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О.Ж.ТЕМІРБЕКОВ

АБАЙ ОРТАЛЫҒЫ – БЕЛАРУСЬ АСТАНАСЫНДА

Мемлекетаралық біліми-ғылыми ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті мен Беларусь ұлттық техникалық университетінің арасында құрылған 
консорциумның негізінде Минскіде Абай атындағы қазақ тілі, тарихы және мәдениеті орталығын 
ашу жоспарланған болатын. Осы шараны салаландыру мақсатында Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің делегациясы 10-12 мамыр аралығында Беларусь республикасының 
астанасында болып қайтты. Делегация құрамына ЕҰУ проректоры, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, белгілі алаштанушы Д. Қамзабекұлы, қазақ әдебиеті кафедрасының доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы О. Темірбеков, Қазақстан тарихы кафедрасының 
оқытушысы Д. Саябаев кірді. Сапардың алғашқы күні ЕҰУ делегациясын Беларусь ұлттық техникалық 
университетінің бірінші проректоры, Беларусь ҰҒА корреспондент-мүшесі, профессор, еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері Ф. И. Пантелеенко қабылдады. Кездесу барысында екі оқу орнының бүгінгі хал-
жағдайы, болашақ ынтымақтастық жоспары талқыланды. Сондай-ақ осы кездесуден соң аталмыш 
оқу орнының бірінші проректоры қонақтарды жуық арада ашылуға тиіс Абай атындағы қазақ тілі, 
тарихы және мәдениеті орталығымен таныстырды. Одан соң делегация өкілдері терең тарихы бар 
университет мұражайын, жаңа заманғы ғылыми жетістіктер көрмесін тамашалады. Сапардың екінші 
күні делегация өкілдері Беларусь ұлттық техникалық университетінің Басқару технологиясы және 
гуманитаризациялау факультетінде болып, Л.Н. Гумилевтің 100 жылдығына орай оның өмірі мен 
шығармашылығына және Абайдың дүниетанымы мен философиясына арналған дөңгелек үстел 
өткізді. Шара барысында Д. Қамзабекұлы жиылған жұртшылықты Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің бүгінгі хал-жағдайымен таныстыра келіп, Абайдың қазақ мәдениеті мен 
руханиятындағы алар орнына, Л.Н. Гумилевтің өмірі мен шығармашылығына кеңінен тоқталып 
өтті. Ал О. Темірбеков дөңгелек үстелге қатысушыларды Абай философиясының жай-жапсары, қыр-
сырымен таныстырып өтті. ЕҰУ ғалымдарының баяндамалары жұртшылықтың қызығушылығын 
тудырып, Абайдың тұлғасы мен дүниетанымына қатысты көптеген сұрақтар қойды. Сапар барысында 
университет басшылығы қонақтарды Беларусь халқының салт-дәстүрі, төл мәдениетімен таныстыру 
мақсатында Минск қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан «Дудутки» атты этнодеревняға экскурсия 
ұйымдастырды. Қонақтар Беларусь халқының бай салт-дәстүрімен, ежелгі тұрмысымен жете танысып, 
қолөнер шеберлерінің шеберханаларындағы жасалып жатқан бұйымдарды көзбен көріп, қолымен 
ұстауға мүмкіндік алды. Этнодеревня мамандарына Қазақ елі салт-дәстүрі, этнографиясы туралы 
мағлұмат берілді.  Сапардың үшінші күні делегация өкілдері Беларусь астанасы – Минск қаласын 
аралап, оның көрікті жерлерімен, ХV ғасырдағы қаланың ратушасымен танысты. Делегация өкілдері 
Беларусь халқының таза пейілі мен қонақжайлығына, қазақ халқына деген риясыз көңілдеріне дән 
риза болып елге оралды.

 

ОРТАЛЫҚТЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫ

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Беларусь Республикасына 
сапары барысында Беларусь ұлттық техникалық университетінде (БҰТН - БНТУ) Абай атындағы 
қазақ тілі, тарихы және мәдениеті орталығының ашылатындығы мәлімделген еді. Міне осы айтулы 
ісшара 2012 жылы 18 мамыр күні жүзеге асырылды. БНТУ – бұл елдің техникалық университеттерінің 
флагманы. Мұнда 35 мыңнан астам студент оқиды. Мыңдаған тамаша кадрлар дайындаған. Университет 
түлектерінің қатарында Нобель сыйлығының лауреаты, академик Жорес Алферов бар. Осындай беделді 
университеттің Бас ғимаратының үшінші қабатындағы кең дәлізге халық көп жиналды. Қазақ-беларусь 
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сазы мен күйі ісшараға ерекше реңк берді. Осы университеттің әскери-техникалық факультетінде 
оқитын Қазақстаннан барған қазақ студенттері өздерінің ұлттық өнерімізден мол тағлымы барлығын 
паш етіп, қазақ күйлерінің інжу-маржанын домбырамен мөлдірете, ерекше шеберлікпен  тартып, 
салтанатқа тамаша, көтеріңкі сипат берді, осылайша жиналғандарды қазақ мәдениетінің бір қырымен 
таныстырып та үлгерді. Қазақ, орыс, беларусь тілдерінде Абай өлеңдері оқылып жатты. 

