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Аңдату

Абайдың ақындық әлемі дегеніміз мағыналық ау- 
қымы өте кең ұғым. Абай поэзиясы — өз заманындағы 
қоғамдық өмірдің ең көкейкесті, ең күрделі және ма- 
ңызды мәселелерін қозғаған, толғаған поэзия. Оның 
өлеңдерінде, қарасөздерінде қазақ өмірінің көркемдеп 
бейнеленген телегей теңіз шындығы бар. Абай шығарма- 
парының қазақ әдебиеті мен мәдениеті тарихында өзін- 
ше бөлек, өрісі аса биік, мүлде жаңа ой-пікір, көркем 
сезім әлемін ашқаны даусыз. Абайдың ақындық әлемі 
деп соны айтамыз.

Абай поэзиясының ішкі рухы мен көрініс-көркі, си- 
паты мен сыны бұрын әдебиетте дәл мұндай дәрежеде 
көрінбеген жарасымды жаңалық танытады. Ақын поэ- 
зиясына осындай қуат-күш, көркемдік сәулет беріп тур- 
ран— оның шығармасында қазақ халқының бүкіл өмі- 
рініқ, әсіресе сол дәуірдегі қоғамдық өмірінің шындығы 
терең бейнелөнуі және оларда әдебиеттегі ұлттык көр- 
кемдік ойлау өзгешелігіяің, өмір құбылыстарын сөзбен 
мүсіндеу шеберлігінің жарқырап көрінуі. Абай поэзия- 
сының тілі, сөз кестесі мен өлең өрнегі кіршіктей қос- 
пасы жоқ саф таза халықтығымен, келісті қарапайым- 
дылығымен, тартымды сонылығымен құнды. Осының бә- 
рі де Абайдың ақындық әлемі деген ұғымға кіреді.

,\бай поэзиясын, творчествосын түгелдей алып, тұтас 
олем деп қарағанда, оның нақтылы мазмұн-мағынасы, 
құрылыс-бітімі алуан түрлі шығармалардан тұратынын, 
олардың өзіндік сипат-өзгешеліктері аз емес екенін де 
толық ескерсек керек. Бұл тұрғыдан қарағанда Абай 
творчествосына оның танымдық, көркемдік- мәнін, не- 
гізгі тақырыптық арналарын, адамгершілік сарын-әуен- 
дерін айқындауға, талдап айтуға тірек боларлык_ біртү- 
тас концепциялық көзқарас қандай қажет бодса, әр 
шығармаға тереңдеп үңіліп, өзіндік сипатын ұғып-түсін 
білу сондай қажет екені анық.

Ақын творчествосы жайлы түйінді пайымдаулар жа- 
сау, ой корыту оңай емес. Жеке бір өлеңді алыпбаян- 
дау, талдау онан да қиын. Өйткені өлең дЕгең басқа- 
дай жай, жадағай сөзбен айтып беруге көне цойиайды



Шынайы шабыттан туған нағыз поэзиялық туындының 
мағыналық сыйымдылығы, көркемдік әсері де өлшеусіз 
ғой. Әр адамның өз жан-дүниесі неғұрлым бай болса, 
өлеңнен алатын әсері де солғұрлым мол болады.

Әрине, өлеңді қабылдау, сезіиу де әр түрлі келеді.
Поэзиялық шығарманы ақынша сезініп, ақынша сөй- 

леу бар. Ол үшін өнерпаздық қабілет, үлкен шабыт ке- 
рек. Алған әсеріңді айтып жеткізетін әдемі тіл керек.

Поэзияны зерттеушіше қабылдау, шығарманы зерт- 
теушіше талдап, баяндау және бар. Оған алдымен зер- 
делілік пен зейін керек. Шығарманы талдап, бір-бірімен 
байланыстыра қарастырып, топтап, жинақтап айту үшін 
байқағыштықпен қатар жүйеге жүйріктіктің болғаны 
жақсы.

Поэзиялық шығарманы қарапайым оқырманнын, 
жалпы жұрттың қабылдауы — жасандылығы жоқ, на- 
ғыз табиғи құбылыс, ол поэзияға құштарлықты, ынта- 
ықыласты талап етеді. Бірақ оқырман, егер ол сыншы 
болмаса, өленді қалай түсінгенін, қалай сезінгенін әсер- 
леп айтуға не баяндап жеткізуге ұмтыла қоймайды.

Поэзияны қабылдау осындай үш түрлі десек те ара- 
сында жақындық, жалғастық жоқ емес. Ақын да, зерт- 
теуші де алдымен оқырман ғой, сонан кейін барып сын
шы, баяндаушы.

Абайтану да ақын сөзін оқудан, көңілге токудан бас- 
талады. Қуанғанда немесе мұңайғанда оқыса, адамның 
ішкі сезімімен жалғаса кірген сөз жүрекке берік ұя- 
лайды, қайталап оқығанда, еске түскенде, толқытпай 
қоймайды.

Абайдың ақындық өнері, шығармалары туралы 
айтқанда біз әр түрлі зерттеу, баяндау тәсілдерін қолда- 
нуға ұмтылдық. Сонымен бірге кандай мәселені баянда- 
сақ та, қандай шығарманы талдасақ та, көпшілік окыр- 
манға, жалпы жұртшылыққа түсінікті етіп айтуды бас- 
ты міндет санадык, Абай шығармаларын қай тұрғыдан 
қарап, қалай баяндау, талдау ұтымдырақ дегенді орай- 
лы тұстарда айта отырдық.

Өлеңдерді талдаған кезде ақынның кейбір сөздерін 
былай түсінуге болмайды деген болсақ, сондай түсінік 
вр жерде ұшырасатынын ескердік. Бірақ оларды үнемі 
кім айтты, қашан айтты деп тергіштеп тізе беру артық 
болатынын да есепке алдық. Негізгі мақсат Абай сөзін 
неғұрлым терең, дәлірек түсіну болғандыктан, сол мақ- 
сатқа жету жағын қарастырдық.



Абайтану
белестері

Асау жүрек аяғын шалыс
басқан

Жерін тауып артқыға сөз
болмай ма?

Сонда жауап бере алман мен 
биишра,

Сіздерге еркін тиер, байқап
ңара.

Екі күймек бір жанға эділет
пе?

Қаны қара бір жанмын, жаны
жара.

(АБАЙ)

Абайтанудың арғы бастау бұлағы, қайнар көзі жа- 
йында айтқанда, алдымен Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтың мақалаларын ау- 
ызға аламыз. А. Байтұрсынов, 1913 жылы «Қазак» ға- 
зетінде басылған «Абай — қазақтың бас ақыны» атты 
мақаласында: «Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда ка
зак баласында біз білетін акын болған жок»,— деп 
Абайды аса жоғары бағалады.

Абай шығармалррын жинап, кағазға түсіріп, реттеп 
баспаға дайындау ісі акын қайтыс болғаннан соң ұза- 
май-ак колға алынғанын дәлелдейтін нактылы деректер 
жетерлік *. Жарык көруінен бірнеше жыл бұрын кұрас- 
тырылып, 1909 жылы Санкт-Петербургте басылған Абай 
өлеңдерінің жинағында акыннын жүз кырыктай өлеңде- 
рі (аударма өлеңдерін косып санағанда) және «Ескен- 
дір» мен «Масғұт» поэмасы басылған, яғни, осы күнғі 
белгілі поэзиялык шығармаларының көрнектілері түгел- 
ғе жуык камтылғаны айрыкша атап айтарлык-Бұл тұң- 
ғыш жинакты дайьшдаған, бастырып шығарған Кәкі- 
тай Ыскакұлы мен Абайдың баласы Тұрағұл болатын.

Абайтанудың бастамасы, алғашкы деректік арнасы 
ретінде осы 1909 жылы жарьщ көрген Абай шығарма-

* Рысхан Мүсаұлы. Абай өлендерінің алғашқы жинағы. «Абай» 
журналы, 1993 ж. 9—13 беттер.



ларының тұңғыш жинағын, оған кірген Қәкітай Ысқақ- 
ұлы Құнанбаев жазған ақынның тұңғыш өмірбаянын ай- 
туымыз қажет. ЛбаГідың көзі тірісінде жарық көрген 
шығармалары бірлі-екілі ғана екенін және ақын өзі кол- 
мен жазған қолжазбалары сақталмай, шығармалары 
түгелдей дерлік Мүрсейіт Бікеұлының қолжазбаларьі 
арқылы жеткенін ескерсек, бұл тұңғыш жинактың мәні 
зор екені анық. Басқа жекелеген қолжазбалардың ко
лем! шағын, оларда Мүрсейіт қолжазбасында жоқ өлең- 
дер өте аз, сондықтан олар қосымша деректер ретінде 
багалануы орынды. Ал, кейінгі жинақтарды айтсақ, бір 
топ бұрын жарық көрмеғен жаңа өлеңдер 1916 жылы 
Орынборда Самат Әбішұлы бастырған «Абай термесі» 
атты кітапта жарияланды. 1922 жылы Ташкентте, Қа- 
занда басылғаіі жинақтар сол 1909 жылы жинақта жа- 
рия болған шығармаларды қамтиды.

I. Жансүгіров 1923 жылы «Тілші» газетінде Таш
кентте шыккан жинакка сын пікір ретінде «Абай кіта- 
бы» атты макала жазып, бір алуан кате басылған сөз- 
дерді калай дұрыстап оку керек екендіғін нанымды көр- 
сетті.

Абай шығармаларына катысты жеке деректер ту- 
ралы айтсак, акынның көзі тірісінде 1903 жылы Санкт- 
Петербургте Бөкейханов берген мағлұматтар бойынша 
басылған «Ресей. Біздің Отанымыздың географиялык 
баяны» атты көптомдык жинактың 18-кітабында 
А. Сидельников жазған макалада: Абай — казак әде- 
биетіндеғі жаңа бағыттың өкілі деген баға берілгенін 
көреміз. Абай шығармалары жеке кітап болып басыл- 
ғанға дейін де колжазба түрінде және ауызша тарап 
келғен болатын. А. Байтұрсынов та акын өлеңдерімен 
1903 жылы Абай өлеңдері жазылған дәптер аркылы та- 
нысканын айтады.

1914 жылы Санкт-Петербургте шыккан «По киргиз
ской степи» деген кітабында Дм. Львович (Иванов 
Дмитрий Львович — кейбір кітаптарында авторын солай 
корсеткен) «Татьяна хаты» ел ішінде энге салып айты- 
лып жүргені туралы нактылы дерек келтірген.

Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатовтарға 
ілесе Абай шығармашылығы жайында үлкенді-кішілі 
макала жазып, акын шығармаларын жұртшылыкка та- 
нытуға Н. Рамазанов, Ғабдрахман Сагди жэне Н. Н. Бе- 
лослюдов т. б. да ат салысты. Бұлардың еңбектерінің 
Абай шығармашылығын сипаттап, бағалаудағы мәні 
әркелкі болса да, акын шығармаларын насихаттауга ка- 
лайда үлес косканын мойындаған жөн.



Абай шығармашылығына қайтадан жүйелі, дәйекті 
түрдегі дұрыс көзқарастың қалыптаса бастағанын 1933 
жылы М. Әуезов бастырған жинақтан (мұнда М. Әуезов 
жазған ақынның өмірбаяны берілген) және 1934 жылы 
жарық көрген I. Жансүгіров, Қ. Жұбанов секілді белгі- 
лі әдебиет, ғылым қайраткерлерінің мақалаларынан 
байқауға болады.

Абайтануды дербес ғылым саласы дәрежесіне көтер- 
ген Мұхтар Әуезов болды. Әуезов өзінің «Абай жолы» 
эпопеясымен ұлы ақын, ағартушының алып тұлғасын 
дүниежүзі оқырмандарына толық танымал әдеби бейне 
қатарына жеткізсе, ғылымда да сондай күрделі еңбек 
етті. М. Әуезовтың Абай ж&ніндегі зерттеулері осы ғы- 
лымның мызғымас негізі боп табылады. М. Әуезов 1933 
жылдан 1957 жылға дейін ақын шығармаларын жария- 
лауда, олардың ғылыми басылымын жасауда орасан 
зор еңбек етті. Бұл басылымдар ақынның 1909 жылғы 
жинағы мен Мүрсейіттің бірнеше колжазбасы негізінде 
жүзеге асырылды. Әсіресе, 1957 жылы «Ғылым» баспа- 
сынан жарық көрген, Мұхтар Әуезовтың басшылығымен 
және тікелей қатысуымен дайындалған Абай шығарма- 
ларының екі томдық толық жинағының абайтану ғы- 
лымындағы елеулі табыс болғанын атап айту қажет. 
Алдағы уақытта осы ғылыми басылым үнемі негізге 
алынуға тиіс. Мұхтар Әуезов ұзақ жылдар бойы ізде- 
ніп, саналуан деректерді зерттеп, жүйеге түсіріп, Абай- 
дың ғылыми өмірбаянын жазып шықты.

40—50 жылдарда Абай өмірі мен шығармашылы- 
ғын зерттеу ісі кең көлемде жүргізіліп, жаңа белеске 
көтерілді. Абайдың қоғамдық, эстетикалық, философия- 
лык көзқарасын, психологиялық және педагогикалық 
пікірлерін, акындық тілін, ком иозиторлық өнерін, аудар- 
маларын тереңдеп тексерген еңбектер жарық көрді. 
Абайтану ғылымына Қ. Жұмалиев, Т. Тәжібаев, Қ. Мұ- 
хамедханов, М. Сильченко, Ы. Дүйсенбаев, Б. Ерзако- 
вич, X. Сүйіншәлиев, М. Мырзахмет, А. Ысқақов, Р. Сыз- 
дықова секілді ғалымдар салмақты үлес қосты.

Қазіргі кезде, әдебиеттану және басқа қоғамдық ғы- 
лымдар идеологиялық қатаң қағидалардың тар шеңбе- 
рінен шығып, кен құлаш жаюға мүмкіндік алған жағ- 
дайда абайтану ғылымы жаңа белеске көтеріліп, жал- 
ғаса, толыға беруі керек. Абай творчествосының таным- 
дық, көркемдік, тәрбиелік мәнін жаңа қырларынан ка
рал, терең ашып көрсететін еңбектер ғана абайтану 
ғылымын байыта түспек.

Абай шығармаларын калай түсініп, каншалыкты те-



рең талдап дұрыс бағалап жүрміз деген мәселе ойлану- 
ға тұрарлық. Абай сөздерін түсінудің оңай түсе қой- 
майтынын кезінде А. Байтұрсыновтың атап айтқаны те- 
гін болмаса керек.

«Оқып қарасам, басқа ақындардың сөзіндей емес, 
рлардан басқалығы сонша, әуелгі кезде жатырқап, кеп
ке дейін тосаңсып отырасың. Сөзі аз, мағынасы көп, 
терең. Бұрын естімеғен адамға шапшаң оқып шықсаң, 
азына түсініп, көбінің мағынасына жете алмай 
каласың. Қей сөздерін ойланып дағдыланған адамдар 
болмаса, мың қайтара оқыса да түсіне алмайды. Не ма- 
ғынада айтылғанын біреу баяндап ұқтырғанда ғана 
біледі»*

А. Байтұрсынов мұны айтқанда алдымен Абайдың 
кейбір пікірлерінің мәнісін, жеке сөздердің, сөйлемдер- 
дің нақтылы мағынасын түсіну қпынға соғады дегенге 
меңзейді десек болар. Мысалы, «Өлсе өлер табиғат, 
адам өлмес» дегендегі адам өлмейді деп кесіп айтыл- 
ған сөзді адамның жаны мәңғі жасайды деген мағына- 
да да, немесе жақсы адамның рухы, ақылы мен жаны 
кейінгі ұрпақтардың санасында ұзақ, мәңгі сақталады 
деғен мағынада да түсінуге неғіз бар. Осындай пікірді 
айтатын бірнеше өлеңдерді алып қанша үңіліп тексер- 
сек те, нақтылы байлам жасау оңай емес. Ал, «Жай 
жүрғенді уерд қылып» деғендегі «уерд» секілді кейбір 
арабша сөздердің нақтылы мағынасын әркім біле бер- 
мейтінін айтпасақ та болады. Енді мәселені екінші жа- 
ғынан алсақ, Абай сөздері «жалпы адамның түсінуіне 
ауыр» дегенді өлең сөздің, поэзиялық шығарманың қа- 
сиетін тереңдеп ұғынуға қатысты айтқан деп қарау да 
қисынды. Өйткені «Абай сөзі заманындағы ақындардың 
сөзінен оқшау, олардың сөзінен үздік артық» деп отыр- 
ған А. Байтұрсынов түсінуге ауыр деғенді, «оқушылар- 
дың түсінерлік дәрежеге жете алмағынан» туады дөсе 
де, кемшілік деп атап көрсетеді ғой. Ойымызды айқын- 
дай түсу үшін А. Байтұрсыновтың мына сөздеріне назар 
салалық: «Не нәрсе жайынан жазса да Абай түбірін, 
тамырын, ішкі сырын, қасиетін біліп жазған соң сөзінің 
бәрі халыққа тіреліп, оқушыларының біліміне сын бо- 
лып, емтихан болып табылады. Оқушы сөзді сынаса, 
сөз оқушыларды да сынайды» (299-бет).

Бұл жерде нағыз поэзиялық туындының мағыналық 
сыйымдылығы, тереңдігі шексіз мол болатынын да ес- 
керу қажет. Өленде тура айтылған, бейнеленген өмір

• А. Байтұрсынов, Шығармалары. А., 1989, 298-бет.
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шындығынан гөрі, сол аитылғаннан аңғарылатын шын- 
дық, содан туындайтын сезім-әсерлер әлдеқайда бай 
келетіні белгілі. Өлеңнің осындай ішкі иірімдерін, әр 
түрлі ассоциация туғызып, яғни сезім-әсер жалғасты- 
ғын жандандыра түсетін мағыналық тереңдігін сезіну 
оқушының эстетикалық қабылдау қабілетіне байланыс- 
ты. Неғұрлым оқушы ой-өрісі кең, алғыр, сезімтал бол- 
са, соғұрлым поэзиялық шығарманың мағыналық аясы 
ұлғая түсіп, шарықтау шегіне жеткендей болады.

Қалайда Абай айтқан кейбір сөздер, пікірлер түсі- 
нуге қиын көрінсе, не мағынасы көңілімізден шықпа- 
ғандай болса, А. Байтұрсыновтың осы ескертуін еске 
ала отырып, соның өзі «Абайдың айта алмағанынан 
болған емес», біздің жете түсінбеуімізден болған шы- 
ғар-ау дегенді ойлап қойсақ, артық емес секілді.

Абайдың таңдаулы дерлік өлеңдерінің қай-қайсысын 
алсақ та, оның өзіндік дара ақындық тұлғасын танытар- 
лық сипаты анық байқалады. Сонымен қатар кейде бұ- 
рынғы поэзиядағы белгілі әдеби үлгіні қызықтап, же- 
келенген өлең-жырын дәстүрлі қалыппен шығарған кез- 
дері де бар. Ондай өлеңді Абай орайы келгенде табанда 
ауызша шығарып айтуы ықтимал. Жазып шығарған 
болса да, сондай қалыптасқан үлгі-өрнекті де жат көр- 
мей, өзінше келтірген. Ондай өлең-жыр да кейін қағаз- 
ға түсіп, басылып жүрсе, өзінің тиісті бағасын алса 
жарар. Бірақ оны Абайдың ақьшдық деңгейін таныта- 
тын нәрсе деу, шеберлігінің жеткен жері осы деу ағат- 
тық болмас па еді?

Мұхтар Әуезов «Абайдың өмірбаяны» атты зерттеу 
еңбегінде былай дейді: «Абай өзі бір жазып тастаған 
өлеңін қайтадан жоқтап, жинап отырмаған. Әркашан, 
кейде кітап оқып отырғанда, кейде жай бір оймен қоз- 
ғалып отырғанда, қолына қағаз, қарындаш алып, айт- 
пақ өлеңін жазып тастайды екен.

Соны қасында отырып балалары, інілері я жай адам- 
дар болса да, қалтасына салып алып жүріп кетеді. Со
дан бірден біреу жазып алып жаттайды. Кейбірін әнге 
қосып домбырамен айтып жүреді»*.

Міржақып Дулатовтың 1914 жылы жазған «Абай» 
атты мақаласындағы төмендегі сөздер көңіл қоярлық:

«1904 жылы маусым жұлдызының басында Омскіге 
барғанымда Абай өлеңдерінің жазбасын алғаш Ахмет 
Байтұрсыновтан көрдім. Сонда Байтұрсынов айтты; «Ес-

* М. дуезов, Абайдың өмірбаяны.— Абай Кұнанбаев. Шығар- 
маларыныц екі томдык толық жинағы. 1957. 2-том, 55-бет.



туімше, Абай өз өлеңінің басылып шығуын тілемейді, 
һәм бастырушыға, ешкімге рұқсат бермейді екен. Күз 
Қарқаралы каласына барамын, сонда әдейі бұрылып, 
Абайға сәлем беремін, танысамын һәм өлеңдерін басты- 
ру жайынан сөйлесемін»,— деп. Ахмет Абайды көруге 
нәсіп болмады...»

Абай жазған шығармаларын талғап, таңдап, жария- 
лауға, кітапқа кіргізіп бастыруға қайсысы лайық деп 
сараламаған болса, мұны кейінгі сыншылар ескеруі ка
жет екені талассыз ғой.

Ақынның жеке өлеқдері дұрыс талданып, бағалануы 
оның творчествосына жүйелі көзқарас, орнықты тұтас 
концепция кандай екеніне байланысты. 20-жылдарда 
әдебиетті таптык тұрғыдан карап бағалау мыктап 
орын алған кезде Абай жоғарғы таптың акыны, байшыл 
акын деген пікірлер аз айтылған жок. Мұның өзі орыс- 
тын классикалык әдебиетінің ең ірі өкілдері Пушкин, 
Л. Толстой сиякты акын-жазушыларды орыс коғамын- 
дағы жаңашыл байлардың — либерал буржуазияның 
жыршысы болған деген пікірлерге жалғас, сондай пікір- 
лердің орайымен айтылған еді. Абайды да жаңалыкка, 
өнерге ұмтылған жаңашыл байлардың тілегінен туған 
акын деп бағалау сол кезде бел алған таптык кағида- 
ның әсері болатын.

Абай творчествосының зор коғамдык, танымдык мә- 
ні әлі жете, толык ашылып көрсетілмегендіктен ол кез- 
дегі макалалар мен зерттеулерде акын өлеңдерінің маз- 
мұн-мағынасының байлығын, көркемдік куаттылығын 
суреттеу, бейнелеп айту шеберлігін ұғып-түсіну жағы да 
жетімсіз болып жататыны байкалады. Мысалы Ыдырыс 
Мұстамбайұлы өзінің макаласында Абайды жактап, 
мактай отырып, өлеңдерінің «кейбіреулері нашарлау, 
бостау келеді» деп сынайды.

«Осындай нашар шыккан Абайдың өлеңдерінің бірі 
«Интернатта окып жүр» деген өлеңі, бұл өлеңнің басы 
тым әдемі басталады да, әр жағы сұйылып кетеді»,— 
деп жазған. Абайдыц сатиралык өлеңдері туралы айта 
келе: «Бірак бұлардың көбі өткір, ашты болса да, көр- 
кемдік жағынан өзге өлеңдеріндей емес, төмен» дейді.

Абай «кемеліне келе алмай кеткен» акын деген тұ- 
жырым жасап, оған «Соктыкпалы, сокпаксыз жерде өс- 
тім», немесе «Мен келмеске кетермін түк өндірмей» 
деген секілді өз сөздерін дәлел кылмакшы болады. Түк 
өндірмей кетермін дегені, әрине, коғам өмірін өзгертпек 
болған, заманды түзетпек болған («Түзетпек едім за- 
манды, өзімді тым-ак зор тұтып») мақсатына жете ал-
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маспын деген мағынада айтылған. Оның үстінде поэ- 
зиядағы ақынның сөзі, лирикалық тұлға атынан айтыл- 
ған сөз астарлы, терең мағыналы келетіні, оны тұп-ту- 
ра, жадағай түсінуғе болмайтыны тағы бар ғой. Өзі 
туралы айтқанда өзі өзін көтермелеп, асырып айтатын 
ақынға Абай мүлде ұқсамайтын болса, ол оның осал- 
дығы демесек керек. Ғабдрахман Сағди 1923 жылы «Ақ 
жол» газетінде жарияланган «Абай» атты макаласында 
ақын шығармашылық өнеріне тән біраз өзгешеліктерді 
дұрыс байқаған. Алайда ол Лбайдың кейбір өлеңдерінің 
қасиетін дәл сипаттап бере алған болса (мысалы, «Жаз» 
өлеңін «ес кетірерлік ұсталықпен тіпті жеңіл әм таби- 
ғи шығарылған» деген), баска бір өлеңдер туралы айт- 
қан тұста ешбір қисынсыз, дәлелсіз тұжырым жасауға 
бейім тұрады екен.

«^Жүрегім менің қырық жамау
Киянатшыл дүниеден —

деген өлеңімен хатта адамзаттың өзінен безгендігін аң- 
ғартады» деп өз бетінше тұжырым жасайды. «Абайды 
қанағаттандыра алмаған қазақтың салт-сана, тұрмысы 
бәрі жиылып келіп дүниеден мүлде бездіруге, үмітсіз- 
дікке түсіруге де себеп болған, пессимистік жолына кір- 
гізген» деп жазғаны, немесе, «Абайдың 20 жылдық әде- 
би өмірі бар. Соның әуелгі жартысында Абай күштілік 
көрсетеді. Соңғы жартысында әлсізденіп, өлеңнің таби- 
ғатын, ішкі рухын бүтіндей өзгертіп жібереді» дейтіні 
ақын шығармаларына терең талдау жасалмай, орнық- 
ты дәлелдер келтірілмей айтыла салған үстіртін байлам 
екенін айтпасқа болмайды. Абай халықтың мұнын мұң- 
дап, өмірде әділетсіздік, қиянатшылдык көп деп налы- 
сан болса, оны өмірден торығушылдық, күйректік деп 
санау мүлде орынсыз. Алдымен бұл поэзияның табиға- 
тын, ондағы сезім-әсердің айрыкша күшті келетінін ес- 
кермегендік. Оған коса Абай ел жайын ойлап қанша 
қапаланса да, қайғырса да өз көңіл күйін, ішкі мұңын 
үнемі айрыкша сезімталдықпен білдіреді, өзін өзі жі- 
герлендіріп отырады. Тіпті «Келдік талай жерге енді, 
кіруге-ақ қалды көрге енді» деп отырғанның өзінде:

Қайғы шығып иыққа,
К.амалтпасын туйыққа
Сергі, көңілім, сергі енді,—

деғенді коса айтады. Ендеше Мұхтар Әуезовтың 1922 
жылы жазған «Қазақ әдебиетінің казіргі дәуірі» атты 
макаласында айткан Абай өлеңдерінде «сүлдері кұры-
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ған зар да, әлі құрыған уайым да жоқ, оның орнында 
қазақ өмірінің кем-кетігін түсінген көзі ашықтық бар, 
дәлелдеп ауруын тауып, емін айтқан ширақтық бар... 
Абай қазақтың жасына білім жарығына ұмтыл дейді, 
малыңды дұрыстап бақ дейді, атқа мінген жақсылары- 
на елді іріткіге салмай, адал еңбек қыл, парызыңды 
атқар дейді. Қазақтың өміріндегі кемшіліктің қайсысы- 
на болса да, Абай өз емін айтып келген» деген пікірі 
бірден-бір әділ және шындыққа сай.

Абай творчествосы төңірегінде 20-жылдардағы, ке- 
йінгі кездердегі талас, кейбір сын пікірлер тұрғысынан 
қарасақ, Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақтың бас акы
ны» атты 1913 жылы жарияланған мақаласындағы 
Абайға берген бағасы, ұлы ақынның қазақ әдебиеті та- 
рихындағы алатын орнын анықтауы, өнерпаздық өзге- 
шелігін, асқан шеберлігін тануы шынайы ғұлама ғалым- 
ға тән айрықша көрегендіктің, білгірліктің, өлең сөз- 
дің қадірін терең бағалай алатын ақындық сезімтал- 
дықтың, талғампаздықтың үлгісі деуге лайық.

Ахмет Байтұрсынов; «Абай өлең жақсы болуға ке- 
рек шарттардың бәрін білген. Сондықтан өлеңі қай та- 
рапынан болса да толық. Жалғыз-ақ бір міні бар» дей- 
ді. Осы жалғыз-ақ бір міні бар, «Мұнан басқа Абай 
өлеңдерінде мін бар деп өз басым айта алмаймын» деуі 
арқылы, басқадай мін, кемшілік іздеуге тырысатын 
адамдардың жолын кескендей айтатыны Абайға қалай- 
да шаң жуытпау емес, қазақтың бас ақынының поэзия- 
сын терең түсініп, бар ықыласымен мейлінше жоғары 
бағалағаны болса керек.

Ал «жалғыз-ақ бір міні бар» дегеннің мәнісі не де- 
сек, «ол мін өлең бу'нақтары тексеріліп орнына қойыл- 
мағандық» дейді. Мысалы, он бір буынды өлшеммен 
жазылған Абайдың өлеңінде тармақтың басқы жағын- 
да үш және төрт буынды бунақтар еркін ауысып келе 
береді. Бұл мәселеге ақынның өлең өрнектерін сөз қыл- 
ғанда көбірек тоқталатын болғандықтан, әзірше түйіп 
айтсақ, Абай өлеңдерінің А. Байтұрсынов көрсеткен 
бұл ерекшелігі кемшілігі демей, өлең ырғағын өрнектеу- 
дегі айырмашылығы деуге лайық. Қазақ әдебиетінде 
жазба поэзия дәстүрін кеңінен орнықтыру тұрғысынан 
қарасақ, айырмасы және артықшылығы да десек болар.

«Абайдың өзі тексергіш болған соң, оның өлеңіп тек- 
серіп, қате шығарып ешкім жарыта алмайды»,— дейді 
А. Байтұрсынов. Бұл өзі ғалым, өзі ақын, талғампаз 
Ақаңның сыпайылығын танытады. Абай өзіне өзі сын- 
шы болғаны талассыз десек, кей-кейде табан астында,
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бір отырыста шығарған өлеңі алдымен өз сыны, өз та- 
лабына сәйкес келмеуі, ойлаған жерден шықпауы да 
мүмкін ғой. Сондай өлеңдер де қағазға түсіп, сақтал- 
ған болса, кейін басылып, Абай жинағына кіруі де әб- 
ден мүмкін.

Абай шығармалары әр түрлі колжазбалар негізін- 
де, кейде ауызша да таралып, түгел сақталмағандық- 
тан ақынның әдеби мұрасы көлемі жағынан салмақты 
ма, аз ба, көп пе деген сауал да қойылмай жүрген жоқ. 
-«Абайдың көп өлеңдері ұшты-күйді жоғалып кеткен» 
дегендей сөздер 1914 жылы жарияланған Нұқ Рамаза
нов мақаласында айтылған, онан кейін де айтылып ке- 
леді.

Бұл ауызша таралып жүрген өлең ел жадында сақ- 
талмайды, жоғалып кетеді деген ұғым бойынша айтыл- 
ған пікір болса керек. Абай өлеңдері өзінің көзі тірісін- 
де-ақ қолжазба түрінде таралғандығын, ал алғашқы 
жинағы кешеуілдеп болса да, 1909 жылы басылып, ке- 
йін бірнеше рет толықтырылғанын ескерсек, мүлде жо- 
ғалып, бізғе келіп жетпегені тым көп бола қоймас деу- 
ге де негіз жоқ емес. Сөз қадірін білетін, өлең-жырды 
бір-екі естіғенде-ақ қағып алып, жадында сақтай ала- 
тын адамдар көп ортада шынайы асыл өлеңдер он 
жыл, жиырма жыл ішінде мүлде жоғалып, жоқ болып 
кетеді деу киын. Абай өлеңдерін жиыстыру, қолжазба- 
ларды реттеу, баспаға дайындау ісі ақын кайтыс бол- 
ғаннан соң көп ұзамай қолға алынғаны белгілі.

Бірақ Абайдың өз қаламының бедері түскен кол
жазбалар бізге жетпегені, әрине, өкінішті.

Жоғалған нәрселер туралы сөз болғанда нақтылы 
мысал ретінде кейбір көлемді шығарманың (мысалы, 
«Әзім», «Вадим») басы бар да, жалғасы жоқ екені ай
тылып жүр. Ал «Бородино» өлеңін алсақ, оның бас жа
ры сақталған да, онан кейін үзік-үзік болып келетін бір- 
неше тармақтан тұратын тағы үш бөлегі сақталған.

Ғ. Сағди жоғарыда аталған «Абай» атты мақаласын- 
да былай дейтіні де бар: «Абай барлығы 5313 жол ша- 
масында өлең жазған. Бұлардың ішінен орысшадан тәр- 
жіма қылғаны 1700 шамасында. Соңғыларын шығарып 
тастағанда, Абайдың нақ өз тарапынан шығарған өле- 
ңі 3612 жол шамасында болады».

Бұл жерде, әрине, 1933 жылғы жинақта және ке- 
йінгі жинақтарда қосылған бірқыдыру шығармалар 
есепке алынбаған. Орысшадан гәржімаланған деген 
шығармаларды бөліп тастау да орынсыз, өйткені олар- 

дың бәрі толық мағынасында аударма емес, бірталайы
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төлтума туындыға, айналган, немесе сарындас шығарма 
болып келеді.

Ақын мұрасының құндылығы санымен емес, сапасы- 
мен өлшенетіні ешбір талассыз ақиқат.

М. Ю. Лермонтов өз көзі тірісінде басылып шыккан 
өлендер жинағына жнырма төрт-ақ өлеңін кірғізғен ғой. 
Белинский сол кітап бойынша оны ұлы акын деп баға- 
лаған. Ал прозалық шығармаларынан өзі барда басыл- 
ғаны — тек «Біздің заманымыздың қаһарманы». Оны да 
Белинский Пушкиннің «Евгений Онегин» атты өлең-ро- 
манымен қатар қойып, жоғары бағалаған.

Қазіргі кезде Абай жинағында басылып жүрген шы- 
ғармалар қандай классик ақынға болса да аздық ет- 
пейді. Абай шығармаларынын жинағын егер өз колы- 
мен баспаға дайындаған болса, өз талғамымен таңдау 
жасаса, осы күнде басылып жүрген кейбір өлеңдерді, 
мүмкін, кітапқа қоспаған да болар ма еді?! Ақынды әр 
қырынан тану үшін кейінгілер қолда барды түгел жа- 
рыққа шығаруға тырысатыны түсінікті ғой. Осы айтыл- 
ғанды ескерсек, ақындық шеберлік дегеніміз ең таңдау- 
лы, сол қаламгердің өзі ғана жаза алатын үздік туын- 
дылармен өлшенсе керек. Абайдың ғана аузымен айты- 
луға лайық, онын, өзіндік көркемдік шеберлігі, баскаға 
ұқсамайтын қолтаңбасы, ойлау, сөйлеу өзгешелігі, стилі 
анық көрінетін өлеңдер — ұлы ойшыл-суреткер ақын- 
ның алып тұлғасын айқын танытатын, міне, алдымен 
осылар десек керек.

Сонымен қатар, әрине, Абайдың қолынан шықкан 
деп саналатын ешбір шығарма зерттеулердің назарынан 
тыс қалуға тиісті емес. Мәселе әрқайсысын өз орнына 
қойып бағалауда.

Абайдың өмір жолын, шығармашылық өнерінің өз- 
гешелігін, қыр-сырларын, сол дәуірді, сол ортаны қо- 
ғамдық қарым-қатынастарды терең түсініп білу үшін 
М. Әуезовтың «Абай жолы» дәуірнамасының баға жет- 
пес танымдық мәні бар. Бұл туралы қанша айтсақ ар- 
тык емес. Алайда бір ескеретін нәрсе — осы мәселені, 
яғни, роман-эпопеядағы тарихи шындык, тарихи шын- 
дык пен көркемдік шындыктың аракатынасы деген аса 
күрделі мәселені кеңінен толғап, байыптау, түсіну ка
жет. Тарихи шындыкты роман-эпопеяда бейнеленетін 
жекеленген деректер мен нактылы жайлардан, немесе 
ондағы кейіпкерлердің әрбір іс-кимылынан, әрбір сөзі- 
нен көруге тырысып, сонын әркайсысынан бөлек бай- 
лам жасамак болу орынды бола бермейді. Басканы айт- 
пағанда эпопеяда шындыкка сәйкес, кейіпкерлердің Mi-
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иез-кұлқына үилесшді етіп ойдан шығарылған, немесе, 
взгертіліп, өзгеше көркемдік шешім тауып бейнеленген 
эпизод, көрініс, оқиғалар, іс-әрекеттер аса мол. Солар- 
ды сөз еткенде, мына тұста жазушы өмір шындығынан 
шалғай кеткен, алыстаған деп санау мәселеге үстірт 
қарағандық болар еді. Жазушы нанымды, қисынды, шы- 
найы өмірде болуға мүмкін, болады дерлік көркемдік 
шешім таба алды ма, жоқ па — міне мәселе осында. 
Үйткені роман— эпопеядағы үлкен тарихи шындық 
Абай заманын, сол дәуірдегі қоғамдық қатынастардың 
әлеуметтік мәнін, халық тағдырын терең түсінуге тірек, 
негіз боларлық, шығармада тұтасып барып, бір арнаға 
келіп тоғысатын көркемдік шешімдерден туындайды. 
Сол ортада болған, немесе, болуға лайық сан алуан оқи- 
ғаларға қатысып жүрген түптеп келгенде шынайы өмір- 
ден алынған, немесе шығарманың сюжет желісіне, ком- 
лозициялық құрылысына кажеттілігіне қарай ойдан 
шығарылып қосылған кейіпкерлердің әр түрлі іс-әрекет- 
тері — бәрі де үлкен тарихи шындықты, заман келбетін, 
қоғам көшінің бағытын, ел жайын елестетуге, терең 
біліп түсінуімізге қызмет етеді. Олай болса, роман- 
эпопеядағы тарихи шындықты, шығарманың зор таным- 
дық мәнін ондағы халық тағдырына байланысты аса 
маңызды әлеуметтік мәселелердің қандай көркемдік 
шешім тапқанынан көреміз, содан аңғарамыз.

Көркем шығармадағы тарихи шындык коғам өмірі- 
нің маңызды құбылыстарын нақтылы, нанымды бейне- 
леу, көбіне-көп халықтың түбегейлі, көкейтесті мүдде- 
лерін, арман-тілектерін неғұрлым толык терең білумен 
тығыз байланысты.

Бұл тұрғыдан карағанда «Абай жолы» роман-эпопея- 
сындағы тарихи шындықты, өмір шындығын әсіресе 
Абай тұлғасы, оның айналасындағы кейіпкерлердің бей- 
несі арқылы, бүкіл шығарманың арқауы болып өріліп 
отыратын биік адамгершілік идеялар, арман-мұраттар- 
мен жалғастыра, бірлестіре қарап түсінуіміз керек еке- 
ні хак.

Осы мәселеге тікелей қатысты бір-екі нақтылы жағ- 
дайға тоқтала кетелік.

Мұхтар Әуезов «Абай жолы» эпопеясында жас Абай 
мен әкесі Құнанбайды, әкелі-балалы екі адамды көбіне- 
се бір-біріне карсы қойып, қарама-қайшы тұлғалар етіп 
бейнелеуінің мәнісі қалай деген сауал жиі қойылады. 
Абай баласы Әбдірахманның дүниеден жас кеткеніне 
налып шығарған жырында, оны жасынан ғылым жолы- 
на түскен талапты жаңа буынның өкілі, жаңа заманның,



«жаңа жылдың — басшысы» еді деп, өзін «мен — ескінің 
арты едім» деген болса, Мұхтар Әуезовтың роман-эпо- 
пеясында Құнанбайды — Абайдың әкесін ата жолын өз- 
гертпей ұстауға тырысқан бұрынғылардың өкілі, «ескі- 
нің арты еді», ал Абай өнер үйренуге, білім-ғылымды 
игеруге ұмтылған, прогресс жолына бет алған жаңашыл 
жастардың ішіндегі ең бір озық, жарқын тұлға деп ка- 
рағаны, солай етіп бейнелегені көңілге қонымды екенін 
мойындасақ болар. Әрине, Абайдың әкесі Құнанбай ескі 
жолды, ата дәстүрін берік ұстаған дегенде де, оны бір- 
ыңғай ескішіл болған, заман ағымын түсінбеген, мүлде 
ескермеген деп санауға бола қоймас. Кәкітай Ысқақ- 
ұлы 1909 жылы Абай өлеңдерінің жинағындағы мака- 
ласында Құнанбай жөнінде: «өзге жүрт орыстан бала- 
сын жасырып жүргенде балаларын орысша окытып, 
Халиолла деген баласын Омский кадетский корпустан 
оқытып, онан соң Мәскеудегі Павловский кавалерский 
школадан оқытып еді»,— дейді. Бұл жайларды Мұхтар 
Әуезов жақсы білген, Абайдың өмірін баяндағанда атап 
айтады да.

Алдымен айтарымыз, Құнанбай мен Абай, егер ба- 
йыптап дұрыс аңғара алсақ, әке мен бала ретінде бір- 
бірімен қайшы көрінбейді, көбінесе екі заманның өкілі, 
екі мақсаттың, екі қоғамдық көзкарастың адамы түр- 
ғысында қарсы қойылады. Ал екеуінің мінезі екі түрлі 
болса, Қүнанбай айлакер, қатал көрініп, Абай адал, әді- 
лет іздеген ақын жанды мінезбен көрінсе, мұның өз қи- 
сындылығы бар.

Құнанбай ел арасындағы түрлі талас-тартыстың, 
қайшылық-шиеленістердің тізгінін қолына ұстап отыр- 
ған, әбден әккі болған ел билеуші екенін, ал Абайдың 
қоғам өміріндегі қарым-қатынастарға енді ғана көз ті- 
гіп, араласып, жүргенін естен шығаруға болмайды.

Бірінші кітаптың соңғы тұсында Құнанбай мен Абай 
сөз қағыстыратын сәтте жасы 24-ке шыққан Абайдың 
зеректігі, өзінше пікір түйе алатыны, аса маңызды қо- 
ғамдық мәселелерге өз көзқарасы бар екені, өмірден 
өз жолын іздеуді, табуды мақсат ететіні айқын ангары- 
лады десек, әрине, бұл артық айтқандық емес. Әке мен 
баланың арасындағы сол пікір таласы болған жерде 
Құнанбай баласының берген жауабын түгел тыңдап бо- 
лып, үн қатпай ауыр оймен отырып қалды делінетін 
болса, бұл да жасы ұлғайған Құнанбайдың Абай айт- 
қан пікірлерге қосылмаса да, мән бергендей қалпын, 
заман ағысын, өмірдің өзгеріп бара жатқанын аңғар- 
ғандай сыңайын байқатады.
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Ал оның кейін екінші кітаптың бас жағында баян- 
далатын Құнанбай қажыға аттанарда Дәркембай Қо- 
дардан қалған жалғыз ұрпақ жетім бала Дәрменді ер- 
тіп келіп, жазықсыз жазаланған Қодардың құнын сұрап 
Құнанбаймен қатіы шекісетінін еске алсақ, бұл жерде- 
гі Құнанбайға Дәркенбайдың аузымен айтылған сөз- 
дерді түгелдей жазушының берген бағасы деп тура тү- 
сінбей, алдымен сол Дәркенбайдың, яғни эпопеядағы 
кейіпкердің өз пікірі деп түсінуіміз қажет. Эпопеяда 
Дәркенбайдың Құнанбайға айтқан сөздері жас Абай- 
ға үлкен эсер еткені нанымды көрсетіледі. Қодардың 
өлімі — он үш жастағы Абай алғаш өз көзімен көрғен, 
жанымен сезінген трагедиялы окиға болатын. Жазушы 
Абайды қаладан ауылға келғен бетте осы оқиғаның үс- 
тінен шығарып, аяусыз, қатал жазадан тұла бойы түр- 
шігіп, қатты күйзеліп қиналғанын бар ықыласымен бей- 
нелейтіні тегін емес. Бұл үлкен өмір жолына аяқ бас- 
қалы тұрған Абайдың адалдығын, адамгершілік қасие- 
тін ашып көрсету үшін қажет еді. Осы тұрғыдан кара- 
ганда Дәркембай Құнанбайға келіп жетім баланың ары- 
зын айтып, Дәркембай мен Құнанбай арасындағы сөз 
егеске айналып, Қодардың өлімі туралы сөз қозғалған 
кездегі Абайдың көңіл күйін, әрекетін суреттеуі де на- 
зар саларлық. Жетім баланың ақысы Кұнанбайдың 
мойнында деп, оны қатты кінәлаған Дәркембайды Абай 
Майбасар мен Тәкежанның қаһарынан, қыспақтауынан 
арашалап алып: «Дәркембай! Айтпасыңа болмаған шы- 
ғар. Орайлы арызың болған сон қысылшақ жерде айт- 
саң да айыптай алмаймын. Мен қарыздармын әкем 
үшін. Қарғамай, сілемей қайта бер, жарқыным, сөзің 
жетті маған. Етім түгіл сүйеғімнен өтті» ..— дейді.

Әрине, бұл — жазушының жас Абайдың әлсізді жақ- 
тауға ұмтылғанын, кімге де болсын, тіііті өз әкесінің 
мінезіне, істеген ісіне де байсалдылықпен, сыншылдық- 
пен қарай алатынын көрсету мақсатына сәйкес етіп кел- 
тірген көркемдік шешімі. Және терең мағыналы, мей- 
лінше күрделі шешім. Абай Дәркембайды жақтағанда 
онысын өз әкесін арашалау үшін, оның күнәсін жеңіл- 
дету үшін де істегендей. «Бұның сөзі әкемнің құдай ал- 
дында жауап беретін сөзі... Меккеге бара жатқанда да 
әкем осындай күнам бар деп бара жатқан жоқ па?»— 
дейді Абай.

Алайда жазушы Құнанбайды өзінің теріс қылықта- 
рына өкініп, тәубеге келген кейіпте көрсетпей, қатал, 
қатты мінезінен айнымайтын қалпында бейнелейді, ко- 
ғамдық өмірдегі ымыраға келмейтін қайщылыкш, бі-
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тіспес талас-тартысты жеріне жеткізе ашып беруге 
ұмтылады.

Құнанбай жолға шыққандағы Абайдын, көңіл күйін 
-«әкесінің шын өкінген жүзін Абай көрмеді. Оның баяғы 
қатал ызасьгн ғана көрді. Екі арасы бітімсіз» деп түйін- 
дейді. Көніл аударарлық нәрсе — Абайдың осындай кө- 
ңіл күйін жазушы Құнанбайға келіп, жетімнің құнын сұ- 
рап, шекісіп қалған Дәркембай сөздерінің, сонын 
мінезінің тікелей әсері етіп көрсетеді. Осы қақтығыс, 
айтылған сөздер Абай жас кезінде өзі көзімен көрген 
Кодардың өлімін есіне түсіріп қатты тебіренткенін ес- 
керсек, оның рухани күйінің қандай болғанын толық 
елестете аламыз.

