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Қазақ халқының адам мен дүние жүзі арасындағы 
құндылық қатынастардың көрінісі 
ретіндегі әсемдік пен сұлулық аясын ЭСТЕТИКА 
қарастырады. 
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 Қазақ эстетикасының  
Батыс пен Шығыстың дәстүрлі 
көркем мәдениет үлгілерінің 
типтік ерекшеліктеріне 
ұқсамайтын, оларды сіңіре 
отырып дамыған өзіндік 
төлтума мәдениеті болды.  
Қазақ халқы «адам мен әлем 
біртұтас» деген 
философиялық тұжырымға 
көзбен көріп, қиял қанатымен 
жетіп, ой тезіне салып, іштей 
білген тәжірибесі, көшпенді 
өмірі арқылы ие болды. Осы 
рухани сырластық деңгейі 
халықтың әдет-ғұрып сырына, 
эстетикалық негізіне айналған 



Қазақ халқының дәстүрлі өнері мен 
оның тарихи типтерін, ұлттық 
ойлаудың көркем негіздерін, көркем 
мәдениеттегі құндылықтар жүйесін 
және категорияларын эстетикалық 
тұрғыдан зерттеген ағартушылар 
тобы да болған 
 





 

Ұрпақтан ұрпаққа  жалғасқан  қазақ  халқының   

эстетикалық  көзқарастары  

алғашқы  рет  қазақ  ағартушы демократтары  Шоқан  Уәлиханов,  

 Ыбырай  Алтынсарин  және   

Абай   

Құнанбаев шығармаларында теориялық қорытындылауын  

және одан арғы дамуын тапты.   

Шоқан Уәлихановтың эстетикалық көзқарастары,  

біз атап өткендей, оның қоғамдық-саяси   

және философиялық көзқарастарымен тығыз байланысты болды.   



тұжырымдары 

   Қазақ ағартушыларының 



      Терең эстетикалық ойлар олардың талқылаған басты                     

тақырыптары –  

 

 қазақ сөз өнерінің ерекшеліктері,  

 дәстүр мен жаңашылдық,  

 өнердегі гуманизм мен имандылық мәселелері,  

 фольклордағы рәміздік кейіпкерлер, 

  өнердегі әлеуметшілдік,  

 ұлтты сүю  

 азаматшылдықта кездесті 





 Қазақ халқының рухани мәдениетінің қалыптасып, 

дамуында Абай рөлі мен маңызы өте зор 

 . Абай пікірінше, эстетикалық идеал бұл этикалық және 

эстетикалықтың мазмұнның бірлігі болып табылады, атап 

айтар болсақ, адамгершілік кемелділік, рухани кемелдену, 

физикалық кемелдену, дамыған көркем талғам 



 Құнанбаевтың эстетикалық ойлары жазба 
әдебиетіміз бен рухани мәдениетіміздің 19 
ғасырдағы тарихи шындығы аясында дамыды. Ол 
қазақ әдебиетінде тұңғыш рет табиғат пен адамның 
сұлулығын нақтылап айқындады. 

  Абайдың қарасөздерінде көрініс тапқан 
эстетикалық көзқарастар қазақтың көркем 
мәдениетін жаңа деңгейге көтерді.  

 Оның «Құлақтан кіріп бойды алар», «Құр айғай 
бақырған» деген өлеңдерінде әннің, күйдің адам 
сезіміне әсер етер қуатты құдіреті, шипалы 
шапағаты көркем суреттеледі. 





Шоқанның  қазақ  эпикалық  туындылары   
мен  өлеңдеріне  қатысты  да  айтқан  құнды   
эстетикалық пікірлері бар.   
 
Шоқан  халықтың  көркем  шығармашылығын  
 қаншалықты  жоғары  бағалағандығының   
дәлелі ол халық ауыз әдебиеті туындыларын жаз
ып алумен ғана шектелмеген, ол көптеген   
шығармалардың мазмұны 
мен формасына талдау жасаған.   
Оның  шығармашылығы  халыққа  қызмет  ету   
идеясымен  рухтанған.  



 қазақ халқы 
«көркемдіктен кенде 

емес, өсімтал 
әдебиетке ие» 





         Ш.  Уәлихановтың  бастаған  ісін,  педагогика  саласында   

қазақтың  екінші  ағартушы   

демократы  Ыбырай  Алтынсарин  жалғастырды.   

Оның  эстетикалық  көзқарастары   

педагогикалық  қызметінде  көрініс  тапты.  Ол  ағартушылық   

арқылы  қазақ  халқының   

жалпы мәдени деңгейін көтеруге тырысты, сауатсыз адамның  

эстетикалық құндылықтарға   

ғана емес, жалпы мәдениеттің ең төменіне де қолы 

жетпесін айқын түсінді.   

   

Ы.  Алтынсарин  өз  халқының  көркем  шығармашылығын   

жоғары  бағалады  және   

ағартушылық  оған  өмірдегі  де,  өнердегі  де  барлық  әсемдікті   

дұрыс  түсіндіруге  әрі   

бағалауға мүмкіндік береді деп санады.   



 

 

 Ы.  Алтынсаринге  дейінгі  қазақ  халқының  арасынан   

шыққан  ұлы  ойшылдар  мен  ақындар   
мұндай  айқын  көрінбейтін,  олар  даладағы  қасірет  пен   

кемшіліктер  арасында  адасатын,   
өздерінің  туа  біткен  таланттарына,  өздерінің  данышп
андығына  қарамастан,  жазу   
құралымен өз халқына бүкіл пайдасын тигізуге күштері 
болмады.   
   




