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А. Байтұрсынұлы жэне \лт руханияты

XX ғасыр басында эдебиет пен жалпы руханиятгағы жаңа ағымды ілгерілетуге 
атсалыскан тұлгалардьщ бірегейі -  Ахмет Байтұрсынұлы. Ол -  негізгі агаріушылыкгьщ берік 
ұстыны еді. Ағартушьшың елу жылдық мерейтойы карсаңында Мұхтар Әуезұлы оньщ үтян- 
теңіз еңбегін накгы үш тіркеске сыйдырған болатын; “Акдң ашқан қазақ мектебі, Акаң 
түрлсген ана тіт, Акдң салған эдебиетгегі елшілдік ^ран” [1]. Міне, осыған карап, 
А.Байгңх:ьшры ез кезеңівде зргпың рухани ұстазы болғанын ұгынамыз. Әлбетте. 
жәдотшілдікгің Алаш қозғалысына ұласар шағында Ахмеггің мол күш-жігері елді ағарту 
(баспасөз, окулық шығару) ісіне жұмсалды. Орайы келгенде ғана эдебиетке катысты ой 
айтгы. Бірақ бүл ойы теміркэзықгай еді. Сонымен бірге осы уақытта эдебиетгануымыздьщ 
алгьш қорына қосылған “Қазақгьщ бас ақыны” атш зертгеу мақаласьш жазды.

Ахмет -  ең алдымен ағартушы. Ол -  поэзияда да, көсемсөзде де, ғылым-ілімде де 
ағаріушы. Өзі: “Әуеяі біз елді түзеуді бала оқьлу ісін түзеуден бастауымыз керек. Here десеқ 
болыстық та, билік те, халықіық та окумен түзаледі. Қазак ішівдегі неше түрлі кемшііліктің 
көбі түзелгевде окуменен түзеледі”,-деп (бас макзла) жазғанындай [2], аталган шакта алашқа 
сауатгы, білгір Ахмет ағартушы ретінде кажет болатьш.

“Қазақ” газетініц бастапкы уакытыңдағы бір нөмірівде (бас макала) әлгі ойын Ахмет 
былай деп орбітеді: “Докторлық ғылымын оқығандар денсаульщ жайынан керек кітаптар 
жазуга мүмкін нәрсе; шаруа жайьгн оқығандар шаруа жайынан казаққа керек жақсы кіташар 
жазуға мүмкін нэрсе; оқьпу жайын жақсы біпетіңдер мекгеп кітаптарын жақсылап шығаруға 
мүмкін нәрсе; әдебиет ауданында жүйрікгер халықгың қылығын, қулқын түзегуге 
керегі бар жақсы романдар уа ғайри (және басқа -  Д.Қ.) соңцай сөздер шыгаруға 
мүмкін нәрсе” [3].

Ахмет Байтұрсынұлыньщ еіідііі бір бас мақаласынан [4] неліктен тездете жаңа эдебиетті 
жандандыруды қолға алғандары мәлім болады. “Тарих жшіына карағанда келімсек журт 
күшті болса, тңяын жұрт аяқ асты болып, азып-тозып, жогалмақшы. ...Баска 
жұргпен араласқанда, өз алдына ұлг болып, өз алдына тілі бар, өз тілінде жазылган сөзі 
(эдебиеті) бар жұрттарға не тирады? Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттыц 
ұлгсығы еш уақытта адамы кздрымай жоғалмайды”,-дейді ол.

Міне, осыньщ баршасы Ахметгің - ағартушы, ұстаз Ахметгің - әдебиетке қазавдъщ жоғын 
жокггап келгенін айғақгайды. Әлбетте, ол нағыз акывдықгың (мысалы, Абай санатындаш 
акьшдықгың) кадір-касиетіл білді. 1909 жылы Петерборда басылған “Қырық мысал” 
жинағьшың (мұны да Әлихан бастырткзқ бұп жинақгы жарияламақшы болганын ол тнігі 
1905 жылы айткдн-ды: тез шықпауына себеп -  Абай кітабындагыдай жағдай) бір 
қайырымында каламгер:

Ахмет, осы айтқаның жетер, тоқта!
Көрдің бе, сөзің ониш ажарлы емес,
Үялмай сынатарга салып тоща.
Алайда тыңдагандар бір ойланар... - 

дейді өзіне [5, 96]. Мұндай сөз иманды адамның ғана аузынан шықса керек. Осьшы аіһу 
арқылы ол алашта сөзінен бір кінәрат таппайшн Абайдай тұлға барын нұсқағандай. Үлкен 
әдебиетгі меңзегеңдей. Көркемдіюі іздегеңцей.