Құнанбай бейнесінің жан-жақты келетінін айқыны- 
рақ байкау үшін тағы бір жайға тоқтала кету артық 
болмас. Жас Абай әкесінің сәлемімен Байдалыға келіп 
сөйлесіп, даулы сөздің жауабын алған соң Байдалы 
басқа бөтен әңгіме айтады. Бір жиында «Жә, өзіміз 
көргенде мырза кім?» дегенде Қаратай: «мырза — Құ- 
нанбай» дейді. «Шешен кім?» дегенде, ол: «шешен — 
Құнанбай» дейді. «Жақсы кім» дескенде, ол тағы; «жақ- 
сы — Құнанбай» дейді. Сонда Байсал: «Мырза Құнан- 
бай екен, шешен Құнанбай екен, жақсы Құнанбай екен! 
Ендеше не көкіп алысып жүрміз онымен»,— дейді. 
'Соған Қаратай іле жауап беріп: «Уай, тәйір-ай, мен 
Құнанбайдың өзге жағынан мін тауып алысып жүрмін 
бе? Жалғыз-ақ «не қылайыны» жоқ қой, сондықтан Ke
r in  жүргем жоқ па?»— дейді. Әңгіме соңында Байдалы 
Абайға: «Осыны да әкеңе айта баршы... «Қештім» деге- 
нін бір көрмей кеттік қой»,— дейді. Абай әкесіне Бай- 
далының сәлемін түгел жеткізгеннен кейін осы әңгімені 
айтады. Сонда Құнанбай: «Қаратай жүйрік қой, жер 
таниды. Айтқаны шын болса керек. Бірак, өз топшы- 
лауым бойынша, адамның қай мінезі қасиеті болса, сол 
мінезі міні де болады. Мен өмірде ұстаған нәрсемді 
берік ұстанам. Жақсылық — кісінің айнымас табанды- 
лығында деп білемін. Соның түбінен мін шығатын кез 
де болатын шығар!»— дейді. Жазушы Құнанбай осы 
сөзден кейін «үндемей отырып қалды» дейді де, ол 
«аздан соң ғана барып, әлгіден де жуасыңқырай түсіп:

— Адам пенде ғой! Пенденің жоқ-жіті толған ба?— 
деді.

Қияласа да өз мойнына кінә алып отыр.
Бұл кезде Абайға әкесі жадағай көрінбеді. Кінәға, 

дауға жүйрік Байдалы сияқты емес. Ол шешендіктен
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гөрі басқарақ түкпірі бар жан сиякты. Оңай жан емес. 
Қат-қабат шың сияқты»— деп жазады.

Осы жайларды айта отырып, роман-эпопеядағы ке- 
йіпкерлердің әр кездегі, әр түрлі жағдайдағы бір-бірі- 
мен қарым-қатынасы, жан дүниесі қандай күйде болуы 
олардың мінез-тұлғасының бір көрінісі, бір ғана сәті 
екенін де ұмытуға болмайды. Және кейшкердің әр сөзі, 
әр мінезі жазушының беретін бағасымен, көзқарасымен 
тұп-тура бірдей келе бермейтіні анык. Себебі жазушы 
әр окиға тұсында кейіпкерге деген өз бағасын, өз түсі- 
нігін ашып салып, сарқып айта қоймайды. Шығарма- 
ның барысында уақиға желісінің әлі де өрістейтінін, та- 
лай тартыс-таластың әлі де алда тұрғанын есінен 
шығармай, әртүрлі көркемдік шешімдерді табу мүмкін- 
шілігін пайдалануға ұмтылады. Сондықтан да жазушы- 
ның басты кейіпкерлерді бейнелеуі әлдекайда күрделі 
болып, иірімдері, қатпары мол келеді. Өйткені сонда 
ғана олардың тұлғасы, қоғамдық өмірдеғі адамдардың 
бір-бірімен қатынасындағы шиеленіскен қайшылыктар- 
ды танытарлық қасиетке ие болады.

Абай, Құнанбай, Дәркембай, тағы басқа ірі кейпі- 
керлердің әрбір іс-әрекеттерін эпопеяның өн бойында- 
ғы сан қилы, қат-қабат болып жалғаса тұтасып келе- 
тін оқиғалармен ұштастырып қарастырғанда ғана анык 
түсіне аламыз.

Эпопеядағы кейбір жайлардың айтылуын, баяндалу- 
ын қазірғі заман ауысып, көптеген қоғамдық мәселе- 
лерғе көзкарас мүлде өзғерген кездегі ұғым-түсініктер 
тұрғысынан қарап бағалағанда, әрине, бұрынғы идеоло- 
гияның әсерін кей-кейде байқауға да болар. Бірақ таң- 
қаларлық нәрсе ол емес, басқа — кемеңгер жазушының 
идеологиялық қатты қысымға қарамастан, соған бой 
бермей жүріп, осындай кең тынысты, өмір шындығын 
мейлінше терең ашып көрсететін үлкен әдеби туынды- 
ны дүниеге келтіргені.



Ақын тұлғасы,
адамгершілік

мақсат-мұраты
Абай заманы, ол ақындық өнерге, ағартушылық жо- 

лындағы күреске барын салып кіріскен кез — казақ 
халқыңың тарихындағы ең бір күрделі, талас-тартысы, 
қайшылығы мол дәуір болатын. Бұрынғы хан билейтін 
заман артта қалып, ел арасынан сайланған аға султан- 
дар шыққан болса, ондай тәртіп те жарты ғасырға жет- 
пей өзгертіліп, қазақ даласы ұсақ-ұсақ болыстарға бөл- 
шектеніп, ел билеу тізгіні уезд бастықтарының — патша 
чиновниктерінің қолына көшкен еді. Бұл болыстар- 
дың билікке таласуын, ұлықтардың жолсыздығын, бас- 
сыздығын, парақорлыққа бейімділігін арттырды. Қазақ 
жеріне Ресейден көшіріліп қоныстандырылған кедей 
шаруалардың саны көбейіп, патшалық әкімшілік талай 
шұрайлы жерлерді тартып алып, елді атамекенінен 
ығыстырды. Патша үкіметінің Қазақстанды отарлау сая- 
сатының іске асуы нәтижесі болған осындай ауыртпа- 
лықтан, заңсыздықтардан, рухани кіріптарлықтан елді 
құтқарудың ендігі жаңа жағдайдағы бірден-бір ұтымды 
жолы білім-ғылым үйрену еді. Шоқан, Ыбырай, Абай 
секілді алдыңғы қатарлы қоғам қайраткерлері осыны 
жақсы түсініп, ұлттық ұранға айналдырды. Олар Ре- 
сеймен карым-қатынасты күшейте түсудің аса пайдалы 
жағы орыс мәдениетінің үздік үлғілерін ел ішіне, жұрт- 
шылыққа тарату деп санады. Мал бағумен қатар елдің 
егіншілікке, сауда-саттық секілді кәсіптерғе бейімделуі 
қажет екенін де олар басқалардан бұрын түсінді.

Абай жас шағында Семей қаласындағы медреседе 
оқығаны мәлім. Бүл жылдары ол араб, парсы, шағатай 
тілдерін жақсы меңгерген. Шығыс классиктері Фирдоу
си, Саадидің, Науаидің, Низамидің, Фзулидін, Жәмй- 
дің, Сайхалидің т. б. шығармаларымен танысты. Соны- 
мен қатар ол орыс мектебіне —«приходская школаға» 
да барып жүреді. Өзінің ерекше қабілеттілігі және зейін 
қойып, зор ықыласпен үйренуі арқасында Абай орыс ті- 
лін де игеріп алады. Алайда, әкесі Құнанбай оны енді 
өзінің жанында ұстап, бірте-бірте ел билеу ісіне ара- 
ластырмақ ниетпен ауылға қайтарып алады. Сөйтіп, 
Абай көп кешікпей оқуды доғаруға мәжбүр болды. Ен- 
.діғі жерде Абай ел арасындағы әр түрлі ру таласы, жер
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дауы, жесір дауы секілді істерге араласып, қазақ дала- 
сының өктем билеушісі өз әкесі Құнанбай мен оның то- 
^ындағы ел билеушілер, және оларға қарсы топтардың 
карым-катынастарын жігі аңғара бастайды. Абай әр 
түрлі топтардың арасында жиі болып, халықтың, қалың 
бұқараның, кедей шаруалардын тұрмыс жағдайын өз 
көзімен көріп танысады. Бірнеше жыл бойы болыстық 
міндетін атқарып, ел билеу ісіне тікелей араласып, әр 
түрлі даулы іске кесім айтып, таласы мол күрделі мә- 
селелерді шешуге қатынасады. Талай қақтығыстардың, 
күрес-тартыстардың ортасында болып жүрғен Абай, 
қолында күші бар топтардың әділетсіздігін, аяусыз қа- 
талдығын көріп, әр түрлі топ өкілдерінің мінез-құлқын, 
іс-әрекеттерін үнемі байқап жүреді. Олардың істеген 
істеріндеғі, күнделікті қылықтарындағы мағынасыздық- 
ты, бітпейтін талас-тартыстың, өнімсіз әуре-сарсаңмен 
күн өткізушіліктің ел басына үлкен ауыртпалық түсі- 
ріп отырғанын терең түсіне бастайды. Абай осылай қо- 
ғам өмірі жайлы көп толғанып, көп ойланып жүріп, ха- 
лық мүддесі үшін, адалдық, адамғершілік үшін күресу- 
ге ұмтылады, қалай күресудің жолын іздейді. Елдің 
өнімсіз қылықтармен көбірек әуес болатынының себебі 
білімсіздіктен, ескі ұғым-түсініктерден арыла алмай ке- 
ле жатқандығынан дөп біледі.

Айналасынан, өмір сүрғен ортасынан, бүтін ел-жұрт- 
тан бөлініп шығып, қалыптасқан дәстүрлермен, маңа- 
йындағы адамдардың ұғым-түсінігімен, өмірге көзқара- 
сымен мүлде санаспау, тіпті қарсы шығу Абайға жасы- 
рақ кезінде де, есейген шағында да оңай тимегені 
сөзсіз. Осы тұрғыдан қарағанда оның:

Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым,
Етек басты көп көрдім елден бірақ,—

деуінде үлкен мағына жатыр.
Ғылым-білімге, жаңалыққа ұмтылған, сол үшін кү- 

ресуғе бет алған Абайды етектен тартып, алдын орап, 
қолын байлап, еркіне жібермеген бірлі-екілі кісі емес, 
көп адам, қаумалаған караңғы ел-жұрт екенін осы сөз- 
дер анық аңғартады.

Ес кіргелі тимеді ерік өзіме,
Сандалмамен күн кешкен түспе ізіме,—

дегенде ақын өзін де, өз басының кемшіліғін жасырмай 
ашып айтып отыр десёк те, сол заманды, ескі әдет-салт- 
ты берік ұстаған ортаны көбірек сынайды.

Халық мүддесі үшін күресуге бел байлап, елді, жас-
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тарды адал еңбек ет}те, өнер үйренуге, білім-ғылым жо- 
лына түсуге шақыруды мақсат етіп қоймақ болған Абай 
осы ой-пікірін жалпы жұртқа жария етуге, солардың 
жүрегіне ұялатуға жарарлық бірден-бір күиіті құрал — 
өлең сөз, ақындық өнер деп санайды. Бойындағы ақын- 
дық қуатын осы жолға жұмсау қажет деп түсінеді.

Бірақ өнімді еңбек етіп, көп оқып, талмай ізденіп, 
өзі де өлең жазып, айналасына өнеғе етіп білім тара- 
тып, өнер шашып жүрғен жылдарында да ел ішіндеғі 
талас-тартысқа араласуға мәжбүр болады, ел тыныш- 
тығын сақтау үшін уақытын, күш-қайратын аямайды. 
Мұны ұлғайған кездегі жазған өлеңіндегі:

Болды да партия.
Ел іші жарылды.
Әуремін мен тыя 
Дауың мен ишрыңды,—

деген секілді сөздерінен аңдай аламыз.
«Сеғіз аяқ» атты өлеңінде Абай:

Ғылымды іздеп,
Дүниені көздеп,

Екі жаққа үңілдім.
К,үлағын салмас,
Тіліңді алмас

Көп наданнан түңілдім,
Екі кеме қүйрығын

Үста, жетсін бүйрығың,—

деитінін еске алсақ, осындағы «дүниені көздеп» деген 
сөздің мәнісі, әрине, мал тауып күн көрерлік жағдайды 
ойлау емес, халыктың қамын, ел тыныштығын сақтауға 
ұмтылған әрекетін айтқан десек керек.

Абайдың білімін тереңдетіп, ғылымды иғеруге, орыс 
классиктерінің шығармаларын жүйелі түрде оқып, те- 
реңірек білуге кіріскен уақыты — жасы 30-дан асқан 
кезі. Осы кезде ол Семейғе жер аударылып келген 
Е. П. Михаэлиспен танысады.

Михаэлис Петербургте 60-жылдары студенттердің 
қозғалысын ұйымдастырушылардың бірі болғаны үшін 
біраз жылдар айдауда Сібірде жүріп, кейінірек 1869 
жылы Семейғе келіп орналасқан. Абай 1870-жылы Се
мей кітапханасында Лев Толстойдың «Русский Вестник» 
журналында басылған романын сұрап тұрғанда Миха
элис онымен сөйлесіп, екеуі сол жерде танысқан деген 
дерек бар. Ал ондай кітапты оқу үшін орыстың әдеби 
тілін жақсы меңгерген адам болу керек екені анық. Бұл 
жылдары Абай кыс кезінде үш-төрт ай бойы Семейде 
жатып, кітапханадан әртүрлі кітаптар алып оқып жү-
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реді. Сонда Михаэлиспен жиі кездесіп, әңгімелесіп, ке- 
несетін болған. Жасынан Чернышевскийдің революция- 
лык идеяларына көңіл бұрған, ғылымның әр саласынан 
хабары мол, әсіресе орыстың қоғамдық ой-пікірлерінен 
терең мағлұматы бар осы бір айрықша білімдар адам- 
мен жақсы таныс жақын болуы Абайдың орыс әдебие- 
ті, сыны, тарихы ғана емес, жалпы қоғамдық ғылымдар 
бойынша да көптеғен құнды кітаптар оқуына ықпалы 
аз болмаса керек. Сонымен қатар бұлардың қарым-қа- 
тынасы Михаэлиске де пайдалы болғаны сөзсіз. Жерғі- 
лікті халықтың — қазақтардың өмірін, тұрмыс-жағда- 
йын жете білу оған да аса кажет еді. Михаэлис кейіні- 
рек Семейде кұрылған Статистикалык Комитеттің 
хатшысы кызметін аткарып казак даласынық шаруашы- 
лык, ғеографиялык жағдайын зерттеуде елеулі еңбек ет- 
кенін ескерсек, оның Абайдан көп нәрсе естіп-білгені, 
үйренгені анык-

Абай Михаэлиспен достасып, аралас-кұралас болып 
журіп, Н. Долгополов, С. Гросс сиякты Семейге айда- 
лып келген бірнеше адамдармен де жақын танысады. 
Бұлар жас кезінде революциялык козғалыска катысып 
көзге түскен, ал кейін орыс мәдениеті мен ғылымына өз 
кадарынша елеулі үлес коскан адамдар болды. Сондык- 
тан олар Абайға орыс халкының өмір-тұрмысынан әр 
түрлі мағлумат берген болса, соның өзі оның орыс мә- 
дениетін, әдебиетін еркін игеруіне себін тигізген деуге 
лайык. Ал әдебиет, тарих, коғамдык мәселелерді 
айтсак, Абайдың ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтіп, 
шыркау биікке көтерген, әрине, орыстың А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, В. Г. Белинский, 
Н. Г Чернышевский, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, 
И. С. Тургенов, Е. Салтыков-Щедрин секілді ен көрнекті 
жазушы, коғам кайраткерлерінің шығармаларын окып, 
олардың озат ой-пікірлерімен тікелей танысуы екепін 
атап айткан жөн. Абай сол замандағы орыстың коғам- 
дык ойының, әдебиетінің ең кұнды жетістіктерін када- 
ғалап, зерлеп білуге көп күш жұмсаған.

Тұтастай алып карағанда Абайдың орыс әдебиетінен 
окығаны, түйгені көп екені анык- Жоғарыда аталған 
«Русский Вестник» журналымен катар, 1909 жылғы 
Абай өлеңдерінің жинағында берілген Кәкітай Ыскак- 
ұлының макаласына карағанда акын Чернышевскийдің 
«Современник» журналында басылған әдеби шығарма- 
ларды окып отырған.

Кәкітай бұларға коса Абай еуропа ғалымдары Спен- 
сердің, Луистің, Дрепердің еңбектерін, соның ішінде
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«Позитивная философия», «История умственного разви
тия Европы» деген сияқты кітаптарды оқығанын да ай- 
тады.

Бұл кезге дейін қазақ ақын, жыршылары шығыс ха- 
лықтарының аңыз-ертегілерін, дастандарын қызықтап, 
ел арасына жыр ғып таратып келсе, енді орыс әдебие- 
тін оқып, үйренуге, орыс ақын, жазушыларынын, шығар- 
маларын насихаттауға көңіл бөліне бастады.

Әрине, шығыс халықтарының әдеби нұсқаларына 
құштарлық, ынта-ықылас та көбеймесе азайған жоқ. Үн- 
ді елінің ежелден белгілі «Панча-тантра» («Бес кітап»), 
арабтың «Калила мен Димна» секілді кітаптарынан 
бастап, «Мың бір түн», «Тоты — нама» әңғімелер жина- 
ғы, «Шаһнама», «Сейфүл — Мәлік», «Таһир — Зухра», 
«Ләйлә — Мәжнүн» сияқты дастандар, Ескендір, Лұхман 
Хаким, Абу-али-Сино туралы аңыз-әңгімелер ауызша 
да баяндалып, өлең-жыр түрінде де насихатталып жат- 
ты. Алайда шығыстан келген сюжеттер көптен таныс, 
үйреншікті дүние секілді болса, орыс әдебиетінің шы- 
ғармалары мүлде жаңа кұбылыс еді. Қазақ елі мен 
көршілес орыс халкының арасында мәдени ауыс-түйіс 
бұрыннан орын алған еді десек те, орыс әдебиетінің ка
зак мәдениетіне үлкен жаңа арна болып косылуы осы 
кезде басталды. Орыс әдебиетін білуге, оны еркін игеру- 
ге ұмтылған Абай орыс акын-жазушыларының шығар- 
маларын тек кана өнерпаздыктың, көркемдік шеберлік- 
тің үлгісі деп караған жок, айналадағы коғамдык 
өмірді терең танып-түсінудің таптырмас кұралы деп 
санады. Орыс жазушыларының шығармалары Ресейдің 
тарихынан, орыс халкының өмірінен хабардар болу 
үшін ғана емес, казак даласында әкімшілік жүргізіп 
отырған патша үкіметінің саясатын, ол саясатты жүзеге 
асырып отырған ұлык-чиновниктердін, озбырлык іс-әре- 
кеттерін білу үшін де кажет еді. Орыс классиктерінін 
шығармалары казак даласында озат адамгершілік 
идеялардың жаршысы бола алатыны көп окып, көп 
токыған Абай назарынан тыс калмағаны анык.

Абай акын, ойшыл, композитор болып елге таныла 
бастаған кезде оның сөзіне, өнеріне кұмартып алыс 
жерлерден келіп кездескен акын, әнші, жыршылар аз 
болмаған. Олар Абайдың өлеңдерін, әндерін казак да- 
ласына бұрынғыдан да мол таратуға күш салған. Осын- 
дай Абай өлеңдерінің жер-жерге жайылуына өз үлесте- 
рін коскан адамдар катарында Мұхтар Әуезов атакты 
әнші-композитор Біржанды, Сара, Қуандык, Ажар се- 
кілді акын кыздарды атаған.
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Арғын, Найман жиылса,
Таңырқаған сөзіме,—

дейтінін еске алсақ, өзі туралы ештемені асырып сөй- 
лемейтін ақынның бұлай айтуында үлкен мағына бар 
екені талассыз. Абай «сөзім» дегенде өлеңдерін айтып 
отырғаны, «самородный сары алтын» деп анау-мынау 
сөзді атамайтыны және түсінікті, яғни, өлеңдерінің ел 
ішіне таралып, талай жұрттың кәдесіне асып жатқанын 
Абай жаксы білғен.

Бұл кезде Абайдың анналасында талантты ақын, 
жыршы, әншілер топтасады. Олардың ішінде Шәкәрім, 
Көкбай, Әріп, Мұқа, Ақылбай, Кәкітай, Мағауия, ертек- 
ші Баіімағамбет сияқты ақындық өнердін, өлең-жыр- 
дың, ән-күйдің қадір-қасиетін бағалай білетін дарынды 
адамдар аз болмаған. Сол ортадағы ол кездегі жас 
ақындар Абайдық ақыл-кеңесін естіп, тәлімін, тәрбие- 
сін көргені анық. Абайдың «Мен жазбаймын өлеңді ер- 
мек үшін» деғен өлеңіндегі ақындарға арналған сыны 
Шәкәрім, Көкбай, Әріп сөздеріне қатысты айтылған де
ген пікір бар екені белгілі. Және осы пікірдің негізі жоқ 
емес. Бірақ мәселе сол пікірдің қалай айтылғанында 
ғой. Шәкәрім, Көкбайларды кертартпа ақындар деп 
мүлде қате түсінік қалыптастыру мақсат етілген кез- 
дерде Абайдың сөздерін желеу етуге тырысып, оның 
мәнісін бұрмалап түсіндіру орын алды. Абайдың жас 
ақындарға айткан сыны қамқорлығыда екені ескеріл- 
меді. Мысалы: Шәкәрімнің «Кәрілік туралы» шығарған 
«Алпыстан әрі бармаңдар, Байқамай шал боп қалмаң- 
дар» деп әзіл-қалжың араластыра айтатын өлеңі ақын- 
ның жас кезінде шығарылған. Абай шынында сондай 
өлеңді тілге тиек еткен болса, мәселе, аға ақынның ал- 
дымен өдең сөздің терең мағыналы, өнегелі өнер болуын 
қатты талап етіп отырғаны деп түсінуіміз жөн. Ал Абай 
Шәкәрімнік сирек кездесетіп ақындық дарынын, ой- 
шылдық қабілетін жете бағалай алмаған деп бүгінде 
ешкім айта қоймас. Жанындағы жас ақындарға іш тар- 
тып, өзімсініп, («інім, сізге» дейді емес пе?) ескерту 
айтқан десек, оның жөні бір басқа. Мысалы, Көкбай өз 
естеліктерінде бірде менің өлеңіме Абайдың көңілі тол- 
мап еді дегенді еш қысылмай, қымтырылмай айтқан 
ғой.

Абай әдебиетке мүлде жаңа міндет жүктеді. Ол өз 
поэзнясының тыңнан түлегенін («сөз түзелді, тыңдау- 
шы, сен де түзел») атап айта отырып, тыңдаушы (оқыр- 
ман) қауымның да көркемдік, идеялық, эстетикалық 
түсінігі, талғамы, мәдениеті өсуін талап етті, мұны
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өмірдің де, өнердің де қажеттілігі деп санады. Әдебиет- 
тің өмірді түзетуге, өзгертуге шешуші үлес қосуын, бел- 
сенді қызмет етуін, идеялық-көркемдік құрал дәреже- 
сінде биіктеуін уакыттың үлкен де шешуші талабы ре- 
тінде ұсынды.

Абай шын мәніндегі халық ақыны, ұлттық ақын бол- 
ды. Өйткені, В. Г. Белинский атап көрсеткендей, «ақын 
неғұрлым зор болған сайын, ол солғұрльш ұлттық ақын 
болып табылады, өйткені ұлттық қаоиеттер оған неғұр- 
лым жақын». Абай қандай нәрсе туралы айтса да, адам- 
дарды пайдалы еңбекпен шұғылдануға, білім алуға ша- 
қырса да, өнерге шын пейілмен қарауды жақтаса да, 
бүтіндей бір әлеуметтік топгын немесе жеке адамның 
кемшіліктерін сынаса да, табиғат көріністерін суретте- 
се де, осының бәрінен оның халық рухын, халық бұқа- 
расының талап-тілегін, мұқтажы мен мүддесін жақсы 
түсінетіндігі айқын көрінеді.

Ұлы ақынды заман туғызады дейміз. Бұл ап-айқын, 
үйреншікті қағида көрінгенімен, зер салып қарастыру- 
ды қажет ететін өте күрделі мәселе. Бір дәуірде, тіпті 
бір ортада өмір сүрген ақындардың да суреткерлік дең- 
гейі, ақыл парасатының көтерілген биігі әркелкі бола- 
тынын дәлелдеп жату артық. Заман, қоғамдық жағ- 
дай — ақын, жазушы творчествосының өмірлік тірегі, 
негізі, түп тамыры. Ал ақынның өз заманымен, қоғам 
өмірімен қатынас-байланысы, жалпы дүние-болмыс- 
тан алатын әсерлері сан алуан, оны бірнеше нақтылы 
жай-жағдайлармен шектеуге, бір жақты, тар көлемде 
түсінуге болмайды. Басты мәселе Абай халықтың түбе- 
гейлі мүддесін, арман-тілектерін қаншалықты терең 
ұғып-түсініп, қандай ойшылдық деңгейде, қандай 
көркемдік қуаттылыкпен айтып жеткізе алғандығында. 
Ақын үлкен творчестволық тұлға болып қалыптасып, 
жетіліп кемеліне келуі үшін тиісті қоғамдык жағдай, 
аса зор дарын мен даналык, үздіксіз енбек, ізденіс — 
міне осылардың түйісіп келуі шарт. Абайдың өзгеден 
озықтығы әдеби ықпал-әсерлерден болды деген де аз 
айтылған жоқ. Бірақ оны айтқанда, қандай да болсын 
эсер алуы ақынның өз бойындағы қасиеттерінің, өз із- 
деністерініц маңыздылығына байланысты екенін естен 
шығармаған жөн. Ақынның өнерпаздық жолын, шығар- 
маларын сөз қылғанда алдымен осы аталған жайларға 
көбірек МЭИ беріп, толық, айқын ашып көрсету кажет.
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Творчестволық процестің қызықты, тіпті ғажайып 
дерліктей сырлары көп болса да, қатардағы, қарапайым 
ақынның өнеріне ешкім таңдана қоймас. Таңданса, өз- 
геден мойны озық, сирек кездесетін үлкен дарын иесіне 
таңданады. Аласа, төбесі көрініп тұрған таудың да, ас- 
қар таудың, шырқау шыңның да жаралу, жасалу заң- 
дылығы бірдей, бір-біріне ұқсас екені талассыз ғой. 
Шығармашылық өнер дегеннің де табиғаты, түп тамыры 
бірдей болса да, қайталанбас, біртуар ақын тұлға- 
сының сыр-сипаты бөлек, аса зор дарындылықты, өзге- 
ше даналықты танытады. Сондыктан кім де болсын, 
ұлы ақынның өнерпаздығына тән қасиеттерге еріксіз 
таңданады. Ұлы ақын, әрбір сирек кездесетін өнерпаз- 
дың тұлғасы қашан да ғажайып құбылыс болып көрі- 
нетіні түсінікті. Бірақ таңдану да әр қилы. Бір кезде 
орын алған қазақ сахарасында, қапас заманда, қараң- 
ғы ортада аса зор өнер иесі, дана адам қалай туды деп 
таң қалу казақ өмірін жете білмеудің, көшпелі елдің 
мәдени байлығын, халықтың даналығын, өнерпаздығын 
бағалай алмаудың нәтижесі болатын.

Абай сөзін тексерушілер, сынаушылар ол ғұмыр кеш- 
кен дәуірдегі қоғамдық өмірге, халық тағдырына өз көз- 
қарасын, өз білғен-түйгенін таразының бір жағына са- 
лып, ақынның шығармаларындағы тарихи шындық мы- 
надай деп, оны таразының екінші басына салғандай 
болса, өз білгені салмақтырақ, яғни, дәлірек көрінуі 
киын емес. Кейбір бұрынғы еңбектерде осындай, не осы- 
ған ұқсас тәсіл қолданылғанын жасырмасақ та болар.

Ал шынында да дәуір талабы, қоғам өмірінің шын- 
дығы жазушы шығармашылығында қалай көрінген де- 
генде, қалыптасқан зерттеу әдісі бойынша әдетте сол за- 
мандағы әлеуметтік, адамгершілік идеялар қандай еді 
дегенді айтып, әдеби шығармалар солардың деңгейіне 
көтерілуіне қарай бағаланады. Әрине, мұның дұрыс- 
тық жағы да жоқ емес. Алайда әдебиеттегі, сөз өнерін- 
дегі көркемдік шындықтың өз ерекшеліктерін, заңды- 
лықтарын ескермей, әдеби шығармаларды тек пікір- 
идеялардың жиьінтығы, солардың бейнелі түрде көрі- 
ніс табуы деп қарауға болмайды. Осылай қараған күн- 
нің өзінде әдебиеттегі көркемдік шьшдықты өмірдегі 
шындықпен, нақтылы жағдайлармен тікелей салыстыра 
бағалау да үнемі ұтымды, жеткілікті болып інықпайды. 
Ой-пікірді дұрыс бағалау үшін оны басқадай нәрсе 
емес, өзге бір ой-пікірлермен салыстыру да қажет еке- 
нін философтар, эстетика мамандары тегін айтпаса ке- 
рек. Ақын-жазушы қандай да бір заманның шындығын
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дәл, терең көрсеткен деп бағалаудағы қолданылатын 
тәсіл, ооны айқындауға, таразылауға өлшеуіш болатын 
белгілер де жүйеге түсірілмеген. Негізгі қолданылатын 
тәсіл, біз жоғарыда айтқандай, тарихи шындық мынау 
еді деп, қалыптасқан көзқарасты негізге алыд, жазу- 
шының ой-пікірлері, қорытынды түйіндері соған сәйкес 
пе, жоқ па дегөн тұрғыдан бағаланады. Бұл қалыптас- 
қан тарихи түсінікті, дұрысырақ айтқанда зерттеушінің 
өзі жасаған қорытынды-байламдарды әдеби шығарма- 
лардағы көркемдік шындыктан жоғары коюға әкеліп 
соғады. Сонда қалай, әдеби шығармаға сын көзімен ка- 
рау керек пе, әрине, керек. Бірак оның да шегі бар. 
Абайдың дүниетанымын, ой-пікірлерін өзге ой-пікірлер- 
мен салыстыру дегенге оралсақ, акын өзінің алдында- 
ғы, өзімен қатарлас әдебиет қайраткерлерінен қоғам- 
дық өмір кұбылыстарын, маңызды әлеуметтік мәселе- 
лерді қаншалық терең, толығырақ түсінгенін ойласты- 
ру, сөзсіз қажет. Қоғам өмірііндегі түйінді, көкейкесті 
мәселелерді терең толғаған, шебер бейнелеген Абайдан 
басқа да қазақ ақындары аз болған жоқ. Солардың бә- 
рінен Абайдың асып түсіп тұрғаны оның шығармалары- 
нан көрінетін өмір шьшдығы аса терең болғандықтан. 
Сонымен бірге Абайдың өмір кұбылыстарын түсінуі, 
бағалауы, бейнелеп суреттеуі де өзгеше, ой-пікірлері, 
мақсат-нысанасы әлдекайда озық. Бұдан Абай шығар- 
машылығының осы жактарын ақын шығармаларын тал- 
дағанда неғүрлым толық, нақтылы түрде ашып көрсету 
қажеттігі келіп туады. Әдеби шығарманы тек онда ай- 
тылған ой-пікірлер тұрғысынан қарап бағалаудын, тағы 
бір осал жағы — көркем шығармадан бөліп алып, онда- 
ғы ой мен сезім-әсер жалғастығын еске алмаған сон, 
олардың өзі жай, жалпылама, жадағай пікірлер болады 
да шығады. Ақынның өмір құбылысына қатысы, тебіре- 
нісі, сезімінің куаттылығы арқылы айтқан ой-пікірінің 
де нәрленіп, өзгеше сипат алып шығатыны ескерілмей 
қалады.

Абайды ойшыл, қайраткер ретінде қалайда қатып 
қалған қағидалардың шеңберіне сиғызуға тырысқандық 
кейін де кездесіп жүр. Мысалы, Абай — ағарт\шы-реа- 
лист, немесе, ағартушы-ойшыл деп, және осыны ол тек 
білім-ғылымды ғана қоғамдық өмірдің тірегі, өмірді өз- 
гертетін күш сол ғана деп санаған дегендей түсінік те 
жоқ емес. Абайды ағартушы дегенде орыс қоғамында, 
немесе Еуропа елдерінде бір-екі ғасыр бұрын болған 
ағартушылық ағымға, қоғамдық ой-пікірлерге байла- 
нысты қарастыру ешбір қисынға келмейді. Лбай әдебнет
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әлемінде көрінген кезде орыс мәдениеті мен әдебиеті' 
бұрынғыдан бірнеше саты көтерілгенін, онда реалйстік 
және сыншыл реалистік бағыттар дамып, өркендегенін, 
қоғамдық ой-пікірлер, адамгершілік идеялардын да өрі- 
сі биіктегенін ескерсек, ол осы жаңа замандағы озат 
ой-пікірлерге, әдеби ізденістерге көз салғаны, солардың 
деңгейінен көтерілуге ұмтылғаны айқын емес пе? Абай- 
дың қоғамдық мұрат-нысанасы туралы айтканда, ол 
адамгершілікті, әділдікті насихаттап, елді адал еңбек 
етуге шақырып, білім-ғылымды, өнерді халықтың қаже- 
тіне жаратуға алдымен мән бергенін естен шығармау 
қажет.

Абай — қазақтың жаңа реалистік жазбаша поэзия- 
сының, әдебиетінің негізін салды. Әрине, Абай реализ- 
мінің мәнісін, мәнін терең түсіну қажет. Оны жай ғана 
өмір шындығын көрсету, бейнелеу деп ұғу аздық кыла- 
ды. Бұл жерде өмір шындығын көрсету дегеннің өзі кан- 
дай мағынада айтылатынын айқындап алу шарт. Кең 
мағынада алсақ, қандай поэзия болса да, онда өмірдін, 
елесі бар, қандай ақын болсын, қалайда өмір шынды- 
ғын өз түсінігінше, өз деңгейінде ашып көрсетуге тыры- 
сады. Біз реализм дегенде, әсіресе, Абай реализмі де- 
генде, шыншылдықты көркемдік принцип етіп қолдану- 
ды айтамыз. Абай реализмінің көркемдік әдіс ретіндегі 
ең басты өзгешеліктері алдымен айналадағы өмір, бол- 
мысты, қоғамдық құбылыстарды мейлінше кең қамтып, 
нақтылы бейнелеу, ел тағдырына, өміріне қатысты ең 
маңызды әлеуметтік мәселелерді халыктық мүдде, озат 
арман-мақсаттар тұрғысынан толғай білу дейміз. Яғни, 
көркемдік шыншылдық, шынайылық әдебиеттегі халық- 
тық принциппен, озат идеялылықпен ұштасып келетінін 
атап айтамыз. Әрине, акын творчествосының идеялық 
жағынан құндылығын оның әр шығармасында тек өси- 
ет, насихат айтып, ізгілікті мадактап, кем-кетікті мінеп- 
сынау тұрғысынан бағалау мәселеге үстірт қарағандық 
болар еді. Сондай-ақ, ақын шығармаларындағы шына- 
йылық бірыңғай тек өмірде бар нәрсені, жай-жағдайды 
тек сол бар қалпында алып, сырттай ұқсастық сактап, 
сөзбен көшірмелеу емес екені де түсінікті.

Реализмге не нәрсенің, қандай құбылыстың болсын . 
нақтылы сипат-белгілерін тани алатын алғырлык, сезім- 
талдық қаншалық қажет болса, солардың ішкі сырын, 
мән-мағынасын, терең ашып, кеңінен тұжырымдап, тип- 
тік касиеттерді, ерекшеліктерді жинақтап түйіндей бі- 
летін көрегеидік те соншалықты қажет. Сонымен катар 
реализмге асқақ ой, терең сезімнен туындайтын көркем-
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Д1К қиял да, әсірелеп, тұспалдап айту сняқты тәсілдер- 
ді ұтымды пайдаланатын көркемдік шарттылық та жат 
емес. Бір шығармада нақтылы өмір құбылысы, көзге 
айқын елестерліктей сурет-көрініс дәл бейнеленсе, тэ
ты бір шығарма әдемі қиялға негізделгендіктен күнде- 
лікті өмір-тұрмыстың көрінісі болмай, өмірдің бір ша- 
ғылған сәулесі, елең еткізетін елесі, немесе, құлаққа 
жағымды естілетін жаңғырығы секілді ғана эсер беруі 
де ықтимал. Абай шығармаларында көркемдік шарт- 
тылық та, көркемдік қиял да шыншылдъікпен жанасым- 
ды келеді, өмір шындыгын терең, әсерлі бейнелеуге 
кызмет етеді. Еш жасандылығы жоқ, жарасымын то- 
лык тапқан. Осыны айта отырып, оның шығармалары- 
ның әрқайсысында өмір шындығы әр қырынан көріне- 
тінін, алынған тақырып, айтылған ой, ақынның көңіл 
күйі, жан сезімі әр түрлі нактылы көркемдік шешімін 
табатынын ескеру қажет. Шынайылық тұрғысынан да, 
идеялылығы тұрғысынан да әр поэзиялық шығармаға 
әр түрлі өлшеммен келіп, жанрлык, тақырыптық, ком- 
позицнялык өзгешеліғіне сәйкес талап қойсақ болар. 
Ал енді Абай творчествосын тұтас алып қарап, оның 
шыншылдық қасиеті, идеялық құндылығы неде дегенде, 
жөке шығармаларға тән сипат-белгілерді емес, барлық 
шығармаларына ортақ ең басты өзгешелікке назар ау- 
дарған жөн. Бұл орайда ақын поэзиясының қоғам өмі- 
рімен, халықтың ұлттық ой-санасымен тығыз байланы- 
сы, тамырластығы, және оның өмір құбылыстарын биік 
адамгершілік идеялары тұрғысынан шебер бейнелеуге 
негізделген зор танымдық, көркемдік, тәрбиелік мәні 
алдымен айтылуға тиіс. Ақын бүкіл бір тарихи дәуір- 
дің тынысын айқын аңғартып, аса маңызды әлеуметтік 
мәселелерді терең толғайды. Осы кең мағынасында 
Абайдың барлық шығармасынан заман шындығын, сан 
алуан өмір құбылыстарының кескін-бейнесін айқын ко
ре аламыз.

Абай поэзиясы акын өзі өмір сүрген тұтас бір тари
хи дә_\ірді жан-жакты, барынша толык бейнелеп берді 
дейміз. Бірак акын творчествосы жарты ғасырды кам- 
титын тарихи дәуірді танытады деу аз. Сол замандағы 
коғамдык өмір салтының, ой-сана, ұғым-түсініктердің 
бірнеше ғасыр бойы қалыптасканын, түп тамыры әріде 
жатканын ескерсен, Абай поэзиясы коғам көшіндегі бір 
елеулі кезеңді бейнелеу аркылы халыктың тағдырын, 
ұлттык мінез-кұлкын тарихи тұрғыдан кең арнада 
алып, коғам көшінің жеткен жерін ғана емес, өткен жо- 
лын да танытарлыктай етіп көрсете білді деген жөн.
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Ал қоғам өміріндегі көптеген адамгершілік, моральдык, 
проблемалардың, мысалы, әділдік, бірлік, достық, ең- 
бексүйгіштік, талаптылык, адалдык, солармен катар оз- 
бырлыққа, жауыздыққа, екіжүзділікке төзбеушілік се- 
кілді сан түрлі мінез-құлық мәселелері қай заманда да 
мәнін жоймайтындығын және қанша заман ауысып, уа- 
қыт, жағдай өзгерді дегенмен халықтың ұлттық ерекше- 
ліктері, адамгершілік қасиеттері жаңғырып жаңаша 
сипат ала отырып, жалғастық тауып өрістеп, дами бере- 
тінін ескерсек, Абай поэзиясы кейінгі дәуірлердің, со- 
ның ішінде бүгінгі замандағы өмір шындығын танып- 
білуге үлкен себін тигізе алатынын мойындауымыз 
керек. Олай болса Абай творчествосын өз дәуірінің шең- 
берінде ғана қалатын, осы мағынада біз үшін тек тари- 
хи маңызы бар, өткінші құбылыс деп санауға болмай- 
ды, ол — заман ауысып, уақыт озған сайын қоғамдық 
ой-санаға ықпал-әсері арта түсіп, өркендеп, дамып 
отыратын асыл мұра.

Абай творчествосын түгелдей алып талқылағанда, 
жеке шығармаларын талқылағанда да екі түрлі талдау 
принципін дұрыс ұштастыра білу шарт. Оның бірі — та- 
рихи принцип, яғни, ақын шығармаларын туғызған за
ман, қоғамдық орта, әлеуметтік жағдаймен байланыс- 
тыра қарау болса, екіншісі — бүгінгі заман тұрғысынан 
қарап, қазіргі моральдық ұғым-түсінік, идеалдарға үй- 
лестіре қарап бағалау. Абай творчествосы өз заманы- 
ның түпкі, түбегейлі қоғамдық мүдделерін, арман-мұ- 
раттарын бейнелейді. Оны келесі тарихи кезеңдермен, 
біздің заманымызбен жақындастыратын да — осы озат 
арман-мұраттар, шынайы құнды асыл мұраның кейінгі 
ұрпақтарға мирас болып кала беретін өміршендігі, та- 
рихи-әдеби дамудың үзілмейтін, ұласа беретін жалғас- 
тығы.

Тарихи принцип Абай творчествосының сол дәуірде- 
гі коғамдык өмірмен тамырластығын танып-білудің бір- 
ден-бір кажетті шарты екенін мойындай отырып, акын 
шығармаларын бүгінгі окырмандар калайда өздерінің 
өмірге көзкарасы, арман-мұраттарымен жалғастыра, 
жанастыра кабылдайтынын да жокка шығара алмай- 
мыз. Ендеше зерттеу еңбектерде екінші принципті де 
колдану кажеттігі туады. Яғни, Абай шығармаларының 
казіргі коғамдык өмірде кандай орын алатынына, ой- 
санамызға кандай эсер беретініне, танымдык, көркем- 
дік, тәрбиелік мәнін айкындауға да көңіл аудармай 
болмайды. Осы бір-бірімен тығыз байланысты екі прин- 
циптің біреуіне ғана назар аударылып, екіншісі еленбе-
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ce,̂  ол мәселені жан-жақты байыптау мүмкіндігін шек- 
тейді, қалайда үстіртін, жеңіл қорытынды-түйін жасауға 
әкеліп соғады. Абай творчествосының өз заманымен, 
сол кездегі қоғамдық өмірмен байланысын, сол кезде 
кандан зор танымдық, тәрбиелік міндет атқарғанын, 
сөз өнеріне не жаңалық әкелгенін толық түсінсек, сонда 
ғана біз оның кейінгі кезеңдерде, қазіргі заманда қо- 
ғамдық ой-сананың, әдебиеттің өркендеуіне қандай ық- 
пал жасап келе жатқанын толық аңғара аламыз. Сон- 
дай-ақ, ақын мұрасының өміршеңдігін, заман озған са- 
йын маңызы, әсері қаншалықты күшейе түскенін зер 
салып байыптасақ, оның өз заманының озық тілек-мақ- 
саттарына сәйкес тарихи өмірдің өзі туғызған бастапқы 
сипат-қасиеттерін айқынырак тани аламыз.

Лириканы түсіну-пайымдауындағы үлкен және жиі 
кездесетін қателік — ақын өз атынан айтқанның бәрін 
тек өзі туралы, өз басы жайында айтып отыр деп қа- 
рау, ол болғанды ғана емес, болатынды да, өзіне ғана 
емес, өзгеге де тән көңіл күйін сезіне, айта алатынын 
ескермеушілік. Асылында, лирикалық шығармада ақын 
өмірде болатын жай-жағдайды, адамның сезім күйін қа- 
лайда жинақтап сипаттауға ұмтылады. Абай да сыр- 
шылдық өлеңдерінде өз көңіл күйін бейнелеп отырса да, 
ешқандай нақтылы деректер келтіруге әуестенбейтіні 
тегін емес.

Абайдың өлеңдері туралы айтқанда, лирикалық поэ- 
зияның өзгешелігін естен шығармауымыз керек. Лири- 
када ой мен сезім бірлесіп, терең қабысады. Оған тар- 
тымды күш-қуат дарытатын — алғыр оймен суарылған 
жалынды сезім. Өмір, дүние, адам тағдыры жайлы үл- 
кен толғаныстан тумаған, жай сезімшілдік поэзияны 
жандандыра алмайды.

Лирикалық поэзияға жан беретін — көркемдік ой- 
дын қуаттылығы, сезімнің оттылығы, нәзіктігі. Лири- 
каның басқа жанрлардан, айталық, сан алуан адамдар- 
дың карым-қатынасын, қоғамдық тартыс-шиеленісті 
баяндайтын көлемді, оқиғалы шығармадан айырмасы 
да. өзіндік артыкшылығы да, міне, осында.

Егер эпостық шығарманың ең басты ерекшелігі \а -  
қиғаның калай баяндалып, суреттелетініне байланысты 
болатын болса, лирикалық шығарманың күші, қуатты- 
лығы алдымен адамның көңіл-күйін бейнелеп жеткізу 
шеберлігімен ұштасып жатады. Адамның жан сезімін,
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көңіл-күйін тікелей, лирикаға тән ерекше сыршылдық- 
пен суреттеп, айтып жеткізудің ұтымдылығы өмір құ- 
былыстарын айрықша сергектік, сезімталдықпен қабыл- 
даудан, сезім-әсер байлығынан туады.

Лирикалық шығармада негізінен алғанда жеке адам- 
ның көңіл-күйі, сезімі суреттелетіні белгілі, ақын көбі- 
несе өз жайын, өзінің айналадағы өмірге, әр түрлі құ- 
былыс-жағдайларға көз қарасын сипаттайды. Бірақ 
ақын өз жайын, өз басының мұңын, өзінің арманын, 
қуаныш сезімін жыр етсе де, ол қалайда халықтың тағ- 
дырын, кайғы-мұңын, күйзелісін, қуаныш-шаттығын, ті- 
лек-мақсаттарын көрсетеді. В. Г. Белинскийдің «ұлы 
ақын өзі жайлы, өзінің жеке басы жайлы айтса да, көп- 
тің тағдырын, адамзат жайын сөэ етеді»— деуі тегін 
айтылмаған.

Нағыз лирикалық туындылар жеке адамның жан дү- 
ниесін, толғанысын, тағдырын бейнелеп, сол арқылы 
бүкіл бір органы, қоғамды, заманды сипаттап береді. 
Лирикалық қаһарманның ой сезімі, тағдыры өз зама- 
нының арман-мүддесі, тілек-талаптарымен неғұрлым 
терең байланысты суреттелсе, соғұрлым ол типтік қа- 
сиеттері мол, сомдап жасалған ірі тұлғаға айналып, дә- 
уірдің көрнекті өкілі болып шығады. Лирикалық поэ- 
зияның осы ерекшеліктері Абай өлеңдерінен мейлінше 
толық көрінеді. Абай лирикасынан ақынның көңіл кү- 
йін, жан дүниесін, толғанысын сезініп қана қоймаймыз, 
сол арқылы қазақ қоғамына, жалпы адам баласына 
тән сипаттарды, дәуір, заман келбетін танытатын қа- 
сиет-белгілерді молынан табамыз.

Лирикалық поэзияның өзгешелігі туралы айтқанда 
Ахмет Байтұрсыновтың мына сөзі ойға оралады: «Тол- 
ғаушы ақын әуелі көңілінің күйін-мұңын, мүддесін, за- 
рын, күйінішін, сүйінішін айтып шер тарқату үшін 
толғайды. Екінші ішкергі ғаламында болған халдарды, 
нәрселерді тысқа шығарып, баскаларға білдіріп, басқа- 
ларды сол көңілінің күйіне түсіріп, халін түсіндіру мақ- 
сатпен толғайды... ақындық жалғыз өз көңілінің күйін 
толғай білуде емес, басқалардың да халі'н танып, күйі- 
не салып толғай білуде»*

Поэзиялық шығармада ойдың, сезімнің мағыналы- 
ғымен қоса бейнелілігінің, көркемділігінің мәні зор. Әр 
сөздің мазмұн-мағынасымен бірғе ырғақ-әуезділігі де 
оқушыга үлкен эсер етеді. Сөз өнеріне, әдеби шығар- 
маларға тән ойдан шығару, әсірелеу, көркемдік шарт-

* Ахмст Байтүрсынов. Шыгармалары. А., 1989. 226-бет. 
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тылық та поэзияда өзінше сипат алады. Ақын өзінің 
ой-сезімін барлық өлеңде біркелкі өз атынан тура айт- 
пай, кейде кейіпкердің, яғни, өзі сипаттап отырған бас
ка біреудің сөйлеуі — монологы арқылы, немесе, біреу- 
ді мінездеу арқылы жеткізуі де кездесіп отырады. Акын, 
автор ойын өз атынан айтканның өзінде де, әр түрлі 
баяндау, суреттеу тәсілдерін қолдана алады. Ақынның 
бейнесі сөздің мән-мағынасы арқылы да өлеңнін көр- 
кемдік тәсілдер аркылы нақтылы көрініс табады. Поэ- 
лады.

