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Қазақ ағартушыларының бойына ұялаған ізгі 
касиеттер бүкіл адам бойындағы барлык жаңа, 
жаксы, толеранттылықтан кұралып, бүкіл казак 
халқының калыптаса бастаған үлттық мінезінің 
бейнесін камтыды. Олар өздері өмір сүрген 
заманның шым-шытырык окиғаларын бұкара 
халыкпен бірге бастан кешіріп, кас дұшпан- 
дарына карсылыктарында олардың тәсілін 
колданбай, "ағашты иілген жағына карай 
мәпелеп", әділеттіліктіңтуын көтерді. Халкының 
жан-жарасына білім, ғылымнан, халыктық 
казынаның қасиетінен ем іздеді. Баяу да мешеу 
өмірдің калыпты ырғағын бүзатын төл 
мәдениеттің салт-санасындагы адам әлемінің 
маңызды сапасы, көп қырлы бағыт-багдарлары 
мен кұндылыктарын алға тартты. Бұл жағынан 
алып карағанда казак агартушыларының 
көзкарастарында сарындастык бар. Олар заман 
таразысын басып тұрған, бүкараны күнәсіз 
тонамалап кажыткан ескілікпен күресуді максат 
етті. Қазакы төл мәдениетіміздіңтабиғатын, оның 
өзіндік ерекшелігін, ішкі әлемін шығармаларында 
сомдаған Алаш ағартушылары каламы аркылы 
халкын шырмаған караңгылыкпен надандыкка 
тойтарыс беріп, теріс ниетті адамдардың 
мэмлесіне дұрыс карым-катынас көрсетуде 
үлкен сабырлылыкты, төзімділікті өлең- 
жырларының кайнар көзіне айналдырды. Сөйтіп, 
олар алдарына ортак максат койды; казак халкын 
ағарту, білімін көтеру, бастарын біріктіру, 
адамзатка тән касиеттерді жаңа тұғырға көтеру 
болды. Осы орайда біздің ойымызша, Түрсын 
Жүртбай аударған, орыс тарихшысы, 
В.О.Ключевскийдің Пушкинге айткан сөздерін 
Алаш зиялыларына да лайык деп есептейміз: 
"Үлы тұлғалардың өміріндегі каракеті -  халык 
өмірінің көзге түсер талмалы түсына дөп 
келеді.Ұлы түлғалар көзге көрінбейтін жүмбак 
күбылыс аркылы төңірегімен табыса отырып, 
көпшіліктің ұсак-түйек, быт-шыты шыккан 
мүддесі мен мүратының басын косып, өзінің 
жеке толғанысы аркылы оны ұлы максатпен 
күреске жұмылдырады; сөйте отырып, сол 
коғамның бойына жиган куат-күшімен 
мүмкіндігін ашады да, оның бүдан әрі карайгы 
даму жолын көрсетіп береді. Мүндай ұлы 
кайраткерлік -  халыктык сананың даму 
көрсеткіші эрі олардыңтагдырының кай бағытта 
даму керектігінің құбылнамасы болып табылады. 
Сол түлғаның келбетінен біз айнаға карағандағы 
өз сүкпытымызды көреміз, сол бейненіңжанар