Ә. Бөкейхан тәрізді А.Байіұрсынұлы да казак әдебиетіне кең epic тіледі. Нақга сол кезде 
Батысты сіңірген орыстан көп үйренудің кажетгігін іүсіңдірді. Алаш әдебиеті жанарса, жаңа 
түрмен биікгесе дегенді Ахмет те айггы. “Қырық мысалда” “Өзен мен карасу” мысал- 
тәржімесін ұсына отырып, оның түйівдемесінде бьшай дейді:

Мысалы үлкен өэен тынбай аққан -  
Халықтар мехнат шегіп, рахат тапқан.
...Меңзеймін щрасуды, қазақ, саган,
Талпынбай талап ойлап царап жатқан [5,101-102].

Мысалдың аты -  мысал. Мұны өмірдің көп саласына колдануға болады. Бұл -  руханияг 
саласының мысалы десек ше. Орайы жоқ та емес. Қапай дегенде Ахмет казақка тоған- 
тіршілікгі емес, агынды өмірді калады. Егер казак эдебиеті ескі сарында калмай, Абайша 
түлесе, көркемөнерді байытса, ағыны әлем әдебиеті мұхтына кұяды дейтін ой Ахмет 
найымының астарыңда тұр.

А.Байтңэсынұлы - казак тілінің де, сөзінің де шебері. Сондыктан оның әдеби талғамы 
биік. 1911 жылы “Маса” жинағына кірген “Жиган-терген” атіы өлеңінде поэзиядағы 
“сыщырлаған келісімді” төмендегідей керсетеді:

Оюын ойып,
Орындап қойып,
Түр салгандай өрнекке.
Қиыннан қиып,
Қиырдан жиып,
Кұрап сөзді термекке,
Еңбекке егіз, тіл мен жақ,
Ерінбесең, сөшеп бац! [5,26].

Сонымен бірге Ахмет акындьжта “бой сүйсінер саз, ой исінер сөз” болу кажет деп 
есептейді. Әрбір лепестің “жүрекке дөп, ойға жөн” келуі шарт деп санайды.

Ахмет -  азаматтығы жоғары тұлга. Соңдыктан оньщ жазуға қоятын талабында да 
азаматіық ар мәселесі алғашкьі кезекте жүреді. Мысалы:

Тасстама ойыцды!
... Тірі көмбей бойыңды,
Жүрегіцнің жарасын 
Корсет жүртщ қарасын [5,26].

Немесе:
%

Иланбасам айтпаймын,
Иманымнан цайтпаймын [5,27].

Міне, осы әдеби-эстетикалық ойлардан жырак емес тркьфымдардың шындығын 
айғактай алар Ахмет ғұмырбаяньшан сан мысал келтіруге болады. Бірақ бізге керегі - 
кдйраткердің сөз бен ісі бір жерден шыкканы һэм биікген керінгені.

1915 жылы Г.Н.Потанинге арнаған олеңінде төбеден карауьы караған киын кезеңнін 
ахуалын сипатгай келе, орыс зиялысы келешек казак бақытьша ортакгаса алады деген оймен: 

Жаз келер, жадыраган күндгр туар,
Жыр жырпап, тутүбіндещуақтайтын,- 

деп жазады [5,44]. Бұл - орайлы ғана айгқан ой емес, бұл -  арман-максат. Халықшьш Ахмет 
әдебиет мерейін ел мерейінен бөлек карамайды.