Ақын бейнесі әр өлеңде әр қырынан, әр түрлі көр- 
кемдік тәсілдер арқылы нақтылы көрініс табады. Поэ
зияда ақын тұлғасы көбінесе жинақталған лирикалық 
бейне қалпында көрінеді. Үйткені ақын өлеңінде үнемі 
басынан кешкенді, өзі көрғен, немесе, өз өмірінде бол- 
ған жайларды ғана айтпайды, болатынды, болуы мүм- 
кін жайларды да айтады. Сондықтан өлеңдеғі лирика- 
лык тұлға автордың, акынның бейнесін танытады дей 
отырып, ол оның поэзиядағы көркемдік көрінісі екенін 
ұмытпау кажет. Екеуінін, түпкі неғізі бір, мүлдс ажыра- 
тып, бөліп алуға келе бермейді десек те, осыларды екі 
түрлі ұғым деп түсінген жөн. Бұл жерде басканы бы- 
лай, койып, лирикалык тұлға әсіресе сыршылдык си- 
паттағы және ой-толғаныс түріндеғі өлеңдерде айкын 
бой көрсетсе, ал акынның, автордың бейнесі лирикалык 
тұлға аркылы да, сонымен бірғе кандай да бір баска 
адамды мінезде'', соның өзін сөйлету, ал сюжетті поэ- 
зиялык шығармада уакиғаны баяндау аркылы да та- 
нылатынын айтсак та жеткілікті. Осындай лирикалык 
тұлғаны зерттеу еңбектерде лирикалык каһарман деп 
те атайды. Лирикалык каһарманның басты ерекшелігін 
апкындайтын акынның коғамдык, эстетикалык мұрат- 
тары, идеялары, өмір кұбылыстарын, дәуірді, халык 
тағдырын өзінше түсініп-сезінуі. Сүйтіп, лирикалык ка- 
һарман деғен ұғым акынның көптеғен шығармаларын- 
да ой-сезім дүниесінің, максат-мұраттардың бірлік-тү- 
тастығын танытады. Кейбір шығармалар оның жан дү- 
ниесін бір-кырынан, ой-сезімдерінің, толғаныстарынын 
белгілі бір кезеңін көрсететіні айқындала түседі. Жеке- 
ленғен шығармада лирикалык каһарман бейнесі бір кы- 
рынан көрінетініне табиғат лирикасының кейбір үлгіле- 
рі мысал бола алады. Біз бұлардан лирикалык каһар- 
манның табиғат сұлулығын калай сезінетінін әсіресе 
айкын байкаймыз. Бұл айтылған пікірді табиғатты, не
месе, махаббатты жырлайтын шығармада лирикалык 
каһарман үнемі бір жакты, тар көлемде көрінеді деп
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түсіну дұрыс болмайды. Лирикалық шығармада көбіне- 
көп күрделі қоғамдық ой-пікірлер акынның жеке адам- 
ға деген жылы сезімі, не болмаса назары түскен таби- 
ғаттың бір көрінісін сезінуі — бәрі тығыз байланысып 
жатады. Мәселе тек қай шығармада қай жағы басым 
келетінін ескеруде. Сонымен бірге лирикалық қаһар- 
манның бейнесі мейлінше толык, жан-жақты қалпында 
ақынның бір ғана емес, көптеген туындылары арқылы 
бой көрсететінін әр уакытта есте сақтау керек.

Абай шығармаларында алдымен мейлінше мол, әр 
қырынан көрінетін, әрине, ақынның өз бейнесі, өз тұл- 
ғасы. Лирик-акын қоғам өмірінің шындығын өз көңіл- 
күйін білдіру арқылы, өз сезім толқыныстары, ой-тол- 
ғамдары арқылы танытады. Ақынның өз тұлға-бейнесі 
оны тебіренткен ой-сезімдерден, айтылып, баяндалып 
отырған өмірдегі алуан түрлі жағдайларға, қоғамдық 
мәселелерғе, әр түрлі адамдардың іс-әрекеттеріне оның 
қатынасынан, берген бағасынан айқындала түсіп, жан- 
жақты толық көрінісін табады.

Ақын бейнесі деғеніміздің өзі де ылғи бір қалыпта, 
біркелкі сипатта көрінбейді, әр қырынан, әр жағынан 
ашылып отырады. Көптеғен өлеңдерінде ақын өз көңіл 
күйін тікелей білдіріп, ойын тура айтады. Өлеңдері кей- 
де сұхбат, сырласу, кейде насихат, кейде ойға шому, ой 
толғау түрінде әр алуан болып келсе, ал кейде ақын 
өлеңін өз атынан, бірінші жақтан айтқанымен өмірғе 
жинақталып жасалған лирикалық тұлғаның көзімен 
қарайтыны байқалады. Поэзияда ақын өмірде болған- 
ды ғана емес, болатын, болуБГ мүмкін жайларды жи- 
нақтап, шындыққа сәйкестендіріп айтатындықтан өлен- 
дегі акынның бейнвсі кейде осындай лирикалық тұлға 
қалпында көрінеді. Әрине, лирикалық тұлғаны ақын- 
ның өз бейнесінен мүлде бөлектеп, ажыратып алу қиын, 
бірақ одан өзіндік айырмасы барлығын көрмеуге бол
майды. Сол айырманы ескеріп, ақын өмірде болмаған, 
бірақ болатын, болуы мүмкін шындық жағдайды өз 
атынан айҮса, мұнда өзіндік көркемдік заңдылық бар 
екенін ұмытпау қажет. Айталық, «Сен мені не етесің?» 
деген өлеңнен осындай лирикалық тұлға айқын бой көр- 
сетеді. Сондықтан осы өлеңдегі сөздерді, мысалы;

Ажал уақыты 
Жетті,

Мен влейін, сен-ақ сау бол!—

дегенді біреуге ақын өзі айтып отыр екен деп түсінуден 
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гөрі, бұл жинақталған лирикалық тұлғаның атынан ай- 
тылған сөз деп түсінген жөн.

Әрине, «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», неме- 
се «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» дегендей тіке- 
лей өзі туралы айтатын кезі де аз емес. Оны ажырату 
үшін өлеңнің жанрлық өзгешелігіне, ой-сезім ағынының 
ретіне зер салсақ болғаны. Сонда олардың айырмасын 
байқау аса қирінға соқпайды.

Ал ақын бейнесінін, басқа қырларына келсек, кейде 
ол нақтылы бір жайды, жағдайды айтушы, баяндаушы 
ретінде көбірек көрінеді. Мысал үшін «Байлар жүр жи- 
ған малый қорғалатып», «Қыран бүркіт не алмайды, 
салса баптап», «Асқа, тойға баратұғын» сияқты өлең- 
дерді атауға болады.

Кейде ақын өлеңінде басқа адамның көңіл күйін су- 
реттейді. Мысалы, «Қызарыгі, сұрланып» өлеңінде ға- 
шық жастардың махаббат сезімі өз шындығымен алды- 
мен көрініс тауып, оны сипаттап жеткізген ақын бейнесі 
алға шығарылмай, тасада тұрады. Сондай-ақ табиғат- 
ты суреттейтін өлеңдерде де ақын — көбіне-көп баян
даушы, бейнелеп айтушы. Оның өзінің табиғат құбылыс- 
тарын қалай сезінетіні айқын, анық аңғарылып отырса 
да, алдымен көзге көрінетін нәрсе — табиғат көркі, та- 
биғат аясындағы елдің өмір-тұрмысы. Адамнын порт
рет], мысалы, сұлу қыздың піщіні, бой сымбатын сурет- 
тейтін өлеңдер жайлы айтсақ та, ақын өзі сол портретті 
мүсіндеуші дейміз. Ал тағы бір алуан өлеңдерінде ақын 
нақтылы бір кейіпкерді, мысалы, болысты сөйлету ар- 
қылы ойын білдіреді. «Жігіт сөзі», «Қыз сөзі» атты хат 
түріндегі өлеңдер де осы іспеттес.

Кейбір біреуге қаратып айтылған, сонымен тілдес- 
кендей етіп берілетін өлеңдерде де (мысалы, «Күлем- 
байға» (Уағалайкүмүссәләм) сол басқа адамды снпат- 
тау жағы басым келеді. Сонымен қатар Абай өлеңдері- 
нен кейбір жекелеп алынып бейнеленген кейіпкерлермен 
қатар аты аталып, түсі түстелмесе де, мінезі, әрекеті, 
ниеті айқын сипатталып, жинақтап бейнеленген сан ал
уан кейіпкерлер — эр түрлі топтың өкілдері, әр қилы 
'мінезді адамдар үнемі бой көрсетіп отырады. Оларды 
ақын кейбір өлендерінде бай, би, болыс, кедей, жалшы, 
жарлы, саудагер, атқа мінгендер деген сиякты топтап 
айтса, бірталай өлеңдерінде білімді, талапты («Білім- 
діден шыққан сөз, Талаптыға болсын кез»), ақылды 
(«Акылды қара қылды кырыққа бөлмек»), окыған 
(«Оқыған білер әр сөзді»), өнерпаз (Өнерпаз болсаң, 
аркалан»), ер («Ер кісі ақылға ермек, бойды жеңбек»),
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есті («Естілер де ісіне қуанбай жүр»), немесе, надан 
(«Наданға арам ақылды құлаққа ілмек»), білімсіз 
(«Өмірдің өрін тауысып, білімсізбен алысып»), ақыл- 
сыз («Ақылсыз шынға сенбей, жоққа сенбек»), өнерсіз 
(«Өнерсіздің қылығы өле көрмек»), ез («Асаған, ұрт- 
тағанға ез қуанар»), пысык («Пысық кім деп сұрасаң — 
қалаға шапса дем алмай, Өтірік арыз көп берсе...») де
ген сияқты ғып атап, топтап мінездейді.

Халықтың ой-санасында ертеден қалыптасқан кісіні 
адамгершілік тұрғысынан бағалап, даралайтын жақсы 
мен жаман деген секілді ұғымдарды да Абай жаңаша 
мағына беріп, орынды пайдаланады. Мысалы:

Жақсыға айтсаң, жаны еріп,
Үғар квңіл шьт беріп...
Жамандар адал еңбек қыла алмай жур.

Кейде топтап айту үшін біреу («Пайда үшін біреу 
жолдас бүғін таңда»), әркім («Әркім жүр алар жердің 
ебін қамдап»), кейбіреуі (кейбіреуі — законшік), кейбі- 
рі (кейбірі пірғе кол берген) деғен сияқты сөздерді де 
қолданады. Тіпті сөзін тыңдаушыларға қаратып айтып, 
сен, сендер, өздерің деп отырып, көпшілікті мінездей, 
сипаттап кететіні де кездеседі. Мысалы:

Жүмыссыз сандал,
Еріксіз малды ал,

Деген кім бар сендерге?

Топтап сипаттаудың ең көлемді, ауқымды түрі ел, 
жұртты айтып, көпшілікті, бүтін бір қауымды мінездеуі 
болса керек. Мысалы:

Ел аңдып сені,
Сен аңдып оны,

Қылт еткізбей бағып көр.
Әринемен ел кетті,
Коқиланды, мақтанды.
Төңкеріліп қубылған журт бір сағым...
Сендерге де қанықпын,
Журтың анау баяғы.

Ел, жұрт деғен ұғымдарды Абай қалың ел, қазақ 
жұрты, халық деген кең мағынасында алып, бүкіл ха- 
лықты тұтас алып мінездеу үшін де қолданады. Мысал 
үшін «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»,— деп 
басталатын өленді еске түсірсек жеткілікті. Ал кең ма- 
ғынасында халық бейнесі бұған коса жоғарыда айтыл- 
ған сан алуан топтардың өкілдерінен, әр түрлі мінез, іс-
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әрекеттердің несі болып көрінегін адамдардан жинақ- 
талып, қосыла келе толық көрінісіи табады. Олардын 
бәрі бірдей жеке алғанда толық тұлға болмаса да, қат- 
қабат мол өмір тартысын бейнелейтін кесек, көркем шы- 
ғармадағы әр жерден бір қылаң беріп қалатын жанама, 
өткінші ұсақ кейіпкерғе ұқсаса да, жиылып, көбейе 
түскенде қалың қауым, халық туралы түсінігімізді то- 
лықтыруға себін тигізеді.

Ендеше Абай поэзиясында кездесетін көптеғен ке- 
йіпкерлер мен топтардың мінез-кылығын, әдет-әрекетін 
талдап, саралап танумен бірге өзара байланыстыру да 
қажет.

Әрине, ақыннын. поэзиядағы тұлға-бейнесі мен ха- 
лық бейнесі деген ұғымдардың арасында да жалғастық, 
сабақтастық жоқ емес. Ақын бейнесінің өзгешелігі ал- 
дымен оның халықтың өмірін, тағдырын қалай түсіне 
білетініне байланысты. Ақын өзі туралы айта отырып 
ел жайын толғайды, халық туралы айтады. Ұлы ақын 
өзі жайлы, өзінің жеке басы туралы айтқанда да, жал- 
пыға ортақ жайларды айтады, бүкіл адамзат тағдырын 
ойлап толғанады.

Ақынның поэзиядағы өз тұлға бейнесі арқылы біз 
оның өзі өмір сүрген заманды қалай танитынын, халық- 
тың мүддесін, арман-тілеғін қалай түсінетінін көреміз. 
Халық өмірінің, заман келбетінің поэзиядағы көрінісі 
арқылы ақын бейнесін айқынырақ сезіне түсеміз. Жи- 
нақтап айтқанда, осының бәрінен сол дәуірдегі қазақ 
өмірінің мол шындығын табамыз.

Абайдың ақындық дарыны аса қуатты және сан 
кырлы. Ол — керемет суреткер ақын және сыршыл ли- 
риканың сирек кездесетін шебері. Сонымен бірге біз 
Абайды ойшыл ақын дейміз. Мұны алдымен ақыниың 
өмір кұбылыстарын терең толғап айту жағы басым ке- 
летін өлеңдеріне қатысты айтсақ, сонымен қатар өмір, 
адам тағдыры, дүние, заман ағымы жайлы пікірлері, 
дүниетанымы көбірек көрінетін өлеңдеріне қатысты, яғ- 
ни ойшыл-философ ақын деген мағынада айтамыз.

Қай акын болсын халық даналығынан сусындайды, 
сөз байлығы, өнерпаздық үлғісінен үйреніп нәрленеді. 
Абайдың жаңашылдығын айту үшін оны бұрынғы ақын- 
дардан алшақтатып әкету, тіпті оларға қарама-қарсы 
қою дұрыс емес. Мұның өзі біздің әдебиет-тануымызда- 
ғы орын алып келғен бұрынғыны жете бағаламаудын,
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ол аз болса, кейде мүлде жоққа шығарудың бір көрі- 
нісі еді.

Ақын неғұрлым ірі дара тұлға болса, жаңашыл бол
са, солғұрлым өзгелерден окшауланып көрінеді, қан- 
дайда калыптасқан әдеби дәстүрлерден, халық поэзия- 
сының үлгі-өрнектерінен де алшақтау тұрады деғен 
ұғым бар екені байкалады. Бір қарағанда бұлай ой- 
лаудың қисыны да жоқ емес секілді. Сирек ұшырай- 
тын, қайталанбайтын үлкен дарын иесінің бойынан бас
ка ақындарға ұқсас белгілер табу оңай емес. Оның ал- 
дындағы ақындармен, әдеби дәстүрлер жалғастығы да 
байқала бермейді, ал өзгешеліғі, ешкімде кездеспейтін 
өзіндік сипаты айқын көрінеді. Алайда осыған қарап 
ондай ақынды әдеби дәстүрден, халық поэзиясының 
дәстүрлерінен алшақтатсақ, мұның өзі оны тарихи-әде- 
би процестен бөлек алып қарау деген болар еді. Әрине, 
мәселе әдеби дәстүрлермен сырттай жақындықта, ұсақ 
ұқсастықтарда емес, іштей жалғастықта. Ақын дарыны 
неғұрлым зор, куатты болса, оның творчествосының та  ̂
мыры солғұрлым терең жатады, халық поэзиясынан 
алатын нәрі де мол болады. Бірақ халық поэзиясынын. 
қасиет сипаттарын бойына қанша сіңірсе де, дайын үл- 
гі-өрнектерді бар қалпында алып пайдаланбаған соң 
ешқандай ұқсастық сезілмейді. Ақын ойының жаңа, тың 
болуына орай бейнелеу, суреттеу тәсілдері соны, жаңа- 
шылдық сипатымен көбірек көз тартады. Ұлттық поэ- 
зиянын ең өнімді, ең құнарлы дәстүрлеріне мыктап та- 
бан тірей алғанда ғана ақын бұрын ешкім таппаған 
жаңалық таба алады.

Абайға дейін, бірнеше ғасырлық тарихи әдебиет бол- 
ғанын, ол, негізінен, ауыз әдебиеті дәстүрлерін өрнек- 
теғен, авторлары бар, индивидуалдық сипатты қазақ 
поэзиясы болғанын мойындай отырып, XV ғасырдан 
бастап XIX ғасырдың ортасына дейін ұзақ әдеби-тарихи 
дәуірді, әдеби процесті жырау, жыршы ақындар поэ
зиясы, қысқартып айтқанда жыршы-акындар поэзиясы 
деп атаудың жөні бар дер едік. Үйткені жаңа реалистік 
жазба әдебиеті XIX ғасырдың ортасында қалыптасып 
дами бастады дегенді оның арғы жағы, түп тамыры, 
қайнар бұлағы тек фольклор мағынасындағы ауыз әде- 
биеті еді деп түсінуғе болмайды.

XV—XVII ғасырлар, әсіресе XVIII—XIX ғасырлар- 
да жүздеғен казак акындарының шығармалары ауызша 
шығарылып, ауызша тарағанмен, авторы, шығарушысы 
белғілі және сол автордың өзіндік жеке тұлғасы, кол- 
таңбасы, стилі айкын танылады. Сондыктан бұл — жал-
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пы халықтың шығармашылығы мағынасында ұғылатын 
фольклордан мүлде басқаша, өзінің өзгеше сапасы, си- 
паты, қалпы бар, тарихи өсу — өзгеру кезеңдері бар 
әдебиет. Оны ауызша поэзияның дәстүрімен жалғас, ты- 
ғыз байланысты десек те, әдебиет деп қарауымыз ке- 
рек, бұл — қазақ әдебиеті тарихында аса бір үлкен, ар- 
налы, бірнеше ғасыр бойы созылып келген әдеби про
цесс. Осы тарихи — әдеби процестің бас жағында тұрған 
Шалкиіз, Доспамбет секілді ондаған ақын-жырау- 
ларды былай қойғанда, Бұқар, Тәтіқара, Махамбет, 
Шортанбай, Дулат, Мұрат, немесе Біржан, Ақан, Бал- 
уан Шолақ, Әсет сияқты әнші-ақындар деп аталып 
жүрген көптеген ақындар — қазақ әдебиетіндегі өз ба- 
ғыты, тақырыптары, стилі, сөйлеу мәнері бар ірі тұлға- 
лар. Осындай ақындар өлеңді ауызша шығарып, ауыз
ша айткан деп саналса да, олардың бірталайы хат 
таныған, оқыған, шығыс, орыс, еуропа әдебиетінің үлгі- 
лерімен жақсы таныс болған, жазба әдебиетінің кейбір 
бейнелілік, стильдік өзгешеліктерін өзінше игеріп пай- 
далана алған. Ал 15-ғасырдан бұрын да поэзия, өлең- 
жырлар, ертегі, аңыздар, көбі түркі тілдес халықтарға 
ортақ ежелгі әдеби ескерткіштер болғаны өз алдына 
мәселе.

Алдында бірнеше ғасыр бойы кеңінен канат жайып 
өркендеген жырау, жыршы ақындар поэзиясы болмаса, 
тамыры тереңде жатқан халық ауыз әдебиеті болмаса, 
Абай поэзиясы шырқау биікке көтеріле алмаған болар 
еді. Мәселе Абайдың белгілі бір ақындардың өнерін, 
шеберлігін қалай бағалауында, қаншалықты мойында- 
ғанында емес. Әдебиетте мүлде жана өріс іздеп, өзгеше 
өрнектер табуға ұмтылған жаңашыл ақын алдындағы 
кейбір атакты сөз зергерлерін сынай сөйлесе, оның жө- 
ні бөлек. Абайдың шығармашылық өнерінің арнасы кең, 
ақын сусындаған бұлақтары мол екені үнемі айтылып 
келеді. Алайда, атап, анықтап айтатын нәрсе — Абай 
поэзиясының негізгі тірегі, қайнар көзі, ана сүтіндей 
нәрлендірген арнасы — халық поэзнясы, қазақтың ақын- 
дық өнері. Абай поэзиясы қазақ топырағында өсіп-өнді. 
Шығыс, орыс, еуропа әдебиеттерінің ықпалы да мол бол
таны талассыз.

Абай поэзиясының халықтың сөз өнерімен тығыз 
байланысты, тамырлас екенін дәлелдеу үшін «Сап-сап, 
көңлім, can көңлім» секілді нағыз ауызша поэзняның 
үлгісінде шығарылған өлеңдерін айтсақ та әбден же- 
терліктей.
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Can-can, көңлім, can, көңлімі 
Саяламай, сай таппай.
He күн туды басыңа 
Күні-түні жай таппай?
Сен жайыңа жүргенмен,
Кыз өле ме бай таппай 
Түн кезгенің мақул ма?
Жан-жағыңа жалтақтай?
Өлермін деп жүрмісің,
Мүнан басқа жан таппай?

Can-can, көңлім, can, көңлім 
Сабыр түбі — сары алтын.
Сабыр қылсаң, жайыңды 
Білер ме екен бекзатым?
Көңіл аулап сөз айтар 
Арадағы тілхатым;
Ағын судай екпіндеп,
Лайы жок, суатым.
Ауру да емес, cay да емес,
Қурыды эл-қуатым.

Осы бастапқы екі түйдегін окығанда-ақ мұндай дәс- 
түрлі жыр түрінде келетін өлеңнің ойды әзілмен мәнер- 
леп жеткізу өзгешелігі, сөз колданысы, тіл бейнелігі, 
тармақтардың ырғақ, үйлесімі — кай жағынан алсақ 
та, ауызша суырып салып айту өнерін жете меңгерген 
ақынның қолынан ғана шыққан деуге лайық екені кү- 
мән туғыза ала ма? Әрине, Абай поэзиясында «Сап-сап, 
көңлім, can, көңілім», немесе, «Патша, құдай, сиындым», 
«Уағалайкүм ассалам, болыс, мал-жан аман ба» деп 
басталатын өлеңдеріндегідей халыктық үлгі-өрнектергс 
тікелей жалғастық, жақындық анда-санда ғана болма- 
са, үнемі кездесе бермейді және мәселе тек мұндай 
өлеңдер төңірегінде сөз қозғауда емес, үйткені, поэзия- 
даты дәстүр жалғастығы дегеннің ауқымы әлдеқайда 
кен, сипаты өзгерек. Абай поэзиясының халыктың сөз 
өнерімен жалғастығы, терең тамырластығы акынның 
көркемдік ойлау ерекшеліғіне тән ұлттық сипат-касиет- 
терінен, сөз қолданысынан, өлең өрнегінен, сөзді үй- 
лестіруінен — осының бәр-бәрінен, яғни, барлык шығар- 
маларынан айқын аңғарылады.

Абайдың алдындағы акындардан Бұкар, Дулат, 
Шортанбай, Мұрат, Махамбетті айрыкша бөліп айтуға 
да болар еді. Әрине, олармен ғана шектелу мағынасын- 
да емес. Ірі тұлғаларды толығырак қамтып айту киын 
болғандыктан және осы ақындар Абайдың алдындағы 
казақ әдебиетінің басты бағыт-бағдарларын таныта ала- 
ды дегендіктен. Сонда Бұкарды тамыры ерте дәуірлер- 
ден тартылатын, қазақтың 18-ғасырдағы жыраулық 
поэзиясының ең көрнекті өкілі, насихат, ғибрат түрін-
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дегі толғау, терме жырлардың асқан шебері деуімізге 
болады. Ал Д\лат, Шортанбай, Мұратты Абайға жақын. 
тікелей жалғас заманның, сол замандағы қоғам өмірі- 
нің күрделі қайшылықтарын айқын көре білген, әлеу- 
меттік мәселелерді терең толғаған ақындар ретінде 
атаймыз. Осы ақындардың бұл ерекшелігі бұрын да та- 
лай айтылды, бірақ көбінесе олар ескі дәуірді көксеген, 
кертартпа ақындар еді деген тұрғыдан қарап, біржакты 
бағалауға орын беріліп келді. Еғер осы біржақтылық- 
тан арылсақ, олардың әлеуметтік сыншылдығын толық, 
әділ бағалуға жол ашылады. Сонда олардың творчест- 
восында әлеуметтік сарын Абай поэзиясымен үндес еке- 
ні өзінен өзі-ақ айқындала түседі. Мұхтар Әуезов 
«Абай» романы аталып, 1942 жылы басылған кейінгі 
төрт томдық эпопеяның бірінші кітабында жас Абайға 
үлкен эсер еткен ақын ретінде Дулатты, әрине, жайдан 
жай ала салмаған. (Қейінірек айтылған сын пікірлерге 
орай Дулатты ойдан шығарылған Барлас деген атпен 
ауыстырды). Бір жағынан Дулаттың ұлғайған кезінде 
Құнанбай аулына келіп, жас Абайды көруі шынында да 
мүмкін екенін ескерсе, екінші жағынан Абай поэзиясы- 
нан Дулаттың ақындық өнегесіне жақындық сипаттар 
да табуға болатынын есепке алған. Ал енді осы қатар- 
да Махамбетті арнайы атап айтудың қандай реті бар 
дегенғе келсек, оның неғізінен халықтық ауызша поэ- 
зияның дәстүрлерін берік сақтай отырып, творчество- 
сында әлеуметтік сарынның күштілігі, көркемдік ойы- 
ның қуаттылығы, сонылығы жағынан Абайға біртабан 
жақын келетіні. Әрине, Махамбет — ешкімғе де ұқса- 
майтын, қайталанбайтын тұлға. Оның өнегесі де, ақын- 
дық үлгі-өрнегі де бөлөкше. Алайда Махамбет поэзия- 
сы — қазақ әдебиетінің желілі, кең бір арнасы, жарқ 
етіп өз кезінде бір көрінғен құбылыс емес. Ақын твор- 
чествосы өзіндік терең мазмұн-мағынасымен, күресшіл- 
дік, азаттык сүйғіштік сарынымен де, сонымен қатар, 
термелеп айтудың, шешендік толғаудың өткір, ұтымды 
үлгілерін туғызуымен де аса құнды. Сондықтан қазақ 
поэзиясындағы бұл ағынды ағыстың Абайға сокпай өт- 
уі, оның творчествосына эсер етпеуі мүмкін емес. Осы 
жоғарыда аталған ақындармен Абайдың жақын-жал- 
ғастығын, кейбір тұста үндөстіғін нақтылы дәлелдеу 
үшін жекеленғен ұқсас сөздер келтіріп, салыстыру жа- 
саудың қажеті шамалы. Мэселе тарихи-әдеби процес- 
тің жалғастығы жайында ғой, жеке ұқсастықтар іздеп 
табуда емес. Оның үстіне Абай қандай да дайын үлгі- 
ні, қалыпты сөз қолданыстарын қайталауды әдет етпе-
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ген. Эрине, кей-кейдс кездейсоқ ұқсастық болуы мүм- 
кін. Мысалы, Абайдың «Патша құдай, сиындым» деген 
өлеңіндегі;

Арғын, Найман жиылса,
Таңырқаған сөзіме.
Саудырсыз сары қамқаны 
Садаға кеткір сұрайды 
Самарқанның бөзіне 
Кеселді түйін шешілсе.
Керден мойын кесілсе,
Келмей кетпес кезіне —

дейтін жолдармен Бұқардың «Бұқар екең — біз келдік» 
деген өлеңіндегі:

Келіп едім өзіңе,
Түнеугі айтқан сөзіңе,
Тіпті разы болмаймын 
Керегенің басында 
Екі қара бвзіңе!
Бермей қалсаң осы жол,
Жолықпаймын деп ойлама 
Жортуылшы ердің кезіне,—

деген жолдардағы «сөзіңе — безіңе — кезіне» деген ұй- 
қастардың біркелкі келуі, әрине, әдейі қайталау емес, 
қазақ тіліндегі сөз қолдану, сөзді ұйқастыру реті со- 
лай келетіндіктен туған.

Ал, әдеби дәстүр, поэзиялық жанрлар, бейнелеу тә- 
сілдер жағынан келсек, әрине, тілге тиек етерлік жай- 
лар табылады.

Айталық, Бұқардың толғау, терме жырларындағы 
нақылмен келетін шешендік үлгі кейбір Абай өлендері- 
не де жат емес. Бірақ, Абай Бұқар жыраудай қазык- 
ты, желілі ойды өрбітіп, әр жайды, әр нәрсені тізбек- 
теп, теріп айтпайды, көбіпе көп ойын өрістете, қозғаған 
мәселесін талдап айтады. Айталық, сырттай карағанда 
Абайдың «Интернатта оқып жүр», «Ғылым таппай мақ- 
танба» деген өлеңдері қазақ поэзиясында бұрыннан 
келе жатқан насихат, ғибрат түріндегі өлең сиякты кө- 
рінуі мүмкін. Ал, бірақ нақтылы мазмұны, идеясы, ай- 
татын ой-пікірін таратып, әр жай-жағдайды талдап ай- 
туы жағынан мүлде жаңа, соны туынды. Осыдан-ақ біз 
Абайдың өзінен бұрынғы ақындарға кейбір жанрлық 
үлгіні, көркемдік тәсілді қолдануы жағынан жакынды- 
ғы бар дегенде де, оның өзіндік өзгешелігі, жаңалығы 
және бар екенін көре білу қажет екенін байқаймыз.

Абай өзінің алдындағы ақындарды сынаған болса, 
өнер өлшесу ретінде айтқан болар. Абайдың ақындығы
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басқадан артық болғаны, ол өзгеден өнеге алмады, еш- 
теме үйренбеді, өзінен өзі шыкты деген ұғым тудырма- 
са керек. Ақын таланты неғұрлым зор болса, оның ті- 
реғі де, сүйенгені де, нәр алған бұлактары да күшті, 
куатты, мол болуы керек емес пе?

Пушкин өзіне жас кезінде-ақ назар аударып, өнер 
сапарына шарықтауына жол болсын айтқан Державин 
жайында, кемел ақын болған кезінде соны мақтан ете 
отырып, орайы келгенде сын пікір де айтады ғой. Мұн- 
дай сын пікірді Пушкин өзі көп үлгі алған Батюшков 
туралы да айтады. Ал Жуковский болса, Пушкиннің 
ақындығы өзінен артық шыққанын өзі-ақ койындаған.

Пушкиннің ақындық өнерінің өзгеден озық, үздік 
екенін кезінде жете, толық бағалай білген бір адам бол
са, ол В. Г. Белинский болар. Сол Белинский ұлы ақын 
туралы он бір тараудан тұратын қомақты зерттеу ең- 
бегін Пушкиннің алдындағы әдебиетке кеңінен шолу 
жасап, Ломоносов, Сумароков, Державин, Карамзин, 
Жуковский, Батюшков сияқты алдыңғы ізашар ақын- 
дардың творчествосын талдаудан бастайтыны теғін емес. 
Пушкин поэзиясы үлкен теңіз болса, осы ақындардың 
творчествосы әркайсысы теңізге келіп құйылып жатқан 
бір бұлақ іспетті деген пікір түйеді ұлы сыншы.

Сан салалы бұлақтар, өзендер келіп бір жерге құ- 
йылмаса, Абай поэзиясы секілді үлкен теңіз де пайда 
бола алмайтыны анық.

Абайдың өзі кейбір ақындарды сынайтыны баскалар- 
мен өнер өлшесу, өзінің поэзиядағы ұстаған бағытын, 
әкелген жаңалығын терең түсіну мақсатынан туғаны 
хақ. «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел»,— деғен сө- 
зінен біз Абай өз творчествосының жанашылдық сипа- 
тына айрықша мән бергенін анғарамыз.

Ал өзінен бұрынғы ақындарды сынағанына келсек, 
атын атап, анықтап айтатыны тек Бұкар, Шортанбай, 
Дулат қана.

Шортанбай, Дулат пенен Буқар жырау,
Өлеңі бірі — жамау, бірі — қүрау.
Әттең, дүние-ай, сөэ таныр кісі болса,
Кемшілігі әр жерде-ақ көрініп тур-ау.

Абайдың «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» деген 
өлеңіндегі осы сөздері әр жерде тілге тиек болып, әр 
сақка жүғіртіліп, айтылып келді. Бұқар, Дулат, Шор- 
танбайды бай-феодалдардың санашылы болған кертарт- 
па ақьгндар деп қараған біржақты, жаңсақ көзқарас 
орын алған жылдарда Абайдың осы сөздерінде ол ақын-
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дарды түгелдей жоққа шығару бар деп түсіндіруге ум- 
тылу бой көрсетті. Ал, шынында, Абай өзі атаған ақын- 
дарға идеологиялық тұрғыдан баға берген деп санауға 
ешқандай негіз жоқ. Ендеше Абайдың сыны оларға поэ- 
зияда қолданған әдіс-тәсілдерғе, нақтылап айтсақ, өлең- 
жырларда бұрыннан қалыптасқан нақыл сөздерді, да- 
йын сөз үлгілерін жиі колданушылыкка қатысты болса 
керек. Жамау, құрау деп отырғаны осы мағынада ай- 
тылған деп түсіну қисынды. Сондықтан Абайдың өзін 
осы ақындарға мүлде қарама-қарсы қойып бағалауда 
да ешқандай негіз жок. Абайдың анау-мынау ақындар- 
мен өнер өлшеспейтіні айкын емес пе? Осы ақындарды 
көпшілік таныған, жақсы білетін болған соң айтып 
отыр ғой. Шортанбай мен Дулат өмір сүрген заманы 
жағынан Абайға жақынырақ тұр десек, Бұқар басқа 
заманның өкілі ғой. Өзінің маңайындағы жүздеген 
ақындарды ауызға алмай, әлдеқайда алыс тұрған Бұ- 
қар, Дулат, ІІІортанбайды таңдауы тегін емөс. Олардың 
есімін, сөздерін көпшілік білетіндіктен және таласуға, 
сын айтуға толымды деп санағаны анық емес пе? Олар- 
дың өнерін мойындамаса несіне таласады?

Қазақтың жайы белгілі,
Өлеңі өңкей құрама,—

деғенді Шәкәрім де айтқан ғой. Осы құрама деп айтқа- 
ны не десек, тағы бір өлеңінде:

Аулым қонды Нұраға,
Мінген атым сүр ала.
Керексіз сөзбен бурала.
Казак, сүйтпей түра ма?,—

деп нақтылап айтып береді.
Аулының қонған жерін, мінген атын, қолына уста- 

сан қамшысын, тағы сондайларды өлеңдегі негізгі ой- 
пікірге қатысы жоқ болса да, сөз қосарлап айтып оты- 
ру, әсіресе, қара өлеңде жиі кездесетінін Шоқан Уәли- 
ханов та, кейінірек Мухтар Әуезов те байқаған. Бірақ 
бул — көбінесе қатардағы өлеңшілердің, ауыл арасын- 
дағы жыршы, ақындардың әдеті. Абай айтып отырған 
Букар, Шортанбай, Дулат секілді майталман жуйрік 
ақындар туралы муны айту қиын. Сондықтан оларға қа- 
тысы айтылған сөзде қазактың ауызша поэзиясында 
толғау, термелерде бурыннан келе жатқан дайын на- 
қыл сөздерді еркін, өзінше қолдану дәстурін мегзеген 
болар деуге келеді.

Абай өлеңдерінде қазақ поэзиясында бурын дәл
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сондай мағынада айтылмаған ойлар, шертілмеген сыр- 
лар көп. Оның поэзиясының жаңалығы сонда, және сол 
ойлары мен сезіімдерінің тереңіне бойлайтын, бейнелеп 
жеткізе білетін ақындық шеберлігінде.

Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдай алды 
ақын екені, тандаулы туындылары дүние жүзі поэзия- 
сының озат үлгілерімен деңгейлес тұрғаны білген адам- 
ға айқын шындық. Сан ғасырлық бай поэзиясы, ел ка- 
мын жоктаған жүздеғен өрен жүйрік жырау, жыршы, 
ақындары бар әдебиетте Абайдай ұлы ақын дүниеғе 
келуінде өзіндік заңдылык бар.

Абайдың алдындағы ірі акындардың ең зор еңбегі 
деп, әсіресе, поэзия тілін, әдеби тілді жан-жақты дамы- 
тып, өрістеткенін айта аламыз. Қазақтың сан ғасырлар 
бойы дамыған, әбден шындалған ақындық тілі болмаса, 
Абай поэзиясынын, тілі соншалықты оралымды, бай бо
ла алмайтыны анық. Абайға ілесе шыкқан Шәкәрім, 
Мағжан, Ілияс секілді акындардың сөз кестесі, келісімі 
жарасып, төгіліп тұрған поэзиясы онсыз туар ма еді? 
Абайдан кейін жарты ғасыр өткенде жазылған Мұхтар 
Әуезовтің «Абай жолы» дәуірнамасындағы мағыналық, 
көркемдік иірімі мол әдеби тіл онсыз жасалуы мүмкін 
емес екенін де дәлелдеп жату артық.

Әлеуметтік

әуендер

Ақындық өнерді өзіне өмірлік зор мақсат етіп, өз 
өлеңдөрін қағаз бетіне түсіруге Абай тек 80-жылдар- 
дың ортасында жұмыла кіріседі. Бұл Абайдың айнала- 
сын болжап, әлеуметтік кұбылыстарды терең бағалап, 
кең ойлай алатын, көрғені мен түйгені тәжірибесі мо- 
лайған, әбден кемеліне келген шағы болатын. Ақынның 
осы тұста (1882— 1886 жылдары) жазған өлендері идея- 
лык және көркемдік касиеттері жағынан аса мағыналы, 
жаңа сапалы, және ұзақ өнімді ізденістерінің қорытын- 
дысы, нәтижесі болып табылады. Бұл жылдардағы 
шығаріМаларындағы тұжырымдалған идеялар мен такы- 
рыптардың өрісі негізінен ақынның соңғы жиырма жыл- 
дағы өмірін қамтитын бүкіл творчөствосына үзілмес ар- 
қау болып, үнемі тереңдеп, дамып отырады.

Абайдың орасан зор акындық куат-күші өз шығар- 
маларында қазақ өмірінің ең маңызды әлеуметтік мә-
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селелерін көтере білуінен, қоғамның алдыңғы қатарлы 
өкілдерінің ой-арманын, түбегейлі мүддесін терең ұғып, 
сезіне білетіндігінен айрықша айқын көрінеді. Ақынның 
«Қалың елім, казағым, қайран жұртым», «Қартайдық, 
қайғы ойладык., ұйкы сергек», «Сегіз аяқ», «Ғылым тап- 
пай мактанба», «Болыс болдым, мінеки» секілді таң- 
даулы көркемдік туындыларының қайсысын алсақ та 
оларға идеялық арқау болатын келелі мәселелер — бі- 
лімге, адал еңбекке, оділеттілікке шақыру, надандық- 
ты, артта қалу кесепатын айыптау, алауыздық пен ке- 
ріс-тартысты, өкіімет билігін теріс пайдалануды әшкере- 
леу екені бірден байк,алады. Және осы идеялар ак.ын 
шығармалары тақырыбының ең басты, күрделі мәселе- 
леріне жалғасып, солармен тұтасып, халықтың тағдыры, 
бүгінгісі мен келешегі, поэзияның өмірдегі алатьш орны 
туралы ойларымен сабақтас өріледі. Өйткені Абай поэ- 
зиясының басты тақырыптары, идеялық нысанасы ұлы 
ақынның әлеуметтік прогресс үшін, халыкты өнер-бі- 
лімге жеткізу үшін күресу мақсатынан туады. Халық- 
тың ауыр тағдырын, өмір-тұрмысын ерекше шеберлік- 
пен, нанымды көрсете отырып, Абай халықты қоғамдық 
асыл мұраттарға жетуге ынталандырады.

Абайдың адам мен қоғам жайындағы концепция- 
сы — қазақ топырағындағы жаңа концепция. Абай 
адамды белгілі коғамдық өмірдің жемісі, нәтижесі ре- 
тінде қарады, оның қимыл-әрекетін, психологиясын, мо- 
ральдық келбетін өмірге, әлеуметтік тұрмысқа байла- 
нысты көріп, бағалап бейнеледі. Мысалы, Абай өлеңде- 
рінен неше түрлі болыс-байлардың әлеуметтік тұлға 
дәрежесіне көтерілген, жинақталған бейнесін бүкіл іші- 
сыртымен көз алдымызға келтіреміз. Солардың бірі — 
«өз малын өзінікі дей алмай, күндіз күлкі, түнде ұйкы- 
сы» бұзылған бай. Бұл — кәдімгі бір жағынан билеуші 
чиновниктер, екінші жағынан, ел ішіндегі әкім, төрелер 
тарапынан екі жақты қыспақка ұшырап, есі шығып өз 
малын өзі билей алмай, әлекке қалып, жапа шегіп жүр- 
ген бай. Немесе, Абайдың болысын алайық. Бұл да 
Абаймен замандас, 80—90 жылдардың болысы. Ол ата- 
бабасынан ел билеген феодал, шынжыр балақ шұбар 
төс емес, малын шашып, билікке қолы жеткен, байлы- 
ғынан гөрі кулығына сенетін болыс. Оның ел билеу тә- 
сілі, адамдармен қатнасы алдау-арбауға, әлдіге кел- 
генде шалкайып, әлсізге келгенде қырындауынан таны- 
лады. Абай мұндай ел билеушілер бастаған, билеген 
елдің ісі ілгері баса алмайтынын үлкен көркемдік шын- 
дық, идеялық түйін ретінде ұсынады. Абай адам бейне-
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ciH  коғамдық орнына, мүддесіне, сол мүддеге жету 
жолындағы ішкі сезімі мен айла-тәсіліне байланысты жа- 
сады. Ол өз заманындағы сан түрлі әлеуметтік топтар- 
дың барлығын да осы тұрғыдан терен, зерттеп көре де, 
бейнелей де білді. Қожа, молда, ауылнай, жүзбасы, ең- 
бексіз мал таппақшы пасық, амалын тауып күн көрмек 
епті, «бұзылса елдің арасы мал таппаймын демейтін» 
қулар, қулықты ат-шапаннан кем көрмейтін дақғой, 
дарақы той-думаншыл бозбала, еңбексіз еріншектер т. б. 
ақын шығармаларынан кең орын алып, өздеріне ғана 
тән типтік жағдай, типтік мінезімен көрінеді.

1886 жылы жазылған «Қартайдық, кайғы ойладық, 
ұйқы сергек» «Қартайдық, қайрат кайтты, ұлғайды 
арман», «Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да» өлең- 
дерінде Абай замана жайын толғап, әр топтардың өкіл- 
дері, әр алуан адамдардың мінезі, іс-әрекетіне көз жі- 
береді. Осы шығармалардағы айрыкша өзгешелік— ай- 
ту тәсіліндегі, стиліндеғі қарапайымдылық, пәлендей 
әдемі дерлік, әшекейлі сөздерді қолдануға ұмтылмау- 
шылық. Сонда осы өлеңдердің артықшылығы неде? 
Олар алдымен акын ойының тереңдігімен, еркін төгіліп 
отыратын оралымдылығымен, қоғамдык өмір кұбы- 
лыстарының мәнін ашып, алаламай анық, айқын баға- 
лап, талдап беруімен тартымды. Және бір назар салар- 
лық жәй — Абай «Қартайдык, кайғы ойладық» деген 
сияқты өзінің қамыққан, кажығандай көңіл күйін осы 
өлеңдердің бастапқы жолдарында ғана айтады. Осы- 
лай барып, ішкі сырын актаратын рай көрсетеді де, 
одан әрі бірыңғай айналадағы өмір, әр түрлі адамдар- 
дың іс-әрекеттері, қылық-мінездері туралы айтуға ойы- 
сады.

Поэзиялық шығармаға тән ең басты касиет ой желі- 
сінің акын көңіл күйіне орайлас өрбуі десек, мұны біз 
Абайдың осы «Қартайдық, қайғы ойладық, үйқы сер- 
ғек», «Қартайдық, кайрат кайтты, үлғайды арман», 
«Көнілім қалды достан да, дұшпаннан да» секілді өлең- 
дерінен әсіресе аыық аңғара аламыз. Әрине, қырық 
жасқа жаңа толған акынның «қартайдық» деп отырға- 
ны өтіп кеткен жастық, жігіттік шағын есіне алып, бү- 
ғінгі ұлғайған, кемелденғен калпына сол жастық шак,- 
тың көзкарасымен қарап айтқан деу қисынға келеді. 
Осы «картайдық» дегеннін жасы асып, қарня болу де
ген мағынадан гөрі уайым-қаіи ысыз жүретін, шат кө- 
ңілді жастық шақтан алыстап, өткен-кеткенге, ай- 
наласына көз жіберетін өмір, дүние, адам тағдыры жай-
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лы терең толғанатын ойшыл адамның қалпына ауыс- 
тық деген мағынаға көбірек сәйкес келетінін:

Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек,
Ашуың — ашыған у, ойың — кермек.
Мүңдасарға кісі жок,, сөзді уғарлық,
Кім көңілді көтеріп, болады ермек?—

деген сөздерінен-ақ әбден байқауға болады. Осындай 
мұңды көңіл күйіне беріліп, толғана сөйлеуді ойшыл 
ақын өзіне лайық көрген. Бұл орайда Мұхтар Әуезов- 
тың тап басып, тауып айтқан мына бір сөздерін ерік- 
сіз еске аламыз: «Бұрынғы ақылшының көбі — кәріден, 
атадан, ақсақалдан шығады деп түсініп қалған көпші- 
лікке өзін де солайша, жақсы етіп, тоқтаған, ой 
түскен, ел мұңшысы есебінде танытпақ боп, әдейі со
лайша бастайды. Болмаса, өз басының қажыры мен 
өнеріне қарасак, ол жылдарда кұлшынып, өрлеп келе 
жатқан, қайнап өсіп, дами бастаған анық шабытты 
ақынның шалқып жанған жалынын сеземіз *.