оты арқылы өзіміздіңжүрегімізге үңілеміз, сонда 
олар бізге өзімізді өзімізге түсіндіріп береді." 
Кейінгі ұрпак үшін ұлт атынан сөйлеп, адам 
игілігіне кісілік үлестерін коскан рухани түлғалар 
Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржакып Дулатұлы, Жақып Акбайүлы, 
Мүстафа Шокайүлы, Мүхамеджан Тынышпай- 
үлы, Мағжан Ж ұмабаев, Сүлтанмахмүт 
Торайғыров, Сәкен Сейфуллин, Түрар Рыскұлов, 
Смагүл Садуақасов, Сұлтанбек Қожанов, Қошке 
Кемеңгерүлы, Халел Досмұхамедов, Мүхтар 
Әуезовтің шығармалары кай кезеңде де өз 
маңыздылығын жоғалтқан емес, тіпті олар бүгінгі 
күндегі тәуелсіздік рухының арқа сүйер тірегі 
десек те артык болмас деп ойлаймыз. Бұл 
ойымызды М.М.Бахтиннің: "Ұлы шығармаларөз 
кезеңінің кұрсауын бүзып, ғасырларға тарайды, 
яғни үлкен уакытта өмір сүреді. Олар кейде (үлы 
шығармалар эркашан) өз кезеңінен тыс уакытта, 
болашакта неғүрлым толыкканды өмір сүреді 
деген сөздері нактылай түсуге мүмкіндікбереді. 
Ондай шығармалар катарына Ж үсіпбек 
Аймауытовтың "Қарткожа", "Акбілек", 
Міржакып Дулатовтың "Бакытсыз Жамал", "Оян 
казак", Мағжан Жүмабаевтың "Шолпанның 
күнәсі", Ахмет Байтүрсыновтың "Қырык 
мысалы”, 1909 жылы жарык көрген данышпан 
Абайдың өлеңдер жинағы, жалпы Алаш 
зиялыларының барлығының бүкіл ғұмырында 
жазган туындылары казак руханиятының 
ернеуінен асып төгілетін саркылмас аса кұнды 
казынасына айналды.

Қазактың дәстүрлі мәдениетінде төзімділік 
адам болмысымен қатар пайда болған, адам 
баласының экзистенциалдык модусы десек 
кателеспейміз. Өйткені, адам әлемі, болмысы ол 
өзіндік бір ерекшеліктерге толы. Көрнекті ғалым 
Т.Бурбаев төзімділік ұгымын былайша 
түсіндіреді: "Төзімділік казак менталитетінде--- 
ерекше орын алады. Ол казак үшін сыртқы 
дүниемен катынас орнатудың және үлттык 
болмысты сактау мен дамытудың ерекше бір 
түрі. Ол ұлтмәдениетініңрухани негізін кұрайды. 
Оның ментальдык феномен ретінде калыптасу 
негізінде мындаған жылдыктарих пен мәдениет, 
уакыт сынынан сүрінбей өткен архетиптер мен 
үлттык болмыстың ішкі аркауы мен жемісін 
кұрайтын дәстүр жатыр. Баскаша айтканда, 
тозімділік феномені Еуразия кеңістігінде мидай 
кайнаған үлттар мен ұлыстардын мэдениеті мен 
оркениеті байланысының жемісі. Шығыс пен



Батыс, үнді, иран, кытай, араб, Византия, түрік, 
монгол, славян өркениеттерінің  өзара 
байланысының нэтижесі.Олар "адам мен 
табиғат", "адам мен когам", "адам мен адам" 
қатынастар жүйесінде өз көріністерін тапкан." 
Олай болса, төзімділік -  болмысты танудың 
мүмкіндігі, гносеологиялыкұғым. Төзімділік- 
саналылыкка яғни танымға тікелей катысты. 
Төзімділік-дәуірмен ілесіп, өз кұнынжоймай, 
эр ғасырды аттаған сайын өзінің кадір-касиет- 
терімен таныла түсетін асыл мұра. Төзімділік 
феномені -  өткен күннен халыктың аузында 
үздіксіз жырланып келе жаткан, жаксылық 
атаулыға жетелейтін рухани мэдениеттің өміршең 
казынасы. Төзімділік -  мэңгілік ұғым. Ол әлемге 
адаммен бірге келген, адаммен бірге жойылмак. 
Төзімділік-танымдыққұндылык, сондыктан ол 
зерттеу обьектісінің өзінде түрады. Ал төзімдіпік- 
тің діни сипаты адамды рухани кеңпейілділікке 
апарады. Кеңпейілділік -  адамдарды діни 
сенімдерінен саяси түсінігі үшін бөлектеп, 
алаламайды. Өзара түсіністік -  ынтымак пен 
бірлік, бауырмалдык, тұтастык кепілі болады. 
Төзімділіктіңдіниұғымын рухани мәдениеттің 
кұрамдас бөлігі түрінде адамның баскалармен 
жэне өзі өмір сүретін қоғаммен катынасын 
байланыстырады, діни сипаттағы ұлттык дэстүрге 
негізделген тэрбиелік мэні, рөлі адам санасын- 
дағы ізгі ниетке кол жеткізеді. Төзімділіктің 
арқасында пенде Тәңір ілтипатымен кешірім- 
ділік, жұмсактык, кішіпейілділік, намыскойлык, 
канагат сияқты касиеттермен безендіріле- 
ді.Төзімділіктөзімсіздікпен күресу аркылы кэміл 
мінез-кұлыкка аукымды кадамдар жасауга 
арналған ерекше табыс кезеңі.

