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Ер і м  деп епі таныған. ер болып епін танытқан 
тү л ған ы  ж ул аы зға  те ң е й м із . Ж у л п ы з  -  
Зиік. Аспан элемін тумшалаған тылсым аүнпені 
ө т к і р  сәулесімен тіліп өтіп, оттай жаркдэірапаы. Өзгеаен 

ойы 8пік, ө р іс і  кең. ақылы аара. ерек тулғалар ғана сол 
жарык, жулаызға теңелері анық. Тек қазақ халқының 
көгінае ғана емес, элем ғылымының кеңістігінае ж ү л п ы з  
Болып жарк,ы раған ғалы м -  Қаны ш  Пмантайулы  
Сәтоаев. Көк жүзіняе маржанаай тогіліп, жамырасқан 
мы ң сан ж үлаы заараы ң 5 і р і  акад ем и к Қ.СэтБаев  
есімімен аталааы.

Ғұлама ғалым Кэныш Имантайұлы 
да бала болған. Халқымыздың 
ардақты ұлдарының бірі, әлемге 
танылған көрнекті ғалым Әлкей 
М арғұлан : «Қаныш  - аяулы 
ғалымдығымен бірге, халықтың 
сүйген ұлы, бар өмірін, білімін ел 
и г іл іг і үшін сарп еткен адам. 
Сондықтан жарқын бейнесі біздің 
жас ұрпақтар үшін аса қадірлі, аса 
қымбат.

азамат боларын аңғарғандай. Осы 
ойға жетелейтін дүние -жазушы 
Мұхтар Әуезовтің Алматыдағы музей 
уйіндегі суреті. Осы суретте бір үйдің 
баласындай нық тіресіп үш жас жігіт, 
уш студент отыр. Олар - Қаныш 
Сәтбаев, Әлкей Марғүлан, Мүхтар 
Әуезов. Елде кеңес үкіметі орнап, 
көзі ашық азаматтар балаларын 
оқытуға үмтылып, Ленинградқа білім 
іздеп барған қазақ балалары көп

естеліктерде. Қаныш жер қойнауын 
терең зерттеген ғалым бола түрып, 
халқымыздың әдебиетін, әнерін, көне 
сапт-дәстүрлерінің өнегелі түстарын 
дамытуға барынша үлес қосты. 
Географ иял ы қ зер ттеул ер м ен  
айналы са ж үр іп , халы қ ауыз 
ә д еб и ет ін ің  қазы насы н тер іп , 
фольклорлық байлық көзін ашуға 
күш жумсаған Шоқан Уәлихановтың 
еңбегінен үйренгенін байқатады.

Сармрю
ст ш

Қ .И сабаев: «Қаныш аға 
креслосына аркдсын тигізіп, 
шалқалай отырды. Маған ол 
кісінің бүлай отырысы қүз 
басына барып қонған ақиық 
қырандай елес берді.

-Халық нені арман етсе, 
жазушы қаламына сол тиек 
болу керек қой деймін», - 
деп шығармашылық туралы 
пікірлескенін еске алады.

Жазушы естелігіндегі осы 
бір шағын штрихтың өзі 
Қаныштың ел сеніміне ие 
болған улкен азамат екендігін, 
ел сенім артқан нар жүкті 
атқара алатын би ікт ікте  
екендігін танимыз. Қаныш 
Сәтбаев осылай бала кезінен 
ауырлықтан, қиындықтан 
тартынбай, ел мүддесі үшін 
қасқал д а қты ң  қаны ндай 
болса да еңбек етіп, үлес 
қосуға үмтылды. Оның бапа 
кезінде де, ғалым ретінде 
таны лы п, қүлаш ын кең  

сермер кезінде де тар жол, тайғақ 
кешулер аз кездескен жоқ. Ел 
азаматтарының басына төнген қуғын- 
сүргін оны да айналып өтпеді. Жақсы 
мен жайсаңды жаппай тергеуге апған 
НКВД ғалымның сіңірген еңбегіне, 
кеңес үк ім етін ің  экономикасын 
дамытуға, өндірісті нығайтуға қосып 
жатқан теңдесі жоқ үлесіне ден 
қойып, есептескісі келмеді. Ғыльіми 
ортаның да ашқан жаңалықтарын, 
зерттеулерін бірден қабылдамаған 
кездері аз болған жоқ.

