қалыптасып болмаған 
психологиялық күйін, үлкендер арасындағы өзінің орнын таба алмай түрған 
жасөспірім бала екенін көруімізге болады.

Жазушы бір жағынан Абайдың өсу жолындағы қиыны мол тар кезеңге 
алғашқы сынағына салып отырса, екінші жағынан Абайдың өсу, көтерілу, 
есею жолындағы әке рөлінің қаншалықты зор екенін көрсетіп отыр. 
Жазушының осы жердегі Қүнанбай портретін суреттеуі де қазақ 
ертегілеріндегі мифтік кейіпкерлерді еске түсіреді:

«Әкесінің ат жақты келген, үзын сопақ басының қүлақтан жоғары жері 
қаз жүмыртқасындай көрінеді. Онсыз да үзын, үлкен бетіне, үп-үзын боп 
дөңгелей біткен сақалы қосылғанда, басы мен беті бір өңірдей. Сонда 
Қүнанбайдың жалғыз сау көзі, оның көтеріңкі жал түмсығының сол иығына 
шығып алып, қалғымай, сақшыдай бағып, осы өңірді қалт етпей күзетіп 
түрған сияқтанады. Қоя берсін, салғырттығы жоқ сергек, қатал күзетші.

Жалғыз көз шүңгіт емес, томпақша. Тесіле, сыздана қарайды. Кірпігін 
де сирек қағады». Міне, сөйлеп отырған Қүнанбай бейнесін беру де жазушы 
қазақ ертегілік сюжеттерінен нәр алған сияқты.

Үлкен үйдегі үлкен мәселені Абайдың балалық санасы әлі толық 
түсінуге мүмкіндік бермейді. Ол әлі де үлкендер қойған сынақтан өте алмай, 
табалдырықта түр еді. Оны біз қаладан қайтқанда қасындағы серіктері 
Жүмабай мен Байтас әкесі Қүнанбай берген тапсырмасын орындап қайтқан 
айла-әрекеттерінен көреміз.

Романның алғашқы тарауындағы Абайдың есейгенін Қодар мен Қамқа 
өлімінен кейінгі жалғызсырап дауа іздеуінен табамыз. Жалғыз баласы 
Қүтжаннан айырылған Қодар келіні Қамқамен бірге ағайындарынан бөлек 
тау бөктерінде түрып жатады.

Осы екі жанға тағдырдың берген жазасы аздай, енді өз ағайындарынан 
жапа шегеді. Ағайынның ортасына алауыздық түсіп, екі бейшараны 
естімеген елде жоқ өсекке таңып, аға сүлтан Қүнанбай ауыр жазаға кеседі.



Мұндай ауыр жазаның артында жегі құрттай жеген Қодардың иелігіндегі 
Қарашоқы қыстауы еді.

Автор осы оқиғаның өңін айналдырып, антимифке айналдыру арқылы 
Құнанбайды антиқаһарманға айналдырады. Қазақ әдебиетінде нақты тарихта 
болған ерекше тұлғалардың, нақтылай айтар болсақ, хандардың, 
батырлардың, билердің, әдеби бейнесін сомдаған туындылар бірқыдырау. Ол 
ең көркем де кесекті түрде М. Әуезовтің «Абай жолындағы» Құнанбайдың 
мифпен аңызға толы халық арасындағы зор тұлғасына авторлық мифтеме 
қосылып, шындық пен ақиқаттың арасын алшақтатты. Оқырман түсінігіндегі 
Құнанбай мен халық түсінігіндегі Құнанбай өзара шарпысып, Әуезовтің анти 
қаһарманы өмірге келді.

Ол уақыт пен кеңістікті өз еркіне бағындырып, Абай туғанға дейін өтіп 
кеткен «Қамқа мен Қодар» оқиғасына Абайды араластырып, авторлық мифті 
өмірге әкелді. Және өзінің авторлық мифі оқыраманы үшін сенімді шығуы 
үшін мифтік кірістірме сюжет «жер үшін жала жабуды» өмірге әкеліп, халық 
санасындағы «келінімен әуейі болған шашты шайтанды» өзіндік мифтік 
версификациялауымен алмастыра біліп, өзінің қаламгерлік шеберілігін 
таныта алды.

Абайдың да ауыр сынақтан өтуі осындай қаралы, қайғылы оқиғамен 
тұспа-тұс келуі. Қодар мен Қамқаның өлімінің үстінен түскен бала Абай 
айналасындағылардан безіп, қаша жөнеледі. Әкесінен аяушылық күтіп, 
кешірім сұрауға кешігеді. Осының барлығынан түңілген Абай жүрегіне 
дауаны анасы Ұлжан мен әжесі Зереден табады.