Көзінді аш, оян казак, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты 
Жер кетті, дін нашарлап, хал ьараб боп, 
Қазагым енді жату жарамасты [ 1.231 ].
Ахмет Байтұрсынүлы Абай салған сокпакпен 

жүріп халкының санасын ояту, рухын дерттен 
айыктырудыңемін іздеп, орыс әдебиеті үлгілерін 
пайдаланып, аударма дәстүрі бойынша 
И.А.Крыловтың туындыларын аударып, 1909 
жылы Петербургте "Қырыкмысал" деген атпен 
бастырып шығарды. Үлттыксананынбүршігі он 
үшінде гүл шашкан, бүкіл гұмырын Ресей 
патшалығы эулеті тұмшалаған ұлттық сананың 
ояну дэуіріне жол ашкан кезде ағартушылыкты 
өзінің азаматтык міндеті, дүниетанымының негізі 
деп санады. Ол агартушылыктан өз халқынын 
мұктажын іздеді.

Адамдык диканшысы кырға шыктым,
Көлі жок, көгалы жок- корға шыктым. 
Тұкымын адамдыктың шаштым, ектім, 
Көңілін көтеруге кұл халыктың [1.1.49.70].

деп Ахмет Байтұрсынұлы терең пікірлі 
сөздермен алдына койған максатын ашып 
айтады. Әсіресе, патшаәкімшілігінінотаршыл, 
үстем пиғылы салдарынан ұлттыксанаға, мінез - 
құлкына, бүкіл өмір сүру салтына карсы зорлық, 
зомбылык істердің өршіп келе жатканын сезіп, 
қаламын кару етіп, елдікке, намыска, жігерге, 
еркіндік мұраттарға кұрылган өлендерін жазды. 

Бұл белгі табылып тұр біздің жұрттан,
Т аласып, бір-бірінің жүзін жырткан. 
Алданып арадағы дау шарына,
Қатерден капері жок келер сырттан [ 1.2.50.61 ]. 
деп, И. А.Крыловтың мысалдарын аударғанда, 

соңғы шумактарды өз жанынан косып, 
әлеуметтік, тәрбие, гибраталарлык үлгі ұсынады. 
Адамдар карым-катынасы -  күрделі кұбылыс. 
Олардың арасында міндетті түрде сабырлылык, 
төзімділік болуы керек. Ондай касиеттер бар 
жерде акылдылык міндетті түрде болады. Екі 
адамның бірі акылды болса, оларда бірін - бірі 
түсіну, мінез-кұлык үйлесімділігі болады. 
Адамдар карым - катынасынын әсемдігі - 
түсінушіліктен, сыйластыктан тұрады. Міне, 
осындай көзкарасты Ахмет Байтұрсынұлы 
казактың мінез - кұлкы кеселдерінен арылу үшін 
насихаттайды.

Түзілген кейбір жұртка экімшілік.
Тауыса алман дүние кебін айтып санап, 
Хакім аз іс ететін ғаділ карап.
Залымдар айран ішіп аман кетіп,
Момындар тұтылып жүр шелек жалап. 

[.3.51.49]
Ахмет Байтұрсынүлы адам өмірінде болып 

жаткан түрліше окиғалар мен эр алуан жагдайларға 
адам өз мінез-кұлкымен, болмысымен, кабілет 
деңгейімен жауапкершілікте болуына көп көңіл 
бөлген. Елін бірлікке, ынтымакка шакырды. Ахмет 
Байтұрсынұлынын акыл-накыл тұжырымдары 
"Қазак" газеті аркылы халыккатарап,оны ынталы 
ыкыласпен тындап,кадір тұтады. Оның аударған 
өлендерінде Отанды, халыкты сүю, елдін береке - 
бірлігін сактау, әділеттілікті жактау, жаксылыкка да 
төзімді болу, жамандықка -  пасыктыкка карсы 
тұру,адамгершілік дәріптеліп отырды.