1934 жылы қараша айында 
Одақтық Ғылым академиясының 
сессиясында Қ.Сәтбаев «Мыс, көмір, 
темір, марганец рудалары және 
Жезқазған-Ұлытау ауданының басқа 
да қа зб а  байлы қтары » атты 
тақы ры пта  баяндам а ж асап, 
Жезқазған пайдалы кен орнының, 
тұтас Жезқазған-Ұлытау ауданының 
кен байлығын жан-жақты дәлелдеп

бүрынғьщан да көбейте түсті.
Бүл ғалы м ны ң із д е н іс ке , 

зерттеулерге толы еңбек жолында 
кездескен  қиы нды қтарды ң бір 
көрінісі ғана. Ғалымның бойындағы 
қайсарлы қ пен өз іс іне деген 
сенімділік, жоғары білімділік, тереңдік 
қандай  да ке д е р гіл е р  мен 
қақтығыстарда, пікірталаста жеңіс 
туын жоғары кетеріп шығуына 
себепкер болды.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Э.Назарбаев 1998 
жы лды ң 25 қазаны нда  
Қ .И .С ә тб а е вты ң  100 ж ы лды қ 
мерейтойына дайындықтың барысы 
жөнінде өткізілген кеңесте «Менің 
ойымша Қ.И.Сәтбаев - кешегі өткен 
Кеңестер  О дағының ғана үлы 
адамдарының бірі емес, ол етіп бара 
жатқан ғасырдың ұлы перзенті. Тап 
осындай шыңдарға Қазақстаннан да, 
қазақтардың арасынан да ешбір 
адам көтерілген емес» деп атап 
көрсетті.

Павлодар қаласындағы №22 
жалпы орта білім беру мектебінде 
Республика күні және облысымыздың 
65 жылдығы, білім ордасының 20 
жылдығына орай тарихи-өлкетану 
мұражайы ашылып, оған қазақтың 
туңғыш академигі Қаныш Сәтбаевтің 
есімін берді.

2001 жылдан бастап 
С.Торайғыров атындағы мемлекеттік 
университетін ің  ректоры Ерлан 
Арынның бастауымен Павлодарда 
Халықарапық Сәтбаев оқулары етуде. 
Қорытындысында оқушылардың, 
студенттердің, жас ғалымдардың 
ш ы ғарм аш ы л ы қ м ақалалары , 
еңбектері жыл сайын жеке кітап 
болып шығуда. Мәселен, 2001 жылы 
ол екі томдық болса, былтырғы жылы 
20 том, ал биыл 22 том болып 
шықпақшы.

2006 жылы «Культура» (Москва 
қапасы) каналының демеушілік етуінің 
арқасында «Феномен Сатбаева» атты



"Қаныштың туып-өскен, бала 
күнінде ойнак, салып, қызықтаған 
жері, арқаның бір сұлу өлкесі - 
Баянауыл тауының сыртқы бөктері - 
Ақкелін. Бұл тауларды орай ағып 
өтетін өзенді - «Ащының суы» дейді. 
Оған құятын екі сала бар: бірі - 
Айрық, бірі - Сарықамыс. Қаныш 
сол Айрық сайының биік жағасында 
ерте заманнан келе жатқан өзінің 
ата-бабасының қыстауларында, 1899 
жылы сәуір айының 12 күні жарық 
дүниеге  келді» - деп ерекш е 
мақтанышпен жазады.