(Тағы бір ерекше көңіл бөлерлік нәрсе — аталған 
өлеңдер түгелдей дерлік ел жайын, халық тағдырын, әр 
түрлі қоғамдық топтардың іс-әрекетін айтуға, және кө- 
бінесе сын көзімен қарап, көмшілік жақтарын әшкере- 
леп баяндауға құрылған. Сондықтан да бұл өлеңдерді 
ақынның ел камын ойлап, қайғырып, уайым жеп айт- 
қандай эсер берерлік мұңды сарынмен бастауы ұтым- 
ды екені талассыз. Мұхтар Әуезовтың жаңағы келгіріл- 
ген сөздерінің тұсында: «Ел ұғымына қонымды бір «құ- 
лақкүй» сияқты сәл сарынмен бастайды» дейтіні де 
тегін айтылмаған. Осы сөз болып отырған үш өлеңде де 
Абай мұңлы сарынмен өз көңіл күйін айтуды өлеңнің 
бас жағында қысқаша қайырады да, одан әрі бірынғай 
ел жайын, басқаларды сөз етеді. Алайда ақын өз мұң- 
ды көңіл күйін білдіргеннен кейінгі өлеңдегі тізбектеліп 
айтылған басқа жайдың бәрін де сол алғашқы, бастап- 
қы сезім күйінің сарынымен үндес айтылғандай кабыл- 
даймыз. Себебі акынның иеиі, кімдерді, кімнің қандай 
іс-әрекетін, мінезін баяндайтыны ғана емес, соны қан- 
дай сезіммен, қалай тебіреніп айтатыны да оқырманға 
күшті эсер етеді. «Қартайдык, қайғы ойладық, ұйкы 
Сергеи» атгы өлеңдегі «кұлақкүй» секілді болып келе- 
тін мұңды сарын алғашқы сөздерден-ақ айкын сезіле- 
тінін жоғарыда келтірілген шумақтан көруімізге бола
ды. Ал енді осы сарынның ақын, бдан ары қарай өз кө-

* М. 0. Әуезов, Абай Құнаіібаев, 111-бет,
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ңіл күйі жайлы сөз қозғамаса да, бүкіл өлеңге ерекше 
бояу-реңк беріп тұратыны өзінен-өзі түсінікті сияқты. 
Солай бола тұрса да, өлеңдегі мұңды сарын пәлендей 
көзге ұрып тұр деуге де негіз жоқ екені байқалады.

Акынды қайғыға салған өз басының мұңы емес, ай- 
наладағы өмірдің ащы шындығы, кем-кетіғі, қайшылық- 
тары екені еш талассыз. Тағы бір назар аударарлық 
нәрсе — өмірдің түрлаусыз екендіғі, баянсыздығы жай
лы тұжырым мен ақылды адамның мінез-әрекетін, на- 
дан, ақылсыз кісінің әдетін айту, немесе ел билеудің 
қиындығы жайлы пікір — осыларды өз алдына бөлек 
алып қарағанда, өз ара байланысы аз болып көрінуі де 
ықтимал сиякты. Бірақ оларды бір-бірімен жакындас- 
тырып, қабыстырып, бірге әкеліп түйістіретін — ақын- 
ның көңіл күйі, өмірдің мәні неде деғенді ойлап әртүрлі 
жай-жағдайларды тебірене сезінуі екенін байқау қиын- 
ға соқпайды. Осындай ерекшеліктерді аталған өлеңғе 
басталуымен де, негізғі ой-желісін өрістету тәсілімен де 
үндес, ұқсас келетін «Қартайдық, қайрат қайтты, ұлғай- 
ды арман» атты өлеңінен де айқын көре аламыз. Алай- 
да бұл өлеңнің өзіндік өзғешелігі қандай деген сауал 
койсақ, мұнда ақын салған жерден, бірінші шумақтың 
өзінде-ақ басты идеясын ашып көрсетіп, жанын ауырт- 
қан не нәрсе екенін анық аңғартатыны дер едік.

Терін сатпай, телміріп, көзін сатып,
Теп-тегіс журттың бэрі болды аларман.

Міне, өлеңнің қызықты ойы да, бастапқы тезисі де, қо- 
рытынды түйіні де осы сөзғе сыйып тұр. Ары карай 
ақын осы ойын нақтылап, «бай алады», «би мен болыс 
алады», «жарлы алады», «жау алады», «дос алады» деп 
таратып айта келіп, жүз қараға көз тіккен екі жүз алар
ман қатарына елу басын, сүм сұркняны да қосып, мал 
үшін арын сатудан тайынбайтындарды катты қадалып 
шенейді. Алымкорлық, малқұмарлық қазақ қоғамында- 
ғы үлкен бір індетке айналғанын ақын ашына айтады.

Кара қарға сықылды шуласар жүрт:
«:Қім көп берсе, мен соған серт берем»,— дсп.

Жемге таласқан карға-кұзғындар бейнесі қомағай, то- 
йымсыз адамдардың жағымсыз мінез-әрекетін көзғе ай- 
қын елестетеді. Бірақ мұнымен дс шектелмей, ақын 
осындай адамдардын айнығыш, опасыздыкка бейім ке- 
летінін жеріне жеткізе әшкерелеп ашып береді:

Қабаған итше өшігіп шыға келер,
<Мен қапсам, бір жеріңді бөксерем»,— деп.
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«Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» дейтін 
өлеңде де ақынның өз сезім күйін сипатта\ ы, оған жал- 
ғаса келетін қорытынды ой-түйіні алғашқы шумакқа 
беріледі.

Көңілім қайтты достан да, душпаннан да.
Алдамаған кім қалды тірі жанда?!
Алыс-жақын қазақтың бәрін көрдім,
Жалғыз-жарым болмаса анда-санда.

Бұдан кейінғі екі шумақта да ел жайы, жалпы жұрт 
туралы пікір тұжырымдалған:

Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда,
Ол түрмас бастан жыға қисайғанда.
Мүнан менің қай жаным аяулы деп,
Бірге түрып қалады кім майданда?

Ендігі жүрттың сөзі — үрлық-қарлық,
Саналы жан көрмедім, сөзді үғарлық.
Осы күнде, осы елде дғнеме жок,
Мейір қанып, мэз болып қуанарлық.

Осыдан соң барып байлар, саудағер, естілер, надандар, 
ел билеушілер, тағы басқалар — әр қайсысы өзіне тиіс- 
ті іс-әрекеті, мінез-құлқымен көрінеді де, олардың ақын 
көңілін кұлазытатын си'паттарын айқын аңғарып, амал- 
сыз иланамыз.

Қоғамдағы әр түрлі топтардың өкілдерінің жағым- 
сыз қылықтарынан ақын түңілгендей болса да, ол еште- 
мені де әсірелеп, асырып айтқанға ұқсамайды. Әшке- 
релеуге, ащы мысқылға ұмтылғандық та байқалмайды. 
Абайдың басқа көптеген өлеңдеріндегідей, бәрі десергек 
көңілмен сезініп айтылған әлеуметтік өмірдің өзіне 
тән кайшылықтары, нақтылы шындығы деуге лайык-

Ақынның өзі өмір сүрген органы, тағдырдың талқы- 
сына түсіп, шырқы бұзылған халыктың, ел-жұрттың бей- 
несін асқан көркемдік шеберлікпен суреттейтінін «Қа- 
лың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңнен айқын 
көреміз.

Осы өлеңге, домбыра сазындағы алғашқы құлақ кү- 
йіндей болып, жүрек толқытатындай жылы леп беретін 
«қазағым», «елім», «кайран жұртым» деген ақын туған 
халқы үшін жаны ашып, елжіреп отырғанын көрсететін 
сөздер онан кейінгі айтылғанның бәріне баскаша ма- 
ғына, өзгеше реңк дарытады. Дәл осындай терең тол- 
ғаныстан шыкқан сыншылдыққа толы өлеңде мұндай 
сезім жылылығы кездесе бермейді. Сондықтан да елдің 
күйзелген жағдайын андататын:
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Үстарасыз аузыңа түсті муртың,
Жақсы менен жаманды айырмадың.
Бірі қан, бірі май боп енді екі уртың,—

деген сипаттаулар жалпақ жұрт туралы айтылса да, 
артық айтылғандай сезілмейді. Ондай сөздерді де, не- 
месе:

Бет бергенде шырайың сондай жак,сы,
Кайдан ғана бузылды сартша сыртың?—

дегенді де барлық адамға, сол кездегі қазақ атаулыға 
түгел бірдей қатысты көрмей, нысаналы жеріне барыіі 
тиетін сөз деп түсінғендейміз. Адал көңілмен айтылған 
сын да cay жерғе емес, тек жаралы, ауырған жерді із- 
деп тауып, соған ем болатын дару секілді болса керек.

Қажет деген жерінде ақын сөз тигізетін адамдар то- 
бын саралап, бөліп айтады. Мысалы: «ұқпайсың өз 
сөзіңнен баска сөзді» деғені өңкей кырт, мылжың адам- 
дарға қатысты болса, «бас-басына би болған өңкей қи- 
қым» деғені елдің сиқын бұзып жүрген, қолындағы кү- 
ші азайған, ұлыққа, мансабы жоғары чиновникке ба- 
ғынышты болыстарға қатысты.*

Ал енді жалпы жұртқа қаратып айтылған:

Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ,
Сапырылды байлығың, баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға талас қылған,
Куш сынасқан кундестік бузды-ау шырқың,—

деген секілді сөздер халықтың қамын жеп толғанған 
ақыннық жүрегінің түкпірінен шыкк.андай сезіледі де, 
мөлшерсіз қатты сын деуғе келмейді.

Абай халық туралы сөйлеғенде, ел жайын қозғаған- 
да кейде «қазақ», «халық» көбінесе «ел», «жұрт» деген 
сөздерді қолданады. Бірақ есте тұратын нәрсе — осы 
сөздердің нақтылы мағынасы ылғн бірдей болмай, ай- 
тылатын ойдың орайына қарай әр түрлі келеді. Елдің 
елдігін танытатын үлкен ұғым ретінде «халық», «қазақ» 
дегенді көбірек айтса, «ел», әсіресе «жұрт» деген сөзді 
телісі бар, тентегі, аласы бар, құласы бар дегендей көп- 
шілік деген мағынада да жиі қолданады. Сөйтіп, «ел», 
«жұрт» деген ұғымдар аркылы сыншы ақын коғам өмі- 
ріндегі әр түрлі қарым-қатынастарды, қайшылықтарды 
ашып көрсетуге ұмтылады.

«Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын» дейтін 
өлеңінде ел-жұртты ақын былай сипаттаған:

Көздің жасы, журектің қаныменен 
Ерітуге болмайды іште мүзын.
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Қанға сіңгеи мінез-кұлық, әдет, ескі ой-сана, ұғым- 
түсінік, «акыл сөзге» селт етіп, елеқдей коймайтын сал- 
қындық — осының бәрін Абай елдің, жұрттың ішінде 
қатып жатқан, ерітуге көнбейтін мұз жатыр деп астар- 
лап, бейнелеу тәсілімен сипаттап отыр. Акынның ыстық 
көз жасы, жүрегінің ыстық қаны қаншалықты оттылық- 
ты, жылылықты байқатса, салғырт жұрттың «ішкі му
зы» керісінше жан түршіғерлік суықтықты сезіндіреді. 
Ендеше «жүректің қаны», «ішкі мұзы» дегендер жәй 
ғана ауыспалы мағына туғызатын бейнелі сөздер — ме- 
тафоралар емес, мұнда қарама-қайшы екі ұғымды бір 
жерге әкеп түйістіретін шендестіру және бар.

Тағы бір өлеңдеғі «төңкеріліп құбылған жұрт бір 
сағым» деп, құбылмалы, сырт айналып кетуге, өзгере 
қоюға бейім тұрған адамдарды, жұртты сағымға теңе- 
уі — ойшыл акынның өз кезіндегі қауымға, сол ортаға, 
заманға көзқарасын танытатын және өзінің бейнелеп 
айтқыштық, зергерлік қолтаңбасы айқын сезілетін ке- 
лісті жасалған көркем ұқсату. Осындағы төңкеріліп, құ- 
былған деген сөздер сырттай қарағанда сағымды ғана 
сипаттайтын секілді көрінуі ықтимал. Әрине, бұл сөз- 
дер тікелей мағынасында сағымға қатысты екені рас. 
Ал, сонымен бірге осы сөздер ауыспалы мағынаға ие 
болып, жұртты сипаттап тұрғаны және айқын. Салыс- 
тырудың ерекше мағыналы, қызықты болатындығы осы- 
дан көрінеді. Төңкеріліп, құбылған деген эпитеттердің 
сағым мен жұрт салыстырылып отырғандықтан жұрт 
деғен ұғымға да аныктама беретінін, осыдан келіп сол 
ортадағы ел ісіне араласып жүргендердің— жұрттың 
баянсыздығын, опасыздығын, үлкен істе ынтымақ қо- 
сып, табан тіреп шыға алмайтын жігерсіздіғін аяусыз 
әшкерелейтін мол мағына т\атынын көреміз.

Елің — ала,
Отты шала...

деғендегі Абайдың елдің арасын бұзатын, араздық, ала- 
уыздықты бықсып-қоңырсыған иісі адамның колқасын 
алатын отынның шаласымен салыстыруы сол арамдық, 
алалықты к,оздырушылықтың елғе қаншалықты зиянды, 
жексұрын қылық екенін жақсы байқатады. Осы ұқсату- 
дың ұтымдылығын, жарасымдылығын айтқанда, оның 
халық ұғымына, халықтық үлғіге жақын екенін атап 
көрсеткен жөн. Осындай бейнелеуді Сүйінбай ақынның 
өлеңінен де кездестіреміз:

Ел-журттың іріткі салар арасына-ай,
Жалған сөзбен бықсытар ел арасын 
Жанбай қалған ағаштың шаласындай.
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Бұл екі мысалда сөз нақышы, айт\’ тәсілі басқаиіа 
келгенімен, олардағы салыстыру мағынасы жағынан өте 
жақын екені көрінеу тұр.

Айналадағы ел-жұртты, өзі өскен, өмір кешкен орга
ны мінездеу мен заман, дәуір бейнесін көрсету Лбай 
өлеңдерінде ұштасып, жалғасып жатады:

Туыстарың, достарың — бэрі екі ушты,
Сол себепті досыңнан душпан күшті.
Сүйсе — жалған, сүймесе аянбаған 
Бул не деген заманға ісім тусті?!

Осы орайда «сүйсе — жалған, сүймесе аянбаған» деп 
өз замандастарын сипаттау арқылы дәуір келбетін елес- 
тетсе, баска өлеңдерінде дәуір, заман бейнесін әр түрлі 
топты, мінез-тұлғасы сан алуан адамдарды суреттеу ар- 
қылы толықтырып отырады.

«Қайғы шығар ілімнен»— ашу мен ызаға толыөлең. 
Ақынның қайғысы да, ашу-ызасы да халықтың тағды- 
рын ойлаудан туады. Абай ел жайын толғайды, елдің 
мінез-кұлқын сынға алады. Елді тұтас алып:

К.ЫЗЫҚ пенен тыныштыққа 
Қазақ турмас турықтап.
...Түзу бол деген кісіге 
Түзу келмес ырықтап,—

деп сипаттайды. Одан соң топтап, кейбіреуі, кейбірі деп 
бөліп-бөліп мінездейді:

Кейбіреуі дурсіп жүр 
Жер тәңрісіп кер мағыз.
Кейбіреуі — законшік 
Оңдырмассып, берсе арыз.
Кейбірі пірге қол берген,
Іші залым, сырты абыз.
Кейбірі қажыға барып жур 
Болмаса да қаж парыз.

Осылай өзімшіл даңғой, мақтаншактарды, арызкой 
жалақорларды, екіжүзді залым адамдарды, мұсылман- 
шылык жолын тек бас пайдасы үшін ұстанатындарды 
ащы мыскылмен түйрейді. Сөйтіп келіп ағайыннын араз- 
дығы коздыратын, талас-тартыс болғанда басу айтудын 
орнына өршелендіріп, кыздыра түсетін кезбе шал да аз 
емес деп, соған бетпе-бет келгендей сөзін тура каратып 
айтып, катты шүйіледі:

Партия жиып, мал сойса,
Бата оқасың, жейсің бас.
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Басалқа сөз сенде жоқ,
Айтқан сөзің *малың шаш».
Итше індет тілемей.
Жат уйіңде, өлсең де аші

Ақын сөзін осы шалды айтумен тамамдап, басқа 
түйіндеу жасамайды. Бірақ біз өлеңнің басына еріксіз 
қайта оралып, ой түйінін сондағы:

Қайғы мен ыза қысқан соң 
Зар шығады тілімнен,—

деген сөзден табамыз.
Топтама мінездеудің бірнеше түрін «Бөтен елде бар 

болса» атты өлеңнен көруге болады. Алдымен тату, 
сыйлас, сырлас болып жүрген адамдардың қиын-қыс- 
тау жағдайдағы іс-әрекеті, жалтарма мінезі тыңғылық- 
ты сипатталған:

Басыңа жұмыс тускен кун 
Татулықты бүрынғы 
He қылып ол ойласын.
Ашып берер жауыңа 
Өзі көрген қоймасын.
Желіккен жауың кез болса,
Араздығы сөз болса, 
еБәрекелді, батыр»,— деп,
^Мықты боп бара жатыр»,— деп 
Мақтап-мақтап қоздырар.
Ескі досың көргенде 
Есебі жоқ ант ішіп,
Аруақ, қудай айтысып,
Сыр алғалы айттым,— деп,
Жауыңды алдап қайттым,— деп 
Құдайдан қорықпай антүрған 
Иман жүзін тоздырар.

Жақын, туыс, ағайын адамдардың тұрақсыздығын 
айтқанда да акын олардың мінез-құлқын, қылықтарын 
психологиялық жағынан өте нанымды етіп суреттейді. 
Және осындай адамдардың мінезін ақын бір қырынан 
ғана алмай, жан-жақты ашып беруғе ұмтылады. Олар- 
ға тән тұрлаусыздық, тұрақсыздық тек айлакерліктен, 
қулықтан тумайтынын, жігерсіздік, тартыншактык, тай- 
салушылыктың, жөнсіз еркінсудің көрінісі екенін айкын 
аңғартады:

Өз үйінде кезексіз 
Шешен келер сартылдап.
Білетін біреу кез келсе,
Сөз таба алмас қалтылдап.
Қалжыңға келер шорк,ак,тау,
Жауға келер қорқақтау,
Еркін жерде ызақор,
Томырық келер тарқылдап.
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Абай поэзиясындағы психологизм, эр түрлі адамдар- 
дың мінез-құлқын, психологиясын, қандай жағдайда 
қандайлық әрекет ететінін ашып көрсету шеберлігі жа- 
ғынан алғанда үздік шығармалар аз емес дегенде, ал- 
дымен осы «Бөтен елде бар болса» және «Сабырсыз, 
арсыз, еріншек» секілді өлеңдерді атауға болар еді.

«Сабырсыз» арсыз, еріншек» дейтін өлеңінде Абай 
«бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып», кы- 
рық құбылып жүретін адамдарды өткір тілмен әшкере- 
лейді. Ел қамын ойламайтын, еңбек етпейтін, «қызмет 
қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай», ел кыды- 
рып, өсек-аяң іздейтін арызшыл адамның мінез-сикын 
Абай өте әсерлі бейнелеп көрсетеді. Сол заманнын сұ- 
рықсыз, өрескел қылық-істерін бойына жиып алған, жи- 
нақталып жасалған жағымсыз тұлға нактылы бір көрі- 
ніс тапқандай. Өлеңнің соңында Абай сөзін «елдің жа- 
йы солай-ды» деп тұжырымдайтыны да тегін болмаса 
керек.

Осы өлеңінде акын жалтарғыш пысыктарды;
Өтірік, өсек, мак,танға 
Ағып турса бейне су —

десе, басқа бір орайда бүкіл елді айтқанда:
Өтірік пен өсекке
Бэйге атындай аңқылдар —

деиді.
Осының екеуінде де бейнелеу ажуа, мыскыл-сықақ 

түрінде берілген. Соқғы мысалдағы суреттеу тәсілінің 
өзгешелігі әдетте бәйге атымен кандайда бір жүйрік- 
тікті, озаттықты, артыкшылыкты салыстыратын болса, 
Абай бұзықтықты, өтірік-өсекке әуестікті айтады. Жақ- 
сы ұғымда айтылатын бейнені жексұрын мінезді сипат- 
тауға колданып, мазмұн-бағыты әр түрлі нәрселерді 
шарпыстырып, сол аркылы ойын әсерлі етіп жеткізеді.

\қын өлеңдерінен оның халық тағдырынын сол кез- 
дегі қазақ қоғамындағы терең әлеуметтік қайшылык 
т\дырған кесапатын көре білгені анық аңғарылады. Ка
зак коғамын жегідей жеген әкімшілік, әртүрлі топтар 
тартысы мен алауыздық акынды ашындырып, ызасын 
келтіреді. Патша әкімшілігінің өкілдері мен жергілікті 
ел билеушілер өз басының пайдасы үшін тұтандырып, 
әдейі қыздыратын рулық тартыс пен жікшіл топтар 
күресін, осы бір коғамдық өмір кеселін Абай өз шығар- 
маларында айрықша катты сынап отырды. Билік құ- 
мар, мансапқор билеушілердің керіс-таласы талай адам-
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ды әуре-сарсаңға түсіріп, және алуан түрлі жіктердің 
алауыздығын коздырып, халықтың қайғы-қасіретін кү- 
шейтті. Халық үшін ауыр касірет болып табылатын ел 
бплеушілер мен әр түрлі топтардың арасындағы тар- 
тыс-керістің күшеюін ақын казақ қоғамындағы әлеу- 
меттік-саяси дағдарыс көріністерінің бірі деп білді.

Елді бірлікке, татулыкка шақыру—«Сегіз аяқ» өле- 
ңінің ең бір күшті сарыны.

Біріңді, қазақ, біріңді дос 
Көрмесең, істің бәрі бос —

деғен үлкен коғамдық мәні бар терең мағыналы түйін- 
ді ойын ерекше тебіреніспен айтады.

Елдің берекесін кетіріп, көзін аштьгрмай отырған 
бір-бірімен дауласу, қастасу, өтірік арыз беру секілді 
жаман әдеттер екенін нақтылап көрсеткен ақын:

Таласып босқа,
Жау болып досқа,

Кор болып құрып барасың,—

деп өкініш білдіреді.
«Сегіз аяқ» өлеңінде Абайдық көптеғен шығармала- 

рына тән аса маңызды ерекшеліктері — өмірді көреғен- 
дікпен тани білуі, шындық пен әділеттілікті сарыла із- 
деуі, халықты «тузу жолға»— мәдени, проғрестік даму 
жолына шығуға бағытта}’ сияқты аса маңызды идеялар 
айқын танылады.

Ақынның көңілін толқытқан ойларын айту, жеткізу 
тәсілі әр түрлі, өзгеріп, түрленіп отырады. Бірде ойла- 
нар сиқы жоқ жұртты сырттан сынап, шенеп отырған- 
дай;

Кайнайды қаның,
Ашиды жаның,

Мінездерін көргенде: 
Жігерлен, сілкін,
Қайраттан, беркін

Деп насихат бергенде
Үятсыз, арсыз салтынан 
Қалғып кетер артынан. 

Аулаққа шықпай,
Сыбырлап буқпай 
Мейірленбес еш сөзге.
Пайдасыз ақыл,
Байлаусыз тақыл,

Атадан бала ойы өзге.
Санасыз, ойсыз жарым ес, 
Өз ойында ар емес.
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Ал кейде өз күй-жайын да жасырмай, сыр ашқандай 
сөйлеп, арманы мен өкінішін де білдіріп отырады:

Ауырмай ТӘНІМ,
Ауырды жаным,

Қаңғыртты, ҚЫСТЫ басымды.
Тарылды көкірек,
Қысылды журек,

Ағызды сығып жасымды.

Немесе:
Ііадірлі босым,
Кайратты жасым

Айғаймен өтті, амал жоқ.
Болмасқа болып қара тер,
Корлықпен өткен қу өмір.

Өз жайын, осындай сезім-күйін ашып айтқанда бас- 
каларды аямай сынап, шенеген сөздері өтімдірек бола- 
тынын ақын лсақсы түсінгені хақ.

АбайДың суреткерлік шеберлігін өзі туралы айтыл- 
ған мейлінше жатық, карапайым, әрі терең мағыналы 
сипаттауларынан да аңдаймыз.

Кайратым мәлім 
Келмейді әлім,

Мақсұт алыс өмір шақ,
Өткен соң базар,
Кайтқан соң ажар.

Не болады қүр қожақ!
«Сегіз аяқтың» осы шумағындағы бейнелі сөздер- 

дің, сипаттаулардың қай-қайсысын алсақ та, зор мағы- 
налылық, көркемдік касиетімен көзғе түседі. Мақсұт — 
алыс, өмір — шақ деғендеғі а л ы с, ш а к деген сипат- 
таулар қарапайым ғана сөздер. Ал, бірақ осы сөздерде 
терең мағына жатыр. Алыс деген сипаттауы арқылы 
ақын өзі алдына қойған максаттың, сөз зергері, коғам 
қайраткері болғандығы негізгі міндетім деп түсінген 
мақсатының қаншалықты зор әлеуметтік, жалпы халық- 
тық мәні бар екөнін анғартады. Осы мақсаттың жолына 
бар қалған өмірі жұмсалса да аз екенін айтқанда да. 
акын екі ұғымды (алыс максат пен шақ, аз өмір) шен- 
дестіру әдісімен қарама-қарсы кою аркылы, екі нәрсені 
екі түрлі сипаттау арқылы тағы да сол негізгі ойын 
ширата, шындай түседі. Акынның ойын өрістету өзге- 
шелігі де көз тартарлық. Алғашқы үш тармақта бар- 
лык сөз ешбір әшекейлех сіз, астарлаусыз айтылган. Тек 
онан кейінгі «өткен соң базар» деген сөздердо астарлы 
мағына, бейнелілік сипат бар. «Базар»— бұл жерде ка
зак ұғымында әбден калыптаскан мәніне сәйкес кызы-
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ғы мол, той-думанға толы жастық шақтың балама бей- 
несі — көркемдік символы.

Ал енді «Мақсұт— алыс, өмір — шақ» деғен үшінші 
тармаққа қайта оралсақ, осы сөздер кейінгі;

Кеш деп қайтар жол емес,
Жол азығым мол емес,—

деп келетін ақын келбетін жолда жүрген жолаушы бей- 
несінде көрсететін сипаттамаға тірек болып тұрғанын 
байқаймыз. Жол деп отырғачы — өмір жолы, мақсат де- 
ғені үлкен өмірлік мақсат екені осы соңғы екі тармақ- 
ты оқығанда анық аңғарылады. Ендеше ақын мақсатым 
зор, бірақ өмірдің көбі кетіп, азы қалды деп, осы екі 
ұғымды қарама-қайшы етіп келтіреді. «Жол азығым 
мол емес» деп сол өмірімнің азы қалды цеген мағына- 
ны тұспалдап жеткізғеіі.

Көшпелі елдің санасында жол деген ұғымның мә- 
ні ерекше. Көшпеліліктің өзі кең даладағы ұшы-қиыр- 
сыз жолдарды елестетеді. Сондықтан жол деген кеңіс- 
тікті білдіретін, аспан астындағы дүние-болмыстың ау- 
мақтылығын, шексіздіғін мезгейтін ұғым. Жолдың алыс- 
қашықтығы, ұзактығы, жүру мөлшері арқылы кеңістік 
ұғымы уақытпен де байланысты. Жолдың алыс-қашық- 
тығы уақыттың өтуінен гөрі де көрнектірек, көзғе айқыв 
елестетерлік сипаты бар. Сондықтан поэзияда жол де
ген ұғымнын, өзі тура мағынасынан басқа ауыспалы, 
символдық мәнге ие болатыны тегін емес. Абай жол де
ген ұғымның осы ауыспалы, символдық мағынасын үс- 
темелеп, өсіре түскен.

«Қеш деп қайтар жол емес»,— дегенде адамның, 
акынның өмір жолы деген мағына туады десек, ол 
кәдімгі әркім күнде жүретін жол деген ұғыммен жақын, 
жалғас көрінгенімен мүлде басқа, әлдеқайда терең бей- 
нелі ұғым болып шыққан. Өткш уақыт қайта оралмай- 
тындықтан, өмір жолы — тек алға жүретін жол, мұнда 
жол деген сөздің барып, қайтып жүруге келеді дейтін- 
дей үйреншікті мағынасы жоқ, бірақ уақыттың тыным- 
сыз өтіп жатқанын аңғартатын мәні бар. Міне осының 
өзінен-ақ поэзиядағы сөздің астарлы, бейнелілік мағы- 
насы қаншалық бай, терең болатынын толық аңдаймыз.

Абай басқа бір өлеңінде осы жол деген сөзді тағы 
жаңаша жандандырып, мағынасын басқаша өсіріп кол- 
дан ады.

Адасып алаңдама, жол таба алмай,
Берірек түзу жолға шық қамалмай.
Не ғылым жоқ, немесе еңбек те жоқ,
Ең болмаса кеттің ғой мал баға алмай.
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Мұндағы жол — көпшіліктің, қауым жұрттың жолы. 
Бірақ бұл кайтып келе жатк.ан жолаушылардың, не бір 
көштің жолы секілді өзінің тура, заттық мағынасында 
айтылып отырған жоқ. Түбі сондай жолаушының түзу 
жол таба алмай жүрген кезі сиякты өмірдегі нақтылы 
жағдайға негізделген, бірак ауыспалы мағынада кол- 
данылған, халықтың тарихтық, қоғамдық жолын білді- 
ретін метафора. Ақын осы метафораны дамытып, тұтас- 
қан көркем сурет жасаған.

Осы жолдағы елдің жөн таба алмай, адасуы — ес- 
кілік қараңғылық шырмауынан шыға алмауы десек, 
Абай айтып отырған, елді соған бастап, багыттап отыр- 
ған жол — өрісті енбектің, ғылым-білімнің жолы.

«Сегіз аяқ» өлеңіндегі ең бір өзекті, түйінді ойды, 
ақынның арман-мұңы, сезімі көпшілікке жетсе, жұрт 
оны қабыл көрсе, ұға алса деген тілегін ашып көрсете- 
тін — жартас бейнесі.

Жартасқа бардым,
Күнде айғай салдым.

Онан да шык,ты жаңғырық,
Естісем үнін,
Білсем деп жөнін,

Көп іздедім қаңғырып.
Баяғы жартас — бір жартас,
К,аңқ етер, түкті байқамас.

Құр жаңғырығы болмаса, үнсіз тұрған, тұнжырап 
мелшиген жартас — бұл мешеулік, надандықтың, «көз- 
дің жасы, жүректің қаныменен» «ішкі мұзын» ерітуге 
болмайтын топас адамдардың символдық бейнесі.

Бұл көркем бейне «моласындай бақсының» жал- 
ғызбын деп күңіренген ақынның трагедиясын таныта- 
ды. Сонымен бірге ол өнер, ғылым, прогресс жолына 
айқын беттей алмай, тұңғиықка қамалған елдің басына 
түскен трагедияны да жақсы елестетеді.

Халықтың жүрегіне жол табуды, жаңа ой-пікір, жа- 
ңа сөзге жұрттың бетін бұруды армандау — бұл .\бай 
поэзиясында асқан көркемдікпен бейнеленген және зор 
әлеуметтік мағына алған тақырып желісі.

Адасқан күшік секілді,
Үлып жүртқа қайтқан ой,—

деген ақын поэзиясындағы ең бір келісті жасалған ме- 
тафоралық бейне де оның осы асқақ арманымен ұшта- 
сып жатыр.

«Сәулең болса кеудеңде» атты өлеңінен .Лбайдың 
халықты бір кемел, ақылды адам билеуін елдің бірлігі-
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нің, берекелі болуының шарты деп санайтынын көре- 
міз. Оның осы ойын толық, терең түсіну үшін өлеңнің 
мына көркемдік ерекшелігіне, құрылыс-бітіміне, айтылу 
қалпына назар аударалық. Ақын сөзін бірден әлдебі- 
реумен пікір таластырғандай бастап, ең соңында іштей 
айтысып, сөзін соған қаратып айтқан адаммен кағыс- 
қандай:

Рас сөзге таласып,
Ақжем болма, жаным, келі—

деп тынады. Ақынның өз пікірін ешқандай ымыраға 
келмейтіндей болып, түсіне алмасаң, өз обалың өзіңе 
деғендей сыңай көрсетіп, әбден шегелеп айтқанын өлең- 
нің бас жағындағы:

Егер сәулең болмаса,
Мейлің тіріл, мейлің вл.
Танымассың, көрмессің,
Қаптаған соң көзді шел,—

деген тәрізді сөздері де анық аңдатады. Ал, осындай- 
лық ешбір күмәндануға болмайтын, толық илануды та- 
лап ететін пікірдің түйіні неде екенін анык.тау үшін 
өлеңнің мазмұн-мәніне үңіле карап зер салсақ, мұндағы 
идея ел басқаратын кемел басшыны қолдау, ел бірлі- 
гін, тыныштығын сақтау қажеттігін уағыздау екенін 
көреміз. Ақын өз пікірін бұлтартпайтын ақиқат санап 
отырғандықтан:

Имамсыздық намазда —
Қызылбастың салған жол.
Көп шуылдақ не табар,
Билемесе бір кемел?—

деп тұжырымдап қысқаша ғана білдіреді де, одан әрі 
қарай берекелі ел қандай болады деғен ойын сабактас- 
тыра өрбітеді:

Берекелі болса ел —
Жағасы жайлау ол бір көл.
Жапырағы жайқалып,
Булғақтайды соқса жел 
Жан-жағынан күркіреп 
Кұйьш жатса аққан сел.
Оның малы өзгеден 
Өзгеше боп өсер тел.

Берекелі, құтты елдің тұрмыс-жайын ақын айнала ел 
қонған мөлдір, таза, суы тұнық шалқар көл мен оның 
жағасында жасыл шөпке тойынып еркін өскен төлдің 
бейнесі арқылы елестетеді. Мал баққан елдің өмір-тұр-
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мысына бірден-бір тән белгілер осылар екенін тап ба- 
сып, дәл тауып сипаттайды. Табиғат аясында дәулетті 
өмір сүрген ел өмірінің осы әдемі сурет-көрінісінің әсе- 
рін күшейте түсетін берекесі кеткен елдің суреті қатар, 
жалғаса келеді:

Берекесі кеткен ел —
Суы ашыған батпақ көл.
Құс қаңқылдап, жағалап,
Сулай алмас жазғы төл.
Оның суын ішкен мал 
Тышқақ тип, аспас бел.
Көл деп оны кім жайлар,
Суы қурсын, ол — бір шөл.

Ақын пікір айтудан суреттеуге ойысып, өлеңдегі бір- 
ден шиырланып, серпінді көрінғен ой желісі өзгеше си- 
пат алып, байсалды ш-иратыла түседі. Содан кенін, енді 
басқаша жағынан келіп, алгашқы пікірін нығайта, қай- 
тадан үстемелеп дамытады.

Ел басқаратын адамды ақын балама символ арқы- 
лы елестетіп «единица» десе, ал ерген елді «нөл» дейді;

Единица — жақсысы,
Ерген елі бейне нөл.
Единица нөлсіз-ақ 
Өз басыңдық болар сол.
Единица кеткенде.
Не болады өңкей нөл?
Берекеңді қаиіырма,
Ел тыныш болса, жақсы сол.

Талас пікір түрінде берілгендіктен өлеңдегі ел бас- 
қаратын кемел басшы туралы айтылған сөздер жеке 
адамның қоғамдағы орнын жете бағаламауға қарсы ай- 
тылған деу қисынды. Ендеше өз алдына бөлек тұрған 
күйінде қарағанда біржақтылау көрінсе де қарама-қар- 
сы пікір ссылай айтылуы орынды болып шығады. Сон- 
дықтан ақын жеке адамның рөлін көтермелеп, көптің, 
көпшіліктің рөлін төмендеткен деуғе келе қоймайды. 
Бұл пікірді Абай өз заманындағы нақтылы қоғамдық 
жағдайға байланысты айткан деп қараған жөн. Ол кез- 
де казак даласы болыс-болыска бөлініп, бөлшектеліп, 
әр болысты билеген, Абай өзі «өңкей киқым» деп ата- 
ған ұсак, әлСіз басшылар билікке таласумен әуре бо
лып, ел бірлігін ойлауға мұршасы келмей, елдің сиқын 

кетіргені тарихи шындык. Олай болса акын елдің ба- 
сын кұрап, бірліғін сактай алатын кемел басшы кажет 
деғенді жайдан-жай айта салмағаны әбден айқындала 
түседі.
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Кеңірек көлемде алып қарасақ, «единица-нөл» деген 
шендестірудің астарлы, символдық мағынасы әдебиетте 
әр қырынан көрінеді. Бірегей бірдің өзі де көптің іші- 
нен шығады ғой. Және единицаны, бірді мыңға, мил- 
лионға айналдыратындар да нөлдер емес пе? Абай бұл 
жағын тәптіштемей-ақ, елді ақылды басшы билеу ке- 
ректігін ғана айтумен шектелген.

«Адасқанның алды-жөн, арты сокпақ» атты өлеңінде 
Абай адал сөзден ғөрі, арам сөзді тез ұғатын, шаруаға 
қыры жоқ сидаң жігіттіқ жинақталған портретін бейне- 
леген. Ақын өнімді іске ебі жоқ, сыртын түзеп, кербез- 
деніп, уақытын ел қыдырумен өткізуге әуестенген адам- 
ның бейнесін көбінесе оның киім-киісін, сәнденген жү- 
ріс-тұрыска нақтылы сипаттау арқылы айқын көзге 
елестетеді.

Адал еңбек етуге, мал бағуға құлқы жоқ, жаксы мі- 
нез, жақсы қылықтан жұрдай, тек сыртын түзеп, сән- 
қойлыққа әуес болып жүрғен жіғіттің киім-киісін, бір 
аршопке (өлшемғе) дәл келетін шапанын, тымағын, 
бөркін, шалбарын, қолындағы сабау камшысын ақын 
тәптіштеп көзге айкын елестетерліктей етіп сипаттап ке- 
леді де, жүріс-тұрысын, кимыл-козғалысын, бет құбы- 
лысын бірнеше сөзбен кысқаша кайырып бейнелейді.

Соның мінез-құлқын, ішкі сырын, жан дүниесін ар- 
найы сипаттамаса да, парықсыз, жеңіл ойлы, есерлеу 
адам екенін сыртқы пішінін, кылымсып орынсыз кері- 
луін әсерлі суреттеу арқылы ишара кылып, шет жаға- 
лап-ақ шебер жеткізеді. Мұның өзі адамның мінез-құл- 
қын оипаттаудағы портреттік суреттемеге тән айрықша 
ұтымды көркем тәсіл екенін атап кету кажет.

Осы өнерсіз, талапсыз, шаруаға олақ, күлкішіл-кер- 
дең, мактаншақ жіғіттің портреті бұл өлеңғе жалғаса 
келетін «Бір дәурен кемді күнге — бозбалалық», «Жі- 
гіттер, ойын арзан, күлкі кымбат» деген сияқты өлең- 
дердің мағынасын терең түсінуғе де себін тиғізеді. Си- 
дан жігіттің сиқын, сырт көрінісін, қимыл-қозғалысын 
суреттеу арқылы аңғартқан ойын ақын енді туралап 
айтып, айқындай түседі.

Демеңдер өнбес іске жұбаналық,
Ақыл тапсақ, мал тапсақ, қуаналық.
Қызды сүйсең, бірді-ақ сүй, таңдап тауып,
Көрсе қызар, күнде асық — диуаналық.

Жастықта бір күлгенің бір қаралық,
Күлкі баққан бір көрер бишаралық.
Әуелі өнер ізделік, қолдан келсе,
Ең болмаса, еңбекпен мал табалық.
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Осындай еңбек ету, өнер үйренуді уағыздайтын пі- 
кірлерімен ұштастыра, жар сүю, үй болу мәселесін әсі- 
ресе «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» атты өлеңін- 
де көбірек толғайды. Бұл — Абайдың жастарға арнал- 
ған достық, татулық, жар сүю мәселесін қозғайтын 
насиғат өлеңі. Ақын бірден «жігіттер» деп, есейіп, қатар- 
ға қосылып, бозбалалыкқа, құрбыларымен араласуға, 
жар сүюге, үй болуға жетіп қалған жастарға сөзін қа- 
ратып айтып, соларға татымды дос табу, жар таңдау, 
үй болу жайын қозғайды. Өлең еркін әңгіме-сұхбат тү- 
рінде құрылып, көбінесе жас жігіттерғе айтылатын 
ақыл-кеңес іспетті болып келеді. Сандықтан өлеңді оқы- 
ғанда өмірден көргені мен түйгені көп ақылғөй адам- 
ның біркелкі өңкей құрбы-кұрдас жас жігіттердің орта- 
сында кеңес құрып шын ықласымен ақтарыла сөйлеп 
отырған қалпын көргендей боламыз.

Насихаттылық сипаты жағынан өлең халық поэзия- 
сындағы ертеден қалыптасқан дәстүрге жақын десек те, 
ой-пікірлерінің өткірлігі, сонылығы және еш жасанды- 
лықсыз тартымды, жатық етіп айтылуы бірден назар 
аударады.

Керек іс бозбалаға — талаптылық,
Әр түрлі өнер, мінез, жақсы қылық,—

деп жастардың алдына үлкен өмірлік мақсат қоюы ка
жет екөнін ақын айрықша атап көрсетеді.

Терін сатып адал еңбек етпей, басқа оңай жолмен 
мал табам деу ер жігіттің бойына лайық емес деген 
ойын да әсерлі жеткізіп, лайық қасиет — татулық, дос- 
тық деғен пікір түйеді.

Кемді күн к,ызык, дәурен тату өткіз,
Жетпесе, біріңдікін бірің жеткіз!
Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен,
Қиянатшыл болмақты естен кеткіз!
Жолдастық, сухбаттастық — бір үлкен іс,
Оның қадірін жетесіз адам білмес.

Жастардың сүйіспеншілік сезімінде айнымас беріктік, 
тұрактылық, адалдық болуына айрықша мән бере оты- 
рып, ақын жіғіттердің құбылма, айнығыш, жеңілтек мі- 
незін қатты сынап шенейді,

Шын көңілмен сүйсе екен, кімді ғ) йсе,
Бір сөзімен түрса екен, жанса-күйсе,
Кырмызы, қызыл жібек бозбалалар 
Оңғақ булдай былғайды, бір дым тисе.

Өлеқдеғі тағы бір назар салынган жай — жігіттердің 
жар таңдауы, үй болуға байыппен қарап, алдымен өмір-
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лік серік болатын қыздың мінезіне, адамгершілік қа- 
сиетіне, ақылына, инабаттылығына көз жеткізу шарт 
екендігі:

Біреуді көркі бар деп жақсы көрме,
Лапылдақ көрсе қызар нәпсіге ермеі 
Әйел жщсы болмайды көркіменен,
Мінезіне көз жетпей, көңіл берме!

Жасаулы деп, малды деп байдан алма,
Кедей қызы арзан деп қүмарланба.
Ары Ьар, уяты бар, ақылы бар 
Ата-ананоің қызынан ғапыл қалма.

Осындай сөздерінен, әсіресе «Күйлеме жігітпін деп үне- 
мі ойнас» деген секілді өлең жолдарынан жасы үлкен 
адамның өзінен кішілерге шын ниетімен жаны ашып 
сөйлегенде көңіліндегісін батыл, тура айтатын казак- 
тын халыктык дәстурі айкын аңғарылады. Өлеңнің со- 
ңында сүйіп косылған жастардың от басындағы тату- 
лығы, көңілдес кұрбылардың достығы жайлы пікірін 
акын бүкіл елде береке-бірлік болуын аңсаған өрелі 
ойымен жалғастырады. Абайдың коғамдағы әр түрлі 
топтардың өкілдерін сипаттаудағы сыншылдык пікірле- 
рі де, жастарға айткан ғибратты ойлары, акыл-кеңес- 
тері де халыкты үлкен адамгершілік макоат-мұратка 
жетуге ынталандыру ниетінен туған. Олардың жағым- 
сыз мінез, жаман әдеттерін мыскылдап, ажуалай оты- 
рып акын адалдык, жігерлілік, еңбек сүйгіштік, әділетті- 
лік сезімі, ой тереңдігі секілді касиеттерді үлгі етеді. ^

Сыншылдық та— 
шыншылдық

Абайдың өмірді, адамды суреттеуі барынша шыншыл 
да терең. Қандай кұбылысты сөз етсе де, ол оның коғам- 
дык, әлеуметтік тамырын, маңызын айкындап, адам 
үшін, коғам үшін пайдалы немесе зиянды жактарын 
ашып және осының барлығын өмірдің ілгерілеу, даму 
тұрғысынан суреттейді. Міне, бұл ерекшелік Абайдың 
өмірді суреттеушілік тәсілін жаңаша калыптастырды, 
әдебиетте сыншылдык бағытты орныктырды, мұның 
бәрі сайып келгенде, казак әдебиетінде реалистік, сын- 
шыл реалистік көркемдік әдістің туып, калыптасуы еді. 
Абай әдебиетке әкелген аса зор жаңа сапалық өзгеріс- 
тердің бірі және негізғісі — осы дейміз.
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Абай казак әкімдерінің, ел билеушілерінің бейнесін 
көбінесе сыншылдык тұрғыдан сипаттайды.

Патша үкіметі орныктырған әкімшілік тәртіп бойын- 
ша казак арасынан сайланатын болыстар бас-басына би 
болып, ел іші бұзылатынын және өздері пара беріп сай- 
ланып, кейін тағы арыз айтушыларды тия алмай, уезді 
баскаратын мәртебелі чиновникке — ұлыкка жағынуға 
мәжбүр болған болыстардың мүшкіл халін акын сол 
кездегі заман шындығы ретінде терең ашып көрсетеді.

Абайдың «Болыс болдым, мінеки» атты өлеңі болыс- 
тың монологы түрінде кұрылып, кейіпкердің атынан 
оның өз аузынан шыккандай болып айтылған сөздер, өзі 
баяндап отырған іс-әрекет, мінез-кұлыктары аркылы сол 
болыстың тұтас бітімді сом тұлғасы жасалады.

Абайдың осы бастан-аяк болыстың атынан айтатын 
өлеңді бастау шеберліғі де көңіл коярлык.

Болыс болдым, мінеки,
Бар малымды шығындап,—

деғен алғашкы екі тармакты алсак, осындағы сөздер — 
айтылатын ойдың алғашкы түйіні де, және өлеңнің аяғы- 
на дейін үзілмей үнемі үдеп өрістеп отыратын ой арна- 
сының бастау көзі. Осынау кейіпкердің бір сәт ойға ке- 
тіп, болыстыкка жету үшін кандай кам жасағанын, кан- 
ша малый шашып әуреғе түскенін, болыс болғандағы іс- 
әрекеттерін, әр түрлі адамдармен карым-катынасын — 
бәрін көз алдынан өткізіп, өзіне-өзі есеп берғендей, тұ- 
жырымдап бағалағандай болып отырған калпы мейлін- 
ше нанымды да, әсерлі-ак! Абай осы өлеңінде алдына 
жан салмайтын мыскылшыл, сатирик-акын, кемел пси- 
холог-суреткер ретінде әсіресе айкын танылады. Бір F a - 
жабы — өлеңде әдейі әсірелеу аркылы күлкілі жағдай 
туғызу деғен мүлде жок. Болыстың баяндап отырған 
жағдайлары түгелдей шындыкка үйлесімді, пәлендей 
дерлік асырмай да, жасырмай да айтылғаны аңғарыла- 
ды. Сол заманда казак коғамында болыстык үшін талас- 
кан адамдардың басында үнемі кездесіп отыратын жағ- 
дайлардан, өмірдің өзінде бар кайшылыктардан келіп 
күлкілі, комедиялык, тіпті керек десеңіз, трағикомедия- 
лык жағдай туады.