Қайырдың ен абзалы - бұл дүниеде 
Біреуге кысылғандажэрдем бермек. 
Кейбіреу зор бейнетке тап болады 
Кей уакыт аз бейнеттен кашамын деп. 

[.4.54.24] немесе, "Егіннің бастары" мысал - 
аудармасының сонында жазған бір шумак 
өлеңінде былай дейді:

Елде көп бұл Бидайдай адам,-дейді, 
Тәкәппар,- оны халык,- жаман,-дейді,- 
Қалпы емес тэкаппэрлык данышпанның 
Тұтынбабұл мінезді, балам,-дейді. [1.5.27] 
Ал, "Екі шыбын", "Бүлбұл менесек", "Агаш",



"Қартайған арыстан", "Қаскыр мен козы", "Қарға 
мен түлкі," "Арыстан, киік һ ә м  түлкі", "Қаскыр 
ментырна", "Емен мен қамыс" атты мысалдарды 
аударғандағы соңғы өлең шумағының мәніне 
үңілсек, халкының сана - сезімін ояту үшін алдымен 
адамгершіліктің маңыздылығын, караңғылык пен 
надандық шырмауындағы халқы үшін рухани 
дүниені кемелдендіру,мінез-күлыкты жетілдіру 
кажеттігін көрсетеді. "Тоқсан ауыз сөздіңтобыктай 
түйінін” айтып, адам кабілетін талдай отырып, 
сананың ісіне сын салмағын салады. Ахмет 
Байтұрсынүлының өлеңдерінің түпкі идеясы 
ұрпақ өресін атамекенмен үйлестіре карап, оның 
тэлім - тәрбиесі терең философиялык аукымда 
бейнеленеді. Адам бойындағы адамдык 
касиеттерді мадақтаумен қатар, адамға кір 
келтіретін дертті мінез-құлыктардан сақтанды- 
рады. Жеке адамныңбойындағы достык, адалдық, 
ынтымакты, бірлік пентүсіністікті жоғары бағалап, 
рухани құндылық қасиеттер деп есептейді. Ал, 
адамдар қарым-катынасын бүзатын керітартпа, 
іріткі салагын жамандықатаулығатэн іс-әрекеттер 
мен мінез-кұлықтардан арылудың жолын 
көрсетіп,олар коғам, әлеуметтік өмірдің де кас 
дұшпандары деп тұжырымдады.Сөйтіп, Ахмет 
Байтұрсынүлы өз халкының жанашыры ретінде 
халқының болашагы үшін дін мен білім, халык 
тагдыры, әдет-ғұрпы, имандылык пен мінез-күлық 
туралы ой-толғауларды шығармашылық 
мұрасына аркау етті. Қазақи болмыстың рухани 
әлеміндегі сол кездегі өзгермелікті, тіршіліктегі 
тұрақсыздық пен өтпелікті казак халкының 
дэстүрлі мінез-кұлыкерекшелігіндегі төзімділіктің 
байыбына барып, түсініп, адам болу жэне ел-жұрт 
болу багдарын бірге үстап, аталы сөзге токтап, 
салтынан айрылмай өнегелі өмір сүруге 
шакырады.

Кейбіреу көтере алмай жүрсе көнін,
Кейіген сағатындатілейді өлім.
Болады надандықпен зор күнәкәр,
Ісінен кұдіреттіңбілмейжөнін,- [1.6.38 б.] 

деп ойшыл, ақын Ахмет діни дүниетанымның 
көріністеріне ыкылас таныта отырып, тағдыр 
дегеннің бар екенін біле тұра кейіп, жаратушы- 
ныңжазымы- шына карсы тұруды құптамайды. 

"Жазымыштан озмыш болмас" деген сөзді 
Бекер деп пікір ету жарамайды. X
"Алланың адам басы - добы" деген,
Қуса да капай карай домалайды - [ 1.7.24 б.] 

деп, АллаТагала, адам мен иман, жаратылысты, 
тағдырды өзіндік терең философиялык аукымда 
ұрпақ тәрбиесіне ғибрат боларлыктай етіп 
бейнелейді.