XX ғасьфдың 10-жыддары А .Байтңхынұлының әдеби-эстетикалық көзкарасын және 
жана эдебиеттің негізін калау ағымына коскан үлесін байкататын еңбегі -  Абай туралы



жазған “Қазақіың бас ақыны” атгы макдласы [6]. Бұл мұра зертгеу жұмысы деуге лайық.
Енбек: “Қазакгың бас ақьшы -  Абай (шын аты Ибраһим) Кұнанбаев. Онан аскан 

бұрынғы-соңғы заманда казак баласында біз білетін ақын болған жок”,-деп басталады. 
Мұңдағы “бас акын” -  біздің ұғымымыздағы “классик”. “Онан аскан ... ақын болтан жоқ” 
деуі - бір жағынан Абайдың әдебиетке кубылыс болып енуін көрсетсе, екінші жағынан оньщ 
жаңа әдебиепі бастаганын айгақгайды. Міне, ұлы тұлғаны осьшай екі тұрғыдан алып 
зерделеу жұмыстың өн бойында қос желі болып тартылган. Ахмет Абай шығармашылығын 
сарапгай отырып, саф әдебиет пен көрнекті акьш-жазушы қаңцай болады деген сұрақка 
өзінше жауап іздеген.

А.Башұрсынұлы осы еңбегінде шеберліктің үш негізін (“Үш керек”) аныктайды. Олар: 1. 
“сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек”; 2. “ұнамды, орынды, дәмді 
болуына сыншылдық керек”; 3. “машналы, маңызды болуына білім керек”.

Абайда байкалган'бұл үш негізді Ахмет, сөз жоқ, ендігі акын-жазушыда болса екен деген 
ниетпен жазды деп санаймыз.

Қаламгер Абайды ой мен көркемдік бірлігінің биігі деп есептейді де, каймана окушы сол 
аскарға ұмтылса деп тілейді. Бұл ретге сш: “... Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне ауыр 
екені рас. Бірак ол ауырлық Абайдың айга алмағанынан болтан кемшілік емес, окушылардың 
түсінерлік дәрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік. .. .Нәрсенің сырын, қасиетін біліп 
жазган соқ сөзінің бэрі де халыққа тіреліп, оқушылардьщ біліміне сьш болып, емтихан болып 
табылады”,-дейді [6].

Ахмет бұл зертгеуіңце ақынның шықкан тегіне, өскен ортасьша да байыптау жасайды. 
Құнарсыз топьфаққа шьщпаганын сипаттап өтеді. Оньщ бэрін саралап жату біздің 
мақсатымызга кірмейді. Алайда Абай мен оның заманына катысты А.Байтурсынулының 
мьша сезін ескермей өте алмаймыз: Абай “білімі көптер билемей, малы көптер билейтін 
заманга қарсы туған”. Мұныц астарынан ақынның ағарпушылығына, элеуметшілдігіне, 
халықшылдығына, ұлтшылдығына берілген бага сезіледі. Абайдың елі ушін жарқын күндерді 
аңсап күрескені аңғарылады.

А.Байтұрсынұлы, “Абайдың тәржіме хәлін жазушы Әлихан Бөкейхан” секідді, ақьін 
дүниетанымьшьщ калыіггасу мэселесіне катысты орыс зиялылары (Михаэлис, Гросс, т.б.) 
мен ақьіндарының (Пушкин, Лермонтов, т.б.) орнын ерекше атайды. “Ғылымды журтта өлең 
жазу, сөз жазу нш.із кадірлі істің бірі екенін Абай енді .ұккан”, “...Орыс өлеңдерінің 
өрнектері казак тіліне жарайіывдығын бастап көрсеткендік -  зор көсемдік” деген жолдар -  
соның нәтижесін айрыкшалаудьщ айғагы. Бул орайдағы Ахмет тұжырымдары ешкашан 
кұнын жоймақ емес. Дегенмен аталган кезең үшін мұндай ой -  бағдар тузудің, бағыт алудың 
белгісі еді. Абайдан кейін керінетін поэзия биігі -  Магжанның орыс символистерімен, 
декадешшілдерімен қоян-колтықгасып жатуыньщ сыры осында.

“Қазактың бас ақыны” байыпгамасында Ахмет Абайдың поэзия мен шыгармашылық 
туралы пайымын “Өлең - свздің патшасы, сөз сарасы” атгы туындысына сүйеніп 
карастырады. Сөйтіп, ақынның екі касиетін дөп басып корсетеді. Ол: 1. “арғы асылынан 
(негіз дегенді ол шакга осылай қолданған. -  Д.Қ.) карап сөйлегендігі”: 2. “әр нәрсенің бар 
калыбьш сол калыбынша дұрыс айтуы”.

