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В ЦОС «Керемет» КазНУ прошла ярмарка государственных услуг 

«ҚАЗҰУ С Т УДЕНТІ  ОҚУҒА ТИІС 100 КІТАП» ЖОБАСЫ АЯСЫНД А

Қазақ халқының ұлы ақыны 
Абайдың шығармашылық мұрасы 
мен өнегелі өмірі – М.Әуезов 
шығармашылығында үлкен орын 
алған тақырып. Жазушының Абай 
өмірі мен шығармашылығын 
ғылыми-зерттеу жолында 
сіңірген қыруар еңбегі зор екені 
сөзсіз. Ол 1936 жылы романның 
«Татьянаның қырдағы әні» атты 
тарауын, 1939 жылы Л.Соболевпен 
бірге «Абай» атты трагедиясын, 
1945 жылы Абайдың туғанына 
100 жыл толуымен байланысты 
«Абай» операсының либреттосын 
және «Абай жырлары» атты 
көркем суретті фильмнің 
сценарийін т.б. еңбектерін 
жазған. Алайда жазушының 
Абай образын кемеліне келтіре 
суреттеп көрсеткен классикалық 
шығармасы – «Абай жолы» 
эпопеясы.

М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы 

1945-1973 жылдар аралығында әлемнің 40-қа 

жуық тіліне аударылған. Әдетте бұл аудармалар 

сатылы түрде орыс тіліндегі аудамасынан 

жасалынды. «Қай тілде жазылса да, халықтың 

өз мүлкіндей, төл туындысындай болып 

кеткен» бұл туындының әлі де талай әлем 

тілдеріне аударылатыны сөзсіз. 

М.Әуезов «Абай жолы» эпопеясының 

аудармасына аса жауапкершілікпен қараған. 

Аудармашылардан түпнұсқаның көркемдік 

құндылығының орыс тілінің құралдарымен 

мүмкіндігінше дәл жеткізілуін талап еткен. 

Түпнұсқаның мағынасын, эмоционалдық, 

стилистикалық ерекшелігін аудармада үнемі 

сақтау қиынға соққанымен, аудармашылар 

жазушының талап үдесінен шықты. М. 

Әуезов аударманы қарап шығып, түсіндірме 

жасаған, тиісті ой-ұсыныстарын білдірген. 

Аудармашылардың  роман-эпопеяны 

автормен ақылдаса отырып аударуы өз 

нәтижесін берді. Жазушының «Абай жолы» 

шығармасын орыс тіліне аударуға өте мұқият 

қарап, үнемі қадағалап отыруының мәнісі 

түсінікті. Кітаптың «бүкіл табиғатына, бүкіл 

атмосферасына деңдеу» туралы тілегінде де 

аудармашылардың Абайды тануы, терең білуі 

туралы талабы жатқаны анық.

М.Әуезовтің әдеби-мемориалдық музей-

үйінің мұрағат қорында жазушының өз 

бастамасымен жасалған «Абай романының 

І-ІІ томдарының идиомалық сөз тіркестерінің 

орыс тіліне аударылуының картотекасы» 

бар. Бұл картотека 340 беттен тұрады. 

(АММА, Кпр-1 №36). Ескінің көзіндей 

ескіріп, машинкада басылған картотекада 

автордың пікірлері, ескертулері қолмен, көк 

қарындашпен жазылған. Мысалға 84-парақта 

«Жер ашуы – жан  ашуы – кровная месть» 

деген тұсына «не достаточно, вовсе не точно» 

деп, екінші картотекасының «Абай ІІ» деп 

көк қарындашпен жазған жазушы сөздеріне 

қарағанда, идиомалық тіркестердің, жалпы 

фразеологизмдердің, солардың ішінде 

Абайдың фразеологизмдерінің аудармасына 

автордың ерекше көңіл бөлгенін көреміз.

Роман-эпопеяның екінші кітабында Абай 

әкесі Құнанбайды қажылық сапарға шығарып 

салып, қайтып келе жатады. Күйме ішінде екі 

адам. Абай және апасы Мәкіш. Мәкіш інісінің 

көңіл-күйін барлап келеді. Абай Семейтаудың 

көркіне көз салып, көңілі толқып келеді. 

Осы сәтті жазушы былай суреттейді: «Мынау 

салқын лебі айықпай ескен көктем күніне Абай 

жүрегі өзгеше бір еміреніп келеді. Кеудеде 

талай ыстық толқын сезімдер сыя алмай 

сығылысқандай... Өлең әнге оралып, еркеленіп 

келеді... Үзіле алмай ырғалады» 

Жазушының суреттеуінде Абайдың 

ақындық болмысына тән қасиеттердің бір 

қыры осындай сырлы сазбен өріледі. Бұл 

жерде Абайдың көңілін осынша тебіренткен 

табиғат ажары ашық көрінген. Жазушы 

Абайдың осы сәттегі толқынысының сырын 

оның Мәкішке айтқан сөзінің сарыны арқылы 

аңғартады. Сол сарынға қарағанда, Абайдың 

көңіліндегі «өлеңнің әнге оралып, еркеленіп 

келуі» қажылыққа аттанған әкенің сапарымен 

байланысты емес. Мәкіш Абайдың қандай 

өлең айтатынын сұрағанда, Абайдың былай деп 

жауап беретіні бар: «Мен сүйген мен күйгенді 

айтам. Сүйгенім оралмастай алыста. Ал 

айнымастан қасымда, жанымда қалар – жалғыз 

күйігім ғана...» .