Екі ана ортасында жаралы жүрегіне дауа іздеген жас Абай. Абайға 
қамқорлықты енді екі анасы жасайды. Абай әкенің қатал сынағын қабылдай 
алмайды. Ендігі жерде аналық мейіріммен жүрегін әлдейлеген отаналық 
инициацияны қабылдайды.

Бірінші тараудың соңында қаладан алған білімімен қоса халықтың төл 
өнерінен сусындап, қаныға шыққан бала Абайдың жаңа бейнесін көреміз. 
Бұл жерде жазушы Абайдың үлкен өнер мектебінің бірі ретінде шығыс 
ақындарына да қысқаша тоқталып өтеді.

Олардың ішінде дастан шеберлері Низами, Науаи, Физули, махаббат 
мұңын жырлаушылар — Шайх-Сағди, Хожа Хафиз, сондай-ақ шахтар мен 
батырлар туралы жырлаған Фирдаусиді роман ішіне енгізіп жібереді. Оны біз 
Абайдың осы ақындарды өзіне рухани ұстаз тұтып алғашқы шығарған 
өлеңдерінен көреміз.

Жазушы романда шығыс ақындары жырлаған тақырыпқа
сәйкестендіріп қазақ халқының эпостық, лиро-эпостық жырларын, әсіресе, 
сол кезеңде кең танымал болған «Қозы-Көрпеш Баян Сұлу», «Ақбала- 
Боздақ»туралы қысқаша сюжеттерді ақын-жыраулар аузымен толғатып 
отырады. Міне осындай рухани ортадан нәр алған, халықтың аңыз 
ертегілерімен қуаттанған, даланың абыз ақындарынан үлкен үлгі-өнеге алған 
Абайды көреміз.



Қаралы оқиғадан қатты қамыққан Абайды тек қана халықтың қайнар 
көзінен шыққан ақын Барлас пен жырау Байкөкшелер еміне дауа болар шипа, 
табады. Халықтың ауыз әдебиетінен көптеген бай, адами мағүлматтар береді. 
Романның осы тарауында қазақ елінің ақын-жырауларға деген 
сүйіспеншілігін айқын аңғарамыз. Абайдың ақын болып қалыптасуына, сол 
дәуір шындығын азамат ретінде тануына алғашқы сәтті қадамдар осындай 
шығыстық поэзия мен халықтық үлгілер екенін көреміз.

Сонымен бірге романда қазақтың жыраулық дәстүрлі өнерінің арқалы 
ақындарына тоқталып, олардың бірнешеуі аталып өтіледі. Роман жарыққа 
шықанда бүл ақындардың кейбірі әлі қазақ әдебиетінің тарихына енбегені де 
белгілі. Дегенмен Абайға Барлас пен Байкөкше ақындардың айтқан өлең- 
жырлары терең із қалдырғаны шындық. Осы ақындар өлеңдерінен ел 
ішіндегі әділетсіздік пен теңсіздікті, озбырлық пен бақытсыздықты 
танығандай болады.

Барластың Абайға берген мына бір батасында: «Шырағым, ер жетерсің, 
Ер жетсең, сірә, не етерсің, Алысқа шырқап кетерсің, Шындасаң шыңға 
жетерсің», -  дей келе, Абайға домбырасын үсынып кетеді.

Оны біз романда: «Мынау балам оқудан қайтқалы сүле науқас боп, 
арыла алмай қойып еді. Сендер келгелі жақсы сөздеріңмен ем әкелгендей 
болдыңдар. Қадамы қүтты қонақ болдыңдар!» деген Ұлжан сөзінен көреміз. 
Қонақтары кетерінде Абайдың өзі де қазақ халқының салтымен ақындардың 
астына ат мінгізіп, үстеріне шапан жауып қайтарады. Абай осы кездесуден 
өзіне рухани қуат алып, сырқатынан қүлан таза жазылғандай болады.

Абайдың мүндай инициациялық (жетпектік) сынақтан өтуі он үшке 
толған мүшел жасымен қатар келуінде жатыр. Жазушы қазақ әдет- 
ғүрпындағы алғашқы мүшел жасты балалық шақтан бозбалалық кезеңге өту 
мотивімен үштастырып отыр. «Он үште отау иесі» деп бүл мүшел жасқа 
ерекше көңіл бөлген. Яғни азамат болып ер жетіп, ел ісіне араласып қоғамға 
қажетті пайдалы істер атқаруы тиіс.

Ендігі бала Абай емес, дана Абай боп қалыптасқан бейнесін кейінгі 
тараулардан көретін боламыз.

М. Әуезовтің қазақ әдебиетінде табиғаты таныс емес, бітім-болмысы 
өзгеше символдық кейіпкерді түңғыш тудырғаны ақиқат. Ол автордың 
қаһарманды жаратудағы айырықша шеберлігін, танымының тереңдігін, 
эстетикалық айқындығын дәлелдеп, даралап бергені де шындық.
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