
ЖУРНАЛЕй САИЫН ШЫҒАТЫН КОҒАМДЫК-САЯСИ. ӨДЕБИ-КӨРКЕМ ЖӘНЕ СУРЕТТІ



Джавахарлал НЕРУ

Ж ИҺАН  " )

(Түрмедеи жазылған хаттар)
Аударған — Әбілмәжін ЖҮМАБАЕВ

Г ///Ш Я 2*
ж  м '  *  лг * 7

Унйі халқының үлы перзенті, аса ірі саяси ж&немемлекет қайраткері, жаңа іноияньщ түңгыш премьер- 
министр* Джавахарлал Нерудің(1889-1964) иЭлем тарихына кеэқарас” а тты атак,ты үш тамдықкітабы 
отызыншы жшдардың бас кезінде, өзі түрмеде отырган уақытта он-он үш жас шамасындагы қызы Индирага 
(Ганди) жолдаган хаттары түріндежазшган. Автордың идеялас серігі В.Кришна Менон оны үлы тарихиш, 
білімдар -энциклопедияшы ретінде суреттесе, қызы Индира Ганди бүл кітаптарды қазіргі үнді оиымың 
классикалық туындысы деп атады. Журналымыздың осы санынан бастап журнал оцырмандарының
өтініштеоінс ооай сол кітаптан узінділер бере бастаймыз.
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сабақтары

1931 жылдың 5 қаңтары.
Қымбагтым менің, саған ие туралы жазсам екен? Сөзімді неден 

бастасам екен? Өткөн эамаидар туралы ойласам көз алдыма 
саисыз суреттер қалқып келіп гүра кллады, солардың кейбіреуі 
өзг елерінен гөрі көбірек кідірістөйді булар менің ең жақсы көретін 
суреттерім солар туралы ойға шомамын да өріксіз еткениің 
оқиғаларын бүгінгі жағдайлармвн сальютырып, солардан тиісті
внеге, болашакла бағдар алуга тырысамын Галереядағы ешбір 
жүйесіз, ретсіз іліне салған сурвттер секідді біздің саиамызды 
жосықсыз ойлар мен жөноз бейиелер жаулал алып аласапыран 
куй көшіп жүрміэ ғой Бүған, бәлкім. біздің езіміз ғана юиәл вмөс 
шығармыз Әлбетте, біздің көбіміэ-ақ сол окиғаларды қиял аркыяы
тігісіи жатк.ызыл, реттеп шығар 
едік Бірак. бағзы бір кездері сол

)зі кісі таңқаларлық 
сокдай. оның ешбі р

Микфпммаже поның

Италияны жаратты.

жүйеге түспей қоятыиын қдйтерсің.
Әл« есімде, меи саған жаэған бір 

хатымда, тарихты оқып-білу бізге 
әлемнің өте баяу, бірақ үздіксіз 
прогресс - ілгерілеу жолымен жүріп 
келе жаткднын көрсегетіні жәйлг, ен 
әуелгі тым қарапайым хайуандарды 
олардан гөрі күрдвлрек, жетілген
хайуандардын тықсырыл тастағаны, ал ақырында ен мәртебел 
хайуаи-адамның пайда болғаны туралы және өзінін зейіи-зердесі 
аркасында онын бәрінен де асып түап, салтанат құрғаны туралы 
жаэған едім Енді бір хаттарымда мен саған кооперация яғми 
бірлескем енбек идеясының қалай дамығаиыи, жалпы жүрттың 
игіл»гі жолыидағы бфлескен еңбек неліктен біздің мүратымыз 
болуға тиіс екенін түсіндірмек болғаи едім біра* к ей у акт а

еткеніміздің кейбір кезеңін көңіл көзімен шолып шықсақ, сол 
идеалға там-түмдап болса да жақындай түстік-ау немөсе біз 
өркениетті ел болып алдыңғы қатарға шықтык-ау дегенге сену 
мүлде К.ИЫН. Егер бүгін мемлөкет немесе халық екінші бір жүртка 
бас пайдасын ойлап, менмендікпен соқтығып жатса, ие бір адам 
баскд адамды канал жатса - ушпақка жеттік деп кдлай айтарсың, 
еңдеше бізге бүгіи де ынтымақты карым-катынас жетіспей жатыр. 
Прогресс жолымен жүргенімізге миллиондаған жылдар өтсе де, 
біэ со баяғы тартыншак. шала-шартык күйімізде кала берсек. 
езімізді акыл-есі бүтіи, ойлы, саиалы жаидар сияқты жүріп-түра 
білуімгз үшін, бізге енді бүрынгыдан әлдеқайда үзақ уақыт керек 
болатын шығар Кейде біз тарихтың еткен бір кезендері туралы 
окыпбілеміз. олар бізге мәдениеті мөнөркемиетініңдеңгейі биіктеп 
кеткен заманнан тәуірірек болып көрінеді Соңдықтан да біз осы 
өлем ілгері жылжып бара ма. әлде кері кетіп жатыр ма деп