«Болар елдің баласы бірін-бірі 
батыр дейді» - дегендей, Баян 
өңірінен тулеп шыққан осы екі 
суңғыла ғалымның жас кезінен-ақ 
бір-бірінің елдің мәртебесін көтерер

еді. Сол шоғырдың ішінен Қаныш, 
Әлкей, Мүхтар шок, жүлдыздай бөлек 
тускенін қалай кездейсоқтық дерсің. 
Сол ушеудің бірі - М.Әуезовтің де 
«Абай жолы» сек іл д і ке се к  
ш ы ғармаларымен елін әлемге 
танытқанын өскелең елдің өркенді 
ұрпағы умытпасы кәміл.

Қаныш тың жасты қ шағынан 
ғы л ы м -б іл ім  жолы нда ел ін ің  
болашағын ерте ойлап, ізденіп, сан- 
салалы ғылымды игеруге мұмкіндік 
алды. «Қаныш Имантайулының азамат 
болы п қалы птасуы на Абай 
Қунанбаевтың, Шоқан Уәлихановтың, 
Ы бы рай А л ты нсаринн ің ,
Султанмахмут Торайғыровтың өмірі 
мен еңбек жолы улкен эсер етті» 
деп ж азады  ғалы м  туралы

Қаныш ауыз әдебиетін зерттеуді 
Баянауылда бастаған. Осы ізденісін 
студент кезінде жалғастырды. Қаныш 
туралы зерттеулерде жиі көрсетілетін 
осы деректер ғапымның жас кезінен- 
ақ дария тең ізге жұзіп шығуға 
ә з ірл е н ге н  те ң ізш ід е й  үлкен 
дайындық, кең талпыныс жасағанын 
аңғартады. Сол секілді, Қаныш 
Имантайулы қазақ орта мектебінің 
төменгі және жоғарғы сыныптарға 
арналған «Алгебра оқулығын» 1919 
жылы жаза бастаған. Осы жұмысын 
да студент кезінде жалғастырып, 
1924 жылы аяқтаған.

Міне, осы кезеңнен бастап 
халықтың ой-өрісі, муң-мүқтажын 
ойпап, ел келешегі ушін білек сыбанып 
кіріскен Қаныш туралы жазушы

берді. Осы баяндаманың негізгі 
хабарлары сессияның шешіміне 
енгізілді. Бірақ кедергі деген тағы 
да алдан шықты. Одақтық геолком 
Жезқазған кенінің молдығына іш 
тартып сенбеді, геологиялық-барлау 
жұмысын ақшамен қамтамасыз 
етуден консерваторлар бас тартты.

Осындай ауыр кундерде асқан 
табандылық көрсеткен ғалым өзінің 
зерттеулеріне деген берік сенімнің 
арқасында 1934 жылы Одақтық ауыр 
ө н е р кә с іп  халы қ ком иссары  
Г.К.Орджоникидзенің қабылдауында 
болып, Жезкэзған кен орнының зор 
мүмкіндігіне сендіре білді. Барлау 
жүмыстарын қайта қаппына келтіруге 
мүмкіндік туды. 1937 жылы мыс 
қорының жаңа есебі оның мөлшерін

деректі фильм тусірілді. Ол биылғы 
ж ы лды ң науры з айы ны н 26 
жулдызында «Хабар» арнасы арқылы 
көпшілікке көрсетілді.

Биылғы жылы облыс әкімшілігінің 
демеуімен Том университетінің 
алаңында (Томск қаласы) және 
Павлодар қаласындағы Қ.Сәтбаев 
алаңында академикке ескерткіш 
орнатылмақ.

Қ.Сәтбаевтың еңбек жолы, өмір 
жолы, ұрпак, касиет түтатын ақ жол- 
аталар жолы адастырмайды.

ОралВек К.ОЖАНОВ.
Қ.Сәтбаев атындағы тарихи- 

географиялық 
қоғамдық қордың директоры.