Құдайым, жолдас қылма жамандарға,
Көзі тар, көңілі сокыр надандарға, 
Жаксылык етсең де бір, етпесең де,

Жакпайсың кейбір акымак адамдарға,- 
[ 1.8.41 б.] деп ойшыл Ахмет Байтүрсынүлы адам 
туралы ойларында оны тарихтың тұтас бір 
субьектісі ретінде карастыра отырып, халык 
даналығының өзіндік эволюциясын, өміршең- 
дігін ұғындырып, ұрпактардың сана - сезіміне 
эсер етеді. Ежелгі заманнан бері әлеуметтік - 
мэдени мәртебесі жогары намысшыл, өр мінезді, 
доска адал, дұшпанға катал да эділ, кішіпейіл, 
жаксылык пен жамандыкка кайсар, кажырлы- 
лыкпен төзе біліп, өсіп - өніп отырған казак 
халкының болмысын өлендерінде зерделеді. 

Күндесін, шуылдасын кылсын өсек,
Етпелік сөйлеп жүр деп сөзін есеп.
Иттердей үріп - үріп тарап кеткен 
Қояды шулап - шулап үндемесек - [1.9.38], деп 

ел өмірінде, тұрмыс-тіршілікте, мінез-күлыкта 
кездесетін кеселдерді заман келбетіндегі көрінісін 
сипаттай отырып, адамдардыңөзаратүсінісудегі 
олкылыктары мен кемшіліктерін тізіп айта бермей, 
рухани биік түрудың маңыздылығын атап 
көрсетеді. Ахмет Байтұрсынүлының татулык, 
бірлік, мәдениеттілікке, имандылыкка шакырған 
өлендері ел камы үшін жасалған ізгі енбегініңбірі. 
Ахмет Байтүрсынүлының дүниетанымын тану 
аркылы казак болмысын тануга болады. Ахмет 
Байтұрсынүлының шыгармаларында күйкі 
түрмыс көлеңкелеріне көңіл бөлугеуакытбөлмей, 
өмір тұрмысынан биікте, өз заманынан бұрын 
алдағы уакыттарғаұмтылатын ерік-жігері мыкгы, 
төзімді, сабырлы феномен сипатын үлгі етеді.

¥лт үшін кызмет етуді жанынан артык көріп, 
басын бәйгегетіккен Ахмет, Міржакып, Мағжан 
өлеңдерінің мэдени-рухани, элеуметтік мэні 
төркіндес, надандыкты, жалкаулыкты, өнерсіз- 
дікті, жалакорлыкты, жанжалшыл, киянатшыл- 
дыкты төзімсіздіктің кесапаты деп атап көрсетті. 
Ал, канағаттылыкка, еркіндікке, бейбітшілікке, 
бірлік пен тірлікке негіз болатын төзімділік, 
кішіпейілділік, өзгені өзіндей күрметтеп, түсін 
деген идеяларды насихаттады. Алаш зиялыла- 
рының бүкіл ғүмыры арпалыста, айқаста өтті. 
Қуғын-сүргін тозағына төтеп беруге жігер 
берген бойларындағы шыдамды, төзімді, 
касиеттері еді, сөйтіп олардың болмысы күрделі 
дүниедегі төзімділік феномендеріне айналды. 
Алаш азаматтарынын аманатын аркалаған 
М.Әуезов бойындагы күш-куаты саркылганша 
халқыныңжаркын болашагы үшін, әділеттілікті, 
акиқатты келер ұрпакка жеткізу жолында 
"икемді" саясат ұстанып, бүкіл мағыналы өмірі 
төзімсіздікке төзімділікпен өтті. Ол максатына 
жетті де кейіннен былай деп толганады: "Дүниеде 
болып өткен нелер ұлы жандар бар. Олардың -\  
ішінде даналары аз емес-ті. Көбінен калған 
дарынды кітап, үлы шыгармалар саналы