күмөидана түсетін төріздіміз. Ал
біздің өз еліміэдің еткен 
замаңдарда, қай жагынан алсақ 
та, тап қазіргіден әлдеқайда 
артық, жаркын кезеңдері 
болғаныка күмән келтірмейміз 

Бүл - рас. кадым замаидарда 
Үндия, Египет, Қытай, Греция 
сияқты баска да елдердің жарқын 
да жайлы кезеңдері болтан, бірақ 
солардың көптен-кебі артта 

кзлып, кері кетті. бірак, буган қарап боркеміктенуге болмайды. 
Әлем уланғайыр, бірақ белгілі бір уақыт мөлшерінде багзы бір 
елдердің жоғарылап, енді біреулеріиің темендеп хетуінен түтас 
әлемнң мүрты да кисаймайды

Бүгінгі таңда кептеген адамдар біэдің еркениетіміа бен 
ғылымымыздың ғажайып керемЁттерін мақтаи етуге бейім ту рады.

АКЫЛ-ОИ АНТОЛОГИЯСЫ
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Эрине, ғылымның небір керемегтер жасағаны



қандай курмет-қошеметке болса да лайық. Ал бірақ көп 
мақтанатындар арасынан шыққан үлылар өтө сирөк. Тағы да ествн 
шығармайтын бір нәрсе -  басқа хайуанаттармен салыстырғанда 
адамның прогресі кеп жағдайда онша озық түсіп жатқан жоқ. Бұл 
пікір қисынсыз да болып көрінуі мүмкін, мұның мәнін түсінбеген 
адамдар оны күлкіге айналдыруы да ғажап емес. Сен жуықта ғана 
Метерлинктің “Бал арасының тіршілігі”, "Термиттөрдің тіршілігі” 
мен Құмырсқалар өмірі” атты кітаптарын оқып шықтың. Сол бір 
жәндіктерде қандай әлеуметтік ұйым болатынын біліп, қайран 
қалған шығарсың. Тірі жәндіктер ішіндегі ең елеусізі ғой деп, біз 
оларға биіктен пандана қараймыз. Дегенмен де осынау титімдей 
тіршілік иелері жалпы көптің игілігі үшін ынтымақтасуға, әзін-өзі 
қүрбан етуге адамнан гөрі артығырақ машықтанған... Термиттердің 
өз достары үшін өздерін қүрбандыққа шалатынын оқығалы бері 
менің жүрегім олар дегенде жылып сала беретін болды. Егер әзара 
ынтымақтасу мен көпшіліктің игілігі үшін күрбан болуды 
өркениеттің өлшемі деп есептесек, онда біз термиттер мен 
қүмырсқаларды бүл істе адамдардан асып түседі деп айта аламыз.

Біздің санскрит тіліндегі еңескі кітаптарымыздыңбірінде, мына 
төмендегідей етіп аударуға болатын әлең бар: “Жанүяның жолына 
жеке адамды қүрбан ет, қауым үшін -  отбасыңды қүрбандыққа бер, 
елің үшін бір қауымды құрбан қыл, жаның үшін -  түтас әлемді 
қүрбан ет”. Жан дегеннің не екенін қайсымыз біліп жатырмыз, ол 
туралы не айтамыз, әркім ойына келгенін айтады дағы. Бірақ со 
бір санскрит елеңінің бізге беретін сабағы -  сол баяғы кептің игілігі 
үшін ынтымақтасу және қүрбан болу сабағы. Біз Үндістанда шын 
мәніндегі үлылыққа бастайтын осынау таңғажайып жолды үзақ 
уақыт бойы үмытып кеттік, сол себепті де қүладық. Енді міне, сол 
жол біздің көз алдымызда ашылған секілді, 
күллі ел дүр сілкініп кетерілді. Ешбір азап- 
тозақтан да, жәбір-жападан да қаймықпай, 
күлімсіреген күйі Үндістанның ісі үшін алға 
басып бара жатқан ерлер мен әйелдерді, 
балалар мен кішкентай қыздарды көрудің 
өзі қандай бақыт! Иә, олардың күлуі де, 
қуануы да орынды, ейткені олар үлы іске 
қызмет ету қуанышына ие болған. Ал 
мүндай бақытқа жеткен жандар езін-езі 
қүрбан ету қуанышын жанымен түсінеді.
Бүгін біз Үндістанды азат етуге үмтылып 
жатырмыз. Бүл -  улы іс. Бірақ бүкіл 
адамзатты азат ету бүдан да еткен үлы іс.
Б ізд ің  күресім із қасіретті тіршілік пен 
қайыршылықты қүртуға үмтылған күллі 
адамзаттың үлы күресінің бір бөлігі болып 
табылатыны себепті, барша әлемнің ілгері 
басуына үлесім ізді қосып келеміз деп 
қуануға қақымыз бар.