Орталықтың ашылу салтанатына қатысып, сөз сөйлеген  Қазақстан Республикасының Беларусь 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті елшісі Ерғали Бөлегенов қазіргі кезеңдегі қазақ-беларусь 
қатынастарының бар салада интенсивті дамып отырғандығын айта келе, әсіресе жоғарғы оқу 
орындары, ғылым, мәдениет салаларындағы байланыстарды  ерекше атап көрсетіп, соның бір белгісі 
– бүгінгі Абай атындағы орталықтың  ашылуы деді. Елші таяу арада Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінде ашылмақ беларустың белгілі жазушысы Янка Купала атындағы беларусь 
тілінің, тарихы мен мәдениетінің орталығы Қазақстанда қызмет жасайтын этномәдени бірлестіктердің 
қызметіне, беларусь тілін, тарихы мен мәдениетін білуге нақты тірек-база болатынын атап өтті. 

Бұдан кейін сөз алған Беларусь ұлттық техникалық университетінің ректоры, Беларусь ұлттық 
академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор Борис Михайлович Хрусталев 
өзі басқарып отырған оқу орнының Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетімен ғылыми 
байланыстардың нақты да жан-жақты өріс алып отырғандығын, оның келешекте әр түрлі бағыттарда 
көп салалы сипат алатындығын  сөз ете келе, Абай атындағы рухани сипаттағы орталықтың ашылуына 
ерекше тоқталды. Ректор, әсіресе Абай дүниетанымының әлемдік маңызына тоқтала келе қатысушылар 
назарын Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерей тойының ЮНЕСКО шеңберінде аталғанына 
ерекше назар аударып, осы фактінің өзі-ақ Абайдың әлемдік мәдениеттегі қандай тұлға екендігінің 
айқын дәлелі деді. Академик өзінің Абай шығармашылдығы мен тұлғасына шын сүйспеншілігі мен 
құрметін білдіріп,  оның кереметтігі -  сол заманда-ақ Қазақ даласында отырып әлем поэзиясының 
алыптары - Гетенің, Байронның, Пушкиннің, Лермонтовтың шығармаларын аударғанын ерекше 
ықыласпен айтты. 

Бұдан кейінгі сөз Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіның осы ісшараға арнайы 
жіберілген өкілі – Саясаттану кафедрасының профессоры, саяси ғылымдарының докторы Нәубәт 
Қалиевке берілді. Осы сәтте Төтенше және Өкілетті елші Ерғали Бөлегенов микрофонды алып: 
«Нәубәт Қалиұлының бұл сапарға келуінің негізі бар - бұл кісі сол Абай туған өлкенің тумасы, Абай 
әлемін жақсы біледі, әрі Бірінші сайланған Парламент Мәжілісінің депутаты, ал депутаттар «бұрынғы» 
- (бывшыми) болмайды» деген пікір айтты.

Профессор Н. Қалиев өз кезегінде егемен елдің ұлттық техникалық университетінде  Қазақ тілі, 
тарихы және мәдениеті орталығының ашылуы фактісінің өзі аса маңызды оқиға екенін, бұл ЖОО 
басшылығының студенттердің гуманитарлық дайындығына ерекше бет бұрысының дәлелі екенін 
айта келе, БНТУ басшыларына Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықовтың, 
республика жұртшылығы атынан рахмет айтып, ерекше ризашылдық білдірді.  «Ал бұл орталықтың 
ұлы Абайдың есімімен аталуы, деді бұдан әрі шешен, - табиғи да заңды. Өйткені Абай қазақ 
әдебиетіндегі, мәдениетіндегі ұлы реформатор, ұлтымыздың рухани көсемі әрі айнасы. Оның дүние 
танымы әлемдік деңгейдегі құндылық. Абай адамзаттың перзенті әрі мақтанышы. Адамды құрметтеу, 
адамның жан дүниесінің байлығы мен тылсым сырына үңілу, үнемі білімге, ғылымға, имандылыққа 
ұмтылу - ойшылдық жастарға басты мұраты болатын. Абай данышпан ХІХ ғасырдың 70-жылдары-ақ 
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп!» деген еді. Бұл бүгінде әлемдік ең басты құндылықтың бірі. 
Жаңа академик Б.М. Хрусталев Абай Гетені аударған деді. Осы ойды нақтылай түсіп мен мына бір 
мысалды айтқым келеді. Қазақстанда қазақ, орыс және неміс тілдерінің білгірі, танымал әдебиетші, 
сыншы Г. Бельгер тұрады. Оның пікірінше Абай аударған Гетенің «Қараңғы түнде тау қалғып» атты 
өлеңі рухы жағынан, эстетикасы жағынан Гетеге Лермотнов аудармасынан гөрі жақынырақ, терең 
үндес дейді. Біз бұл жерде Лермонтов шеберлігі мен суреткерлігіне көлеңке түсірейік деген ойдан 
аулақпыз. Әңгіме маманның пікірі арқылы Абай шығармашылдығының ерекшелігін көрсету. Абай 
адамзатқа ортақ. Одан беларусь жастары да өз талғамы мен ізденісіне қанағат алары хақ».

Орталықты ашудың рәсімдік лентасын Төтенше және Өкілетті елші Ерғали Бөлегенов, БНТУ 
ректоры, академик  Б. М. Хрусталев, ЕҰУ өкілі профессор Н. Қалиев қиды. Ісшараға Беларусь 
Республикасы білім минстрлігінің, Минск қаласы атқару комитетінің өкілдері қатысты.

Профессор Н. Қалиев өз атынан Орталыққа «Абай елі» көркем альбомын (авторы С. Оразалин) 
сыйлады.
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