тірлігінде үнемі есще түсіп, катарыңда ілесіп 
жүргендей болады. Біз оларды керегіне карай 
пайдаланамыз" [2.254 б.]. Халык үшін кайгырып, 
уайым жеген, толганыс, дағдарыс, өмірдің 
ащысы мен тұщысын татып, азабы аз болмаған, 
аккан жұлдыздай кыска гұмырында Алаш 
азаматтары агартушылык кызметтерінде казак 
менталитетінің тылсым иірімдерін дөп басып, 
жаркын болашак негізі білім мен ғылымда деп 
көрсетіп кетті. Бұл тұргыдагы М.Әуезов ойы да 
алаш зиялыларының пікірлерімен сабактасып 
жатуы олардың аманатын актагандыгында 
шығар. М.Әуезов:" Ғылым жолында тартыспен 
түскен, бейнетпен келген табыс кана - шын 
мәніндегі кымбаттабыс..., "халык пен халыкты, 
адам мен адамды теңестіретін нәрсе - білім",- 
дейді [2.1.184-282].

Міржакып Дулатов мүраларындагы рухани 
танымдык мәселелерді көтерген "Х азірет 
Сүлтан", "Мұсылман істері хакында", "Адамга 
тіршілік не үшін керек?" макалаларында діни, 
рухани, адамгершілік, әр замандагы түрлі 
халыктың данышпан адамдарынын ойларына 
талдау жасау аркылы бүгінгі ұрпак тәрбиесіне 
қажетгі үлттыктәлімге деген іргелі бетбұрьісты 
білдіреді. Онын агартушылык, жазушылдык, 
акындык, драматургиялыкеңбектерінде казакка 
тән касиет - адам дарга ж аксылык жасау, 
"жаксымен еткен мәжіліс бір сағаты бейне жыл", 
" іс істе, таттулыкка басынды кос, пайда жок күр 
шулаган ерегістен" деген идеяларын бүгінгі күн 
тұргысынан алгандагы сипаты толеранттылык 
мэнге ие екені даусыз. Ал, толеранттылык немесе 
төзімділік аукымындагы ұлттык мінез, ұлттык 
намыс, үлттык дэстүр, әдет-гұрып, салт-сананың 
жойыла бастауы сөз жок, үлттык тіл мен ділдің 
токырауына экеліп согатыны сөзсіз, сондыктан 
Ж үсіпбек Аймауытовтың пікірінш е казак 
мэдениетініцерекшелігін, ішкі әлемін айкындай 
түсетін руханятты сактап калу үшін "ерінбей 
еңбек етуге таудай үміт, табанды кайрат, шамдай 
'мұрат (идея) жалынды жүрек, тереңбілім керек",
- деп жазды. Қазак халкынынсана мэдениеті, рух 
мәлениеті, тіл мэдениеті - үлкен тарих, ұзак 
ғасырлар көшпелі елдің килы - килы асуларынан 
туған күрделі процесс. Pyx мәдениеті күрделі 
әлеумсттік кұбылыс, ол ез заңдылыгымен, 
даралыгымен дамиды. Міне, осы мәселелерді 
Ж үсіпбек Аймауытов әр қазакка ұгымды 
түсіндіріп, пайымдап берген. "Күн көру тәсілін 
сырттан жұктырып, үйрене беруге болады. Pyx 
мәдениетін бөтеннен карызга ала беруге 
болмайды. Алса да, халыктың көкейіне көпке 
дейін конбайды. Ендеше өзімізде де бар дәулетті 
жарыкка шығарып, іске жарауға талпыну 
керек,"- деген Жүсіпбек Аймауытов сөздерінде 
агартушылык, танымдык сарын басым. Осыган