А.Никольская, Т.Нұртазин, Л.Соболев 

аудармасында бұл сәт түпнұсқаға сай 

аударылған. Абайдың көңіл толқыны, тебіреңкі 

күйі, қиял өрісі оның ақындық табиғатына 

лайықты әсерлі мазмұнмен берілген. А. 

Ким болатын болса, ол роман-эпопеядағы 

«мынау салқын лебі айықпай ескен көктем 

күніне Абай жүрегі өзгеше бір еміреніп келеді. 

Кеудеде талай ыстық толқын сезімдер сыя 

алмай сығылысқандай... Өлең әнге оралып, 

еркеленіп келеді... Үзіле алмай ырғалады» деген 

суреттемені өзінше түсініп, өзінше дамытып, 

оған он екі жол өлең қосып аударады. Өлең 

дүние ісін қалдырып, қажылыққа аттанған 

адам туралы:

Отбросив все – богатство, достояние,

Отправился священный край искать.

Перед всевышним он, смиренно, 

с покаянием

Согнув колени, хочет предстоять. 

Не терпится сынам степей, казахам,

Воочию поломника святого лицезреть, 

Которого влечет небесный свет Аллаха,

А достояние земное он решил презреть.

Муж благородный думает заранее,

Что перед Богом он предстанет, наконец.

И чистота души – бессмертья упование,

И смерть, Макиш, для жизни всей – венец.

А.Ким Абайға осы өлеңді айтқызады. Бұл 

сипаттағы өлең туралы, әрине, әнге оралып, 

еркеленіп келеді... үзіле алмай ырғалады деудің 

ешқандай реті жоқ.

А.Кимнің аудармасы роман-эпопеяның 

асыл нұсқасындағы эмоциялық саз, 

эстетикалық хал, ақындық болмыс сияқты 

көркемдік-эстетикалық құндылықтардың 

құтын қашырған, жазушы шығармасында 

суреттелген құбылыстың мәні мен мағынасын 

өрескел бұзған. Аудармашы түпнұсқаны 

өзгертіп, айрықша мәні бар мағыналық-

құрылымдық бірліктерді қысқартып, өз 

жанынан ой мен сөз қосып, өлең салып, 

орынсыз, жөн-жосықсыз еркінсіген. 

Жазушының Абай образын жасау жолындағы 

іргелі еңбегінің басты, айрықша мәнді бір 

сәтінің әсем суреті аудармада, осылайша, 

ажарсыз, әрсіз, жөнсіз көрініске айналған. 

Абайдың көңіл-күйі, қуанышы мен 

реніші, қайғысы мен мұңы оның өзінің 

шығармашылығында тұнып тұр. Олардан 

ақын болмысының ерекше қыры мен 

сыры танылады. Солардың қатарынан 

мына жайларды көрсеткен дұрыс болар 

деп ойлаймыз: сезімталдық, ойшылдық, 

көрегендік, тапқырлық, жөнге жүйріктік, т.б. 

Осы ерекшеліктерді ескере отырып, М. Әуезов 

өз роман-эпопеясында Абайдың әсершіл, 

сыршыл, ойшыл болмысын барынша шынайы 

ашқан. Абай болмысының осы ерекшеліктері 

– роман-эпопеяның көркемдік-эстетикалық 

табиғатының тамаша қасиеті. Мұндай қасиетті 

жасау қаншалықты шеберлікті талап еткен 

болса, оның мәнін түсіну, тану, пайымдау 

соншалықты білімді, тереңдікті қажет етеді.

Роман-эпопеядағы Абайға қатысты 

оқиғалар, Абайдың өз айналасымен қарым-

қатынасы, Абайдың образы – бұлардың 

әрқайсысы күрделі тұтастық. Олардың 

әрқайсысында тұтас бір әлем жатыр. Олардың 

ешбір бөлшегін, ешқандай деталін өзгертуге, 

басқа бірдеңемен ауыстыруға жол жоқ. Олар 

– өз алдына айнымас құндылық. Сондықтан 

мұндай көркемдік құбылысты басқа тілге 

аудару – аудармашыдан үлкен жауапкершілікті 

ғана емес, үлкен суреткерлікті талап етеді. Бұл 

талапты әрбір екі қаламгердің бірінен іздеуге 

болмайды.

Өмірдегі Абай – Абайдың өз 

шығармашылығында көрініп тұрған дара 

да дана және нақты тарихи тұлға. Роман-

эпопеядағы Абай – образ. Тарихи тұлғаны 

тануға болады. Ал Абай секілді дара да 

дана ақынның образын тану, жете түсіну 

қиын. Роман-эпопеяны аудару барысында 

жазушының аудармашылармен қоян-қолтық 

араласып жұмыс жасауының мәнісі осы 

қиындықты оңайлатуды көздегенінде.

Көркем туындының жазылуына да, 

аударылуына да үлкен жауапкершілікпен 

қарау қажеттігі дау тудырмайды. Ал ұлттық 

сипаты қанық, ұл тағдырының, ұлт тарихының 

бар асылын, бар ауыртпалығын бір бойына 

сыйдырған роман-эпопеяны аударудың 

жауапкершілігі оны жазып шығудың 

жауапкершілігінен жоғары болмаса, төмен 

болмауы керек. М. Әуезов Абай туралы, оның 

заманы туралы эпопеясының басқа тілге 

аударылуына осындай жауапкершілікпен 

қарады. Бұл жазушының шығармашылық 

еңбекке деген, Абайға деген көзқарасының 

аласармас асқар биігінің көрінісі еді. 

Индира ӘЗІМБАЕВА, 

аға оқытушы 