Сен қазір Ананд Бхаванда түрып 
жатырсың, анаң Малакка түрмесінде, мен 
мүнда, Наини түрмесінде отырмын, кейбір 
кездері жанымыз шырқырап, бір-бірімізді 
іздейтініміз рас қой, аяулым, солай ма?
Дегенмен сен үшеуміздің қайта қауышар 
күнімізді ойла! Мен сол күнді күтемін, 
осынау ой мені демеп-жебейді де жаным 
жадырап сала бергендей болады.

Харроу қаласы, 1907 жыл.

Азия мен Еуропа

1931 жылдың 8 қаңтары.
Соңғы хатымды мен бү дүниеде бәрі де үздіксіз езгеріп жатады 

деп жазған едім. Шынында да тарих дегеніміздің езі езгерістер 
женіндегі гәп емес пе?! Егер еткен замандарда езгерістер тақыл- 
түқыл ғана болды десек, тарихтың езі де түсалып қалар еді ғой.

Біздердің мектептер мен колледждерде оқитын тарихымыз 
арзанқол. Басқаларда қалай болғанын қайдам, ал ез басым 
мектегттен жарытып ештеме ала алмадым. Үндия тарихынан болар- 
болмас бірдеңе, Англия тарихынан там-түмдап бірдеңе білгенім 
бар. Тіпті Үндістан тарихынан оқып-білгенімнің езі нәдүрыс, кеп 
жағдайда бүрмаланған немесе б ізд ің елімізге шоқтығынан 
қарайтын кісілер жазған нәрсе болатын. Ал басқа елдердіңтарихы 
маған бүлдыр түман сияқты бірдеңе болып керінетін. Нағыз тарихты 
мен колледждерден кейін ғана аз-маздап оқыған болдым. 
Бақытыма орай, абақтыларға қамалған кездерім білім-білігімді 
толықтыра түсуге мүмкіндік берді.

Бүрынғы кейбір хаттарымда мен саған Үндияның ежелгі 
еркениеті жәйлі дравидтер жәйлі және арийлердің келгені жәйлі 
жазған едім. Ал, арийлер келгенге дейінгі уақыт женінде атүсті 
айтып еткенмін. Енді, міне, сені білуге құмар қылатын бір жәйт, 
соңғы бірнеше жылда Үндияда ең ежелгі еркениет жәдігерлері 
табылыпты. Олар Мохенджо-Даро деген жер маңайында болса 
керек. Адамдар, бәлкім, осыдан бес мың жыл бүрынғы жүрт 
қалдықтарын қазып апған шығар, арасында тіпті ертедегі египет 
мумияларына үқсайтын семіктер де бар дейді. Өзің ойлашы! 
Осының бәрі мыңдаған жылдар бүрын, арийлер келгенге дейін

болған керінеді. Ол кездері Еуропаның 
мүлде жабайы елке болтаны анық.