ұксас казакы төл мәдениетіміздш орны мен 
ерекш елігін ін  маңызын атап көрсеткен 
М іржакып Дулатұлы былай дейді: "Баска 
ж ұртты ң алдында б іздін  м<актанарлык 
артыкшылыгымыз бар десек, ол ескілікті халық 
әдебиетіміздін байлыгы. Кемеңгер билер, кең 
ойлы ерлер, топ жарған шешен, тайпалған акын 
бізде болған. Такпаксыз бізде соз сойленбеген. 
Өзге кара халықтардай біздің казак "ертеңгі 
күннің камы үшін" ер кашты болып кажымай, 
кең дүниеде кызык дәурен, ұлы дүбір, шаршы 
тогіта сөз бэйгесіне косылып, жүлде алган жұрт". 
Міржакып Дулатұлы сөздерінің түпкі мәнін 
түсіндірсек, халыктыкболмыспен халыкбейнесін 
толыктырады, халыктыкдүниетанымныңөмірлік 
мэні болашак ұрпакка ганыта білу күндылыгын 
ескереді, казак халкы өсіп - өніп келе жаткан, 
әлеуметтік -мэдени мэртебесі жогары тарихи 
халық, беташар ұлт деп біледі. Міржакып 
Дулатұлының бүл көзкарастары бүгінгі күн 
сұранымдарынатолыгынан жауап береді. Оның 
тереңойлары казак философиясының күрамдас 
бір бөлігі, өткен шакка көңіл аударып. оның 
рухани. мәдени, әлеум еттік м эселелерін , 
мәдениет казынасының кұндылыктарын 
зерттеудің өзі болашак үшін кызмет етудің 
маңыздылыгын арггыра түседі. Себебі, казіргі 
жаьандану жағдайында казак мэдениетінің әр 
заманда шыркау шыңы болып табылған дана 
шешендерін, кемеңгер билерін, батырлар жырын, 
лирикасын, эуезін, макал-мэтелдерін. сөз өнері, 
тіл байлыгы, эсем түрмыс-талғауы рухани 
байлыкты танытатын мол халыктык казына-сының 
өзіндік орнын белгілеп, ұрпактардың одан нәр 
алып, куатты жігермен көркейіп, жанына азык 
беретін маныздылыгын ескеріп, оны сакгап, 
жаңгыртып отыру, ұлттірегінің рухани күші деп 
есептейміз. Өйткені, Алаш зиялы кауымы 
шыгармаларының кай-кайсысын алсакта, эралуан 
бағытының агартушылык - демократтык сипаты
-  азаттык жолын нұскаушы, сана төңкерісіне 
негізделген. Өздерінің шығарма-ларында омір 
философиясы , адамның толерант-ты лы к 
касиеттері аркылы ағартушылыкпен оянуга, ояну
- касіреттіңсырын білуге, басты кесапаттың, кінэні 
сезінуге, сезіну - босгандыкка, еркін жол ашар 
бүлкыныска жетеледі. Адаммен ғана байланысты 
модениетұғымы, адам ұғымыныңмэңгілігі, оның 
адамшылык күны туралы түсініктің еркін арна 
табуын көкседі.

Магжан Жұмабаев өмір сүрген Кеңес жүйесі 
тұсында еркіндік кажеттілікпен алмастырылып, 
ой мен сөз еркіндігі тежелді. Санаға салмак түсіп, 
еркіндіктің шектелуі, сәби жүректі акынды 
мазасыз, көңіл голмаушылык күйге түсірді. 
Өмірінің мәні - озі сүйген халкы, онын тұрмыс 
таукыметін тарткан тозімділігіне жаны ауырып, 
мұң- мұктажын корғауды максат тұтты. Өзінің



терең философиялык ойларында адамзаттьщ 
біртұтас элем екенін, тіптен ешкімнің бір бірінен 
биікпін деп айтуға кұкы жок екендігін білдіреді. 
"Лдам өз халкының адамдарын сүюінің үстіне 
баска халықтардың адамдарын да сүюге міндетті. 
Міндетті гана емес, еріксіз сүймек. Бүл адамның 
жаратылысындағы  негізгі м інез," - деп 
толеранттылыккөзкарасынашып көрсетеді. Бүл 
Мағжанның аскан парасаттылык болмысы. 
Халкы кызыл империяның кұрсауында 
түрғанның өзінде Мағжан жанымен де 
санасымен де азат, еркіндік феномені ретінде 
танылды. Мағжанды мұндай жогары рухқа 
көтерген оның акыл-парасаты, батылдығы мен 
жүректен шықкан ізгі ниеті. Осындай касиетке 
ие жандар ганатөзімсіздікке төзе де оны жеңе де 
алады. Мағжан еркіндіктің элеуметтік негізі 
теңдікте деп түсінген, өз үлтының да ешкімнен 
кем еместігін жырлап, түркілер, олардыңтарихи 
Отаны Тұран туралы өлеңімен тек казак даласына 
ғана емес, бүкіл түркі әлеміне жайылды.

Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе?
Түрікке азаматта ел жеткен бе?
Кея акыл, отты кайрат, жүйірік киял,
Тұранныңерлеріне ер жеткен бе?- [ 3.54.] 