Күлкі әдетте аяк астынан әлдекандай бір кездейсок 
шыға келетін оғаштык, өрескелдіктен, үйлесімсіз жағ- 
дайдан туатын болса, ал мұнда өмірде үнемі кездесіп 
отыратын үйреншікті жағдайлардың, ойланып істелген 
іс-әрекеттердің өзі ешбір коспасыз, әдейілеп өсірусіз-ак 
күлкілі болып шығады.
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Болыстың өзімен-өзі отырып өз жағдайын таразылап, 
өз іс-әрекеттеріне сын көзімен қарап баға беруғе тыры- 
суы әбден қисынды, бұл алданып қалмаудың амалы, 
істеген кылмыстары үшін жазаға тартылып қалмауды 
ойлаған сақтығы деуғе де болады. Болыстың өз кемші- 
лігін өзі көре білуі, өзі істеген ісін, қылған әрекетін, әр 
кездегі көңіл-күйін сырт көзбен қарағандай бағалауы 
оның сыншылдықтан, өзін де, өзгені де бір сәт ажуалап, 
әзілдеп айтуға бейімділіктен құр алақан емес екенін де 
аңғартады. Бұдан біз болыс мінезінің бір кырын айқын 
танығандай боламыз. Ал енді тағы бір тұста:

Оңашада оязға 
Мақтамаймын елімді.
Өз еліме айтамын:
*Бергенім жоқ — деп — белімдЬ.
Мақтанамын кісімсіп 
Оязға сөзім сенімді,—

дейтіні сырын ақтарудан, өзін сынаудан гөрі ептілігін, 
жағдайға қарай жалтарғыш, кәсіпкойлығын көңіліне ме- 
деу қылған деп бағалауға келеді. Не десек те, осы өлең- 
дегі болыс бос мактанға салынған жадағай, жайдақ жан 
емес. Ол бірден-ақ «елімді ұстай алмадым мығымдап» 
деп, өз әлсіздіғін сезетінін де жасырмайды. Керек жерде 
айламды асыра алмадым деп, өзін-өзі аяғандай болады.

Болыс «антұрғанмен өзім де» деп өзінің монтаны, 
екіжүзділіғін, пайдакорлығын мойындайтын секілді, 
алайда соны пысықтығым, кулығым деп те санайтындай, 
қалайда жаздым-жаңылдым деп райдан қайтуға ұмтыл- 
ғаны байқалмайды. Ол өткенге өкіну үшін емес, жағда- 
йым оңай емес, алдағы күнім не болады деген ретпен 
ашылып, ақтарылып айтқандай сыңай танытып отырған- 
ға ұқсайды. Бұл тұста біз болыстың қысыл-таяң уақыт- 
тың жақындағанын сезіп, енді бір сәт ағайынға ақыл 
салғалы отырған ниетін де байқаймыз.

Ақыл айтар туғандар,
Бүл сөзімді ойлаңдар.

Тек акыл косуды сұрап қана қоймайды, жазадан құ- 
тылып кетуіне кьмек беріңдер дейді:

Мынау елді ұстарлык,
Кісі емеспін, кел, құтқарі

Абайдың асқан суреткерлігі, ақындық шеберлігі бо- 
лыстың психологиясын, мінезін, көціл күйін, қимыл-әре- 
кетін нанымды бейнелеуінен, ағынды жырдың үлгісінде 
жазылған өлеңнің басынан аяғына дейін саулап құйы-
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лып тұрған, болыстың аузымен айтылатын ұтымды, ұт- 
қыр сипатталған сөздерден айқын көрінеді.

Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала уғамын қырындап.
Съезд бар десе жүрегім 
Орнықпайды суылдап.
Сыртқыларға сыр бермей,
Күр күлемін жымыңдап...
...Сасып қалдым күн тығыз,
Жүрек кетті лүпілдеп.
Тың тұяқ күнім сүйтсе де,
Карбаңдадым өкімдеп.
К,айраттанып халқыма 
Сөз айтып жүрмін күпілдеп...
...Күн батқанша шабамын,
Әрлі-берлі далпылдап,
...Оязға жетсін деген боп,
Боқтап жүрмін барқылдап.
Кейбіреуге таяғым 
Тиіп те кетті бартылдап...
...Ашылып омырау, күн ыстық,
Қойын кетті алқылдап.
Табаныңнан тозасың,
Күр жүгіріп тарпылдап.

Кімді болсын амалсыз езу тартқызатын осындай су- 
реттемелерде қаншалықты ащы мысқыл жатыр. Кейіп- 
кердің қимыл-әрекетін дәл сипаттап, көзге айқын елес- 
тететін, көңілге берік ұялататын бейнелілік куаты күшті, 
ойнақы сөздерді (етістіктен жасалған эпитеттерді) 
ақынның мол қолданатыны айрықша назар аударады. 
Шыбындап тұрған малдай өзінің зорға бас шұлғуы, не- 
месе елемеген адамның ескермейтін, құлакка ілгісі кел- 
мейтін сөзін қырындап тұрып тыңдағаны сияқты, күпіл- 
деп сөз сөйлейтіні, далпылдап шауып жүретіні, тарпыл
дап жүріп, табанынан тозатыны, ашу шақырып, сестен- 
генде барқылдап ұрыскан болатыны, кейбіреуге ұрған 
таяғы бартылдап тиіп жататыны,— бұлар болыстың әр 
түрлі жағдайдағы қалпын, әрекетін дөп басып бедерлеп, 
бейнелеп көрсетеді. Мұндай сипаттауларға тән мыскыл 
бадырайтып сырттан берілген бағадай айтылмай, кейіп- 
кердің өзіне айтқызу аркылы бүркемеленіп тұрғаны те- 
гін емес. Осындай сөздер катар-қатарымен, еселеп, еспе- 
леп берілсе де, әдейілеп тізбектегендей эсер қалдырмай- 
ды. Дәл сондай жағдайда өзінің хал-жағдайын, жәй-кү- 
йін анық сезіне алатын адамның аузына өзінен-өзі түсе- 
тін, бірден-бір орынды сөздер болып көрінеді. Аз-көп ай- 
ласы бар, көзі, көңілі соқыр емес, кисынды сөйлей ала-
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тын нағыз аитатын сөздері осы деп еріксіз иландырады. 
Өлеңде эр тұста бой көрсетіп қалатын басқа кейіпкер- 
лерді де біз осы болыстың көзімен көріп, оның мінездеуі 
арқылы елестетеміз.

Өктем, елді шошытып, қырып-жойып, сестендіре ке- 
летін ұлыктың «Ояз жатыр шартылдап» деп сипаттала- 
тыны, ояздың елге шыққанын хабарлаушы атшабардың 
лепілдеп келіп, қарсы алыңдар, үй тігіңдер деп дікілдеп 
жүрген болып көрсетілетіні, немесе, оязға беделді бо- 
лыстарды айтқанда, олар тарқылдап мақтанып жүр, 
қарқылдап күледі, аңқылдап сөйлейді, дауыстары сар- 
тылдап естіледі дегендей әр түрлі қимыл-әрекеттерді дәл 
тауып айқындайтын сипаттамалар арқылы бейнелейтіні 
де осы өлеқнің басты кейіпкері болып отырған болыстық 
жағдайда қалай бағдарлап, өзінен басқаларға да тиісті 
баға бере алатынын танытқандай эсер береді.

Өлең бастан-аяқ болыстың аузымен айтылған сөз тү- 
рінде келетіндіктен онда кейіпкердің кескінін, түр-түсін 
сипаттау деген мүлде жоқ. Оның есесіне өлең қимыл- 
қозғалысқа толы, үнемі тынымсыз әбігерге түсіп жүре- 
тін болыстың іс-әрекеті көз алдымыздан тізбектеліп өтіп 
жатады. Адамның бейнесін әрекет үстінде көрсету —■ 
Абайдың осы өлеңдегі үлкен табысы.

Сонымен, Абай бұл өлеңінде болысты, оның мінез- 
құлкын іс-әрекетін суреттеуде аса бір ұтымды тәсіл қол- 
данып, қазақ сахарасындағы ел билеуші адам бейнесін 
типтік дәрежеге көтере шебер мүсіндеп берген.

Абайдың осы шығармасындағы болыс бейнесін су- 
реттеу әдісінің өзгешелігін айқынырақ байқау үшін «Мәз 
болады болысың» атты такырыптас өлеңін еске түсіріп, 
екеуін салыстырып көрелік. Соңғы өлеңде болыстын мі- 
нез-әрекетін мүсіндеп-сипаттау азырақ та, мысқылдау 
әлдеқайда басымырақ.

Мәз болады болысың 
Арқаға улық қаққанға,
Шелтірейтіп орысың 
Шенді шекпен жапқанға.

Өлең мазмұнына тірек, арқау болған өмір құбылысы, 
уақиға — осы. Патша чиновнигі арқаға қағып, шекпен 
кигізіп, шен бергенге болыстың әлдеқандай болып куан- 
ғаны осылай аз сөзбен түйіп айтылған. Одан әрі болыс
тын осы қылығын масқаралап, әшкерелеуге көбірек мән 
беріледі.

Мысалы:
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Оқалы тон тола ма 
Ар-уятың сатқанға?!
Еш нәрсе емес жүбанар 
Ақыл көзбен баққанға.

Куанарлык, қыз емес,
Жылтырауық таққанға.

Осы да есеп бола ма 
Ар-абүйыр тапқанға?

Өлеңде болыстың жай-күйін, қимыл-қозғалысын бей- 
нелеп көрсететін «күлмең қағып, қасқайып», «қампайып, 
жоқты-барды шатқан», «елең қағып», «елертіп көзді ас- 
панға», «бос желігіп шапқан» деген секілді айрықша 
ұтымды сипаттаулар да бар. Бірақбұлар жәнеболыстын 
үйі қой сойғаны секілді басқа бірлі-екілі жайлар ой же- 
лісін дамытып әкететін әшкерелеу сөздердіқ арасында 
қосарланып айтылып отырады.

Абайдың болыстың кескін-кейпін, мінез-құлқын, іс- 
әрекеттерін суреттеуі қазақ поэзиясына үлкен жаңалық 
әкелгенін айта отырып, алдындағы ақындармен жалғас- 
тығы да бұл тұста анық байқалатынын атап кеткен жөн. 
Осы өлеңдеріндегі сыншылдығы, сықақшылдығы жағы- 
нан алғанда Абайдың әсіресе Дулатпен үндес шығатын 
тұстары жоқ емес. Ел билеушілерді сынап-шенеу Дулат 
поэзиясындағы күшті сарынның бірі.

Дулат ел билеушіні бетпе-бет келіп те әшкерелей мі- 
нездейді:

Тістеуік айғыр секілді 
Үйірінді сүйылтып.
Тай, қүнанды қуғансың.
Ел билерлік ісің жоқ,
Дегдар емес, будансың.
Будан дейтін себебім:
Айналаңды торисың.
Түзден тоят тілемей,
Өлексені қорисың.
Алдыңа келсе жүгініс,
Терісті оң деп жорисың.
Кол бала к,үс секілді 
Биялайға қарайсың.
Не түлғама түтқа боп.
Не керекке жарайсың?
Ішің аяз ақ қырау,
Сырты сүлу сарайсың.

Тағы бірде сырттай мысқылдап сипаттайды:
Майырдың алса бүйрығын,
Борбайға қысып қүйрығын,
Ел пысығы жортады-ай,
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Өзі елді қорк;ытып,
Онан өзі қорқады-ай.

Ел пысығының Абай айтқан ұлықтың алдында құрдай 
жорғалайтын жарамсақтығын Дулат та тап басып, дәл 
көрсеткенін аңғарамыз. Дулаттың мына сөздеріне көңіл 
қойсақ:

Қайырсыз сараң малыңды,
Еріншек есек жарыңды,
Халыққа емес cьшым^^'
Парақор баспак, биіңді,
Ел бүлдіргіш бегіңді 
Улы тілмен улаттым.
Сана беріп ойына.
Куат беріп бойына,
Аққан жасы сел болған,
Етегі толы көл болған.
Беріш боп шері байланған,
Үйқы беріп қайғы алған 
Қайғылыны уаттым,—

ақынның сыншылдық пенен адамгершілікті, әділеттілік- 
ті жақтауды тамырлас, бір-бірімен терең байланысты 
санағанын кереміз.

«Күлембайға» деген жалпылама атпен басылып жүр- 
ген Абайдың екі өлеңінің ең көбірек тілге тиек болаты- 
ны «Болыс болдым, мінеки» түгелдей сол болыстың өз 
аузынан шыққан сөз түрінде келсе, екіншісі өлеңді ай- 
тушы (ақын) болыспен бетпе-бет келіп тілдескендей, 
болыска тура қаратып айтылған қағытпа сөз қалпында 
беріледі. Кенет табан астында тауып айтылған тұжы- 
рымды экспромт, қазақ поэзиясындағы қалыпты жыр 
үлгісіне де сәйкес келетін осы ықшамды өлен, басталған- 
да әзіл-калжың мен зілсіз ажуаға ұқсайды да, одан әрі 
өткір келемеж, ащы мыскылға ойысады:

Уағалайкүмүссәлзм,
Болыс, мал-жан аман ба?
Мынадайға кез болдың 
А ума-төкпе заманда.
Ел билеген адам жоқ.
Ата менен бабаңда.
Болыстықтан пайда қып,
Шығыныңды алсаң, жаман ба?
Қалжьщдаймын әншейін,
Оған келе де бермес іиамаң даі

Орныңнан түра шабасың,
Атшабар келсе қышқырып,
Ояз келсе, қайтер ең,
Айдаһардай ысқырып.
Отырасың үйіңде 
Өз-өзіңнен күш кіріп.
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Босқа-ак; түсіп қаларсың,
Біреу кетсе үшкіріпі...

Осы өлеңді қай жағынан алсақ та — болысты бетпе-бет 
келіп, қалжың-әзіл түрінде сөзбен қағытуы да, әзілдей 
отырып, адамның жағдайын, жай-күйін дәл танып, тап 
басатын тапқырлығы да, жыр өлшемін әдемі өрнектеп 
қолданып, шешендік сөз накысына келтіре табан астын- 
да суырып салып айткан шеберліғі де — бәрі де нағыз 
халықтык поэзияға, халық тіліндеғі бұрыннан калып- 
тасқан үлғілерге тән сипаттарды танытады. Бірақ бұл 
Абайдың өз қолтаңбасы байқалмайды деғен сөз емес, 
ақын шеберліғі өлеңде халықтық дәстүрлермен ұштаса 
көрініс тапқан деген сөз. Осы не бары ықшамды екі туй- 
дек көлемінде келетін жыр-өлеңде парамен билікке колы 
жетіп, енді алар жерді көздеп отырған болыстың елғе 
сұсты, озбыр оязға жалынышты мінез-құлқын әсерлі 
бейнелеп, оның тұтас тұлға-бейнесін айқын көзге елесте- 
туінен ақынның суреткерлік шеберліғі айқын сезіледі. 
Оған коса өлеңдеғі ой желісінің өрістеуі — әуелі жеңіл 
әзіл-калжыңмен болыстын, көңілін өзіне аударып алып, 
содан кейін барып кана сынға, ащы мыскылға ауысу тә- 
сілі де назар аударарлык. Алдымен жайдары сәлемде- 
сіп, тіпті сөзін ниеттестік көңіл таныткандай, жаны ашы- 
ғандай етіп айтып, жіңішкелеп кана, болыстыктың пай- 
дасын көріп шығарған шығыныңды кайтарып алмайсың 
ба?— деу аркылы пара беріп болыс болдың, енді өзің 
пара алып есесін кайтарасың деғенді еппен, емеурінмен 
білдіреді. Соны айтуын айта отырып, жай калжың ғой, 
деп жуып-шайып кояды. Алайда, оған шамаң келмес, 
оны істеу колыңнан келмес,— деуі актау да, жактау да 
емес, кеміту, келекелеуғе көбірек ұксайды. Міне, нағыз 
катал сын, әшкерелеу, ащы мыскыл осыдан әрі карай 
басталады. Және оның өзі енді тосын, күтпеген нәрсе- 
дей көрінбейді. Акын енді сыпайылыкка салмай, оязға 
бағынышты болыстың халі мүшкіл екенін, сөзге ілінсе, 
бір-ак күнде биліктен айырылатынын бетіне басып, тура 
айтады.

«Ішім өлғен, сыртым сау» деп басталатын өлең де 
әлдекімге каратып айтылған сөзғе ұксайды. Туралап еш- 
бір адамның атын атап, тусін түстеп жатпаса да, нак- 
тылы біреудің ойламаған жерден жат мінез көрсеткенін 
сынап, соның сырттан айткан дауына ашына жауан кат- 
кандай сыңай танытады:

Үрлық пенен қулыққа
Байлаеанда, кестің бау.
Берерменде бесеусің.
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Аларманда жзне алтау.
Ton болғанда көрерсің 
Түрлі дауды жүз тарау.
Аяғында сендейлер 
Көрмей жүр ме қанталау?
Қайта келер есікті 
Кйтты серіппе, жарк,ын-ау!
Жетілсең де, жетсең де,
Керек күні бір бар-ау.

Өлеңнің табанда суырып салып айтқандағыдай дауыс 
толкыны бірыңғай ағыммен келіп отыратын серпінді ши- 
рақтығы да, әр сөздің бұлтартпайтындай дәлелділігі де 
көңіл аударарлық. Әрине, бұл айтылғандар өлеңнің көр- 
кемдік бітім-ерекшелігіне көбірек қатысты. Ал шығар- 
маның мәнділігі — онда кең мағынасында үлкен өмір 
шындығы жатыр, үйткені адам мінезі белгілі бір қыры- 
нан алынып, типтік дәрежеде кескінделеді.

Абай адамның мінез-құлкын, қасиет-сипаттарын бей- 
нелеу арқылы да, әдетін, іс-әрекетін, қимыл-қозғалысын, 
бет пішінін, сымбатын көрсету арқылы да нанымды пор
трет жасауға шебер. «Қатыны мен Масақпай» атты өле- 
ңінде ақын ері мен жұбайының кескін-кейпін үлкен тап- 
қырлықпен кекесінді түрде бейнелейді. Осындағы екі 
адамның портреті бірін-бірі толыктырып тұрғаны назар 
аударады. Алдымен әйелді сипаттайтын:

Сырмақ қып астына 
Байының тоқымын,
Отының басына 
Төрінің қоцымын 

Бүксітіп,
Бықсытып.
Коқсытып кр.лтірді.

Осының бәрімен 
Көңілінде міні жок,,
Жүзінің нәрі мен 
Бойының сыны жоқ,

Бүкшиіп,
Сексиіп,
Түксиіп өлтірді,—

деген сөздерді окығанда қатынның салактығын, ұқып- 
сыздығын, олақтығын көзге айқын елестетсек те, осын- 
ша лайыксыз кимыл-қылықтарының себебін әлі әбден 
толық түсіне коймаймыз. Онан кейін байын сипаттаған:

Күлкі боп көргенге,
Курбыға қадірсіз.
Ac қылып бергенше 
Шыдамас сабырсыз.

73



Келді, ойЬай,
Салды айғай,
Түк қоймай боқтады.

Сөзінің жөні жок,,
Ақылсыз томырык,,
Қатынның күні жок, —
Камшы мен жудырық.

Барқылдап,
Тарқылдап,
Салпылдап тоқтады,—

дегенді оқығанда барып, осы ашушаң, шыдамсыз, өзін- 
өзі ұстай білмейтін тоң-теріс мінезді, әйеліне мейірімсіз 
адамның сикын айкын тани отырып, қамшы мен жұды- 
рықтан көзі ашылмайтын сорлы катынның жайын да, мі- 
нез-қылығын да түсінғендей боламыз. Әрине, мұнда әйе- 
лін жақтау, байы мен қатынын бір-біріне қарсы қою 
жоқ, екеуі де өткір мысқылмен бейнеленғен. Дегенмен 
зәбірлеуші — байы, зәбір көруші — қатыны екені анық 
байқалады. Бұл жерде ерекше назар аударатын жай — 
қатынның мінезі байының атынан айтылады да, байы- 
нық мінезі катыннық атынан айтылады. Қатынын байы- 
ның көзімен карап танысақ, байын қатынының көзімен 
қарап танимыз. Сөйтіп, қай сипаттама болсын сөз болып 
отырған адамды ғана емес, айтушы кейіпкердің бейне- 
сін де көзғе елестетуімізге мүмкіндік береді. Түғелдей 
алғанда бұл өлеңде адам мінезін қимыл-қозғалысы, эре- 
кет! аркылы сырттай суреттеу жағы басымырақ. Ал 
«Дүтбайға» деген атпен басылып жүрген өлеңді алсақ, 
оны тұтас психолоғиялық портрет деуғе болады:

Жылуы жоқ бойының,
Жылмиғаны неткені?
Қүбылуы ойының —
Кетпей қүйтың еткені.
Мүңды, жылмаң пішінін 
Кезек киіп, ел жиып.
Болыс болса, түсінің 
Түксігін салар тырсиып.
Бір көрмеге тэп-тэтті 
Казаны мен қалбаңы.
Дөң айналмай ант атты,
Бүксіп, бықсып ар жағы.
Сенен аяр түгі жоқ,
Бүгін сыйлас көрініп,
Бүгін — жалын, ертең — шоқ,
Сөзі мен өзі брлініп.
Әлі үміт, әлі серт,
Жын сықылды бүзылып.
Кулык, емес, бүл — бір дерт,
Түрлауы жоқ қүбылып.
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Акын сөз болып отырған адамды нақтылы сипаттау, 
қимыл-козғалысын, іс-әрекеттерін бейнелеу арқылы 
оның мінезіне тән құбылмалылык, тұрақсыздықты, екі- 
жүзділікті ашып көрсетеді. Қажет деғен жағдайда көрер 
көзғе көлғірсіп, жанын аямайтындай көрініп, достык, ті- 
лектестік пердесін жамылып, монтанысып, мүләйімсіп 
қалатыны, бірақ сырт айналғанда жалтарғыш, қолына 
билік тисе, кекірейіп, басканы көзғе ілмеуге тырысып, 
суық, сұсты түрімен сескендіре қарайтыны — кейіпкер- 
дің мұндай әдеттерін акын айлакерлік кана емес, шек- 
тен шыккан ерсілік, жөнсіздік, жосықсыздық деп са- 
найды.

Ғылым-білім, 
ақыл-парасат 
жайлы ойлар

Ескілікке, кертартпалыкка қарсы тұрған Абай ха- 
лықты еңбекке, өнер-білімғе ұмтылуға шакырады. Тіпті 
оның өткір сынға кұрылған шығармаларыньщ өзінде ха- 
лық өмірінің көкейкесті мәселелеріне жауап беруге ты- 
рысу айқын сезіледі, оның шығармаларындағы наразы- 
лық ағартушы-ақынның арман-мұраттарымен ұштасып 
жатады. Абай өз заманындағы жас ұрпаққа, «көкірегі 
сезімді, көңілі ойлы» адамдарға үміт артып, олардың 
жүреғін оятып, оларды өзінің озат мақсат-мұраттарына 
тартуға ұмтылды. Жастардың өнімді еңбек етіп, ғылым 
мен білімге ұмтылуы, алға қойған мақсатка жетуде та- 
бандылық көрсетуі — міне, осындай асыл қасиеттерді 
уағыздау Абайдың бүкіл творчествосының негізгі идея- 
лык-тақырыптық үзілмес желісінің біріне айналды. 
Акын талантты, өнер іздеген жандар туралы айрыкша 
зор сүйіспеншілікпен айта отырып, олардың алға койған 
зор максатка жету жолындағы күресте табандылык, жі- 
герлілік көрсететініне үлкен сенім артады.

Ішінде кімнің оты бар.
Кар жауса да сөнер ме?!

Елге білім тарату, ғылымды меңгеру такырыбы Абай 
творчествосында бұрын-соңды болмаған, шын мәнінде 
орасан зор әлеуметтік мазмұнға ие болды. Халыкты 
ағарту, білім тарату ісін ол адамдарды кандай да бол- 
сын әлеуметтік кеселден азат етудің куатты кұралы деп
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түсінді. Абай ескі ұғым-нанымдарға сену әдетінен, то- 
пастыктан бойы жоғары тұрған білімді адамдарды аңса- 
ды. Ол надандыкка, кандай да болсын теріс, кертартпа 
ықпалға карсы тұра алатын оқыған, біліммен қарулан- 
ған адамды құрметтеу керек деп санайды. Ең алдымен 
білімді, ғалым адам мақтан тұтуға лайықты. Ол үшін 
адам еңбексүйгіштік, мақсатқа жету, кішіпейілділік, ме- 
йірімділік сынды өнеғелі қасиеттерғе ие болуға, өтірік 
айту, жалқаулық, мактаншақтық сияқты деректерден 
аулақ болуға тиіс. Ақылды, парасатты адамның идеал 
бейнесін ұсына отырып, Абай оған жақсылықты жаман- 
дықтан ажырата білмейтін, ағыммен ілесіп жүре беруге 
бейімделген надан, қараңғы адамды қарсы қойды. То- 
пас, кертартпа адамның осы жағымсыз типі акынның 
творчествосына өте тән және ағарту ісін, өнер-білімді 
жақтаушы Абайдың алдыңғы қатарлы көзқарасын біл- 
дір^ Ді.

Абай поэзиясында жастарға білім беру, ғылым үйре- 
ту мәселесі қай тұрғыдан баяндалатыны сөз болғанда 
көбірек ауызға алынатын екі өлең бар. Олар — «Интер- 
натта оқып жүр» және «Ғылым таппай мақтанба».

1909 жылғы жинақ пен 1922 жылы Қазанда жарык 
көрген басылымдарда «Ғылым таппай мақтанба» кейінгі 
жылдарда бөлек өлең саналып жүрғен «Интернатта 
оқып жүр» дейтін өлеңге қосылып, біртұтас шығарма бо- 
лып келеді.

«Ғылым таппай мақтанба» деп аталып жүрғен өлең 
шынында «Интернатта оқып жүр» деп басталатын өлен- 
нің жалғасы деудің қисыны жоқ емес.

Бұл екі өлеңнің біртұтастығына көз жeтк^зv үшін, 
әрине, оларды салыстыра талдап шығу қажет. «Ғылым 
таппай мақтанба» дейтін өлең түғелдей ғылым үйренуге 
талпынған жастарға айтылған акыл-кеңес түрінде құ- 
рылған болса, «Интернатта оқып жүр» атты өлеңде 
осындай акыл-кеңес, насихат сөздердің алдында сол 
оқушы жастарға тұжырымды сипаттама, мінездеме бе- 
ріледі.

Интернатта оқып жүр 
Талай қазақ баласы.
Жас өспірім, көк өрім,
Бейне қолдың саласы.

Өлеңнің беташары іспетті осы ыкшамды суреттеме- 
ден-ак бұл екі бөлшектен тұратын шығарманың бастап- 
кысы деуге лайық екенін аңғарамыз. Бұл сөздерден 
Абайдың білім алу, ғылым үйрену жайлы ақыл-кеңесте- 
рін кімдерғе қаратып айтып отырғаны анық байқалады.
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Интернатта окып жүрген балаларды ақын соншалық 
жылы сезіммен, сүйсіне бейнелейді, «Талай қазақ бала- 
сы» деп олардың көбейіп келе жатқанын да көңілге ме- 
деу етеді. Алайда осылардың ертең ел үмітін ақтай ала- 
тынына акынның сенімі толық емес. Абай ел тағдыры, 
елдіц арасы бұзылмауы, бірлігі сақталуы осы жастар- 
дың келешекте қандай болуына байланысты деген ойын 
ашық айтады. Осы балалар орысша арыз жазып беруді 
үйреніп, кімнің ісі ақ, кімнің ісі кара екеніне мән бер- 
мей, әйтеуір арызды көбейтумен пайда тапса, үкімет 
орындарына, әкім-ұлықтарға берілетін қаптаған арыз 
ел ішінде өкпе-наразылықты күшейте түсетінін аңда- 
тады.

Ақын еңбексіз, ықылас-ынтасыз, мехнатсыз нағыз 
ғылым-білім қолға түспейді дей келіп, содан әрі бірден 
негізгі ой желісін үздіксіз өрбітіп, оқудағы мақсат не, 
алған білімді не қажетке жұмсау керек, не істеу, қандай 
қызмет атқарған жөн боладьі деген мәселе төңірегінде 
сөз қозғайды. Сонда Абай айтатын тілмаш я адвокат 
болуға ұмтылтиа, окалы киім киемін деп әскери («воен
ный») кызмет іздеме, ұлыкка жағынып күн көрем деп 
оязға кызмет кылма деген пікірлерді көп казакка пана 
боларлыктай адам бол, өнбес іске алданбай, талабыңа 
лайыкты тұракты, орныкты істі іздеп табуға («коренной- 
ға кіруге») ұмтыл деген түйінді, казыкты идеясымен 
астаса байланысып келеді. Осы идеясын дамыта түсіп, 
акын жастарға «не байларға кызмет кыл», онда да ерін- 
бей, «адал жүріп, адал тұр», немесе өз бетіңмен жүріп 
карекет кыл, бірак оған да талаптылык, ғылым да, ой 
да керек дейді.

Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып көруге,—

дегенді Абай осы өлеңнің орта тұсында әртүрлі карекет 
жайын сөз кылғанда және атап айтады.

Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Қүмарланып шаттанба 
Ойнап босқа күлуге,—

дегенді окысақ «Ғылым таппай мактанба» деп аталып 
келген өлеңһщ жоғарыда талданған «Интернатта окып 
жүр» деген өленінде мазмұн-мағынасы, ойдың түйдекте- 
тіп айтылуы, сөздердің үйлесімі жағынан да жалғаса
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келетінін бірден аңғарамыз. Ал «Ғылым таппай мактан- 
баны» бүтіндей алып, екі өлеңді бастан-аяқ салыстырып 
қарасақ, жоғарыда аталған екі тамырлас такырып, яғни 
ғылым іздеу және сол ғылымды жұмсап қарекөт қылар- 
лық тұрақты орын табу туралы ой-пікірлерін акын жі- 
бін үзбей әрі қарай жалғай беретінін көреміз. Сонда 
«Ғылым таппай мақтанба» деген сөзге ілесе келетін 
«Орын таппай баптанба» дегеннің мәнісі әбден айкында- 
ла түседі. Ол — алған білімді, үйренген ғылымды жұм- 
сайтын орын. Және бір қызығы осы жоғарғы «Ғылым 
таппай мақтанба» деп басталып, «Ойнап босқа күлуге» 
деп аяқталып, мүлде окшауланып тұратын баска келесі 
тармақтармен үйлеспейтін төрт жол өлең «Интернатта 
оқып жүр» атты өлеңдегі «білуге — көруге — киюге — 
керуге — сөнуге — сөгуге — шіруге — жүруге — кіру- 
ге — сүруге — желуге — келуге — еруге — беруге — 
сенуге— енуге» деген тізбектелген бірыңғай ұйқасы 
бар тармактардың соңынан келгенде, қатарластыра кан
кан казыктай барып өз орнына тұра калады да, әлгі 
ұзак созылып тізбектелген ұйкастардың аякталған жері 
осы екені ап-анык байқалады. Ой желісі де бір жерге 
сайып келеді де, енді одан әрі сәл баскаша өріледі. 
Абай

Бес нәрседен қашық бол,
Бес нэрсеге асық бол,—

деп адамдык, адамгершілік жайын козғайды. Алайда 
ойының негізгі желісін үзбейді. Бұл тұста ерекше бір кө- 
ңіл бөлерлік жай — Абай ғалым болу мен адам болу мә- 
селесін бір-бірімен сабактастыра айтады, бұл екеуінің 
тамыры, түбі бір деп санайды. Ғалым болудың басты 
шарты — не нәрсені болсын акыл таразысына салып өл- 
шеу, акыл сенген нәрсеге ғана сену және көзің анык 
жеткен шындықты тура айтудан тайынбау екендігін 
акын нактылап, мейлінше дәлелді етіп, шегелеп айтады. 
Осы өлеңдегі Абайдын надандыкпен айтылған сөзге ер- 
ме дей отырып, «аксакал айтты, бай айтты», егер кисык 
көрінсе кімнің сөзі болса да, тіпті жакын адам айтса да, 
акылменен жеңуді үлгі етуі, әсіресе, сол өткен ғасырда- 
ғы казак өмірінің жағдайында бірден-бір батыл айтыл- 
ған пікір болғаны анык. Үлкен адамға, лауазымы жоға- 
ры адамға қарсы келіп, өз пікірін көлденең тарту сыпа- 
йыгершілікке келмейді дегенді желеу кылып шындыкты 
тура айтуды калайда шектеу, қолдамау ол заманғана 
емес, бүгінгі заманда да аз кездеспейтінін ескерсек, 
Абайдың осы пікірлерінің мәні зор дейміз. Ендеше:
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Ақымак; көп, ақылды аз,
Цеме көптің сөзі — бүл,—

дегенді көпке топырақ шашқандай емес пе деп көлгірсі- 
мей, ашық айтылған, жастарды артык сенгіштіктен сақ- 
тандыратын ащы өмір шындығы деп бағалауымыз 
орынды.

Абай сөзінің мәні тереіі келеді, сондықтан қай сөзді 
болсын женілдетіп, үстірт қарап, біржакты түсінуге бол- 
майды. Осы өлеңде Абай ғылыми пікір корытуда, дүние- 
тдным мәселесінде кімнің де болсын жасы, мансабы, 
атағына қарамай, тек кана шындыққа жүгіну қажет 
екенін шегелеп айтқан болса, ал «Қартайдық, қайғы ой- 
ладык, ұйқы серғек» дейтін өлеңінде шынға сенбей, жоқ- 
қа сенетін адамдарды:

Ақсақалдың, әкенің, бШмдінің 
Сөзінен сырдан тартып, тез жиренбек,—

деп сынайды. Сырт қарағанда осылар екі түрлі тіпті 
бір-біріне қайшы пікір секілді көрінуі де ықтимал. Ал 
тереңірек үңілсек, әр қырынан келіп айтылған, бірін-бірі 
толықтыра ақындай түсетін сөздер. Ғылымда басқаның 
пікіріне сын көзімен қарау қандай қажет болса, өмірде 
жеңіл-желпі әңгімеге әуестенбей, білікті, тәжірибелі 
адамдардың сөзін ұғып, тәлім алу да сондай қажет еке- 
нін ақын орынды айтқан.

«Ғылым таппай мақтанба» өлеңіндегі жоғарғы пікір- 
лерге:

Сөзіне қарай кісіні ал,
Кісіге қарап сөз ална,—

деген нақыл түрінде келетін түйін де орайлас, жалғас. 
Сырттай қарағанда мұнық өзі бір түрлі тосын естілуі 
мүмкін, үйткені кісіні сөзіне қарай бағалама, ісіне ка
рай бағала дейтін үйреншікті пікірге қарама-қарсы ке- 
летін секілді. Ал байыптап карасақ, мұнда.терең мағына 
жатыр. Кісіні сөзіне карай, яғни, акылына, ойына қарай 
бағала, кісіғе қарап, оның мансабына, дәулетіне қарап 
ақылға сыймайтын, қисынға келмейтін сөзіне иланып 
алданып қалма, «надандықпен кім айтса, ондай түпсіз 
сөзге ерме» деғен даналық пікірді аңғартады.

Ал енді «Интернатта оқып жүр» мен «Ғылым таппай 
мактанба» өлеңінің тұтастығы мәселесіне қайта орал- 
сақ, олардың мән-мағынасы, мазмұлы жағынан да, ой- 
дың түйдектеліп айтылу ерекшелігі және катарлас тар- 
мақтарды бірыңғай желілі ұйқас аркылы топтастыруы 
жағынан да біріне-бірі жалғасьіп келетінін байқадык.
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Эрине, «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі бөлек тұрғы- 
дан да өз басындық құны бар, бас-аяғы тұжырымды, 
жеке өлең деуге жарамды. Оның жеке өлең ретінде көп 
жылдан бері басылып, осы ұғым әбден қалыптасып кет- 
кенін ескермеуге де болмайтын секілді. Солай деп санап, 
«Ғылым таппай мақтанба» өлеңін «Интернатта оқып 
жур» атты өлеңмен біріктірмеген күнде, катар алып 
ілестіре басу, әрине, кейінгі жинақтардағыдай алға шы- 
ғарып, арасына баска екі өлеңді салып басудан әлдекай- 
да кисындырак-

Тылым-білімді уағыздаған ағартушы акын акылды, 
білімді адамды аса жоғары бағалайды. Не нәрсеге бол- 
сын акыл — таразы, («акыл-мизан, өлшеу кыл»), дүние- 
нің сырын танып білуге акылдың мүмкіндігі шексіз мол 
деп санайды.

Ақылды қара қылды қырыща бөлмек,
Әр нэрсеге өзіндей баға бермек.

Абай акыл туралы айтканда акылдылык, естілік де
ген ұғыммен акылмен танып-түсіну кабілетін білдіретін 
ұғымды ажыратып, оларды екі нәрсе деп карайды. 
«Әуелде бір суыкмұз — ақыл зерек» дегенде Абай акыл
ды осы соңғы мағынасында алған. Философиялык тұр- 
ғыдан келіп ой мен сезімді бір-біріне карама-карсы ма- 
ғынадағы екі ұғым деп караған Абай «суык акыл» мен 
«ыстык жүрек» (ыстык сезім) бір-бірін толыктырады 
деп санайды. Осы екеуіне кайрат, жігер косылса ғана, 
адамның касиеті кемеліне келеді деп есептейді.

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей үста,
Сонда толық боласың елден бөлек,
Жеке-жеке біреуі жарытпайды,
Жол да жоқ жарыместі *жақсы» демек.

Абайдың айтып отырғаны — акылдың зеректігі, та- 
нымдык куаттылығы, жүректің сезімталдығы, адамгер- 
шілік сезімінің күштілігі және кайраттылык, жігерлі- 
лік — осы үшеуінің бірлігі. Бұл пікірін Абай он жетінші 
карасөзінде толыктырып, баскаша өрбітеді. Қайрат, 
акыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып, ғылым- 
ға жүгінеді дейді де, ғылымға төрелік айткызады. Ол 
кайратка: «каруыңа карай каттылығың да мол, бірак 
залалың да мол, кейде жаксылыкты берік ұстап, кейде 
жамандыкты берік ұстап кетесін» десе, акылға: «амал 
да, айла да — бәрі сенен шығады. Жаксының, жаман- 
ның — екеуінің де сүйенгені — сен» дейді. Солай деп 
келіп, үшеуіңнің басың косылғанда, «сонда билеуші,
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әмірші жүрек болса жарайды»,— деп түйеді. Сөйтіп, 
ақылды өте жоғары бағалаған Абай, акыл, жүрек, қай- 
рат үшеуін қатар алғанда, ар-ұждан, мінез-кұлық та- 
лаптарын ескеріп, бірінші орынға акыл мен қайратты 
коймай, жүректі қояды. Осылай түйінделген пікірдің ка- 
лыптасқан сюжеттін ретімен айтылуы да ықтимал. Кай
рах, ақыл, жүрек үшеуінің айтысына төрелік айтқан ғы- 
лым сөзін «кітаптың айтқаны осы» деп аяқтайды ғой. 
Қалай десек те, өлеңдерінде Абай ақыл, жүрек (сезім), 
қайрат үшеуінің бірлігіне, оларды бірдей ұстау қажет- 
тігіне назар аударады. Мысалы «Лай суға май бітпес 
қой өткенде» дейтін өлеңін алсақ, онда да Абай жоғары- 
да айтылған «Әуелде бір суық мұз — ақыл зерек» атты 
өлеңіндегідей осы үш ұғымды адамшылық сипах хұрғы- 
сынан хүйісхіріп, бірлесхіре карайды, және бірін архық, 
бірін кем демей, бірдейлік мағынада алады:

Осыны оқып ойлай бер, болсаң зерек,
Еңбекті сат, ар сатып неге керек?
Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті:
Ыстық қайрат, нүрлы ақыл, жылы жүрек.

«Әсемпаз болма әрнеге» дейхін өлеңінде қайрах пен 
ақылды Абай адамның архықша қасиехі рехінде бөліп 
айхады да, бірақ солар адамгершілік, әділехтілік, мейі- 
рімділік косылғанда ғана игі ниехке, зор мақсахқа жет- 
кізеді деген ой хүйеді:

Қайрат пен ақыл жол табар 
Қашқанға да, қуғанға,
Әділет, шапқат кімде бар,
Сол жарасар туғанға.

Бастапқы екеу соңғысыз,
Біте к,алса қазаққа,
Алдың — жалын, артың — мүз,
Барар едің қай жаққа?

Абайдың мәселеге осылай адамгершілік хұрғысынан қа- 
рауының үлкен мәні бар. Ақылдылық, алғырлық адал- 
дықпен, адамгершілікпен ажырамас бірлікхе болсын де
ген!. Ал, былайша қарағанда не нәрсені болсын жете та- 
нып, дұрыс хүсініп оған хиісхі баға беру жағынан 
жүрекхен, яғни сезімнен гөрі акылдың ахқарахын міндехі 
басым деген пікір, әрине, көбірек айхылады. Мысалы, 
Шәкәрім ақын да;

Ақылмен сыналмаған іс бүлдырлау,

Квз, қүлақ, қол, мүрын, тіл — бэрі алдайды,
Тетігі таза ақылмен өлшеп сынау,—
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деп осы пікірді өткір, ұтымды етіп айтады. Абайдың өзі 
де ақылды әр нәрсенің сырын, сипатын, мәнін анықтай- 
тын өлшеуіш деп санайтынын жоғарыда келтірілген сөз- 
дерінен байқадық. Бірақ ол сонымен қатар мәселеге 
тағы бір қырынан келіп, ақылмен адамгершілік сезімді, 
қайраттылық, жіғерлілікті ұштастыра сөз етіп, өнегелі, 
өнімді пікір толғаған.

Ақылды аса жоғары бағалай отырып, Абай адамды 
иғілікті іске бастайтын адалдыққа бұратын жүрек деп 
санайды. Мұны қарасөздердің 14-бабында айтылатын 
мына сөздерден байқаймыз: «Рахымдылық, мейір- 
бандық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзі- 
не ойлағандай оларға болса иғі еді демек — бұлар жү- 
рек ісі».

Сонымен қатар Абайға рахымсыздық, қаталдық, бі- 
реуғе қастық ойлау да жүректен шығуы мүмкін деген 
тұжырым да жат емес. «Достық, қастық, бар қызық — 
жүрек ісі» — дейді Абай «Жүрек — теңіз, қызықтың 
бәрі — асыл тас» деген өлеңінде. Абай сезімнің өлшеуі- 
ші болатын, ар мен ұятты сақтайтын күзетшісі ақыл деп 
санайды («Ар, ұяттың бір ақыл күзетшісі»). «Жүректің 
ақыл суаты» деп ақыл жүрекке қуат бере алатынын, 
адам сезімғе шектен тыс бой алдырып алса, соның көме- 
ғімен барып жол табатынын аңғартады.

Бұдан біз Абай намыс, ұждан, парасат сияқты адам- 
гершілік қасиеттерді сезіммен тығыз байланыстыра ке- 
ліп, ақылдылық, естіліктен бөліп алуға болмайтынын 
жақсы түсінғенін көреміз. Абай адамның жақсы іске ұм- 
тылуы үшін жамандықтан тартынып, бойын жиып алу 
үшін қайраттылық керек екенін де атап көрсетеді:

Тоқтаулылық, талапты шыдамдылық —
Бул қайраттан иіығады, білсең керек.

Алайда ақын қайратты жүрек, ақылдан бөлмейді, 
ұштастыра қарайды.

Жүректе қайрат болмаса,
Үйықтаған ойды кім түртпек?
Ақылға сәуле қонбаса,
Хайуанша жүріп кунелтпек.
Аспаса ақыл қайраттан,
Тереңге бармас, үстірттер.

Бұл тұста Абайдың ақылды қайраттан артық санай- 
тыны байқалады. Бірақ бұл асырып айтқандық емес. 
АкыЛ қандай іс-әрекеттіа, талап-ниеттің болсын өлшеуі- 
ші екені ешбір талассыз.
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Осы «Жүректе кайрат болмаса» атты өлеңді түгел- 
дей алып қарасақ, ондағы басты идея адамның жан дү- 
ниесінің байлығын, акыл мен сезімнің куаттылығын қас- 
терлеу екенін бірден көрер едік. Бұл ойын бірте-бірте 
өрістетіп, ақын оқырмандарды адам өмірінің мәні алды- 
на үлкен мақсат қойып, соған жетуғе ұмтылу деғен тү- 
йінғе жетелеғендей.

Малда да бар жан мен тғн,
Ақыл, сезім болмаса.
Тіршіліктің несі сэн,
Тереңге бет қоймаса?

Ақын жүрегінің түбінде жатқан өмірлік мүддесін, 
азаматтык міндетін, алдында қанша тосқауыл бөгет көл- 
денең тұрса да, киыншылыққа қарамай жетуге ұмтыл- 
ған зор мақсатын:

Атымды адам қойған соң,
Қайтіп надан болайын?
Халқым надан болған соң,
Қайда барып оңайын?!

деп осы өлеңшде жария ететіні де көңіл қоярлық.
Дүниенің сырын ақылмен танып-білу үшін, тыңдаған 

сөзді ұғу үшін адамның ниеті, көңілі таза болуы, іштеғі 
кірден арылуы шарт деп санайды Абай:

Жүректің көзі ашылса,
Хақтықтың түсер сәулесі, 
һихегі кірді қашырса,
Адамның хикмет кеудесі.

Жүректе айна жок, болса,
Сөз болмайды өңгесі.
Тыңдағыш қанша көп болса,
Сөз үғарлық кем кісі.

Абай адамның ақыл-ойының танымдық мүмкіндігі 
аса зор дей отырып, тек жаратушыны толық тануға ақыл 
жетпейді, сондыктан оны жүрекпен сезу керек деп са
найды:

Өзгені ақыл-ойға қондырады,
Біле алмай бір тәңіріні болдырады.
Ак,ыл мен хауас барлығын 
Білмейдүр, жүрек сезедүр.

Жүректі, сезім күшін (интуиция) ссылай жоғары баға- 
лағанда да Абай «жүректіц ак.ыд— суаты» деп көрсе- 
теді.
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Ақиқатты, шындықты ақылмен танып, соған ғана се- 
нуді Абай нағыз саналы адамға лайық деп біледі. «Ғы- 
лым таппай мақтанба» атты өлеңінде акын жастарды 
нанғыштыкпен, аңқаулықпен біреудің сөзіне еруден қат- 
ты сақтандырады:

Надандықпен кім айтса,
Ондай тупсіз сөзге өрме,
Сізге айтамын, қаупім — бул.

Жас адамның сенгіштіғін Абай аккөңілділік белғісі 
деп санайды. Жастарға тән адалдық, ар жағы калай бо- 
лады демей, кисық-түзуін анықтап алмай, айтқанға сене 
беру жарға соғуы мүмкін екенін естен шығармай, андап 
жүрмек керек.

Журты ңұрғыр сенгішке.
Тура ма қулық жалғамай,—

дейді ақын «Жастықтың оты жалындап» деғен өлеңінде.
Кейінірек «Сенбе жұртка, тұрса да қанша мақтап» 

деғен өлеңінде Абай осы мәселеге арнайы назар ауда- 
рып:

Өзіңді сенгіштікпен эуре етпе,—

деп, қулыкпен мақтағанға мәз болып, алданбау қажетті- 
гін баса айтады. Мақтан құмарлық, мақтан сүйгіштік 
адамның үлкен міні, осалдығы деп түсінетін Абай мақ- 
тауға берілу сенғіштікке бастайтын, адамды ақылынан 
адастыратын жол деп қарайды. Бұл кеселден адамды 
арылтатын адал еңбек пен ақыл:

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап.

Түғелдей насихат, байсалды кеңес түрінде келетін осы 
влеңінде Абай жас адамға жіғерлілік, тайсалмайтын та- 
бандылық, еліктіргенге ермейтін тұрақтылық лайык деп 
келіп;

Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде,
Сонан тапқан —.шын асыл, тастай көрме,—

деп түйіндейді. Ақынның бұл сөздері адамды парасатты- 
лыққа, бойындағы жақсы қасиеттерді жетілдіруғе ұмты- 
луға ынталандыратын қуаттылығымен құнды.

