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Мұхтар Әуезовтің «Абай» романы – бүкіл совет

әдебиетінің аса үздік жетістіктерінің бірі. Осынау

нағыз кемел шығарманың авторы – дарынды жазушы

ғана емес, талғампаз зерттеуші де болды.

Қ.И. Сәтбаев



бүкіл поэзиясы, оның жаңа

өлеңінің, өмірлік қуатқа толы

Абайдың  

лебізді, орамды  

образдарының күші қазақ қоғамын ескірген

идеялар мен сезімдер шеңберінен шығарды.

М.Әуезов







Туған халқының өткендегі ауызша, жазбаша

ескерткіштерде сақталған

терең бойлаған Абай сол

ақындық

мөлдір

мұрасына

бұлақтан

құнарлы нәр алып, өз поэзиясын молықтыра білді.

М.Әуезов

өскен ел – мәдениетҒылымы  

тарихында Ғылым –

тәрбиесі өркендеген

шын өскен ел.

ел – өсер ұрпағын,

халық қоғамын шын көгерткен ел

М.Әуезов
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Т.6: Ұлттық тәлім-тәрбиелік ғылымдардың
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Арна» баспасы, 2020. - 400 б.



Жұртбай Тұрсын. Біртұтас алаш идеясы. -

Алматы: «Орхон» Баспа үйі, 2014. - 368б.









Абай деген – терең теңіз, алып

мұхит. Абайды таныған сайын, оның

түбіне маржандарын алу үшін сүңги

беруің керек. Ал мен оның бетін ғана

қалқыдым

М.Әуезов

Өлең жырлар, тапқыр шешендік

сөздер халықтың қоғамдық және рухани

өмірінде көрнекті орын алды.Сол кездегі

мақалдар мен мәтелдер, шешендік сөздер

сөз өнерін халықтың аса қадірлегенін

көрсетеді

М.Әуезов

Ө нер атаулының  барлығы  да қай

елде, қай түрде туса сол ортаның
шартынан,  

қалпынан

өз  

туады.

тонын киіп, соның

топырағының

Сол ортасының

іші – бауырынан

шыққан суреті сияқты болып туады

М.Әуезов







Абай лебі, Абай үні, Абай

тынысы - заман тынысы,

халық үні. Бүгін ол үн біздің де

үнге қосылып, жаңғырып, жаңа

өріс алып отыр.

М.Әуезов





























фигура возрожденческого масштаба.Мухтар Ауэзов  

Такие проявляют себя во многих областях духовной

жизни общества. Они влияют на всю культуру в целом.

М.Ауэзов – первый профессиональный драматург, первый

один из первыхрежиссер и организатор театра,

журналистов и прозаиков, первый литературовед, даже

игрок первой футбольной команды в Казахстане.

Олжас Сулейменов

Қазақстан үшін Әуезов - екінші Абай, біз

үшін – шығыстың Шолоховы, бұл жазушылар

келген

түрде

өздеріне дейін әлемге беймағлұм болып  

орасан  зор халық өмірін классикалық  

ашып берді

Николай Погодин
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