дейді үлтына деген сүйіспеншілігін өлеңмен 
өрнектеген акын Мағжан. Магжан ойларындагы 
теңдік, еркіндік үғымдарының әлеуметтік-саяси, 
моральдык мэні асазор, түркілер үшін ол ынсап, 
кангағат, сабырлылык, біліктілік, білімділік, ерлік, 
төзімділіктүсініктерімен айкындалып отырады. 
Төзімділік кабілет-адамныңтабиғи касиеті, ол 
эрбір адамға тән жэне барлык адамдарға жалпы. 
Алаш ағартушыларының экзистенциалдык 
такырыптағы шыгармалары адамға сабырлы- 
лықтың, төзімділіктің, кішіпейілділіктің жолын, 
мэні мен кұндылығын түсіндірумен мәңгі. 
Олардың сабырлылык, кажымас кайрат, 
жігерлілік пен төзімділік жоніндегі түсінігі мен 
кезқарастары -  мэнін жоймайтын кұндылык. 
"Адам өзініңәрбір ойына, әрбір ісіне ішінен бака 
беріп отырады. Ізгі ой, ізгі іс адамда жағымды 
сезім тугызады. Адамға калайда болса, кашан да

пайда келтіретін ой һ э м  ізгілік... Ізгілікке үмтылу, 
жауыздыктан безу -  адамның жаратылысының 
өзінде бір нәрсе,"- [3.1.147] деп жазды Магжан 
Жұмабаев. Ойшыл Магжанның түсінігінше, 
адамның жан дүниесінің іздейтіні -  руханият, ал 
оны болашакка жеткізу үшін әрбір заманда, 
когамда рухты сабактастырушы, жалгастырушы 
адамдар болады, олар өздерінің дұрыс өмір сүре 
білуін өзгелерге де үсынады. Ал, дүрыс әмір 
сүру эрекетінің басты шарттары адамгершілік, 
озгені өзіңдей түсіну, бірлік, ынтымак, 
жанашыршылдык, сабырлылык, канагатшылдык. 
Егер адамның іс-эрекетін бағалауда жасандылык, 
эділетсіздік болса, ол сенімге дактүсіреді, рухты 
жасытады. Магжан акынның түсініктері 
әлеуметтік маңызга ие. Алаш зиялылары өз 
өмірінде болып жаткан түрліше окиғалар мен 
әралуан жагдайга халык тагдыры үшін де 
жауаптымын деп санап, мұндай жәйттің орын 
алуын өз мінез-кұлкымен, болмысымен, 
кабілетініңдеңгейімен түсіндірді.

Қазак ағартушылары, атап көрсеткеніміздей 
адам пайда болғаннан бастап, оның бойында бар 
төзімділік касиетті онын негізгі армандарымен 
камти огырып, шыгармаларына аркау етті. 
Нактыракайтканда, шыгармаларынан түсінетіміз 
адам бойындагы баска касиеттермен түтас, өзара 
ыкпал ету нэтижесінде төзімділік касиеті 
жаксылыкка, парасаттылыкка жетелейді. Егер, 
тозімділік жеке дара болса, адам кұрсаулы, амалсыз, 
ыктиярсыз, көнбіс деңгейде калып, ол кері 
жағымсыз мінез - құлыкты берер еді. Ынжык, 
жігерсіз, одан келіп, жауапкершілікті сырты 
күштерге арта салу, калыптаскан тіршілігін бәз 
баягыша жалғастыра беруге дәрменсіздік- міне, 
осының бәрі шыдамдылык, төзімділік, сабыр- 
лылыктың элсіреуінен келіп шығады. Төзімділік 
күбылысы -  ұлттык көріністерді бейнелейтін 
адамнын дэстүрлі өмірініңэтно-мэдени, элеуметтік 
ортада рухани жетілу деңгейі мен багытын өзгені 
тану,түсіну, кішіпейілдік, адамнын рухани өмірін 
жетілдіретін түтас түсінік, белсенді козкарас.
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Резюме

В статье рассматривается проблемы толерантности в творчествах интеллигенции Алашорды.

Summary

In this article consi derated the problems of tolerants in creative work Alashordy intelligentsia.