Абайдың бірталай өлеңдерінде сенғіштіктен бой тар- 
тып, әр нәрсеғе ой көзімен, сын көзімен карай білуді зор 
касиет тұту маңызды такырыптық, идеялық сарын бо
лып келетіндіктен, Лермонтовтың осы сарынмен үндес 
шығатын «Исповедь» (Я верю и обещаю верить) деғен
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өлеңін аударып, «Ал, сенейін, сенейін» деген өлең жазуы 
әбден орынды деуіміз керек.

Бұл — акын ішкі сырын актарып, ашып айтатын 
өлең үлгісінде жазылған сыршылдық сипаты күшті ли- 
рикалык туынды.

Ақынды тебірентетін — жаксылыққа, адамдардың 
адалдығына сену мен күнделікті өмір тәжірибесі ара- 
лығындағы қайшылык. Сондыктан ол ойын «ал, сенейін, 
сенейін» деп кекесіндеу, мысқылдау түрінде айтып, сен- 
гіш болмау, алданбау қажет екеніне көз жеткізе илан- 
дыра сөйлейді. Ақын өзін бұрынғы сенгіштіктен, аңғал- 
дықтан арылып, өмірдің қайшылықты шындығын біліп, 
содан күш алғандай сезінеді.

Абай өлеңнің соңғы жағында еркін кетіп:

Его ничто не испугает,
И то, что было б яд другим.
Его живит, его питает 
Огнем язвительным своим,—

ЯҒНИ, қысқаша қайырсақ, «өзгеге у болатын нэрсе менің 
жүрегіме қуат береді» деген сөздерден алшақ кетіп:

Басыңа тиді байк,адың,
Бэрінен басты шайқадың,—

деп өлеқдегі негізгі, өзекті идеяны үстемелеп, күшейте 
түседі.

Сыршыл 
көңіл мұңаймас

Сыршылдық сипаты айрыкша көрінетін көңіл күйі 
лирикасы — Абайдың қазақ поэзиясына қосқан аса құн- 
ды жаңалықтарының бірі. Өзі сыршылдық лирика бол- 
ған соң онда қуаныш та, қайғьі-мұң да, күйініш те бәрі 
болатыны заңды құбылыс қой./Көңіл күйі лирикасында 
акынның өз жан дүниесін сезінуі әсіресе айқын және әл- 
деқайда толық көрінеді. Осыған орай лириканың бұл 
түрі ауызша әдебиет дәстүріне жақын ақындардың 
өлең-жырларынан гөрі жазба поэзияда кеңінен орын 
алады. Абайдың бұл салаға жататын өлеңдерінде мұң- 
ды сарын басым болса, ол оның сыршылдығы қоғамдық 
құбылыстарды бағалаудағы сыншылдығымен астасып 
жатқандықтан.

Абайдың өткенге көз жіберіп, өмірдің өріне шыққан
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іұста, енді алдағы жаңа, өзгерісті кезеңін шолған өле- 
ңі — 1890 жылы жазылған «Келдік талай жерге енді». 
Өлеңнің көркемдік құрылыс-сипаты да, лирикалык ой- 
дың айтылу тәсілі де өзғеше, мейлінше тартымды. Бұл 
өлеңнен анық байқайтынымыз — Абай лирикасының 
сыршылдык сипаты кейде өзімен-өзі сырласкан қалпы- 
нан да айқын көрінеді. Акын бір сәт ойға шомып, өзі- 
мен-өзі тілдескендей:

Енді аяңда, жығылма,
Сыймас жерге тығылма,

Қой бурынғы желгендИ 
Қайғы шығып иыңқа,
Камалтпасын туйыққа,

Сергі, көңілім, сергі ендИ 
Балапан қустай оңдалып,
Канатыңды қомданып,
Жатпа уяда қорғанып,

Үш, көңлім, көкке, кергі ендИ

Осындай тұста тебірене ой толғаған акын өзіне өзі «сен» 
деп сөйлейді:

Өзің жалғыз, надан көп,
Үқтырасың сен не деп

Әулекі арсыз елге енді!

Өзіне өзі бұйрық берғендей, оған өзі жауап айткандай, 
сөз жарыстыра толғанады:

Барма топқа шак,ырмай,
Жат үйіңде шатылмай.

Осындай терең сыршылдық сезіммен айрықша тебі- 
реніп сөйлеуі ақынның үлкен толғаныс үстінде отырып, 
ең көкейкесті ойын ақтарып айтқан көңіл күйіне әбден 
лайык. Өмірдің өрін тауысып, биік белғе шыккан кезін- 
деғі акынның алды-артына көз жіберіп, ендігі бетін ай- 
қындау мақсатымен айтқан ойының түйіні:

Туған жерді қия алмай,
Тентекті жеңіп тыя алмай,
Әлі отырмыз уялмай,

Таба алмадық өңге елді.
Адам деген дащым бар,
Адам қылмас халқым бар,

Тула бойым шіміренді,—

дейтін, кімді болса селт еткізбей коймайтын сөздері бол- 
са керек. Осыны айтып отырған Абай, қиналса да, өзі 
тандап алған жолынан таяр ма? Адамдықты, адалдық- 
ты уағыздауын кояр ма? Жасым ұлғайды деп, жан ты- 
ныштығын іздеуғе көнер ме?
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Бұл сөздерде абыржу болса да, айну жоқ екені, өмір 
бойы білімсізбен алысып келген ақын тыныш жатуға 
шыдай алмайтыны еш күмән туғызбайды.

Шыдармын ба, япырмай,
Жатуға шықпай үйде енді?

Ақынның өзіне-өзі қойып отырған бұл сұраудың жа- 
уабы жоғарыдағы сөздерінен-ак байқалғандай. «Адам 
деген даңкым бар» деп отырған ақын ештемеге аралас- 
пай тыныш жатуға көне алмайтыны айқын секілді. Бі- 
рақ осыған өзін де, өзғені әбден сендіруді мақсат еткен- 
дей. Ешкімнің бұған күмәні, шүбәсі болмасын деғендей 
өлеңнің соңғы шумағында ақын:

Катыныңның ойнасын 
Көрсең, білсең щоймасын,
Не ойлар едің өз басың?—

деп тыңдаушының өзіне тосыннан сұрақ қояды. Осыған 
дейін тек өзі туралы ғана айтып, өз көңіл күйін баяндап 
келғен ақын енді аяқ астынан ауыр сауалды өзіне емес, 
басқаға — тыңдаушыға арнайды. Оны әйелінің екі жүз- 
діліғін кенет біліп қалып, жанын қызғаныш оты күйдір- 
гендей сезіндіріп, қинайды. «Сонымен тең біз де енді»,— 
деп, кызғаныш сезімі қысқанда шыдау қандай қиын 
болса, елдің жайын біле отырып, менің ештемеғе ара- 
ласпай жай жатуым да сондай дегенді аңғартады. Акта- 
рыла сырын айтып толқып сөйлеп отырған ақынның 
тындаушысын толық иландыру үшін оған осындай тұр- 
пайылау сөзді тікесінен айтуында ешбір оғаштық жоқ 
секілді. Үйткені осы сөздің өзі «көрсен, білсең» деп 
жалпы өмірде болуы мүмкін нәрсе туралы шартты түр- 
де айтылғаны анық қой.

Өлецнің ең басында-ак «Кіруге-ақ калды көрге енді» 
деғенді ақын бірден айтып салса да, өмірім осымен тау- 
сылды деген ойдан аулақ. Сондықтан ол өмірдің көбі 
өтіп, азы қалды дегенді күшейтіп, әсірелеп солай айтқан 
деп қараған жөн. Шынында Абай өлеңнің өн бойында 
өзіне-өзі күш беріп, қайраттандырып, ширыға түседі.

Абайдың көңіл күйі лирикасында ақынның өзімен-өзі- 
ойласқандай, өзімен-өзі сырласқандай қалпын, көңіл 
толғанысын танытатын: «Жүрегім, нені сезесің?» «Жүре- 
гім, ойбай, соқпа енді», «Жүрегім соқпа, кел, тоқта», 
«Не іздейсің, көңілім, не іздейсің?» деғен сияқты арнау 
үлгілерін кездестіреміз.

Жүрегім, нені сезесің,
Сенен басқа жан жоқ па?
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Дуниені, көңлім, кезесің,
Тиянақ жоқ па, қой, тоқтаі

Мұнда ақын жүрек, көңіл деген ұғымдарды кейіптеу 
бейне ретінде алып, ой-сезімін соларға қаратып айтқан- 
дай болады. Міне, бұл оның жан-сезімін асқан лирика- 
лык нәзіктікпен, айрықша бейнелі етіп жеткізуіне мүм- 
кіндік береді. Өзіне сауал қойып, өзіне тоқтау айтуы, 
өз сұрағына өзі жауап іздеуі, өз ой-тұжырымына өзі дә- 
лел іздеуі — мұның бәрі ой-сезім тереңдігін, әсерлі жан 
тебіренісін көрсетеді.

Арнауды осындай ұтымды көркемдік тәсіл етіп пай- 
даланып отырған акын бір сәт тіпті өз көңілімен, жүре- 
гімен көлденең, сырт адамша сөйлеседі:

Сезгеніңді сездіріп,
Жете алмадың ортаққа,
Тірі жаннан бездіріп,
Апарасың, қай жаща?

«Жүрегім, ойбай, соқпа енді» ақынның көңіл күйін біл- 
діретін сыршыл лирикасының үздік үлгісі деуғе лайык.

Жүрегім, ойбай, соқпа ендіі 
Бола берме тым күлкі.
Көрмейсің бе, тоқта енді,
Кімге сенсең, сол шикі.

^Жетім қозы тас бауыр,
Түңілер де отығар».
Сорлы жүрек мүнша ауыр 
Неге қатты соқтығар?...

Осы өлеңнің мағыналық сыйымдылығы, ақынның се- 
зім күйін бейнелеу жағынан әсерлілігі таң каларлық. 
Алайда ақын жанын тебірентіп, сезімін қозғаған дейтін- 
дей өлеңде айтылатын нақтылы жай-жағдай аз. «Кімге 
сенсең, сол шикі», деп ақын сенерлік жан табылмаға- 
нын ешкімнің атын атап, түсін түстемей ғана айтады. 
Ендеше осы өлеңге тән сыршылдықтың, психологизмнің 
куаттылығы неден туады? Психологизм, сыршылдық 
дегенді ақынның үнемі ішіндегіні ақтарып айтып тас- 
тауы деп түсінбесек керек. Өлең де кейде нәзік сезім кү- 
йін ырғақ-әуенімен білдіріп күшті эсер ететін әдемі күй- 
ге, музыкалык шығармаға біршама ұқсас келетіні бола
ды. Осы тұрғыдан қарағанда акынның өз жүрегін 
қиындыққа амалсыз төзетін жетім қозымен салыстырып 
бейнелеуі, тірлікте бір қана алмай қиналысқа түскендей 
жайын айтуы-ақ жеткілікті. Өлеңнен оның өзімен-өзі 
отырып, жүрегін толкытқан сезімді ой елегінен өткізіп 
жұбаныш тапқандай қалпын анғарамыз. Ақынның өз
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көңіл күйін, ішкі сезімін ссылай етіп ұстамдылықпен, 
сыпайылықпен жеткізе білуі де айрықша ұтымды.

Ақынның поэзиялық шығармаларындағы көңіл кү- 
йі — бастан өткенді тәптіштеу, терғіштеу емес, өмірден 
түйгені, толғанысы мен тебіренісінен туған ой-пікірлері, 
сезім-әсерлері, жан дүниесінің жинақталған бейнелі кө- 
рінісі. Мұны нағыз ақындар жақсы түсінғен. Лермон- 
товтың жас акындарды өз басының қайғы, ,мұңын тамыл- 
жытып айтуға әуестенбеғен жөн деп сақтандыратыны 
бар. Лермонтовпен жарыса, еркін аударылған «Өзіңе 
сенбе, жас ойшыл» дейтін өлеңінде Абай-

Кез болсаң қайғы я зарға 
Кұрсатып тілді үмтылтып,
Алып шықпа базарға,
Асаудайын булқынтып...

Өз бойыңа болып сақ,
Жан-жағыңа қараңдар!
Кун көріп жүр күліп-ақ 
Семен басқа жарандар.

Олардың да ешбірін
Қайғы аман қойған жоқ шығар.
Ойлап, байқап көр түрін,
Таттырмап па дүние зар?

дейді.
Лермонтов жас ақынның құрғақ қиялдан туған өк- 

тем, өршіл сезімғе толы шығармасын елірғен, долы жас 
әйелғе теңесе, Абай жүғен-құрық тимеғен асаумен са- 
лыстырады. Ал жас ақынның өзі елігіп, басқаны да елік- 
тірмек әрекетін театр сахнасында трағедиялық актердің 
ойыншық семсерін оңды-солды сермеуіне ұқсатып бейне- 
лейтін тұсын Абай басқаша келтіріп, ауыр азап көріп, 
жүрсе де, шыдамынан айырылмаған жұртқа мазақ бол- 
ма деп, бастапқы ойын ширата түседі:

Күлкі болмай қой, жаным,
Сен бүйтесің, ол қайтті?
Олар көрген арманын 
Кімге шақты, кімге айтты?

Абайдың ақындык өнерін жаңа қырынан танытатын, 
оның жазба поэзия үлғісіндеғі нағыз сыршылдық. лири- 
каның асқан шебері екенін дәлелдейтін көркем туынды- 
ларының бірі — «Ем таба алмай». Өлеңнің ырғағы да 
өзінше өрнектелғен:

Ем таба алмай,
От жалындай
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Толды қайғы кеудеге. 
Сырласа алмай,
Сөз аша алмай 

Пендеге.
Босқа үялып,
Текке именіп,

Кімді көрсем, мен сонан, 
Бетті бастым,
Қатты састым.
Тура қаштым

Жалма-жан.

Өлең шумағы төрт буынды кысқа кос тармақтан 
басталып, олардан гөрі салмақтырақ жеті буынды тар- 
маққа ауысады. Ал сол төрт буынды кос тармак тағы 
кайталанып келгенде, келесі тармак үш-ак буын болып 
келте кайырылады. Осыдан келіп ырғағы жеңіл, толкы- 
малы, ойнакы болып шыккан. Мұның өзі өлең мазмұны- 
на, жас адамның сезім иірімдерін ерекше бір тапкыр- 
лыкпен еркін жеткізу тәсіліне бірден-бір сәйкес келеді. 
Лирикалык тұлғаның жүрек сырын, кайғы-мұнын еш 
адамға білдіре алмай, сенісерлік жан таппай, әркімнен 
именіп, кысылған көңіл күйі оның өз аузымен ешбір 
іркілмей айтылған сөздер аркылы көрінуінің өзі айрык- 
ша әсерлі. Бір ғажабы, осы айтушының кеудесін керне- 
ген кайғы-мұңы не екені нактылы айтылмаса да, оның 
жүрегінің сезім толкыны еріксіз тебірентеді.

Жас журегім 
Жанды менің

Жай таба алмай, япырым!— 

деген секілді тұралап айтылған сөздері де,
Жас теректің 
Жапырағы

Жамырайды, соқса жел,
Түсті мойын,
Толды қойын,

Ақты сел,—

деген суреттеме түріндегі баяндауы да бұрынғы кайғы- 
сыз, камсыз жүрген жас адамның күшті сезімге беріл- 
ген күй-жайын жаксы елестетеді. Соңғы шумактағы:

Тез дерттендім,
Кейде өртендім,

Кейде муз,—

деп келетін сөздерден де осы өлеңге тән адамның ішкі 
сезімін сипаттап жеткізудегі шынайылыкты көре аламыз. 
Тек осындағы «кейде өртендім, кейде мұз» деп шендесті-
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ре бейнелеу өлең сарынына косымша бір реңк берген- 
дей. Бірақ мұның өзі өмір шындығына толық сәйкес, 
сөздің бояуын қоюлату үшін айтылмаған. Бойын күшті 
сезім билеген адамның бірде күйіп-жанғандай болса, 
бірде суынып, қалтырап тоңғандай күйге түсуі әбден 
нанымды. Осы өлеңнен «Жас жүреғім жанды менің» деп 
басталатын біз түгелғе жуық келтірген соңғы үш шума- 
ғын алып, Ыдырыс Мұстамбайұлы өзінің Абай жайында 
жазған мақаласында: «Бұл сөз талабы зор болған, бірақ 
неге кірісерін, не істерін білмей дел-сал болып жүрген 
адамның сөзі» деп кесімді байлам жасаған. Лирикалық 
өлеңде автордың өз басы, өз пікірі үнемі тікелей көріне 
бермейді, көп ретте ол болғанды ғана емес, болатын жағ- 
дайды, күй-жайды психологиялық жағынан нанымды 
етіп бейнелеуге ұмтылып, жинакталған лирикалық тұл- 
ға атынан сөйлегендей болады деп біз жоғарыда айтып 
өткенбіз. Және бұл өлеңнің мәнділігі де алдымен адам- 
ның көңіл күйін, жас кездегі бейқамдықтан енді қайғы 
ойлауға көшкен кезіндегі бір сәтін көрсетуде екенін де 
ескеру қажет. Қайғы ойлау дегенді сары уайымға салы- 
ну деуге және келмейді. Мұны Абайдың өзі «Қарасөзде- 
рінде» айтқан «әрбір уайым-қайғы ойлағыш кісі не дү- 
ние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақы- 
рақ болса керек» деген пікіріне орайлас түсінген жөн. 
Сондықтан бір ғана өлеңдегі жеке сөздерге карап, сол 
өлеңнің авторының өзін алдына ешқандай айқын мақсат 
коя алмай жүрген адам болған екен деп бағалау, әрине, 
қисынсыз. Мұның өзі тіпті ап-айқын тұрған нәрсе, оған 
тоқталып жату да артық секілді. Бірақ осындай, осыған 
ұқсас байлам жасау бұрын да, кейін де кездесіп келге- 
нін мүлде ескермеуге тағы да болмайды. Мұстамбайұлы- 
ның біз үзінді келтірген, түгелдей алғанда құнды деп 
санауға боларлық мақаласының өзінде, бір емес, бірне- 
ше осындай сын пікірлер арнайы дәлелдеусіз-ақ жол- 
жөнекей айтылып кетеді.

«Ем таба алмай» өлеңі — Абайдың сыршылдық ли- 
рикасындағы алғашқы озық үлгілерінің бірі. Бұл өлеңі- 
нің жазылған кезеңі дәл анықталған деп айту қиын, сон- 
дықтан бұл мәселе жайлы ойласу да артық емес секілді. 
Ақынның жинақтарында ол 1890 жылы жазылған 
өлеңдер қатарында беріліп жүр. Ал өлеңнің мағынасы- 
на қарасақ;

Жас жүрегім жанды менің,— дегенді бұрынғы емес, 
казіргі жай-жағдайды сөз етіп айтатынын ескерсек, бұл 
өлеңді Абай ұлғайған кезінде, «Қелдік талай жерге 
енді» деп толғанатын уақытында жазған деу қисыны ке-
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ле қоймайды. Екінші жағынан өлеңнің стиліндегі, өлең 
өрнегіндегі үлкен ізденістен туған қалыптасқан шебер- 
лікті еске ала отырып, және Абайдың ақындық өнерді 
шындап қолға алған кезі қырыққа келген тұсы деген 
тұжырымға сүйеніп, бұл өлең кейінірек жазылған болар 
деуге де негіз жоқ емес. Олай десек, бұл өлеңде лирика- 
лык тұлғаның мәні айрықша зор екенін мойындауымыз 
кажет болады. Абай ой-сезімін тікелей өз атынан айтып 
жеткізуден гөрі, жинакталған лирикалык тұлғаның аты
нан айткан болады. Әрине, кандай өлеңде болсын, бол- 
ранды ғана емес, болатынды да жинактап айту кездесе- 
ді. Алайда кейбір өлендерінде акынның өз көңіл күйі 
тікелей, тура көбірек көрінсе, баска бір өлеңдерде жи- 
накталған лирикалык тұлға айкынырак көрінеді. Осы 
тұрғыдан карағанда «Тайға міндік» дейтін өленге токта- 
лудың реті бар. Бұл өлеңнің композициялык кұрылысы- 
на тән бір өзгешелік — әр шумактағы алғашкы алты 
тармакта жастык шактағы бастан кешкенді, болған 
жайларды акын өзі де соған тікелей катысушы ретінде 
баяндап айтады да, онан кейінгі кыскалау үш тармакта 
сол іс-әрекеттерге сырттай карап баға беру тәсілін кол- 
дануға ұмтылады. Мұны әсіресе мына шумактардан ай- 
кын байкаймыз;

Тайға міндік,
Тойға шаптық,

Жақсы киім киініп.
Үкі тақтық,
Күлкі бақтыі;,

Жоқ немеге сүйініп.
Күйкентай күтті,
Қүс етті.
Не бітті?

Ьозбалалык, —
Кыа қарадық,

Қалжың, өзіл сөйлестік.
Ат жараттық,
Сән тараттық,

Әуейілік күйлестік.
Көңілге келер,
Кім жолар,
Кім көнер?

Жастык шак туралы ой толғағанда акын өзінен гөрі 
өзгелер жайын көбірек айтатынын жиі кездестіреміз. 
Бұл орайда «Жастыктың оты жалындап», «Жастыктың 
оты кайдасың» секілді өлендерін айтсак болар. «Жас- 
тыктың оты жалындап» әуелі жастык шакты, оның ар- 
тыкшылығын сиііаттайтын сөздермен басталады:
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Жастықтың оты жалындап,
Жас жүректе жанған шақ.
Талаптың аты арындап,
Әр қияға салған шақ,

Уайым аз, үміт көп,
Ет ауырмас бейнетке.
Бүгін-ертең жетем дей 
Көңілге алған дәулетке.

Өмірге үлкен сеніммен қараған, арман қуып алға 
ұмтылған, әлі еш нәрседен көңілі қайтпаған кезді, ал- 
бырт жастық шақты ссылай тұжырымды суреттей келіп, 
акын сөзін сдан әрі жас адамның жақсы мінезі, жағым- 
ды іс-әрекеті қандай болмақ керек деген оймен жалғас- 
тырады:

Қайратпен кіріп, жалынбай,
Ақылмен тауып айласын,
*Мен қалайға?» салынбай,
Жылы жүзбен жайнасын.

Қайратқа сеніп қақтықпай,
Жазасын тауып жауласар.
Катынша тілмен шаптықпай,
Майданға шықса, жарасар.

Бұдан әрі өлең ой-толғау түріне ауысады, ақын сол 
жастардың өзімен тікелей тілдесіп, сұхбаттасқандай, 
оларға ақыл-кеңес айхкандай:

Талайғы кәрі дүниенің 
Бір кетігін үстап бақ.
Досыңа достық — қарыз іс,
Душпаныңа эділ бол.
Ақ көңілді жак,сыдан 
Аянбай салыс ортаға.
Ақылы, ары тапшыдан 
Ку сөзін алма қолқаға

Өлеңнің соңғы тұсында ақын өзі сол жастарға араша 
түсіп, олардың сенғіштіғін, адалдығын пайдаланып ке- 
туге тырысатын ұсақ қулықка үйір адамдарға сын ай- 
тады:

Ары кеткен алдағыш,
Мені-ақ алда, сөкпейін.
Балы тамған жас қамыс 
Ормасаңшы көктейіні
Сені жақсы көрмесе,
Сенер ме еді сөзіңе?
«іЯпырмайІ...» деп терлесе,
Ар емес пе өзіңе?!
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Ақынның СОЛ алдамшыға бетпе-бет келгендей сөзін 
тура каратып, кадап айтуында ешқандай жасандылық 
байқалмайды. Жүрек тебіренісінен туған лирикалық се- 
зімнің қуаттылығы айқындала түседі. Бірақ Абай жас- 
тық шақты өлеқнің басында да, кейін де өз басының 
күйі етіп айтпайды, жалпы жастарға тән жай-жағдай, 
сипат-мінез етіп көрсетеді. Жастардың жайы, тағдыры 
ақынды қатты толғандырады, өлеңге ерекше лирикалык 
леп, күш дарытады.

«Жастықтың оты кайдасың» атты өлеңінде Абай ғы- 
лым үйрену қажеттіғін кісілікті ойлау, мал бағу, өнер 
іздеу, махаббат, достық мәселелерімен қабыстыра сөз 
қылады.

Ақын өз жайын, өз басын айтудан ғөрі көбірек бас- 
қалар туралы, жалпы жұрт туралы ой толғап отырғаны 
байқалады. «Құр айғаймен әуре боп» жүргендер солар 
деуіміз лайық. Әсіресе келесі соңғы шумақтағы;

Енді нені істейміз,
Бғрінен де бос қалдық?
«Ауызға келіп түс» дейміз,
Кылып жүріп қүр салдықі—

деғен сөздерін салмақтап көрсек, ақын «біз» деп өзін 
қоса айтқан секілді болғанымен, оның өзғе адамдарды, 
ел қыдырумен, салдык құрумен уакытын боска өткізіп, 
дайын асқа ие болсам деп жүргендерді нысанаға алып 
отырғаны айқын аңғарылады. «Біз» деғені — тура, ашық 
соқтықпай жағалатып келіп, ажуалап кана айтқаны. 
Сөз түсінер адамға осы да жетер деғендей.

Абай адамдардың санасын өзғерту арқылы заманды 
түзетуге («түзетпек ем заманды»), қоғамның кемшілік- 
терін жоюға тырысты. Бірақ ол адамға білім беру, жа- 
мандық пен жақсылыққа көзін жеткізу арқылы әдет-ғұ- 
рыпты, заманды мүлде өзғертуғе, түзетуге, қоғамды бүл- 
діретін кеселдің тамырын жоюға болады деғен сенім 
оп-оңай іске аса қоймайтынын да аңғартады. Мінесон- 
дықтан ақынның шығармаларында торығу, кайғы-мұңға 
берілу сарыны да күшейе түсті. Қазақ қоғамында на- 
дандық, ескілік атаулы өте терең тамыр жайып кетті. 
Қазак топырағына өзі еккісі келғен идеялар ұрығы кө- 
ңілге толымды жемісін бермеді деген ащы ой ақыннын 
еңсесін басқандай. Бірде:

Ермен шықты ит қылып,
Бидай шашқан егінге,

деп, тағы бірде:
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Жйпырағы үзілмес ескі үмітпен 
Қиял ғып өмір сүріп, бос жүріппін.
Жыбыр қағып көңілді тыншытпайды,
Қашанғы өтіп кеткен булдыр көп күн,— деп налиды.

Жоғарыда кезінде Ғ. Сағди Абай пессимистік жолға 
түскен, дүниеден безінуге дейін барған деген байлам 
жасағанын айттық. Бұл мәселеғе қайта оралып отырға- 
нымыз сондай, немесе соған ұқсас пікірлер кейін де та- 
лай айтылды, бүғінғе дейін қайталанып келеді. Және 
поэзиялық шығармадағы қайғылы, мұңды сарын мен 
ақынның өмірден түңілуі дегеннің арасын ажырату әде- 
биетке қатысты ең бір күрделі, киын мәселенің бірі. Та- 
лай сыншы, зерттеушіні сүріндіретін жер — осы.

Абай «Жүреғім менің кырық жамау» деген өлеңімен 
«хатта адамзаттың өзінен безғендіғін аңғартады»,— деп 
Сағди осы өлеңді өз байламына үлкен дәлел санаған.

Жүрегім менің — қырық жамау 
Қиянатшыл дүниеден.
Кайтіп аман қалсьш сау,
Кайтқаннан соң әрнеден.

Өлді кейі, кейі — жау,
Кімді сүйсе бүл жүрек.
Кімі — қастық, кімі ■— day,
Сүйенерге жок, тірек.

Кәрілік те түр тақау,
Алдымызда айла жоқ.
Қайғысыздың бэрі — асау,
Бізге онан пайда жоқ.

Кан жүректі к,айғылы-ау,
Кайырыла кет сен маған.
Қасиетін ойлан-ау 
Қам көңілдің тынбаған.

Осы бар болғаны төрт шумақ шағын өлевде қайғы-мұң, 
кейіс бар десек те, өмірден күдер үзгендік, мүлде безін- 
гендік бар деуге ешбір неғіз жоқ.

Әуелғі төрт жолда жүреғім — қырық жамау, (үйтке- 
ні) дүниеде қиянатшылдык көп, әр нәрседен көңілім 
қалды дегён бастапкы тезис түріндеғі ой айтылады. Ой- 
сезімнің осы алғашқы толқынынан ақынды тебіренткен, 
жүреғін қозғаған өмірден көрғені, бастан кешкен жай- 
лары екенін аңдауға болады. Қандай қиянатшылдық 
көрді екен, неден көңілі қалды екен деғен сауал тууы да 
ықтимал. Келесі екінші, үшінші шумақтарда осы жай- 
ларды ақын көп тәптіштеп түгендемесе де, айтайын де- 
генін біраз нақтылап, анықтай түседі, соның нәтижесін-
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де ой-сезім ағыны енді тиянактылык сипат алады. Ақын- 
ның қайғы-мұңы өмірдегі болатын трагедиялық жағдай- 
ларды терең сезінетін «сырты бүтін, іші түтін» ойлы 
адамның жай-күйін танытады екен. Бірақ сары уайымға 
салынғандык дейтіндей артық ештеме байқалмайды. 
Жанындай сүйген адамдары өмірден кетті, жакын дос- 
тар кас болып шықты деп кейіғені табиғи нәрсе емес пе? 
Кәрілік таянғанына қуанбаса, оны да түсінуғе болар. 
Мәселе тек қайғысыз, ойсыз отыруда ғана емес десек, 
осының аяғы немен тынатынын күтсек керек. Соқғы 
шумақтан ақынның кайғы-мұңын серпілтетін,' көңілін 
жұбататын жанашыр іздеп, кайғысын бөлісе алады-ау 
деген адамына «қайырыла кет сен маған» деп өзін-өзі 
серғітуге ұмтылатынын айқын көреміз. Алдыңғы айтыл- 
ған сөздердің мағыналары осы тұста түйісетінін, аз-көп 
тыным тапқандай болған ойына жанасымды келетінін, 
байыптап қарасақ, аңғару киын емес.

Және мықтап ескеретін нәрсе, қандай өлең болсын, 
ол ақынның көңіл күйінің бір сәтін, бір тебіренісін ғана 
байқата алады. Талай өлеңдерінен Абайдың өмір сыны- 
на төзімділіғі, қайғы келсе, қарсы тұра білетін беріктіғі 
айқын танылатынын естен шығармай, әр өлеңді басқа- 
ларымен байланыстыра қарастыру шарт.

Бұған коса ақынның өлеңдеріндеғі жекеленғен сөз- 
дерді тірек ету, соған сүйеніп байлам жасау да, асығыс, 
біржақты қорытынды шығаруға әкеліп соғуы мүмкін 
екенін айтуымыз қажет. Өлеңнің бір жолын, бір шума- 
ғын бөлек алып қараудың үнемі ұтымды болмайтыны, 
поэзиялық шығармада ой-сезім ағыны бір сарынмен кел- 
мейтіні, әр түрлі ой мен сезім шарпысуы, қақтығысы да 
болатыны, негізгі ой түйіні кейде алдыңғы, не кейінғі 
айтылған сөздерге басқаша мағыналық сипат дарытаты- 
ны ұмыт қалады. Мысалы:

Сүл дуние тонап жатыр, ісің бар ма?
Баяғы күш, баяғы түсің бар ма?
Алды үміт, арты өкініш алдамшы өмір,
Желігін жерге тықпас кісің бар ма?І

деген сөздер Абай поэзиясында шарасыздық, өмірден 
түңілу бар дегенғе дәлел бола алмайды. Үйткені — бұл 
өлеңнің бастапкы шумағы ғана. Әрине, кімді болсын 
елең еткізбей коймайтын, еріксіз ойландыратын сөздер. 
Зер салып қарасақ, осы сөздерді алдымен өмірдің бұл- 
жымайтын заңдылығын түсіну, соны мойындау дер едік. 
Және бұл жай бір белгілі шындықты айту емес, өмірдің 
өтуін тебірене, терең сезіну. Осыдан үзілді-кесілді коры-
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ТЫНДЫ шығаруға асықпай, акыннық ой-сезімі әрі-қарай 
кай арнаға түсіп, қай бағытта өрістейтінін аңғарған 
абзал.

Дәмі қайтпас, бүзылмас тәтті бар ма?
Бір бес күннің орны жоқ аптығарға.
Кай қызығы татиды қу өмірдің
Татуды араз, жақынды жат ңыларға?

Ет жүрексіз ерніңнің айтпа сөзін,
Тіл үйренген нэпсінің қу мінезін.
Тілде сүйек, ерінде жиек бар ма?
Шымылдық боп көрсетпес шынның жүзін.

Мінеки, өлеңдегі негізгі ойдың түйіні, салмағы осы соң- 
ғы шумақтарда жатқаны айқын болды емес пе? Ақын 
өмірдің өтуі жайлы толғанғанда көбіне-көп адамгерші- 
лік мәселесін қозғап, қанша астамшылық жасап, мен- 
менсінген адамның да желігі басылатын кезі болады 
деп, сондай тез-ақ өте шығатын баянсыз мінезден сак- 
тандырып, татулық пен достықты, қулық сақтап жалған 
айтпай, адал болуды қуаттайды. Және көңілін толқыт- 
қан осы ойларын нақтылы біреулерді орынсыз істен, же- 
ңіл сөзден сақтандырғандай, иландыра айтуы да назар 
аударарлық.

Өмір қысқа, дүние жалған дегенді арманды, мұңды 
сарынмен айту да бар. Тіпті әйтеуір өмірдін байлауы 
жоқ, бәрі өткінші екен, олай болса, қолға түсетінді жі- 
бермей пайдасын көріп қалған жөн, адал боламын деп 
әуреге түсу не керек дегендей арам ниетін ақтауға соны 
тірек ету де кездесетіні де жасырын нәрсе емес. Абай, 
әрине, мұны жақсы білген.

Ендеше ақын өмірдің өтетінін білмейтін, ойламай- 
тын адам секілді болмай, соны тебірене сезінген, ойға 
шомған күйде отырып, адамгершілікті жоғары ұстау қа- 
жеттілігіне кәміл сенетінін білдіре сөйлеуінің, сөзсіз, 
мәні зор.

Осы тұста поэзия тілімен айтылатын ойдың бейнелі- 
гі, өткірлігі, өзгеше түрленіп шығатыны туралы айта 
кету артық болмас. Өйткені соның өзі де ақынның сер- 
гектігін танытып, тыңдаушысын сергітуге де себін тигі- 
зеді. Поэзия тілінің, бейнелеп сөйлеудің аса бір ұтымды 
касиеті өте маңызды, тың ой-пікірді әркімге белгілі қа- 
рапайым нәрсені айту арқылы-ақ айқындап жеткізе ала- 
тынын осы өленнен де байкайсыз. Мысалы: жоғарыда 
келтірілген «Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма?» де
ген тура мағынасында алғанда өзінен-өзі түсінікті жәйт- 
ті аңғартатын жәй ғана сөздер. Ал осы сөздер өлеңде
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астарлы, ауыспалы мағынада айтылып, терең мәнге ие 
болған. Сөйтіп, ол сөздер өмірдің өтуі жайлы толғанып, 
уақыт озады, бәрі де өзгереді, бірақ адамгершілік, адал- 
дық, бауырмалдық, туыстық — баянды нәрсе деп түйген 
ақынның манызды әлеуметтік, философиялық ойларын 
айқынырақ, әсерлірек жеткізуге мүмкіндік туғызады.

Зер сала қарасақ, осы «тәтті» деген бір ғана сөзбен 
ақын адамды кызықтыратын, тіпті еліктіріп те әкететін 
өмірдегі алуан түрлі жайларды, нәрселерді астарлап аң- 
датып отырғанын байқар едік.

Абайдын:
Жақсылык; узақ турмайды,
Жамандык, эр кез тозбайды,—

деген сөзінен де өмірден үмітсіздіктің, уайымшылдық- 
тың нышанын көруге тырысушылық байқалады. Ал осы 
сөздермен басталатын өлеңді байсалды түрде қарастыр- 
сақ, шынында олай емес екенін анык байқар едік. Акын 
«жамандық» деп адамның басына қайғы әкелетін жайды 
айтып отырғанын көреміз. Сонда қайғы қанша калың 
болса да:

Шыдасаң есті қашырмай,
Қулдатып, қор қып жібермес,—

дейді. Алға ұмтылу, талап қылу үшін де қайғыдан арылу 
кажет дегенді аңдатады:

Қурсаған булт ашылмай,
Аспанның жүзі көгермес.
Үрпейген журек басылмай,
Талапты көңіл елермес.

Осы ойларын тұжырымдай келе, сол кайғыдан да 
жанға қиынырак бататыны жай-күйіңді түсінбейтін 
өзімшіл, мақтаншақ адамдардын, мінезі дейді.

Кез келсе қайғы қат-к,абат,
Кайғыртпай к,оймас адамды.
Қасиетсіз туған — ол да жат,
Күңкілдеп берер сазаңды.

Бәрінен де сол қымбат,
Кайтерсің өңкей наданды.
Сыпыра батыр сум қурбэт 
Мақтанмен алды мазамды.

А л  енді осы өлеңнің басындағы «Жамандық әр кез 
тозбайды» деген сөзге қайта оралсақ, ол көңілсе түскен 
кайғы оп-оңай тарқамайды дегендей мағынаны білдіре- 
тіні анық болды емес пе?
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«Өкінішті көп өмір кеткен өтіп» деп басталатын өле- 
ңінде де Абай өткен өмірге көз жіберіп, тұжырымды ой 
түйеді. Өлеңнің басындағы осы «өкінішті көп өмір» де
ген сөзден-ак мұңды сарын сезіледі. Бірақ бұл — ойлы, 
сабырлы адамның мұңы деуге лайық, сары уайымға са- 
лыну емес. Өмірдің өтіп бара жатқанынан гөрі заманды, 
адамды түзете алмай келе жатқаны ақынның жанына 
көбірек бататыны әрбір сөзінен-ақ көрінеді.

Үлгісіз жүртты уйретіп, қалдық кейін,
Көп надандар өзіне тартар бейім,—

деп байлам жасауы да соны аңғартса керек.
Өзі туралы айтылған:

Ойшылдың мен де санды бірімін деп,
Талап, ойсыз, мақтанды қалдым күтіп,—

қатты қапа 
табылмай келе

болаты-
жат-

секілді сөздерді өкініш дегеннен де, өзше аитылған сын 
деу дұрысырақ болар.

Ал шынайы өкініш, ақынның 
ны — тұрақты, бұзылмас достық 
каны.

Сенімі жоқ серменде сырды бүзды,
Анық таза көрмейміз досымызды.
Кылт етпеге көңілдің кешуі жоқ,
Жүрегінде жатады өкпе сызы.

Өмірі сенімін жоғалтпаған сергек ақын:
Сол досты сая таппай іздейді жан,
Жоқтайды күңіреніп, қозғальш қан,—

деп тебіренеді. Адал достык — ақынның алдан күткен 
үміті. Өлеңнің:

Артық жолдас таппадым татулықтан,—

деп аяқталуы ақын аз да болса, қолда барды көңіліне 
медеу қыла білетінін аңғартады. Түгелдей алғанда өлең- 
нің негізгі пафосын, сезімге әсерін айқындайтын — оған 
тән ешбір жасандылығы жок сыршылдық пен сабырлы 
ойшылдық. Мұңды сарынды да жеңілдететін де — солар.

«Ауру жүрек ақырын соғады жай»— мазмұн-мағына- 
сы, жанрлық түрі, стилі жағынан оқшау тұрған поэзия- 
лык туынды. Бұл өзі орыс, еуропа классикалық поэзия- 
сында кездесетін элегия түріндегі мұңды өлеңге жақын.

Ауру жүрек ақырын соғады жай,
Шаршап қалған кеудемде тулай алмай.
Кейде ыстық қан басып кетеді оны,
Дөңбекшіген түндерде тынши алмай,—

4* 99



деп бастауына қарап, осы өлеңде Абай тікелей өз 
жай-куйін толғап, жүрегінің ауырғанын, жүрегі кысылып 
қиналған кезін айтып отыр деп түсінуге бола ма? Ауру 
жүрек дегенді тура мағынасында айтылған деп санау 
дұрыс па? Бұл сауалдар бірден ойға келуі әбден мүмкін. 
Ал өлеңді әрі қарай оқып зер салсақ, жүрегі ауырған 
адамның хал-жайы баяндалмайды. «Еркелік пен достык- 
ты ауру көрген», надандықтан, арсыздықтан жиіркеніп, 
кайғырып көп қиналған, өмірден торығып, налыған 
адамның бейнесі көзғе елестейді:

Қараңғы саңырау қайш  ойды жеңген,
Еркелік пен достықты ауру көрген,
Ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты 
Күнде көріп, тұл бойы жиіркенген.
Тірілтіп өткен күнді, тағы шөлдеп,
Осы күнді күн демес к,арғап, міндеп..
Кейде тілеп бақ пенен тағы тыныштық,
Кейде қайғы, азапты тағы да іздеп.
Кейде ойлайды жылауға к,айғы зарын,
Тынышсыз күнде ойлаған дерттің бәрін.
Кейде онысын жасырар журттан үрлап,
Кетірер деп мазақтап беттің арын.

Өлеңнің алғашкы жағында «шаршап қалған кеудемде» 
ауру жүрек тулай алмай, жайлап акырын соғады делін- 
се, екінші шумақтан бастап акын өлеңіндегі лирикалық 
түлғаға сырттағі қарағандай, оны «тұл бойы жиіркен- 
ғен» деғен секілді етіп сипаттайтыны көңіл аударарлық.

Өлеңде айтылып отырған қайғы, азаптан қорқып 
кашпайтын, бақ пен тыныштық тілеуден де жалықпай- 
тын шарқ ұрып ізденуді қоя алмай мазасызданған адам- 
ды акын ссылай кейде сырт көзбен бейнелегендіктен оны 
автордың тікелей өзі емес, жинақталған лирикалық тұл- 
ға деп карауға да негіз бар. Алайда ақын «шаршап қал- 
ған кеудемде» деп өз атынан сөйлейтіндіктен автор мен 
өлеңдегі лирикалық тұлға арасында бірлік, біртұтастық 
та сезілетінін жоққа шығаруға және болмайды. Сөйтіп, 
өлеңнің мағыналық аясы кеңейе түсіп, әр кырынан ка- 
рап тереңдеп бойлауға мүмкіндік беретінін аңдаймыз. 
Акын ойлы адамның жан дүниесіне тән бір терең тебі- 
реніс-сезімді, ерекше көңіл күйін аса тартымды, есерлі 
бейнелеген.

Өлеңнің аяғында ойын түйіндеу үшін акын алғашкы 
шумақты сәл ғана өзғертіп, түгелге жуық қайталаған:

Ауру жүрек ақырын соғады жай,
Өз дертін тығып ішке, білдіре алмай.
Кейде ыстык, тағы да қан басады,
Кейде бір сэт тыншығар үн шығармай.
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Өлеңдегі ауру жүрек дегеннің мағынасы қайғы дертін 
білдіретіні мұнда тағы да айқындала түседі. Ал алғаш- 
кы шумақта айтылып, енді қайталанған сөздер дәлелді- 
лік сипатқа ие болып, салмағы арта түскендіктен ойды 
қорытындылап тиянақтауға себін тигізіп тұр.

Осы өлеңге негізгі тақырыптык желі болып тартыл- 
ған — өткен күнді, еркелік пен достықты сағынып, торы- 
ғып, қайғыру сарыны бұл жерде өзгеше көркемдік шеші- 
мін тапқан десек те, жалпы мұндай ой-сезім Абай поэ- 
зиясында да кей-кейде кездеспейді емес. Ақын поэзия- 
сында үнемі әр қырынан көрініп, бірнеше арнаға түсіп 
өрбіп, дамып отыратын бірталай тақырыптар тоғысып 
келетін «Сегіз аяқ» өлеңін алсақ, онда осы сөз болып 
отырған сарын анық байқалады:

Ауырмай тзнім,
Ауырды жаным,

Қаңғыртты, қысты басымды.
Тарылды көкірек,
Қысылды жүрек,

Ағызды сығып жасымды.
Сүйеніп күлкі, ток;тыща,
Тартыпты өнер жоқтыққа.

Елдің надандықтан, бейкамдықтан арыла алмай отыр- 
ғанын көріп, дертті болған ақынның жай-күйі мұнда да 
айқын елес береді. Және мұндай күйге түсінудің өзі тән 
ауруы емес екенін, бас каңғырып, көкірек тарылып, жү- 
рек кысылса да, бұл жан ауруы екені тура айтылады.

«Ем таба алмай» атты өлеңінде де ақын: «Жас жүре- 
гім, жанды менің» дей отырып, өзінің осындай жай-кү« 
йін «тез дерттендім» деп сипаттайды.

«Ауру жүрек ақырын соғады жай»— тұтастай алған» 
да Абай лирикасында өз алдына оқшау тұрған өлең, 
Кейіптеу тәсілімен «ауру жүректі» сипаттауы да, сол 
арқылы жинақталған лирикалық бейнені танытатыны да 
бұл өлеңнің өзіндік көркемдік шарттылығы бар бөлек- 
ше сыршылдық лирика түріне (жанрына) жататынын 
байқатады. Мұндай өлең үлгілері орыстың классикалық 
поэзиясында, Абай көп оқыған Пушкин, Лермонтов 
сияқты ақындардың шығармалары арасында жиі ұшы- 
расады. Және жазба поэзиясындағы сыршылдық торы- 
ғу, қайғы-мұңға берілу нәзік сезімталдықтың белгісіндей 
болып, өмірге кұштарлықпен де ұштасып келетіні, ақын- 
ның өмір сүйгіштігін күшейтпесе, әлсіретпейтіні де та- 
лас тудырмайды.



Махаббат сарындары, 
сұлулық сымбаты.

Махаббат лирикасына жататын өлеңдері тақырыбы 
жағынан, көркемдік сипат-өзгешелігі жағынан да сан 
алуан. «Жарк етпес кара көңілім не қылса да», «Ғашык- 
тық, құмарлық пен — ол екі жол» таза махаббат сезім- 
дерін қастерлейтін өлеңдер болса, «Мен сәлем жаза- 
мын»— ғашығына деген сағыныш сезіміне толы мұңды 
өлең. Ал «Қор болды жаным» тіпті сағынышты, зарлы 
өлең деуге де лайық, бірақ қайғы мен үміт аралас ке- 
леді. Мұны өлеңнің соңғы шумағынан әсіресе айкын 
байқаймыз;

Бүл қылған зарым 
Барса жардың маңына,
Ол — қылған дәрім 
Ғашығымның жанына,

Оңалдырып ойды,
Тузетпей ме бойды?

Мұңды сарынды мазмұн-мағынасы да, құрылыс-қал- 
пы да айрықша күрделі өлең — «Сен мені не етесің?». 
Ол ғашық жарға арналып айтылған, сезім иірімдері мол, 
нағыз психологиялық монолог түрінде құрылған. ©лен
де ғашығын сарғая күткен жігіттің (лирикалық кейіп- 
кердің) аласұрған жүрегінің толқыны, сүйгеніне жалы- 
нып-жалбарынған, күдіктенген, күдер үзген сезім күйі — 
әр сөздің айтылуынан да, өлең тармақтарының құбыл- 
малы өрнекті ырғағынан да сезіліп тұрғандай:

Шын ғашық мен саған!
Кейіп журсем,
Сені көрсем,
Лғм-мим деп 
Бір сөз айтар 
Хал жоқ,

Еріп кетер бой сол заман.
Ойыңды сен маған 
Бір бөлмедің,
Тез келмедің 
Мені іздеп,
Ішінде ыстық 
Қан жоқ,

Тас бауыр жар, бол қош-амані

Абай «Ғашықтық, құштарлык пен — ол екі жол» де
ген өлеңінде:
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Сенен артық жан жоқ деп ғашык, болдым,
Мен не болсам болайын, сен аман бол,—

десе, «Сен мені не етесің» өлеңінде:
Серт бұзғанның, біл, орны — шок,,—

дейді.
Алдыңғы өлеңінде мейірімділік, кешірімділік сарыны 

басым келсе, екінші өлеңінде сөзінде тұрмаған жар жа- 
залы болады, о дүниеде қасірет шегеді дейді. Мұны 
акынның екі өлеңіндегі екі түрлі көркемдік шешім тап- 
қаны деуге лайық. Біріншісінде ақын (айтушы) адал 
сезімін білдіргендей болса, екінші өлеңінде ғашык жі- 
гіттің (өлеңдегі жинақталған лирикалық кейіпкердің) 
ғашығына, сүйгеніне мені тастап басқамен мүлде кетер 
болсаң, кейііі осындайға душар боласың деп кимастық- 
пен айтқаны байқалады.