Талдаудьщ мәні -  талдау. Байыптау нысанасьша эркім өз пікірін білдіруге хұқылы. Осы 
•і^рғыдан келгенде, Ахмет аспаңдата көтерген акынынан жалғыз ғана мін табады. “Ол мін 
өлең бунактары тексеріліп орнына койылмағаңдык”,-дейді. Кейін “Әдебиет танытқышында” 
бұл мәселеге қайта оралады. Бұл мін, Ахметгің ойынша, алеңді окыганда, энге қосқанда 
дауыс агынын бұзады. Сондықган каламгер ауыскзн буьшдарды “өз орнына” қоюды 
ұсынады (бұл сөйлемде біз тырнакшаны әдейі қойдық).



Ахметтанушылар мен жалпы поэзиятанушылар жоғарыда айтылган “мінді” көбіне 
айналып етіп жүр. Біздіңше, бүлай жасау Абайдың даДхметтін де мұрасына адалдық 
болып табылмайды. Бұл мэселені кеңірек қарау кажет секідді. Абай - ескінің соңы, жаңаның 
басы. Сондықган оның поэзиясыңда бұрыннан бар жалпы формалық еркіндік ұшырасуы 
зандылық. Жэне оны табиғилық деп карау керек. Бунақіың қубылуы туралы көп мысал 
кеятіруге болады (Бүгінгі поэзиядағы формалык ізденістер де бұған мысал). Ахмет -  
жүйелікке, ғылымға, нагыз ағаріушылықка ұмтылған кезеңнің түлгасы. Байтүрсынұлы үшін 
бэрінде жүйе, принцип болу керек. Әсіресе, ұлт руханиятына келгенде, дара тұлға дәсіүр мен 
жаңашьшдықгы катар үстайды. Тіпті оған “ақьш бунактарын ауыстырайыкты” айтқызып 
отырған -  осы приципі. Абайды жаңа эдебиетгің басы десек, ендеше оны да жүйелі 
кабылдайық, жаңа басылымын ретке келтірейік дейді ол. Фольклортанушылар (академик 
С.Қаскдбасов, т.б.) “Ер Сайынга” А.Батүрсьінұлыньін біраз түзетулер жасағанын айтып- 
жазып жүр. Мұны Ахметгің өзі де жасырмаған: “Ер Сайынның” мұкабасьша “Жыршьшар 
аузынан алып, өңдеп өткеруші -  Батүрсынұлы Акымет” деп жазған [7]. Олай болса, осының 
бэрін - ғьитымға, жүйеяікке өтердегі міңдетті түрде бастан кешірер күбылыс деп кабылдау 
керек. “Бұл - кате кадам” деу теріс. Бұл -  баспалдақ. Баспалдаксыз табалдьфықка кісі калай 
көтерілмек? Зәулім үйге кайтіп еңбек? Баспалдақсьп аласа үйге ғана кіруге болады...

Міне, көркемдік пен зерделілікті танудағы осы табиғи пайьмдар Ахмет көрген Абай 
“мінін” толық түсіндіріп бере алды.

Сөйтіп, Ахмет Байт^рсынұлының бұл кезеңдегі әдеби-эстетикалык тркырымдары мен 
эдебиетгі жүйелеуге қоскан үлесін бажайлай келе, төмендегідей қорытынды жасаймыз: 
Біріншіден, ол руханият пен эдеби үдерістің ағартушылык функциясына ерекше үміт артты. 
Қольшан жазу келетіндер ұлтгык іс -  жазушылыкқа жэрдемін тигізсе екен деген пікірде 
болды. Екіншіден, жана әдебиетгің, тұгастай серпінді руханияпың тез калыптасуьш күткен 
қаламгер оның ой-сын-білім бірлігіне бой тузеуін калады. Бұл ретге Абай іздешсін үлгі етті. 
Үшіншіден, қазақ әдебиетіне кең epic нүскады. Томага-іұйыктык пен өткенді ғана өнеге 
етуді біржакгьшық деп есептеді. Адамзатка ортак игілік, ізденіс - кэзақка жат емес деп шешті. 
Осы орайда да Абай еңбегін мысалга келтіріп отырады.

Бүл үш түйін жинақгала келіп, Мүхтар Әуезүлы айпсан “Акан салған эдебиетгегі елшілдік 
ұранды” анықшйды.
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Резюме
В статье рассматривается вопрос о роли А.Байтурсынова в развитии национальной 

духовности.

Resume
The article discusses the role o f Akhmet Baitursynov in the development o f national spirituality.