Бүгінгі Еуропа қуатты да қүдіретті. 
Бүған қоса еуропалықтар әлемдегі ең 
еркениетті және мәдениетті жүрт 
санатында. Еуропалықтар Азия мен оның 
халықтарына миығынан қарайды да Азия 
елдеріне қалаған уақытында келіп, не 
керектің бәрін тартып ала береді. 
Қүбылмалы қу заманға не шара! Еуропа мен 
Азияға байыптап тағы бір қарайықшы. 
Атласты ашысымен сен үланғайыр Азия 
қүрлығына жабысып түрған титтей 
Еуропаны кересің, ол маң -  байтақтың 
жалғасып жатқан пүшпағы сияқты. Сен 
тарихты оқып шығар болсаң, үзақ кезеңдер 
бойы, сан замандар ауқымдарында 
Азияның басым түсіп жатқанына кезің 
жетеді. Оның халықтары бірін-бірі қуалаған 
толқындай болып Еуропаны жаулап алды. 
Олар Еуропаны әрі қүлазытып, әрі 
еркениетке жеткізіп те тастады. Арийлер, 
скифтер, ғүндар, араптар, моңғолдар мен 
түріктер -  солардың бәрі де Азияның 
белгілі бір жерінен шығып, күллі Азия мен 
Еуропаға жамырай жайылып мекендеп 
қалды. Азия оларды тап бір шегіртке секілді 
қаптатып жіберген еді. Еуропа үзақ уақыт 
бойы Азияның отары тәрізді еді. Қазіргі 
Еуропаның кеп халқының тегін Азиядан 
шыққан осынау басқыншылардан іздеген 
жөн.

Азия еңкиген қолапайсыз дәу сияқты
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карта бетіне сыймай кетеді. Еуропа титімдей. Бірақ бұл әрине, 
Азияның керілген кең көлемі оны ұлы етіп көрсетеді, ал Еуропаға 
онша назар аудармаса да болады деген сөз емес. Адам мен елдің 
ұлылығына көлем мөн мөлшер өң сенімсіз өлшөм. Әлемнің өң 
кішкене бөлшегі ғана болғанымен, Еуропа бүгіндері улы құрлық 
болып табылады. Оның көп-көп елдері тарихының жарқын
кезеңдері болғанындабілеміз. Өздөрініңашқанжаңалықтарымен, 
өнертапқыштықтарымен көп жағдайда адамзат өркениетінің 
ілгерілеуіне демеуші болып, сан миллион еркектер мен әйөлдер 
өмір тіршілігін жеңілдеткен ғылымның улы адамдарын да бөрген 
дәп осынау елдер. Олардың ұлы жазушылары да, сол сияқты ұлы 
қайраткерлері дө болған. Еуропаның ұлылығын танымау есерлікке
жатареді.

Ал, Азияның ұлылығын ұмыту да естілікке жатпас. Біз 
Еуропаның көз тундырар көркіне әуөйіленіп, өткөнімізді ұмытуға 
бөйім турамыз. Нағыз ұлы идеялық көсөмдөрді төк қана Азия 
бергенін ұмытпауға тиіспіз, бәлкім, ешкім де, ештеңе де әлемге 
тап солардай эсер етті деп айту қиын шығар. Басты-басты 
діндердің негізін салған ұлы адамдар да Азиядан шыққан. Бүгінгі

таңда бар ұлы діндердің ең ежелгісі Үндиям (Индуизм), әрине, 
Үндістанның туындысы. Сол сияқты бұғантуыс болып келетінжәнө 
қазір Қытайға, Жапонияға, Бирмаға, Тибет пен Цейлонға тараған 
ұлы дін |  Буддизм де осы елден. Еврейлердің діні мен христиандық 
та азиялық діндер, өйткені олардың пайда болған жері — Палестина 
Азияның батыс жағалауында. Парсылардың діні Зороастризм -  
Персиядан шыққан және өзің де білесің, исламның пайғамбары
М у х а м м е д  Арабстанда-Меккедетуған. Кришна, Будда, Зороастр
(Заратуштра -  ред.), Христос, Мухаммед, Қытайдың улы 
философтары Конфуций мен Лао-Цзы сияқты Азияның улы 
ойшылдарының есімдерімен талай беттерді толтыруға болар еді. 
Біздің ежелгі қурлықтар және басқа салаларда да аса улы, еміршең 
болғанын мен саған айқын етіп керсете апар едім.

Замана қалай езгеріп кеткен. Бірақ ол біздің кез алдымызда 
әлі де өзгеріп жатыр ғой. Бағзы бір кездері пәрменді қозғалысқа 
тусіп, жанартаудай атқылағанымен, тарих әдетте баяу, ғасырлар 
бойы жылжиды. Бірақ бүгінгі Азияда ол тез қозғалып, көнекөз 
қурлық уйқысынан оянып жатқан жайы бар. Қазір күллі әлемнің 
назары Азияға ауған, өйткені ол келешекте орасан зор рәл 
атқаратынын әрбір адам біледі.