«Сен мені не етесің» өлеңіндеғі әр шумағы ұзынды- 
қыскалы он төрт тармақтан кұралатын бұл өлшемді 
Абай өзі де басқа өлеңдерінде колданбайды.

Жастардың, көпшіліктің айтуына лайыктап жазған 
өлеңдерін ақын кең тараған жеті-сегіз буынды, немесе, 
алты буынды өлшеммен шығарған. Олар — әнге салып 
айтылатын «Айттым сәлем, қаламқас» («Жігіт сөзі» деп 
те айтылады), «Көзімнің қарасы» секілді өлеңдер.

«Жігіт сөзі» («Айттым сәлем, қаламкас») мен «Кыз 
сөзі» («Қиыстырып мақтайсыз») бір-біріне жалғас жа- 
зылғаны, бұларды қатарынан бір-біріне коса алып қа- 
растыру лайық екені осы өлеқдердің мазмұнынан да аң- 
ғарылады. «Жігіт сөзі» ғашық қызға арнап айтылғац 
сәлем хат түріндегі өлең болса, «Қыз сөзі» соған жауаи® 
өлең екені анық. Олай болса, «Қыз сөзі» өлеңінің со« 
ңында келетін мына шумақтар:

Муны жаздым ойланып,
Ойда бардан толғанып.
Кірсе ішіңе оқи бер,
Бозбалалар, қолға алып.
Мүны оқыса кім танып,
Жүрегіне от жанып.
Сөзді үғарлық жан тапса,
Айтса жарар эн салып.
Өлең жиған тырбанып,
Ән үйренген ырғалып.
Сорлы Көкбай қор болды-ау,
Осыншадан қүр қалып,—

осы екі өлеңнің екеуіне де қатысты дей аламыз. Сонда 
Абайдың «бозбалалар қолға алып» оқысын дегенін ға-

103



шығыңа хат жазсаңдар, осындай қылып жазыңдар, жә- 
не одан осындай жауап к.үтіңдер деген акыл-кеңес бер- 
ген деп түсінуге болады.

Сүйгеніне ғашыктық сезімін хатпен білдіру казақ 
арасында ол кезде әдет болған нәрсе. Жігіттін, сәлем 
жолдап отырғаны да ғашық қызына бетпе-бет келмей, 
айтар сөзін өзі оңаша отырып, тебірене ойланған, сағы- 
ныш сезіміне әбден беріліп, ғашығына ынтық болған 
ынтызар қалпын байқатады. Жас жігіт сүйікті қызын 
жар етуді армандайтынын ақтарылып айтып:

Бір өзіңнен басқаға 
Ынтықтығым айтылмас,—

дейді. Бұл орайда ғашығына жігіттің:

Иығымда сіздің шаш,
Айқаласып тайталас,
Лғззат алсақ болмай ма,
Көз жумулы, көңіл мае,—

деген секілді сөздермен құмарлық тілегін айтуы әбден 
қисынды. Бұл — шын сүйген, баянды махаббат іздеген 
адамның құмарлығы десе болғандай. Жігіттің хатына 
кыздың жауап сөзі оның шынайы ғашыктык сезімді 
тани алатынын, бағалай білетінін аңғартады. Жас кыз 
өз көңілін, ризалығын сабырлы, салмақты мінезбен ай- 
тады. Алайда ол ғашық жігіттің құмарлық тілегіне ке- 
лісті жауап қайырады:

Көңілің тұрса бізді алып,
Шыныменен қозғалып.
Біз — қырғауыл, сіз — түйғын,
Тояттай бер кел де алып.
Тал жібектей оралып.
Гул шыбықтай буралып,
Салмағыңнан жаншылып,
Калсын қумар бір қанып.

Бұл жігіттің ыңғайына қарай құлай кетуге бейімді- 
лікті, көнбістікті көрсететін сөздер деуге келмейді. Қыз 
ғашык жіғітінің:

Асыл адам айньшас,
Бір бетінен қайрылмас.
...Көзім жатқа қарамас,
Жат та маған жарамас,—

деген сертіне, 
пынан:

адал ниеттілігіне сенеді. Ж әне өз тара-
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Үйір қылма бойыңа,
Шыны жақсы көрмесең,—

деген түйінді сөзін алдымен анықтап айтып алады. Со- 
нан соң, барып ғашық жігіттің құмарлык тілегіне орай 
кысылмай, қымтырылмай жауап береді. Мұны сахарада 
еркін өскен, адал, ашық мінезді жастардың көлгірсімей 
көңіл білдіру, өзара сыр ашу салтына лайық сөздер деп 
қарағанымыз жөн бе? Әлде өмір көрген, жастық дәу* 
ренді басынан өткізген ақынның ғашықтардың ұяң бол- 
май, еркін болғанын құптағаны дейміз бе? Абай жігіт 
пен қыздың осы сөздерін сырт көзге білдірмей сүйғеніне 
ғана айтса болды демей, әнге салып айтса жарар деуі 
тегін емес болар. Қалайда, «Қөзімнің карасы», әсіресе 
«Қызарып, сұрланып» атты өлёңдердегі кысылып, қым- 
сыну, пәк мінезділік мұнда байкалмайды.

«Қыз сөзі» («Қиыстырып мақтайсыз») өлеңіндегі 
«Сіз — бір сұңқар», «Біз — қырғауыл, сіз — тұйғын» 
деп келетін метафора түріндеғі салыстыруларды халық 
поэзиясындағы бейнелі сезімдерді қолдану дәстүрлері- 
мен жалғас келеді десек, ал мына:

Сіз — жалын шоқ, біз — бір май,
Ыстык, сөэің кірді ішке.
Май тура ма шыжымай?!

деғендеғі салыстыруларды күнделікті тұрмыстан алын- 
ған, құлаққа әбден жағымды деумен бірге, үнемі қолда- 
ныла бермейтінін атап айтуымыз керек. Және салысты- 
рудың өзін дамытып, жалының, ыстык сөзің ішке кірді, 
тұла бойымды майдай ерітті деп келтіруі — бұл да көңіл 
аударарлык, калай десек те, осы көркем салыстырулар- 
дың алғашкылары да, соңғысы да қыздың атынан ай- 
тылған сөзде жарасымды, қазақ кызының ойлау, сөйлеу 
өзғешеліғін жақсы байқатады.

Махаббат лирикасының ең таңдаулыларының бірі — 
«Көзімнің қарасы» үнемі әнғе салып айтылып жүретін, 
халық арасында кең тараған өлең. Осы баршаға мәлім, 
көпшілік аузынан түсірмей айтып жүретін өлеңнің жанр- 
лык түрі жағынан ерекшеліғі қандай десек, оны бір сөз- 
бен бір кырынан ғана келіп айта салу жеткіліксіз болар 
еді. Неғе десеңіз бұл өлеңнің өзіндік өзғешеліғі мол. Ға- 
шығына ынтызарлығын, махаббат сезімін тебіреніп ай- 
туы, кыздың сұлулығын, жарасымды мінезін көркемдеп 
бейнелеуі жағынан оның сәлем хат түріндеғі өлеңғе жа- 
кын келетін тұстары аз емес.

Кйра көз, имек қас,
Қараса жан тоймас.
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Аузың бал к,ызыл гүл,
Ақ тісің кір шалмас.
Қыр мурын, қыпша бел 
Солқылдар, соқса жел.
Ақ етің үлбіреп 
Өзгеше біткен гүл.
Кайғың — қыс, жүзің — жаз,
Боламын көрсем мэз.
Күлкіңіз бойды алар,
Бүлбүлдай шықса әуез.
Кісімсіп дүрдараз,
Бураңдап қылма наз.
Мал түгілі басымды 
Жолыңа берсем де аз.
Не десем саған еп?
Ғашығың да қайғы жеп,
Өртенген жүрекке 
Бір көрген болар сеп.

Мінеки, осы жолдарды окығанда ғашық қызға сүйіспен- 
шіліғін айту қалпы, қыздың қасиеттерін санамалап, тәп- 
тіштеп, әсерлі етіп сипаттауы — бәрі де дәстүрлі жігіттін 
қызға жазылған хатында айтылатын сөздер деуге әбден 
ұқсайды дейміз. Мұнда ынтызарлық сезім қаншалықты 
нәзік, терең көрінсе, ғашық жарын идеал тұту, қастер- 
леу, қызығып тамсану сарыны да соншалықты күшті 
шыққан. Осындағы қыздың белін жел соқса солқылдап 
тұрады деп әсірелеп айту ауызша поэзияға лайык бей- 
нелеу тәсілі болса да, асырып айтылған демесе керек, 
өйткені осы өлеңдеғі көтеріңкі леппен айту мақсатынан 
туған әсірелеулер, айшықты метафоралар жалғыз бұл 
емес.

Исің — гул аңқыған,
Нұрың — күн шалқыған.
Көргенде бой еріп,
Сүйегім балқыған.

Осындай сөздер ғашықтық сезімнің асқақтығын біл- 
діреді деп қараған орынды.

Жөндеп те айтпадым,
Жүрегім лүпілдеп,—

деғен өлеңнің аяқ жағында айтылатын тұжырым да 
осындай байлам жасауымыз дұрыс екенін айқындай тү- 
сетін болса керек.

Осы айтылғандарды толық ескере отырып бұл өлеңге 
тағы баска қырынан да қарауға болатынын да атап ай- 
туымыз қажет. Бұған көзімізді жеткізу үшін мына тө- 
мендегі жолдарға назар аударалық:
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Өзі де білмей ме,
Көп сөйлеп созбайын.

Назына кім шыдар?
Бүрандап жүр шығар.
Касқая күлгені 
Кылады тым қүмар.
Ер емес қымсынар, 
дркім-ак, үмсынар.
Күдай-ау, бүл көңілім 
Күн бар ма бір тынар?

Арасында осындай өз бетімен отырып ішкі сырын актар- 
ғандай, ғашығын сырттай сипаттаған сөздер кездесетін- 
діктен, бұл өлеңді тікелей хат түріндегі өлеңге жатқызу- 
дың қисыны келмейтінін анық байкаймыз.
Осы өлеңде:

Ақ тамақ, қызыл жүз,
Қарағым, бетіңді аш!
Қарағым, бермен кел,
Бізге де көңілің бөл,—

деген секілді жүзбе-жүз келіп айтылғандай сөздер де  
кездеседі. Бірақ бұлар қызды сырттай сипаттайтын сөз- 
дермен алма-кезек келіп отыратын болғандықтан шарт- 
ты түрде айтылғандай кабылданады да, өлеңнің жігіт 
(автор) атынан ғашық қызға арналып айтылған, өзінен- 
өзі отырып толғанып шығарылған сөз екенін жоқка шы- 
ғара алмайды.

Сонымен түгелдей алғанда «Көзімнің қарасы» арнау 
өлең деуге лайык болып шығады.

Мұхтар Әуезов «Көзімнің қарасы» қазактың шешен 
тілімен шеберлеп айтқан сезімдерді көрсетеді,— деп
жазды,— сонымен катар Шығыс поэзиясында Навои, 
Фзули лирикасында көп орын алған үлгілердің әсері де 
жоқ емес. Бұнда жастар махаббатының нақтылы шын- 
дығынан гөрі сұлудың көркін мадақтау көп»*

Бұл пікірін жалғастыра келіп М. Әуезов: «Осы өзге- 
шеліктері бұл шығарманы «Қызарып, сұрланып» өлең- 
нің шыншылдық, дәлшілдік үлгісінен алыстатып әкете- 
ді. Анығында екеуі екі стильде жазылған бір-біріне кон
траст тәрізді өлеңдер»— деп түйіндейді. Зерттеуші 
«Көзімнің карасы» өлеңнің жанрлык табиғаты мүлдеөз- 
геше екеніне ерекше көңіл аударған. Сонымен катар 
«Көзімнің карасы» мен «Қызарып, сұрланып» екеуін са- 
лыстыра отырып, олардагы суреттеу тәсілі әртүрлі еке-

* М. О .Әуезов, Абай Құнанбаев, 149-бет.
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нін этап көрсетуі де осы өлеңдердің жанрлық сипатын, 
баяндау, суреттеу өзгешелігін тереңдеп түсінбек болған 
кісіге ой саларлық.

«Қызарып, сұрланып» өлеңінде екі ғашықтық оңаша 
кездескен шағын автор сирек ұшырасатын суреткерлік- 
пен бейнелеп, жастардың жан сезімін, ішкі тебіренісін, 
психологиялық күйін олардың қимыл-қозғалысын, туры- 
сын, жүректерінің лүпілін, көз-қарасының, кас-қабағы- 
ның құбылуын нактылап көрсету арқылы шебер 
бейнелейді. Ал «Қөзімнің қарасы» болса, ол қазақ жіғі- 
тінің атынан айтылатын хат түріндеғі арнау өлеңғе кө- 
бірек ұқсас екенін жоғарыда айттық. Хат болған соң ол 
ақынның қолынан шыққандай бола тұра, сонымен бірге 
хатты жолдап отырған жіғіттің аузынан түскендей, сол 
айтқан деуғе лайық болуы керек қой.

Абай өзі әнін де шығарып бұл өленді көпшіліктің, 
әсіресе, жастардың айтуына лайықтап жазғандықтан 
онда қазақ арасында ғашық қызға арналатын хат өлең- 
ге тән сипат-өзғешеліктер жеткілікті.

Қазақтың данасы,
Жасы улкен ағасы 
Бар демес сендей бір 
Адамның баласы,—

деғен сөздер де үлкеннің жолын, ел моиындаған дана- 
лықты сыйлауды жастарға үлгі ету жағынан халықтық 
ұғым-түсінікке жақын келеді.

«Қызарып, сұрланып»— жазба поэзиясындағы таза 
сыршылдық лириканың озық үлгісі болса, «Көзімнің қа- 
расы»— халық поэзиясы дәстүріне негізделғен әнғе са- 
лып айтатын өлең. Мұндай көпшілік жастар айтатын 
өлеңнің сөзі де әніне сай мейлінше қарапайым, тартым- 
ды келуі, халықтық үлғіге жақын болуы әбден заңды. 
«Көзімнің қарасы» Абай кезінде, өткен ғасырда ғана 
емес, бүғінгі кезғе дейін ел ішінде кеңінен таралып, жал- 
пы жұртшылық сүйіп айтатын, жанын салып тыңдайтын 
өлең болып келе жатқаны теғін болмаса керек. «Қыза- 
рып, сұрланып» екі ғашықтың кездесуін бейнелеудеғі 
әдемі психолоғизм, олардың көңіл күйін, ішкі сезімін те
рец ашып көрсетудегі көркемдік шеберліғімен айрықша 
көз тартады.

Өлеңде жастардың алғашқы махаббатыйа лайық 
шынайы ынтықтық, пәк сезімділік, әдептілік, сыпайы- 
лық, ұялшактық — бәрі олардың қимыл-қозғалысы, бет 
пішінінің өзғеріп-кұбылуы арқылы нақтылы сипат алып, 
ғашықтардың жолығып тұрған сәтін көзге айқын елес-
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тетіп тұтас бір көрініс-сурет жасалған. Ал сөз қолдану 
тәсілі жағынан алсақ, ғашық жастардың бойын билеғен 
махаббат сезімін әрекет үстінде танытып, тұла бойында- 
ғы әр өзгеріс, қимыл-қозғалысты аңғартатын, көбінесе 
көсемше түріндегі етістіктен жасалған сипаттама сөз- 
дер — эпитеттер молынан пайдаланылған.

Кызарып, сурланып,
Лупілдеп журегі 
Өзгеден урланып...
Журекпен алысып...
Дем алыс ысынып,
Саусағы суынып,
Белгісіз қысылып,
Пішіні қубылып,
Иығы түйісіп,
Төмендеп көздері.
Үндемей сүйісіп,
Mac болып өздері...
Жүрекке қуйылып,
Жан рахат бір сәуле.
Жүрегі елжіреп,
Буындар босанып,
Рахатпен әлсіреп,
Көзіне жас алып...

Өлеңде бастан-аяк ғашық жігіт пен қыз өзді-өзі, оңа- 
ша тұрған қалпында, тіпті екеуін бөлмей, бір кісідей 
етіп, бірыңғай сөздермен сипатталғаны байқалады. Тек:

Жанында жапырақ,
Үстінде жүлдыз да,
Елбіреп-қалтырап 
Жігіт пен ол қыз да,—

деген шумакты окығанда олардың жанындағы жапырақ, 
аспандағы жұлдыз әдемі салыстыру арқылы елес береді. 
Жіғіт пен қыздың өздері құсап ағаштың жапырақтары 
да, жұлдыздар да елбіреп, қалтырап тұрғаны — табиғат 
көрінісімен адамның көңіл-күйінің ұқсас болуы — сезім- 
әсерімізді күшейте түсетін көркемдік тәсіл. Осындағы 
детальдар ғашықтардын кездесуі қай жерде, қай мез- 
гілде болғанын да нактылай түседі. Аулакта, жапырағы 
қалың ағаштың жанында, кеш батып, қараңғылық түсіп 
аспанда жұлдыздар көрінген мезгілдеғі кездесу екенін 
аңғара аламыз. Бірақ бұл бір рет қана елес берғен көрі- 
ніс. Біздің назарымызды түғелдей өзіне аударатын — екі 
жастың көңіл күйі, пәк таза ғашықтық сезімі, жүреғінің 
лүпілі.

Сағынысып кездесіп тұрған ғашық жастардың жан 
дүниесін сипаттау арқылы бірден оқырманды еріксіз ел-
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тітіп әкететін және түгелдей дерлік психологиялық тұр- 
ғыдан өте әсерлі, сезімге толы суреттеме болып келетін 
осы өлеңнің ең соңында өтіп кеткен жас шағын есіне 
алған автор бейнесі бір сәт елес береді.

Жүйрік тіл, терең ой,
Сол күнде қайда едіқ?
Ғашыща мойын қой,
Жеңілдің, жеңілдіңі

Өлеңнің бұлайша тиянақталуы оған жаңа тосын бір 
сарын қосып, қамтылған көркемдік уақыт аукымын ке- 
ңейте түседі. Өте тартымды бейнеленген екі жастың ма- 
хаббатынан баска дүниені мүлде ұмытқан оқырман енді 
басқа бір жайға көңіл ауып селт еткендей болып, ақын- 
ның бір кезде өз жүреғін тербеткен сезім күйін де аңға- 
рып және сол жас шағына алыстан көз салып ойға шом- 
ған кейінгі калпын да байкай алады.

«Есіңде бар ма жас күнің» дейтін өлеңінде де махаб- 
бат тақырыбын өтіп кеткен жас шағын еске ала отырып 
толғайды:

Махаббат, қызық, мал мен бақ 
Көрінуші еді досқа ортщ.
Үміт жақын, көңіл ақ,
Болар ма сондай қызық шақ?
Құдай-ау, қайда сол жылдар,
Махаббат, қызық мол жылдар?!
Ақырын, ақырын шегініп,
Алыстап кетті-ау қүрғырлар.
Квзіме жас бер, жылайын,
Шыдам бер, сабыр қылайын.
Жаралы болған жүрекке 
Дауа бер, жамап сынайын.

Өткенді бір сәт қызықтап, оны жылы сезіммен ойға 
алған акын сол жылдардың қайта оралмайтынын «кұр- 
ғырлар» деп жеңіл әзілмен айтады. Өткенге өкініш біл- 
діріп отырса да, мұңды сезімге бой алдырмай, көңілін 
тындыруға, жұбаныш етуге, төзімді болуға бейім екенін 
анык байкаймыз.

«Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында», «Асқа, тойға 
баратұғын» өлеңдерінде махаббат тақырыбы өзгеше қы- 
рынан баяндалған. Алғашкы өлеңінде халык арасында 
жиі кездесетін әйелді малға сату әдетін сынау үшін 
кыздың трағедиялык өлімі тек тілге тиек етілген, және 
бұл уакиға бұрынғы хандык дәуірде болған делінген. 
Жас кызды малға сату, шалға беру өтіп кеткен заман- 
ның ісі, казіргі кездеғі ұғым-түсінікке үйлеспейді деген
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ойын айкындай түсу үшін осы сюжетті өлеңнің беташа- 
ры ретінде алған. Сонымен бірге осы сюжет арқылы, 
малы бар бай адам ғана емес, тіпті хан болса да, кәрі 
мен жастың арасында махаббат болмайды деген түйінді 
пікірін дәлелді етіп жеткізеді.

Жас кыз бен оны мал беріп сатып алуға тырысатын 
кәрі шалдың бейнесін бір-біріне қарама-қарсы қойып, 
шендестіру тәсілімен суреттеғені өте әсерлі:

Біреуі — көк балдырған, бірі — қурай,
Бір жерге қосыла ма қыс пенен жаз.

Жайнаған көк балдырған қыздың балама бейнесі 
болса, жапырағы жоқ сидиған қурай — шалдың балама 
бейнесі. Көркем символ ретінде алынған жаз бенен кыс- 
тың алғашқысы балғын қыздың үлбіреген нәзіктіғі, сүй- 
кімділіғі секілді сипаттарын да елестетсе, соңғысы 
зорлықшыл шалдың мейірімсіз-қаталдығын да тұспал- 
дап аңғарта алады. Қызды айтқанда Абай «ет жүрек», 
«жас жүрек» сияқты сипаттамаларды алса, шалды мето
нимия тәсілімен «қартайған қу сүйек» деп бейнелейді.

«Асқа, тойға баратұғын»— түгелдей аңыз сюжетке 
кұрылған баллада түріндеғі өлең. Оқиға ескі шапқын- 
шылық заманда болғандай десек те тартымды, жедел 
дамып, шиеленісіп, бірден қызықтыра түседі. Жас жігіт 
қалыңдығын, той жасап, алғалы жүрғенде кенеттен елді 
жаудан қорғауға жорыққа аттанып кетеді. «Тірі адам- 
ның ісі — үміт» деғен автордың сөзі біздін көңілімізғе 
медеу болып, сенім білдірғендей. Ойын-тойға асығып 
жүретін жас жігіт енді өзінің үйлену тойын өткізетін ке- 
зін асыға күтуғе мәжбүр болады. Тез қайтып оралуға, 
қалыңдығын құшуға ынтық, Бірақ осы жерде автордың:

Ашқсаң да, шырағым,
Саған деген қүданың 
Жазылған қандай жарлығы.
Есіткен жоқ қулағың,—

деген алдағыны болжаудың қиындығын ескертуі біздің 
көңілімізғе үміт пен бірғе күдік те ұялатады. Қалыңды- 
ғы ғашық жарын күтіп қала береді, ол майданнан қай- 
тып оралысымен қосылмақ ниеті бар. Қалыңдықтың 
күні-түні дамыл таппай күткенін көзге айқын елестету 
үшін қолданылған көркемдік деталь — оның тойға кие- 
тін ак көйлеғін тіғіп дайындап қоюға асығуы. Бұл тұста 
тағы автордың сөзі араласады:

Сен асыққан екен деп,
Алла эмірін өзгертпес.
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Айтщаның болар ма екен деп,
Мен қорқамын, көз жетпес.

Бұл сөздер кызға айтылғандай болғанмен, окырман- 
дарға (тыңдаушыларға) да айтылғандықтан енді үміті- 
мізді бұрынғыдан да азайтып, күдікті зорайтқандай эсер 
етеді. Бұдан кейін уақиға желісі шарықтау шеғіне же- 
тіп, күрт өзгереді, трағедиялық жағдайға ұласады. Ав
тор келте қайырып, жас жіғіт «жаудан өлді ар үшін» 
дейді. Бұл хабарды естіғен қалыңдығы да өмірмен кош- 
тасады. Бұл жағдайды автор қыска ғана;

Ақ көйлекті бітіріп,
Кебінім деп киді, өлді,—

деген сөздермен білдіреді. Шапшаң, жедел өрістеғен, бі- 
ресе үміт, біресе күдік, күмән туғызған уақиғаның аяғы 
трағедиямен бітеді. Осы шығарманың сюжетінде қандай 
ерекшелік бар деғенде, баяндалып отырған өте сирек 
кездесетін жағдай екенін айтар едік. Әрине, жас жіғіт- 
тің майданда қаза табуы өмірде кездесіп тұрады. Ал 
сарғая күткен сол ғашық жарының қаза болғанын есті- 
ғенде калыңдығы өмірден үзілді-кесілді күдер үзіп, өлім 
құшағына кіруғе бел байлауы — сөзсіз, тосын жағдай. 
Алайда Абай қыздын өлімін таңғажайып іс етіп көрсет- 
пейді, өлеңдеғі қайғылы сарынды коюлатпайды. Жігіт 
елін қорғап, «ар үшін» өлді десе, оның қалыңдығы ға- 
шықтық сезімі өте күшті болғандықтан махаббаттың 
құрбаны болды деғенғе меңзейді:

Қол жетпеген некені 
Сүйіп кеткен жан екен.
Шыны гашық жар болса.
Неге өлдім деп налымас.

Және де ақын оқырмандарды да болған жағдайды — 
қалыңдықтың кайғылы тағдырын ойласуға шақырған- 
дай:

Көзің неге жетеді —
Косылмақ онда бар ма екен?—

дейді.
Абай он-ақ шумақ өлеңғе соншалық шиеленісі мол 

уақиға сыйғызып, жігіт пен оның қәлыңдығын әрқилы 
күйғе түсіріп, нақтылы іс-әрекеттерін көрсету арқылы 
айкын мінездеп, бейнелеп береді. Ақын бір жағынан 
уакиғаны баяндаушы да, екінші жағынан сипаттап 
отырған кейіпкерлермен тілдескендей сөйлесіп кететін, 
кейде оқырмандарға тіл қататын, сауал қоятын түсінді- 
руші, бағалаушы да. Сондықтан бұл өлеңді сюжеті бар,
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құрылысы күрделі кіші-гірім драмалық поэма немесе 
трагедия іспетті шығарма десек те болғандай.

Абай ғашық жастардың жан дүниесін, ішкі сезімін, 
көңіл күйін, іс-әрекетін кандай нанымды бейнелесе, 
сырт көрінісін, кескін-келбетін, бой-сымбатын сонша* 
лықты келісті, әсерлі сипаттайды. Ақынның сұлу қыз- 
дың портретін суреттеуі айрықша көз тартарлық.

Қыздың бой тұлғасын, сымбатындағы сипат-ерекше- 
ліктерді ақын жекелеп айтып, көркемдеп бейнелейді. 
Бұл жерде ол қазақ поэзиясындағы осы бір өзіндік оқ- 
шау өзгешелігі бар өрнекті қызықтап, сол әдісті ұста« 
нады.

Абайдың ақындық шеберліғін айтқанда оның сұлу 
қыздың портретін сөзбен мүсіндеуі әр кез тілғе тиек бо- 
лып келеді. Бұл мәселеге қатысты ерекше көңіл қояр- 
лық, кейде талас пікірлер туғызатындай жайлар бар- 
шылық. Алдымен ақынның осы тақырыптағы ауызға еқ 
көбірек алынатын өлеңіне назар аударалық:

Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы,
Аласы аз қара көзі нүр жайнайды.
Жіңішке қара қасы сызып қойған,
Бір жаңа үқсатамын туған айды.
Маңдайдан тура тускен қырлы мүрын,
Ақша жүз, ал қызыл бет тіл байлайды.
Аузын ашса, көрінер кірсіз тісі,
Сықылды қолмен тізген, іш қайнайды.
Сөйлесе, сөзі эдепті әм мағыналы,
Күлкісі бейне бүлбүл қүс сайрайды.
Жүп-жүмыр ағ; торғындай мойыны бар,
Үлбіреген тамағын күн шалмайды.
Тақтайдай жауырыны бар, иығы тік,
Екі алма кеудесінде қисаймайды.
Сорақы үзын да емес, қысқа да емес,
Нәзік бел тал шыбықтай бүрандайды.
Етіндей жас баланың білегі бар,
Әжімсіз ақ саусағы іске ыңғайлы.
Колаң қара шашы бар жібек талды,
Түрғандай толқын үрып көз таңдайды.

Акын сұлу кыздың портретін сөзбен мүсіндеғенде 
көркем детальдарды тірек етеді, яғни, оның бет-пішінін, 
дене бітімін мүшелеп санамалап сипаттау тәсілін қолда- 
нады. Оларды рет-ретімен сипаттауы да көңілге қоным- 
ды: ақ маңдайынан бастап, қара көзін, жіңішке қара 
касын, қырлы мұрынын, ал кызыл бетін, аузы мен тісін 
(соларға қоса сөз сөйлеуі мен күлкісін де), жұм-жұмыр 
мойнын, үлбіреген тамағын, жауырыны мен иығын, бой-
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тұлғасы мен жіңішке белін, нәзік білегі мен ак сауса- 
ғын, ең соңында жібектей төгілген қара шашын бірінен 
кейін бірін түгелдей тізіп, әр түрлі теңеу-салыстырулар 
қолданып бейнелеп шығады. Сұлу қыздың көркін, кел- 
бетін, сымбатын бейнелеуде Абай оның бет-пішініндегі, 
бойындағы көзге түсетін жекеленген өзгешеліктерін; кө- 
зін.касын, аузын, мұрнын, мойнын, басқа дене мүшелерін 
бөлек-бөлек сипаттайтын қазақтың халық поэзия- 
сында әбден орныққан акындык дәстүрді бір сәт қызық- 
тайды. Бұрынғы ақындармен шеберлік сынаскандай 
болса да, ол бұл тәсілді өзінше өрнек тауып ұтымды 
колданады. Осы өлеңге ілтипатпен зер салып қарасақ, 
Кыздың бейне-тұлғасын, сымбатын ссылай мүсіндеудің 
йуыз әдебиетіндегі дәстүрлі бейнелеумен тікелей жал- 
ғастығы бела тұра, сонымен қатар өзіндік өзгешелігі 
бар екендігін аңғарған болар едік. Өлеңнің ең басын- 
дағы:

Қаңтаған ақ күмістей кең маңдайлы,—

деп нақтылы, өзінше келістіріп келтірілген теңеуден де, 
және;

Аласы аз қара көзі нұр жайнайды,—

дегендегі көздің аласы аз деп сипаттаудан да Абайдың 
вз стилі, сөз қолданудағы өзгеге ұқсамайтын қолтаңба- 
сы айқын танылады. Осындағы «Қақтаған ақ күмістей» 
деп кыздың маңдайын сипаттайтын теңеуге зер салсақ, 
мұның мағынасы өте бай екенін көреміз. Бұл теңеу сұлу 
қыздың маңдайының ақ, кең деп тікелей көрсетілген си- 
паттарымен қатар жарқыраған, жазық, нәзік, ешбір мін- 
сіз, көз тартарлық көркем деген сияқты талай қасиетте- 
рін де қоса аңғартады. Ал қыздың сызып қойғандай 
жіңішке қасын жаңа туған айға ұқсатамын дегенін ал- 
сақ, бұдан ақынның өз тұлғасы, ақындық бейнесі және 
айқын елес береді. Ақынның сол өзі суреттеп отырған 
кызға тамсанып, тамашалап қарағандай қалпын, ішкі 
көңіл күйін, эстетикалық сезім-әсерін байқататын «тіл 
байлайды», «іш қайнайды» деген сияқты сөздерді де кө- 
ңіл аударарлық. Жібектей қолаң қара шашы «тұрған- 
дай толқын ұрып көз таңдайды» деген салыстыруда да 
осындай өзінше нақтылап суреттеудін, өз катынасын 
көрсетудің ізі жатыр. Және мұнда «Нәзік бел тал шы- 
бықтай бұраңдайды» деген сипаттамадағыдай қыздын, 
пішінін, сымбат-көркін жандандырып, қимыл-қозғалы- 
сымен көрсетуге ынталылық байқалады. Ал, ақ саусағы 
«іске ыңғайлы» деген сипаттаманы алсак, бұл Абапдың
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қыздың сұлулығын оның іскерлігі, өнерпаздығымен ұш- 
тастыра бейнелеуге ұмтылуына дәлел болғандай. Қыз- 
дың пішініне тән сипат-белгілерді акын жай ғана жіпке 
тізгендей санамалап, калыпты сөздермен айтып отырған 
жоқ, бейнелеу, салыстыруын өзінше өрімдеп, арагідік 
болса да өз сезім-әсерін, толғаныс-тебіренісін де бай- 
қатып отыр. Енді осы өлеқнің жалғасы деп саналып 
келген, ал кейінгі кезде (1977 жылғы жинақ) «марына-» 
сына карай дербес алынды» (357 бет) деп белек басыл- 
ған екінші жартысын еске алалык:

Кандай қызда лэззат бар жан татпағйн?
Сулуы бүл заманныц тек жатпаған.
Он сегіз, он тоғызға келгеннен соң,
Алмасы өкпе болар қол батпаған.
Бүлардың кейбірінің мінездері 
Ешнэрсе көрмегенсіп бүртақтаған.
Кейбірі жайдары, ашық боламын деп,
Орынсыз адамдармен жыртақтаған.
Әуелден сүлу жайы бізге мэлім:
Жігітті жүрт мақтаған қыз жақтаған.
Кей жігіт мақтан үшін к,ылык, қылмай,
Бойына майдалықпен сыр сақтаған.
Кей жігіт арсыздықпен үятсынбай,
Колы жетпес нэрсеге тыртақтаған.
Орынды іске жүріп, ой таппаған.
Не болмаса жүмыс қып мал бақпаған.
Қасиетті болмайды ондай жігіт,
Әншейін к,үр бекерге бүлғақтаған.

Мұхтар Әуезов «Қактаған ак күмістей кең маңдай- 
лы» өлецін осы келтірілген екінші жартысымен бірге 
тұтас бір өлең деп санап, солай талдаған. М. Әуезовтың 
осы өлеңге берген бағасын, айткан сын-пікірін дұрыс тү- 
сіну үшін мұны ескермей болмайды. М. Әуезовтың осы 
бағалауында, талдауында сын айту жағы басым болса 
да, Абайтануға ерен еңбек сіңірген білгір зерттеушінің 
айтқан пікірін аттап өту жол емес, қалай да мәселенің 
байыбына бару үшін ойласу дұрыс. «Дәл осы өлеңнің 
тұсында, Абай әйел жынысына казакы көзбен, әсіресе 
бойжеткен кызға феодалдык орта карайтын көзбен қа- 
рағандай болады. Сол себепті, сұлудың жүзін бізге ай
тып беріп отырған акынның көзі көбінше кыз көре кел
ген жігіттің, келін айттыра келген кұданың көзкарасы 
сияқты.

Нактылы дәлдік болғанмен ішкі сезім сыры жок шы- 
ғарма көрінеді. Белдеуге сұлу атты байлап койып, мү- 
сін-тұлғасына көлденеңнен қарап отырған бағалаушы- 
ның мінезін аңғарамыз.

Кейінірек жазылатын «Ат сынын» осы кыз суретінің
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тұсында еріксіз еске алуға тура келеді. Онда да аттын 
кекілі, құлағы, қабағы, мойны аталып келіп, ұлы денесі 
сипатталып кетеді. Бірақ, атқа солайша сырт мүсінін 
санап, сынау қаншалықты қонымды болса да, адамзат- 
ка қолданған әдіс оншалық орынды емес»*.

Алдымен М. Әуезовтың осы өлеңді «нақтылы дәлдік 
болғанмен ішкі сезім сыры жоқ шығарма» деуін бұл 
көркем туындының кемшілігінен ғөрі өзіндік өзгешеліғін 
көрсеткен деп түсінғеніміз жөн сияқты. Өйткені, өлең- 
деғі негізгі мақсаттың өзі қыздың бет-пішінін, келбетін, 
сымбатын, сыртқы көрінісін сөзбен бейнелеу ғой. Ал 
осының өзі де айрықша көркемдік шеберлікті талап 
ететіні анық. Және поэзияда адам портретін нактылап 
бейнелеу қиын екендіғі, сондыктан сирек кездесетіні 
талай айтылып, дәлелденіп келеді. Лессинг өзінің әйғілі 
«Лаокоон» атты еңбеғінде осы мәселені арнайы сөз етіп, 
адам портретін бояумен жасайтын қыл қалам шеберле- 
р і— суретшілер болмаса, ақындардың адамның пішінін, 
бет әлпетін нақтылы бейнелеумен әуестенуінің өзі тіпті 
артық нәрсе, қолдан келмейтін іске уақыт кетіріп, босқа 
әуре болу деуғе дейін барған. Гомерден бастап ақындар 
адам портретін нақтылы сипат-белгілерімен көзге айқын 
елестетерлік етіп тікелей көрсетуден ғөрі, адамның 
алатын әсері арқылы, біреудің сүйсінген сезімі, жақсы, 
жағымды деп) санауы арқылы, әйтеуір қалайда сондай 
бір жанама тәсілдер арқылы сипаттау жиі кездесетінін 
жан-жақты талдап, дәлелдеп айтады. Орыс, еуропа 
поэзиясында шынында да адам портретін бейнелеу өте 
сирек кездеседі. Ал қазак поэзиясында, өлеңдер мен 
поэмаларда, ғашықтық жырларда әйелдің, сұлу қыздың 
портретін сөзбен мүсіндеу — кеңінен өріс алған дәстүр. 
Ендеше Абайдың қазақ поэзиясында қалыптасқан осы 
дәстүрге назар аударып, өлең тілінің сөз өрнектерін мол 
пайдаланып сұлу қыздың кескін-келбетін, бой сымбатын 
бейнелеуде өнер өлшесіп байқағаны таңқаларлық іс 
болмаса керек. Қалай бағаласақ та, бұл салада Абан- 
дың өнегелі еңбегі бар екені даусыз. Әуезов те өлеңнің 
сұлу қызды сипаттайтын алғашқы жағын «күшті бөлі- 
мі» деп бағалап, екінші бөлімін көбірек сынаған;

«Рас, кейінгі жолдарында дәл осы қыздың өзін айт- 
паса да, жалпы қыздарға сол Абай кезінде, патриар- 
халдық-феодалдық ортада айтылып жүретін арзан, үс 
тірт, әділетсіз сындар айтылады. Онда да Абай қызды 
міней түсіп, ақылдың салмағын жіғітке айтады. Қыздыц

♦ М. 0. Әуезов, Абай Құнанбаев, 106-бет.
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іс-әрекетінен айтылатыны — тек «іске ыңғайлылығы» 
деуге ғана болады.

Осылайша әйелдің сырты мен ішін екі бөліп алған- 
дыктан өлеңнің жалпы кұрылысында тұтас бітімді бір- 
лік болмай қалған. Өлеңнің алғашкы күшті бөлімі си- 
паттау болады да, екінші бөлімі көпке мәлім, орташа 
шындыктарды ақсақал ортасының аузымен сынап, 
акыл-өсиет етіп айтуға ауысып кетеді.

Екінші бөлімі Абайдың бұл өлеңін композициялық 
тұтастық, көркемдік күйден айырып, әлсіздікке ауысты- 
рып әкетеді. Оның себебі өлеңнің бас жағы бір тақы- 
рыптан басталып, аяқ жағы екінші бөлек тақырыпқа 
ауысқаннан. Әуелде іш пен мінез жоқ, тек сырт болса, 
кейін сьірт жоқ, тек мінез аталады. Басында сұлулыкка 
сүйсіне сөйлеп, кейін ұрсып тоқтайды. Сондай екіұдай- 
лылық сырткы түрден, ақындык теңеу лексикасында ай- 
қын көрінеді. Күлкісі «бұлбұлдай» деп «іш қайнататын» 
жарастық тауып отырған ақын, кейінгі бөлімде «жыр- 
тақтап», «тыртақтаған» деген тәрізді, келісімге шалғай, 
ұрыска жақын сөздерді қолданады *.

Әуезов өзінің сын пікірін өлеңде тұтастық жоқ, маз- 
мұнында екі бөлімнің сарыны мүлде екі басқа қарама- 
қарсы болуынан туған қайшылық бар деген тұжырымға 
тірейтінін көреміз. Мейлінше өткір, өтімді айтылған осы 
пікір 1977 жылғы жинақта өлеңді екіге бөліп, «Қандай 
қызда ләззат бар жан татпаған?» деп басталатын екінші 
бөлігін өз алдына жеке өлең етіп басуға тірек болғаны 
анық емес пе? Бірақ Әуезовтың өзі «Қақтаған ақ кү- 
містей кең маңдайлы» екіге бөліп тастауға тиісті өлең 
деп айтпаған ғой. Ал екіге бөліп, екі өлең қылып бас- 
қанда осыдан ұтканымыз бар ма?

Әрине, өлең екіғе бөлінғен соқ екеуінде ақын көңіл 
күйінің екі түрлі сәті, әр кезеңі көрінгендей болады. 
Толғанып отырған бір уақыттағы біріне-бірі ілісе, тай- 
талас келген екі сарындай емес. Ал өлең тұтас алынған- 
да, әр қырынан қарап, әркелкі айтылған қарама-қарсы 
пікір, кереғар сезім-әсер шарпысқандай болады. Қыз- 
дың сұлулығын тамашалап, идеал түрінде бейнелеу өзін- 
ше ұтымды десек те, ақынның бір сәт іркіліп, толкуы, 
өмірде сұлулық пен мінезділік, тұрақтылық, адамның 
бойында бірдей кездесе бермейтінін ойлап, өкініп-күйі- 
нуі де табиғи нәрсе емес пе? Ендеше осы өлеңдегі тосын 
нәрседей көрінғен қарама-қайшылык өмір шындығынан 
алыс деп үзілді-кесілді айта аламыз ба?

* М. О. Әуезов. Абай Құнанбаев. 106—107-беттер.
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Шынында да ақын қарадан қарап отырып, ойда жоқ 
жерден қыздардың мінезіне күдікпен қарап, жұлып ал- 
ғандай:

Қандай қызда ләззат бар жан татпаған.
Сулуы бүл заманның тек жатпаган,—

деп ала жөнелгеннен гөрі алдымен кыздың сұлулығын, 
әдемілігін сүйсіне бейнелеп, сырт пішінін, көркін қызық- 
тай келіп, әттең, көркіне үнемі мінезі сай келе бермейді- 
ау деп өкініш білдірғені қисынды емес пе? Тыңдаушы- 
сын сұлу қыздың келісті портретін көзіне айқын елесте- 
тіп, елітіп барып, бірақ осындай көз тартарлык көрк! 
бар сұлудың бәрі ұстамды, мінезі болмайды деп сақтан- 
дырғандай айтуы әлдеқайда әсерлі ғой.

Ә дегенде көрінер сулу артық,
Көбі көпшіл келеді ондай щаншык,,—

дегенді басқа өлеңдерінде де ашынып айтатын Абайдың 
сыншыл ойы сұлулықты мақтап, мадақтаған сөздерімен 
жарыса келіп, өлеңнің екінші бөлігінде ақынның ішіне 
сыймай, кемерінен асып бір төгіліп сыртка шыққандай 
эсер етеді емес пе? Өлеңде екі түрлі сарын ұштасып ке- 
луіне орай жағымды сипаттаулармен қатар оғаш мінез- 
қылықты сынап-шенеп айтатын тұста кездесетін накты- 
лы мағыналық сипаты бар «жыртақтаған», «тыртакта- 
ған» деген сияқты еліктеуіш (дыбысқа, немесе әрекет- 
қимылға еліктеп жасалған) сөздерді де басы артык 
сөздер демесек керек. Шығарма бірыңғай, бір сарынды 
келмей, екі түрлі сарынды шендестіру — мұның өз ар- 
тықшылығы бар. Мұндай тәсіл поэзиялық шығармада да, 
әсіресе музыкалық туындыларда да кездесіп отырады.

Сұлу қыздың портретін көркем бейнелеген Абайдың 
тағы бір өлеңі — «Білектей арқасында өрғен бұрым». 
Бұл өлеңінде Абай халықтык, сұлулық, әдемілік жайлы 
ұғымдардың ұлттық өзгешеліктерін, терең көркемдік 
мәнін айрықша шеберлікпен ашып береді. Ұлы ақын 
бұрыннан қалыптасқан түсініктерді, сөз өрнектерін кай- 
талап қана қоймайды. Соларды пайдалана, колдана 
отырып, халыктың эстетикалық ой-санасындағы бағалы, 
құнды с^паттар/іы өзінің ақындық дүниетанымымен ұш- 
тастырып әкетеді.

Өлеңді «Білектей арқасында өрген бұрым» деп бас- 
таған акын, қыздың өріп қойған бұрымын қимыл-қозға- 
лыс үстінде көзге елестетіп, «Шолпысы сылдыр қағып 
жүрсе ақырын» деп, құлағымызға сыңғырлаған үн естіл- 
гендей эсер береді. Қызды қара көз, ақ тамақты, кара
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касты, ак етті, ашық жүзді, бұраң бел, кішкене аяқ се- 
кілді калыпты салыстыруларды қолданып сипаттаса да, 
ақын өлеңді оқыған адамға сол қызға жанасып, жақын- 
дай келіп, оның көркін аныктап көрғендей эсер беруғе, 
сондай бір көңілі толқыған күйғе түсіруғе күш салады. 
Қыздың кара көзі жүректі жылытқандай болуы да 
окырманды елеңдеткендей болса,

Сулу қыздың көріп пе ең мундай турін?...
Түсі әдемі көріп пе ең қыздың жайын,—

деп тура каратып айтуы оған тікелей эсер етеді.
Осы әсерді тағы да күшейтіп, акын өзі сондай сұлу 

кызды:

Боламын да турамын көргендей-ак, — 

деп, үстемелей түседі.
Барған сайын кыз бейнесін оқырманға жакындатып 

кыздың пішінін, тұлғасын ол жуықтап бетпе-бет келіп 
өз көзімен көрғендей, колынан ұстап, жүзіне үңілғендей 
қып, соған илавдьірғандай:

Егерде қолың тисе білегіне,
Лупілдеп к,ан соғады жүрегіңе.
Бетіңді таяп барсаң тамағына,
Шымырлап бу енеді суйегіңе.

Сұлу кызға осынша елтітіп, төндірғендей болса да, 
осы суреттеуде ешкандай тұрпайылык жоқ, эдеппен та
на көрінғен сезім нэзіктіғі бар.

Мұнда дайын әдеби үлгіні пайдаланғандыктың ешбір 
ізі көрінбейді. Осының өзінен біз Абайдың эйел бейне- 
сін суреттеуде алдына кандай мақсат қойғанын да аңға- 
рамыз. Ол казак поэзиясындағы эйелдің сұлулығын көр- 
кемдеп сипаттайтын үлғіні кұптай отырып, осы бағытта 
жаңаша ізденістер керек екенің жақсы түсінгенін бай- 
каймыз.

Поэзиядағы сөзбен бейнелейтін адам портретінің 
киындығы — алдымен оның жекелеғен сипат-белғілер 
негізінде жасалатыны болса, оның үстіне тұтастай ал- 
ғанда мелшиген тас мүсінге ұксап кетуғе бейімділігі. 
Абай қыз портретін бірыңғай тэптіштеп сипаттауды мөл- 
шёрден асырмай, окырманнын. көңіл күйіне эсер етуге 
көбірек мэн беріп, сирек кездесетін көркемдік шеберлік 
танытады.

Бір назар аударарлык нэрсе — казақ қызының пор- 
третіне тән ерекше белгі ретінде Абай осы өленінде ер- 
ген бұрымға сэн беретін сылдырлаған шолпы екенін тап
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басып дәл көрсеткен. Мұхтар Әуезов «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясында Тоғжанның портретін бейнелегенде 
шолпысының сылдырын жас Абайдын жүрегін толкьіт- 
кан сикырлы күші бардай етіп үлкен мән беріп арнаиы 
суреттейтінін білеміз.

Шолпының әдемі сылдыры жас кыздың қимыл-козға- 
лысының, жүрісінің бір ажырамас белгісіндей көрініп, 
Абай мен Тоғжанның алғашкы кездескен сәттері сурет* 
телгенде-ак біздің көңілімізге берік ұялайды. Шолпы- 
ның дыбыстык әсері жас кыздын, қимыл-қозғалысының 
айрықша келісті сәнділігін көзге елестетеді.

Әуезовтың бұл тұста Абайдың өз өлеңімен үндес шы- 
ғуы әбден заңды ғой. Ал Мағжанның да «Шолпы» атты 
әдемі лирикалық өлең жазғанын Әуезов, сөз жок, біл- 
ген. Мәселе, әрине, тікелей сабақтастық іздеуде емес, 
кең мағынасындағы әдеби дәстүр жалғастығын ескеруде.

Көлемді прозалык шығармада қыздың мінезі, іс-әре- 
кеті, қимыл-козғалысы жан-жақты бейнеленетіндіктен 
мұндағы портреттің ауқымы кеңірек. Бірақ сөзбен мү- 
сінделіп берілгендіктен ол портрет те көркемдік деталь- 
дар — жеке сипат-белгілер арқылы жасалады. Осының 
өзін кемшілік деп карамай, өзгешелік деп санау орынды.

Қылқалам шебері кейіпкердің түсін түстеп, кескін- 
келбетін көзбен айкын көретіндей түрлі бояумен нақты- 
лы бейнелегендіктен онда портреттің өзгеге ешбір ұкса- 
майтын даралық сипаты басымырақ болады. Және 
адамның бет-пішіні, келбеті калайда толық, бүтіндей 
алынады. Ал әдеби шығармадағы портреттің касиеті 
өзінше бөлек, мұнда сурет өнеріндегі портретке К а р а г а н 
да кейіпкердің бет-әлгіетін, кескінін оқырманның ойша 
толықтырып көзге еркін елестетуіне мүмкіндік молырақ.

Суреткерлік шеберлігі 
(табиғат көріністері)

Абайдың табиғат лирикасы үлгісіндегі өлеңдерінде 
акынның ой-сезімі, жан дүниесі де терең ашылған. Ол 
өзінін шығармаларында жыл маусымдарын: қысты, күз- 
ді, көктем мен жазды қайталанбас, соны бояулармен 
бейнелеп берді. Туған ел табиғатын сипаттауда оның 
суреткерлік шеберлігі айқын аңғарылады. Абай пейзаж- 
ды адамның тұрмыс кешетін табиғи ортасы, мекен-жайы 
ретінде ала отырып, әлеуметтік өмірмен, қазақ халқы-
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ның көшпелі тұрмысымен тығыз байланыстыра көрсе- 
теді.

Табиғат лирикасының ішінде өзгелерден тақырыбы 
жағынан окшаулау тұрған өлең — саятшылық өнерді 
өте көркем, келісті бейнелейтін «Қан сонарда бүркітші 
шығады аңга». Осы кепшілікке белгілі өлеңнің мазмұ- 
нына, ондағы оқиғаның баяндау тәсіліне аз-көп зер сал- 
сақ, кейбір жайларға көңіл аударуға болар еді. Алды- 
мен өлеңді көрнектілігі, айтылған жай, оқиғаны айқын 
көзге елестетерліктей нақтылығы жағынан алғанда сөз- 
бен салынған әдемі сурет дерлік екенін айтсақ болар. 
Бірак бұл қимыл-козғалыссыз тұрған сурет емес, әре- 
кетке толы, талас-тартысқа, бетпе-бет айкаска құрылған 
драмалы оқиға. Өлеқде сол оқиға бірден басталып, саят- 
ка шығатын қансонар дейтін жаңа қар жауғаннан ке- 
йін аңның басқан ізі айқын көрінетін кезді күтіп жүрген 
бүркітші баптаған құсын алып, атына мініп, тауға қарай 
беттеғені баяндалады. Міне, ол ақша қардың үстінен 
тастың арасында жүретін түлкінің қайтқан ізін аңдып, 
көзі шалған соң қыран құсын, томағасын сыпырып алып, 
ұшырып қоя береді. Бүркіт түлкіні аңдып, төмен ұшсам 
өрге қашар деп, жоғарылап барып, туралап түсетін тұ- 
сын бағдарлайды. Енді қашып құтылатындай жағдай 
жоқ екенін аңғарған түлкінің не де болса қарсы келіп 
карсыласып көрмекші болып, «аузын ашып, қоқақтап, 
тісін кайрап» тұрған қалпын көреміз. Оқиғаның осы бір 
әбден шиеленісіп шеғіне жеткен тұсында ақын тыңдау- 
шысын тежеп, қызықтыра түсіп, енді аңшының сол айқас 
болғалы тұрған жерге жанталасып асыққанын айтады. 
Осы азғана шегіністен кейін барып, бүркіттің екпіндете, 
зуылдап келіп түлкінің үстіне түсіп, екеуі жарқ-жұрқ 
етіп шайқасқаны бейнеленеді. Бірақ ақын бұл айқасты 
екеуі адам үшін қызыл қанға батысты деғен сөздермен 
ғана қысқа қайырып, не болғанын көбінесе салыстырма 
көрініс — тұспалды сурет арқылы аңдатады.

Қар — аппақ, бүркіт — қара, түлкі — қызыл,
Үқсайды к,аса сулу шомылғанға.
Қара шашын көтеріп екі шынтақ,
О да бүлк-бүлк етпей ме сипағанда?
Аппақ ет, қып-қызыл бет, жап-жалаңаш.
Қара шаш қызыл жүзді жасырғанда.
Күйеуі ер, қалыңдығы сүлу болып,
Бейне үқсар тар төсекте жолығысқанға.
Арт жағынан жаурыны бүлкілдейді,
Кыран бүктеп астына дәл басқанда.

Талай оқырманды таңдандырып, тамсандырып келе 
жатқан осы екі салыстырма суретте байқағыштық та,
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тапқырлық та, содан туған көркемдік нақтылык та, және 
КЫЗЫЛ канға батыскан айқасты әдемілеп, есірелеп көр- 
сету шеберліғі де — бәрі де бар. Сүйтіп Абай қыран 
кұстың түлкімен айқасын, аңшылықты кімді де болсын 
баурап алатындай әсем суретке айналдырған. Біз бұл 
айқасты драмалы оқиға дегеніміз сондықтан. Мұны жан 
тебірентерлік, өте тартымды оқиға десек те, жан түрші- 
герлік оқиға, яғни трагедия да дей алмаймыз. Ақын кы- 
ран құстың бетінен қайтпайтын батылдығын, және түл- 
кінін, өзінен басым жауынан каймыкпайтын кайсарлы- 
ғын, айлалылығын көтере, сүйсіне сипаттаған. Өлеңдегі 
Абайдың тебірене айтқан авторлық тұжырымдама сөз- 
дері де осы әсем суреттемеге толык сәнкес шыққан;

Таудан жиде тергендей ала берсе,
Бір жасайсың құмарың әр қанғанда.
Көкіректе жамандык, еш ниет жок,,
Аң болады кеңесің қус салғанда.
Ешкімге зияны жоқ, өзім көрген 
Бір қызық ісім екен сүм жалғанда.

Бұл сөздер Абайдың бүркіт салып түлкі алуды өзі сон- 
шалық ұнатқанын, әуестенуге лайық адамның көңілін 
серғітетін іс деп қарағанын ғана емес, сонымен бірге 
казақ арасында саятшылықтың үлкен өнер саналып 
келгенін де айкын аңғарта алады.

Абайдың «Қыран бүркіт не алмайды салса баптап» 
деген өлеңінде «Қан сонарда бүркітші шығады аңға- 
дағы» секілді әдемі табиғат та,жарқын көрініс те жок. 
Бұл тұспалды өлеңге, мысалға көбірек ұқсайды. Халык- 
тың ұғымында құстың асылы, ерліктің, батырлықтың 
символындай болған қыран бүркітке мұнда күйкентай 
мен қарға қарама-қарсы қойылған. Олар бүркіт ұшса, 
калмай қабаттасып, бірге ұшып, оған кедергі жасап, өз- 
дері де ештеме бітірмей әуреғе түседі.

Ақын ықшамды ғана суреттеме береді де, сөз салма- 
ғын күйкентай мен қарға ұшырдык деп мәз болған кұс 
иелерін сынауға ауыстырған. Өлеңнің аяғында жұрттын 
қылып жүрғен мұндай істерінің берекесіздігі жайлы тү- 
йін жасайды:

Басқа сая, жанға олжа дәнеме жоқ,
Кайран ел осынымен жүр далақтап.

Өлеңді түгелдей алғанда онда еріксіз езу гартқызып, 
күлкі туғызатындай жайлар да жетерлік, мысалы: «Қар- 
ғаның «карқылдап» кыраннан қалмайтыны, күйкентай- 
дың «шықылықтап» қосарланып жүрғені, осы құстардың 
иелері «бос салақтап» күн ұзын шаба беретіні, түнімен
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«күпілдеп» құстарын мақтайтыны. Ал «қайран ел осыны- 
мен жү'р далақтап» деген сөзінен ажуа мен мысқылға ел 
жайын ойланудан туған жанашырлык пен өкініш сезімі 
косылатынын байқаймыз. Өлеңніқ соңғы екі тармағында 
автордың түйіндеу сөзі комедиялық сарынға енді басқа- 
ша сипат береді.

«Күз» (Сұр бұлт түсі суык қаптайды аспан) атты 
өлеңінде ақын жылдың төрт мезғілін суреттейтін басқа 
өлеңдеріндеғідей үлкен суреткерлік шеберлік таныта 
отырып, табиғат көріністеріне жанастыра ауылдың күн- 
делікті машықты өмір тұрмысын мейлінше қарапайым 
нактылы түрде, ешқандай көріктеп, әдейі әсірелеусіз си- 
паттайды. Аспанды қаптаған сұр бұлтты, жерді басқан 
дымкыл тұманды, жапырағы түскен ағашты, сарғайып 
тозған күзеуді суреттеу арқылы көшпелі ауыл тіршілік 
ететін табиғи ортаны, айналаны нақтылы қалпында ай- 
қын көзге елестетеді. Ойнақтаған жылқылар, үйірінен 
кашып, оқшауланған биелер, жарыса шапқылаған тай- 
лар — бұлар да мал баққан елдің өмір-тұрмысының ай- 
нымас, әркашанда қосақталып жүретін белгі-нышанда- 
ры десек болады. Өлеңді түғелдей алып қарасак, онда 
табиғат көріністерінен ғөрі көшпелі елдің өмір-тұрмы- 
сын, тіршілік әрекетін бейнелеу жағы басымырақ екенін 
мойындауға тура келеді.

Дәл тауып, айнытпай берілген нактылы күнкөріс әре- 
кеттері — қазақтардың теріні малмаға салып, иін қан- 
дырып алып илейтіні, кыс бойы қорек ететін астыкты 
күзде түйемен барып басқа жактан әкелетіні, киіз үйдің 
іші ыс болады деп күзгі суықта от жақпай отыратыны, 
әйелдердің түйенің шудасынан жіп иіріп киіз үйдің жыр- 
тылған жерін жамайтыны — бәрі де көшпелі елдің дағ- 
дылы тіршілігін, тұрмыс-жағдайын, әдет-салтын анық 
аңдатады. Мал бағумен күн көрген елдің өмірғе бейім- 
діліғі, тіршілікке икемділігі, ептіліғі де байқалмай қал- 
майды.

Қара суыкка тоңып дірдектеген балалар мен кемпір- 
шалдардың сиқы күзгі табиғаттың жабырқаңқы түріне 
толық сәйкес келеді. Ақынның «Жазғытұры» (Жазғытұ- 
ры қалмайды қыстың сызы) дейтін өленіндегі шұғылалы 
сәулесін шашқан күнді, жарық айды, жымыңдасқан 
жұлдыздарды қызықтау, шат, жарқын көңілді адамдар 
бейнесін алға тарту, табиғатты көтеріңкі леппен сурет
теу мұнда жоқ. Бұл өлеңде:

Кайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айрылған ағаш-к,урай,—
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деп ағаш пен қурайдың кемпір-шалмен салыстырылаты- 
ны көңіл қоярлық. Әдетте адамды жансыз нәрсемен са- 
лыстыру қолайлы, ұтымды саналса, Абай керісінше тә- 
сіл қолданып, жансыз нәрсені сипаттау үшін оны адам- 
мен теңестіреді. Бұл бүрісіп үрпиген кемпір-шалдың 
мүшкіл халіне окырманның аяныштылық сезімін күшей- 
те түседі. Өлеңде тек кедей, жоқ-жітік адамдардың хал- 
жайы айтылатыны тегін емес. Ол көшпелі елдің тұр- 
мыс-тіршілігі күз түскенде қиындайтынын нанымды етіп 
көрсету үшін қажет. Өлеңнің осындай мазмұны оның 
сарынына эсер ететінін мойындасақ та, бірақ бұдан 
ақынның өз көңіл күйі де сондай жабыңқы демесек ке- 
рек. Табиғатты, елдің өмір-тұрмысын суреттеудеғі ақын- 
ның байсалдылығы, пікір парасаттылығы ешқандай кү- 
мән туғызбайды. Өлеңнен боямасыз, қоспасыз акіікат 
өмірдің өз көрінісін тапқандай эсер аламыз.

«Қараша, желтоқсанмен сол бір екі ай» өлеңінде та- 
биғат көрінісі жоққа тән, ақын жылдың осы мерзімі мал 
баққан елдің тұрмысына, әсіресе кедейлердің өміріне 
қаншалық ауыртпалық әкелетінін нақтылы сипаттап бе- 
реді:

Кедейдің өзі жүрер малды бағып,
Отыруға отын жоқ үәбей жағып.
Тоңған иін жылытып, тонын илеп,
Шекпен тігер қатыны бүрсең к,ағып.
Жас балаға от та жоқ түрған маздап,
Талтайып к,ак,тана алмай, өле жаздап,
Кемпір-шалы бар болса, қандай қиын,
Бір жағынан қысқанда жел де азнап.
Кэрі к,ой ептеп сойған байдың үйі,
Кай жерінде кедейдің турсын күйі?
Қара к,идан орта қап үрыспай берсе,
Ол да — қылған кедейге үлкен сыйы.

Көшпелі елдіц тіршілігін, күн көрісін айрықша жан- 
ашырлық сезіммен суреттеғен осы өлең шумақтарында 
сирек кездесетін байкағыштык, шыншылдық бар екенін 
канша айтса да артық емес. Сонымен қатар, кедейдің 
тұрмысының ауыр екенін жас балалардың аянышты ха- 
лін бейнелеу аркылы көрсетуі ерекше әсерлі;

Бай үлына жалшы үлы жалынышты,
Ағып жүріп ойнатар көздің жасы.
Бай үйіне кіре алмас түра үмтылып.
Бала шықса, асынан үзіп-жүлып.
Ық жағынан сол үйдің үзап кетпес.
Үйген жүктің күн жағын орын қылып.
Асын жөндеп іше алмай қысылады,
Күрбысынан үялып өңшең жалбыр.
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Жалбыр-жыртылып, жалбыраған, тозған киім жоқтық- 
тың, кедейліктің белгісі, сондықтан бұл сөз ауыспалы 
иағынасы бар метонимия түрінде жасалған көркем бей- 
не болып шыққан. Ол кедей баласының тұлғасын, онын 
ауыр, аянышты халін анық, дәл танытады.

Абайдың тағы бір шығармасында кездесетін осыған 
ұқсас метонимиялық сипаттама-бейне: жағалайды әр- 
кімді жыртық киім — дегендегі жыртық киім. Мұның 
жыртық киім киген адам деген мағына беретіні түсіну 
оп-оңай-ақ. Мәселе онда ғана емес. Көңіл қоярлык нәр- 
се осындағы айту әдісі, адамның киімін айту арқылы 
оның кескін-тұлғасын суреттеу өте ұтымды екендігі. 
Мұндағы мағына ауыстырудың әсерлілігі — осы жыртық 
киім дегенніқ өзі адамның жәй ғана бір әлдеқандай си- 
паттамасы емес, сол адамның балама бейнесі реуішті 
болып тұр. Сондықтан ол құр сүлдері жүрген панасыз, 
қайыршы адамның аянышты халін жақсы байқатады.

«Қыс» атты өлеңінде Абай жылдың осы мезгілін ме- 
йірімсіз, түсі сұсты, қатал, кәрі құданың кейпінде сипат- 
тайды.

Бұл тәсіл акынға қыстың көшпелі тұрмыс кешкен ка
зак елінің өміріндегі ең бір ауыр, жайсыз кез болғанын 
неғұрлым айкындап, әсерлі етіп көрсетуге мүмкіндік 
береді.

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр-мылқау танымас тірі жанды.
Үсті-басы — ак, к,ырау, түсі суық.
Басқан жері сык,ырлап, келіп қалды.
Дем алысы — үскірік, аяз бен қар,
Кэрі құдаң — қыс келіп, әлек салды,
Үшпадай бөркін киген оқшырайтып,
Аязбенен к,ызарып, ажарланды.
Бүлттай қасы жауып екі көзін,
Басын сіліксе, қар жауып, мазаңды алды.

Қысты ссылай кәрі шалдың кейпінде бейнелеу казак 
поэзиясында бұрын болмаған мүлде тың, жаңа көркем- 
дік тәсіл болатын. Орыс мәдениетінің ыкпалымен казак 
өміріне кейін кірген жаңа жылда келетін Аяз-атадан 
Абайдың кәрі кұдасы баскарак- Өйткені ол — каһарлы, 
кәрі шал.

Қыстың бар ызғарын бойына жиып алғандай осы кә- 
рі кұданың бейнесі көркемдік киялдың жемісі десек те, 
оның кыс мезгілін көзге айкын елестетерлік мәні де зор 
екенін мойындаған жөн. Сонымен катар өлеңде ұйыткып 
соккан бораннан теңселген алты канат ак үй, беті-қолы 
аяздан домбыккан жас балалар, шидем мен тон кабат- 
тап кисе де, ызғарлы катты желге тура карай алмай
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сырт айналған малшы, қалың оппа карда малшынып 
ТИТЫҒЫ кұрыған жылқылар, қыспен бірге араны ашы- 
лып малды ауылды торыған аш қасқыр секілді көшпелі 
елдің өмір-тұрмысынан алынған нақтылы көріністер л ' 
жеткілікті.

Өмірдегі, табиғаттағы көркемдікті, әсемдікті өте нә- 
зік сезініп шебер бейнелеу жағынан Абай поэзиясында 
ғана емес, бүкіл казак поэзиясындағы үздік туынды- 
лар —«Жазғытұры» (Жазғытұры қалмайды кыстьиі 
сызы), «Желсіз түнде жарык ай», «Жаз» (Жаздыгүн 
шілде болғанда).

«Жазғытұры» өлеңіндегі негізғі сарын — сахара та- 
биғатының көркін сипаттай отырып, қазақ халкының 
көшпелі өмір тұрмысын реалистік шынайылықпен нақ- 
тылы бейнелеу. Сонымен қатар бұл өлеңде табиғат көр- 
кін, сұлулығын аскак шабытты суреткердің көзімен ка
рал тамашалау, тамсану пафосы да ерекше күшті.

Жазғытүры қалмайды қыстың сызы,
Масатыдай қулпырар жердің жүзі.
Жан-жануар, адамзат анталаса,
Ата-анадай елжірер күннің көзі.

Осы бастапкы бір шумақтан-ак акын адам өмірі мен 
табиғат кұбылыстарының арасындағы жалғастық-үндес- 
тікті бар жанымен сезінетінін айқын аңғаруға болады. 
Мал баккан елдің карекетін, тұрмыс-жайын, жазды жа- 
дырап, куана карсы алғанын көрсететін нақтылы сурет- 
темелерде табиғат көркін, малды, кұсты мейлінше шы- 
найы бейнелеғен тұстарда өлеңнің жаңағы айтылған өз- 
гешеліғі бірте-бірте толығып, табиғат аясында отырған 
елдің тұтас бір өмір көрінісі алдымызға тартылғандай 
болады. Адамның іс-әрекеті, мінезі, қимыл-козғалысы 
қандай нактылы, нанымды болса, малдың, құстардың 
бейнесі де сондайлык нақтылы, нанымды, ешбір қоспасы 
жоқ. Әрине, «гүл мен ағаш майысып қарағанда» деген 
сиякты суреттеулерде көркемдік әсірелеу жок емес, бі- 
рақ ол — поэзияға тән сипаттау тәсілі.

Ссылай өмір-тұрмыс, табиғат көркін нақтылы қал- 
пында, айрыкша шынайылыкпен бейнелейтін өлеңде ба
ра-бара дүние-болмыстың, табиғаттың керемет сұлулы- 
ғына тамсану сарыны да күшейе түседі:

Кара тастан басқаның бэрі жадырап, 
Бір сараңнан басқаның пейілі енер. 
Тамашалап қарасаң тғңірі ісіне, 
Бойың балқып, ериді іште жігер.
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Өлеңнің бірінші шумағындағы аспаннан нұрын төккен 
күн бейнесі енді ақын табиғат құбылыстарын, жер мен 
аспанды, ай, жұлдызды, желді символдық мағына бе- 
ріп, жанды бейне түрінде тұспалдап суреттеген тұсі 
жаңа кырынан көрінеді:

Күн — күйеу, жер — қалыңдық сағынысты,
Кумары екеуінің сондай күшті.
Күн күйеуін жер көксеп ала қыстай,
Біреуіне біреуі қосылыспай.
Көңілі күн лебіне тойғаннан соң,
Жер толыцсып түрленер тоты құстай.

Мұндағы күннің балама бейнесі қазақ ұғымында 
әбден калыптасқан калыңдығын айттырып қойып, арада 
бірнеше ай өткізіп, сағындырып келетін күйеудің тұл- 
ғасын айқын елестетеді. Жұлдыз бен айдың бейнелері 
де қыз айттыру, келін түсіру ғұрпына орайлас беріледі. 
Олар атастырылған күйеуі бар қалыңдықка күйеу алыс- 
та жүрген кезде қызыққанын сездіріп, кісімсініп жүреді 
де, күйеу келерін білгенде өңдері қашып, берекесі кете- 
ді. Жылы жел де күйеу мен қалыңдыктың үйлену тойы 
болатыиын айтып, ауыл-ауылды аралап, шапкылап жүр- 
ген хабаршы бейнесінде көрінеді. Күннің күйеуше қы- 
рындауы, жұлдыз бен айдың күн жоқта кісімсіп, қожан- 
дауы, желдің тойдық хабаршысы болып жүруі және 
жердің қыстайғы қары азалы ақ көрпе бейнесінде сурет- 
телуі — осы өлеңде табиғат көріністері қазақ даласының 
нактылы тіршілік, болмыс белгілерщен қаншалықты 
орынды қабысып жатқанын айқындай түседі.

Осының бәрі казақ елінің өмір салты, әдет-ғұрпына 
жанасымды жасалған көркемдік салыстырулар десек, ал 
мына:

Анамыздай жер иіп емізгенде,
Бейне әкеңдей үстіңнен аспан төнер.—

дегендегі теңеулер ежелден бірталай халыктарға белгі- 
лі ескі аңыз-мифтерде кездесетін бейнелеу үлгілерімен 
ұштасады, бірак ешбір оғаштығы жоқ, поэзиялык көр- 
кемдеп айту тәсіліне әбден-ақ үйлесімді болып көрінеді. 
Табиғатты көркемдік қиялға беріліп, осындай символ- 
дық суреттер арқылы жарқын елестеткен ақын өлеңнің 
соңғы шумағында өмір-болмысты, табиғатты, аспан мен 
күнді тағы да нақтылы, шынайы қалпында және терен, 
сезіммен тебірене бейнелейді:

Адам тіктеп көре алмас күннің көзін,
Сүйіп, жылып ту рады жан лебізін.
Кызыл арай сары алтын шатырына 
Күннің кешкі кіргенін көрді көзім.
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Табиғат құбылыстары Абай поэзиясында күнделік 
вмірмен, адамдардың күн-көрісі, іс әрекетімен және 
акынның өз көңіл күйімен тығыз байланысты келетінін 
ақынның бірталай өлеңдерінен, соның ішінде жылдың 
төрт мезгілін суреттеуғе арналған өлеңдерінен айкын 
аңғарамыз. Мұны Абайдың дүниежүзілік поэзияның таң- 
даулы үлгілерімен тең түсетін, біз арнайы талдап, қа- 
растырмакшы болып отырган екі өлеңнен әсіресе толық 
көре аламыз.

Алдымен тілге тиек ететініміз:

Желсіз тунде жарық ай 
Сәулесі суда дірілдеп;
Ауылдың жаны терең сай,
Тасыған өзен күрілдеп,—

деп басталатын не бары 20-ақ жол өлең.
Осы өлеңдегі тіл кестесінің барлық ерекшеліктері, 

бояулары, эпитет, метафора, басқа суреттеу, бейнелеу 
кұралдары — бәрі не нәрсеге, не құбылыска болсын 
акынша қарап, эстетикалық тұрғыдан баға беру тала- 
бына бағындырылған. Түн желсіз, ай жарық. Су бетінде 
ай сәулесі дірілдеп көрінеді. Ауылдың жанында, терең 
сайда өзен тасып, күрілдеп, ағып жатыр. Ақын түнді 
желсіз, айды жарық, сайды терең деп бейнелейді, сәуле- 
нің дірілдеп көрінген қалпын, өзеннің күрілдеп естілғен 
шуын нақтылап сипаттап береді. Бірак бұл кімнің ауы- 
лы, жылдың қай кезі, айдың қай мөлшері, сайы қайдағы 
сай, ағып жаткан қандай су — оларды анықтап айтып 
жатуды мақсат етпейді. Одан әрі ауыл маңында қанша, 
кандай мал, кімнің малы жатыр, малшылар кім деғенді 
дәлдеп айтпайды. Тіпті оны қойғанда, аулақта жолық- 
қан қыз, жігіт кім — бұл жай анықталмайды. Әрине, бұл 
дәл осы өлеқде суреттелмеғенмен басқа бір өлеңдерде 
қыз бен жігіттің сипаты суреттеліп, портреті жасалуы 
мүмкін. Біздің айтпағымыз бұл емес, мәселе поэзияға 
тән көркем суреттеу әдісі жайлы. Сол портреттер болған 
күнде де, олар типтік образ сипатында берілғен болар 
еді. Олардан біз көзге түскен, бар ерекшеліктерді теру 
емес, типтік қасиет-ерекшеліктерді үлкен талғампаздық- 
пен сұрыптап алудың үлгісін көрғен болар едік.

Бұл өлеңдегі ақын жүреғін толқытып, толғантқан — 
ауыл табиғатының таң қаларлық ғажайып сұлулығы, 
осы көріністің адам жан сезімінің сұлулығымен ұштаса- 
тыны. Сондықтан өлеңнің әр сөзі, сурет бейнесі де осы- 
ны аңғартуы керек. Айталық, мәселе бір ауылды атауда 
ма екен? Жоқ, үйткені мақсат мал баққан қазақ ауылы-
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ның бейнесін жасап беру ғой. Осындай, немесе ұқсас 
сурет көрініс кай ауылда болсын бар емес пе? Қай жы- 
лы, кашан деп аныктап жату да қажет емес. Әр жылы 
ссылай ғой. Ал жылдың кай мөлшері екенін айтып жату 
кажет пе? Жаздың іші екені өлеңдеғі суреттен-ақ көрініп 
тұр. Жаздың ыстык кезінде, далалы жерде күн бойы 
адам да, мал да сая таба алмайтын кездерде, осындай 
бір жайлы, желсіз, қоңыр салқын, айлы түн болатыны 
айтпай-ақ түсінікті емес пе? Ауыл адамдарының күндіз- 
ғі шаруа-әбіғерден қолы босап, тыныс алған кезі екені, 
малдың ауыл маңында жусап жатқаны — бәрі де өлең- 
дегі суреттерде айқын көрініп тұр емес пе? Ауылдағы 
түнгі дауыс-үндер қандай шеберлікпен бейнеленген: ана- 
дайдан естілғен өзен суының күрілдегені, жаңғырығып 
естілғен малшылардың айғайы, иттердің үргені.

Өлеңнің мазмұнын бағдарлап қарасақ, ондағы бір 
басы артық, жай айтыла салған эпитет, анықтама жок 
екеніне көзіміз әбден жетеді. Бәрі де ауылдың көркем 
бейнесін жасауға ат салысып, тікелей қатысып тұр. Мау- 
жыраған желсіз, әсем түн, жарық ай — бұл детальдар 
ауыл түнінің адамға жайлылығын, адамның бейне бір 
табиғат құшағында отырған қалпын танытады. Тау 
жаңғырығып дегені де, ақынның суреттеуінде таудың 
малшылардың айғайы мен үрген иттердің дауысына үн 
қосып кетуі де ауылды, қаншама елді аясына алған тау- 
тасты, табиғатты үнсіз, тілсіз, мелшиіп тұрғандай қыл- 
май, адам мен табиғаттың арасындағы жақындықты, 
байланысты аңғарту тілегінен туған. Суда дірілдеп кө- 
рінғен ай сәулесі табиғаттың көркемдігі, сұлулығынан 
алған әсерімізді және күшейте түседі. Ағаштың жапыра- 
ғын сыбырласып өзді-өзі дегені жалғыз осы штрихтың 
өзі елдің жаңа бір жаны жай тауып, тыным алып, ты- 
ныстап отырған кезін аңғартуға сөзсіз зор мәні бар. Те
рек сай деуі, өзен суының күрілдеп жатқанын айтуы 
ауылдың таулы жерге, сарқырап, тасып жаткан мол суы 
бар, шөбі шүйгін өңірғе келіп орналасып отырғанын, ең- 
бекқор елдің адамға да, малға да жайлы, мол ырысы 
бар жер іздейтінін байқатады.

Осындай көлемі шағын өлеңде ұлы ақын жазда өзен 
жағасына көшіп келіп қонып отырған мал бакқан ауыл- 
дың өмір-тұрмысын асқан суреткерлікпен бейнелеуі ға- 
жап-ақ. Қазақтың даласы, түні, айы, тауы, өзен суы, жа- 
пырағы жайқалған ағашы, жазғы жердің көк майса жа- 
сыл шөбі көшпелі елдің қонған қоныс-жайлауы, бақкан 
малы, түн күзететін сақ малшылары, жастардың пәк, та
за суйіспеншілік сезімі, махаббаты, жастығын, алғашқы
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махаббатын сағынып еске алған қазақтың осындай айлы 
түнде ауыл сыртында, аулакта жолығатын шағын ар- 
мандауы — біз өлеңнен осыншама шындықты табамыз, 
өткен ғасырдағы қазақ өмірінің тұтас бір кезең суретін 
көреміз. Осының бәріне қоса, әсіресе бізді тебірентетін 
жай — өлеңнен халықтың көркемдікті, сұлулықты сезі- 
нуінің қаншалыкты терең, әсерлі екені де айқын таны- 
лады.

Даланың айлы түнінің осы бір әсем поэзиялық суре- 
тінің өзі-ақ қазақ әдебиетінде ақындык сезімнің, әдемі- 
лікті түсінудің дәуір шындығымен, өмір шындығымен 
каншалықты қабысып, тамырласып жатқанына дәлел 
бола алады.

Осы айтылған өлеңге тақырыбы жағынан үндес келе- 
тін лирикалық жыр — «Жаз» (Жаздыкүн шілде болған- 
да). Бұл шығарманың көркемдік сапасын өте жоғары 
бағалаған Ілияс Жансүғіров ол туралы айта келіп, бы- 
лай деп жазды. «Абайдың жыры ырғақ, музыка, дыбыс 
құралысы жағынан төғіліп кетеді.

Абайдың бұл өлеңіндегі бір ақындық өзғешелігі — ол 
өлең ұйқасындағы етістіктердің сайдың тасындай ірі, ки- 
мылды, қозғалысты көрсетуге жандылығы».

Ілияс Жансүғіров ұлы ақынның осы өлеңінің көркем- 
дік қасиетін әсіресе тіл ұйқасындағы өзғешеліғін дәл 
тауып, өте орынды айтқан.

Бұл жырында Абай негізгі желілі ұйқасты ұзақ сай
та йтын шұбыртпалы жыр өрнеғін асқан шеберлікпен 
қолданып, өлеқнің басынан аяғына шейін дерлік бір ұй- 
касты қайталап отырады. Және үнемі бірыңғай үйлесе- 
тін ғрамматикалық құрылысы жағынан біріне-бірі ұқсас 
етістік сөздерді ұйқасқа кіргізеді. Осының өзі-ақ акын- 
ның ұйқасқа өте үлкен мән берғенін байқатады.

Жазды күн шілде болғанда,
Көкорай шалғын бэйшешек 
Үзарып өсіп толғанда;
Күркіреп жатқан өзенге 
Көшіп ауыл қонғанда;

Өлеңнің осы бас жағында ғана ұйкас баскаша. Бірак 
бұл жеке шумақ емес, ұзак жыр түйдеғінің бір бөлшеғі 
ғана. Мұндағы ұйқас тек қосымша, жанама ұйкас кана. 
Онан әрі өлеңде жаңа ұйқас, желілі ұйқас бірден жарк 
етіп шыға келіп, үнемі қайталанып, өлең аяқталғанша 
созыла береді.

Шүрқырап жатқан жылқының 
Шалғыннан жоны қылтылдап,
Ат, айғырлар, биелер
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Бүйірі шығып ыңқылдап.
Суда түрып шыбындап,
Құйрығымен шылпылдап...—

д е г е н д е г ід е й  б о л ы п  ө л е ң н ің  өн  б о й ы н д а  қ ы л ты л д а п  —  
ы ң қ ы л д а п  —  ш ы л п ы л д а п  д е п  б а с т а л ы п , әр і к а р а й  ж а л -  
ғ а с а  б е р е т ін  н е г із г і б ір  ұ й к а с  с а қ т а л а д ы . А қы н ж ы р  ө л -  
ш е м ін , т ү й д е г ін  к о л д а н ғ а н д а , 7 — 8  б у ы н д ы  т а р м а қ т а р д ы  
к е с е к  т о п т а ст ы р ы п , тұ та ст ы р ы п  ә к е т с е , ж ә н е  н е г із г і, ж е -  
л іл і ұ й қ а ст ы  н еғ ұ р л ы м  к ө б ір е к  қ а й т а л а с а , ө л е ң  ы р ғағы -  
ны ң е к п ін і ш и р ы ғы п , к ү ш е й е  т ү с іп , с ө з  ағы м ы н ү д е т іп ,  
т а с к ы н д а т ы п  ә к е т у г е  м ү м к ін д ік  туаты н ы н  м ұ қ и я т  е с к е р -  
ген .

Н е г із г і ұ й қ а с т а н  б а с к а , ә д е т т е , ж ы р д а  к о л д а н ы л а -  
ты н, әр  ж е р д е  б ір  к ө р ін іп  к а л а т ы н  к ей б ір  к а т а р  т а р м а қ -  
т а р д ы ң  ө з а р а  ү й л е с і д е  б а р .

М ә с е л е н :

Сабадан қымыз қүйдырып,
Ортасына ңойдырып:

Н е м е с е :

Бай лбайғүсым» десін деп,
Шақырып қымыз берсін деп,—

д е г е н д е г і  қ ұ й д ы р ы п  —  қ о й д ы р ы п , д е с ін  д е п  —  б е р с ін  д е п
д е г е н  с е к іл д і. Б ір а к  о н д а й  т а р м а к т а р  көп е м е с .

Б ұ л  ө л е ң д е , Іл и я с  Ж а н с ү г ір о в  а й т к а н д а й , ұ й к а с т а  
к о л д а н ы л а т ы н  к а т а р ы н а н  т ізб е к т е л г е н  е т іс т ік т е р д ің  
к ө ш п ел і а у ы л д ы ң  к и м ы л -ә р е к е т ін е  т о л ы  ө м ір -т ір ш іл іг ін  
к ө р с е т у д е  ор н ы  е р е к ш е . А б а й  осы  ш ы ғ а р м а с ы н д а  к а з а к  
е л ін ің  ө м ір  ш ы н ды ғы н  ә с е р л і,  т а р т ы м д ы  с у р е т  арк ы л ы  
б е й н е л е п  б е р у д ің  т а м а ш а , ү з д ік  ү л г іс ін  т у ғ ы зғ а н  д е с е к ,  
ак ы н н ы ң  о с ы н д а й  а с к а н  с у р е т к е р л ік  к у а т ы н  т ан ы таты н  
ө л е ң  т іл ін ің  б е й н е л іл іг і,  с ө з д е р ін ің  б о я у ы  ж а с а н д ы  е м е с , 
с а ф -т а за л ы ғ ы  к ө б ін е н -к ө п  с о л  о р ы н -о р н ы н а  ө т е  к и сы н ды  
т а у ы п  к о й ы л ғ а н , к а т а р л а с ы п  т ұ т а с к а н  көп  е т іс т ік т е р д е н  
ан ы қ  б а й к а л а д ы .

Ә р и н е , ұ й к а с к а  к ір м е г е н  е т іс т ік т е р , н е  б о л м а с а  ө л е ң -  
д е г і б а с к а  с ө з  к ұ р а м д а р ы н ы ң  к ө р к е м д ік  к ұ н ы  ә л с із  д е -  
г е н д і а й т п а к ш ы  е м е с п із .  Б із д ің  б ұ л  ж е р д е  а й т п а ғ ы м ы з —  
ұ й к а с к а  к ір г із іл г е н , с а м с а п  т ұ р ғ а н  көп  е т іс т ік т е р д ің  
е р е к ш е  к ө зг е  т ү с е т ін д іг ін е  к ө ң іл  а у д а р у , о л а р д ы ң  ты - 
н ы м сы з ә р е к е т , к о зғ а л ы с -к и м ы л д ы  к ө р с е т у д е г і а й р ы к ш а  
б е й н е л іл іг і,  с у р е т т іл іг ін е  к ө ң іл  а у д а р у . Ө л е ң н ің  б а с т а п -  
кы ж о л д а р ы н д а  а у ы л д ы ң  ж а ң а  к о н ы с к а , ж а з ғ ы  ж а й л а у -  
ға  к өш іп  к е л г е н і а й т ы л а д ы . Б ұ л  ө л е ң н ін  б а с т а м а с ы , к і- 
р іс п е с і ғ а н а  б о л с а  д а ,  акы н т е к  а у ы л д ы ң  о р н а ғ а н  м ек ен -
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жайын ғана баяндап отырса да, мұнда да қимыл-әрекет 
жок емес. Ауылдың көшуін болған, аякталған оқиға деп 
санасақ, өзенді күркіреп жатқан деп бейнелеуі бұл то- 
лассыз тынымсыз болып жатқан кимыл-әрекетті көрсе- 
теді.

Жазды күнгі жайлаудағы қазақ ауылының өмір-тұр- 
мысын суреттегенде Абай жаздың келуі мал бағумен 
күнелткен «жаз — жазыл, қыс — қысыл» дейтін көшпе- 
лі елге көп жеңілдік, қуаныш — қызық әкелгендей көрі- 
нетінін байқатады. Акынның әр сөзі, сипаттамасы дала 
жазының осындай көркем бейнесін көрсетуге ланык, 
орайлы алынған. Ұзарып өсіп, толған жасыл шөп, бәй- 
шешек гүлдер де, күркіреп жатқан өзен де осы тұрғыдан 
қарағанда бірден-бір қажетті белгілер.

Өлеңде онан әрі әрекет-қимылы, абыр-сабыры мол 
өмір-тұрмыс көз алдымыздан тізбектеліп өтіп жатады. 
Осыдан бастап шынайы өмір ақикатын танытатын көр- 
кем сипаттамалардың дені, басым көпшілігі ұйқастағы 
етістіктер арқылы беріледі, не осы соңғылармен тығыз 
байланысты келіп отырады. Жылкыны шұрқырап жат- 
қан деп бейнелеуі секілді жекелеген эпитет, мәнерлі сөз- 
дер болмаса, мысалы ат, айғырлар, биелерді бүйірі шы- 
ғып деуі, ыңқылдап деген ұйқастағы етістікпен бірігіп, 
тұтасып кетеді. Ал өлеңнің ұйқастарын құрайтын етіс- 
тіктердің орасан көркемдік-бейнелілігі ақынның өмірін- 
дегі шындықты терең көрсетуге шеберлігінен, ұлы сурет- 
керге тән не нәрсенің сыр-сипаты, өзгешелік қасиеттерін 
болсын мүлтіксіз байқайтын көрегендігінен туатыны 
даусыз. Жылқының биік шалғыннан жоны қылтылдап 
көрінуі, көкке әбден тойып алған ат, айғырлар, биелер- 
дің бүйірі шығып ыңқылдап тұруы, не шыбындағанда 
суға кіріп, кұйрығымен шылпылдап тұрған қалпы, кұ- 
лын-тайлардың бұлтылдап шауып жүруі, үйрек-қаздың 
сымпылдап жоғары-төмен ұшып жүруі, үй тігіп жүрген 
қыз-келіншектердің бұрала басып былқылдап қимыл- 
дауы, сыңқылдап күлуі, не болмаса, аш баланың ет әпер 
деп қыңқылдап сұрауы, самаурынның бүрқылдап қай- 
науы, не болмаса, жарамсақ шалдың жалпылдап сөй- 
леуі, кошемет көрсеткенде қарқылдап күлуі, жылқышы- 
ның күні бойы салпылдап жүргені — осының бәрі да- 
мылсыз тіршілік белгілері, ешбір қоспасы жоқ, қалткы- 
сыз өмір шындығын ашып айқын көрсететін сипатта- 
малар.

Байқап қарасақ, ұйқаскан сөздердің бәрі де жыр тар- 
мағының соңғы бунағын бүтіндей камтиды, тегіс үш 
буынды. Мұның да өзінше мәні бар, үйткені бұл үйлес-
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кен сөздердің дыбыс үндестігін коюлатып, ұйқасты ірі- 
летіп, ерекше көзге түсіреді.

Оның үстіне әсіресе көңіл аударарлық жай — өлең 
ұйқасына кіргізілген осы көп етістіктер түгелдей бір тек- 
тес сөздер болып келеді, олар грамматикада еліктеуіш 
сөздер деп аталатын, дыбыстық құрамы, айтылу — есті- 
луі мағынасына ұқсастырылып, тікелей сәйкес алынған 
сөздер. Қазақ тілінде, соның ішінде өлең тілінде өте 
көп қолданылатын мұндай сөздердің көркемдік, мәнер- 
лілік қасиетін, қимыл әрекетттің көрінісін не дыбыс 
үнін айнытпай жеткізетін мағыналылығы Абай анық 
байқап, ұтымды пайдалана білген.

Акын әр қозғалыс, қимыл-әрекетті көзғе елестетер- 
ліктей етіп көрсетіп, сол сөзбен мүсіндеп отырған ада- 
мына, немесе атқа, кұсқа, жан бітіргендей, жансыз нәрсе 
болса қолға ұстатқандай қып бейнелейді. «Жаз» (Жаз- 
дыкүн шілде болғанда) өлеңінің бұл ерекшеліктері кай- 
нап жатқан шынайы өмірді оқушының көз алдына алып 
келетін реалист акынның бейнелеу әдісін, теңдесі жоқ 
суреткерлік шеберлігін жақсы танытады.

«Жаз» өлеңінің Абайдағы ерекшелігі бұнда да ақын- 
дық мәдениеті ірілеп, шеберленғен көркемдікті аңғара- 
мыз. Барлық суреттер мен динамикалы қозғалыс-әрекет- 
тер неше алуан бай құбылыс боп сипатталады»*,— деп 
Мұхтар Әуезов теғін айтпаған.

Акынның көркемдік шеберліғі, суреткерліғі осы өлең- 
де әртүрлі нақтылы көрініс, қимыл-әрекетті тап басып 
дәлшілдікпен бейнелеуінен де айқын көрінетінін атап 
айту орынды. Бірақ үлкен тапқырлықпен қолданылған 
сипаттамаларды жекеленғен сипат-белгілер, жай тізбек- 
телген ұсақ көркемдік детальдар деп қарауға болмайды. 
Үйткені лирикалық шығармада өмірден алынған нақты- 
лы, анық детальдардың кейбір нәрселерді ғана көзге 
елестетіп өзіндік қана мәні болады деу аздық қылады, 
олар тұтаса келе көркем бейнеғе, бүтін бір көрініске ай- 
налып, сол аркылы ақынның өмір құбылысын калай се- 
зініп-қабылдайтынын, эстетикалық ұғым-түсініғін, ой- 
қиялының күш-куатын танытады, сөйтіп өлеңнің мағы- 
налық аукымы әлдеқайда кеңейе түседі.

«Жаз» өлеңі Абайдың ең таңдаулы шығармаларынан 
да халық поэзиясындағы өлең өрнегі, сөз кестесіне жа- 
қындық белгілер табылатынына дәлел бола алады. Мұ-

* М. Әуезов. 
114-бет.

Абай Құнанбаев (макалалар мен зерттеулер),
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ны жыр өлшемін, онын түйдек, ұйқасын өте ұтымды ши- 
ратып, өзінше қолдануынан бір көрсек, ұйқаста бірімен- 
бірі үйлес көп етістіктерді тізіп келтіруінен және 
байқаймыз. Ал мұндай етістіктерден құралатын ұйқас- 
тардың халық поэзиясына да жат емес екенін, мысалы 
«Қыз Жібек» «Алпамыс» жырларынан, Дулат акынның 
кейбір өлеңдерінен айқын көруге болады.

Абайдың жыл мерзімдерін сипаттайтын өлеңдері өз 
алдына бір лирикалық топтама деуге де боларлыктай. 
Олар көркемдік құрылысы, суреттеу тәсілі жағынан әр 
түрлі, бірақ тақырыбы жағынан бір-біріне жалғас ке- 
леді. Осы топтағы өлеңдердің бәрінде де ақын табиғат 
көрінісін мал баққан елдің өмір-тұрмысымен ұштастыра 
бейнелейді. Кейде казақ аулының тұрмыс жағдайын си- 
паттауға көбірек мән беріліп, табиғат тек халык өмір сү- 
ретін орта болып екінші катарда ғана көрінеді. Мысалы: 
«Күз» (Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан), «Қараша, 
желтоксанмен сол бір-екі ай», «Қыс» (Ақ киімді, денелі, 
ақ сақалды). Бұларда ақын көшпелі тұрмыстың ауырт- 
палықты жағын көбірек айтады, ал «Қараша, желток
санмен сол бір-екі ай» өлеңінде әлеуметтік теңсіздікті де 
ашып көрсетеді. Ал «Жаз» (Жаздығүн шілде болғанда), 
«Жазғытұры» (Жазғытұры қалмайды қыстың сызы) өле- 
ңінде елдің кең далада, табиғат аясында бой жазып, 
жаны жадырап отырған кезін бейнелейді. Бұларда жар- 
кын бояулар, ауыл өмірінің жақсы жағын айту, көтерің- 
кі леппен суреттеу басым келеді. Ақын көшпелі елдің 
өмір-тұрмысының ауырлығын, көлеңкелі жағын да, со- 
нымен катар ауыз толтырып айтарлык күнгей жағын да 
көре білғен. Бірак бір өлеңде айтканын баска өлеңінде 
кайталай бермейді. Олай болса бір кездегі осы өлеңдер- 
дің кейбіреуін (мысалы, «Жаз» өлеңін) бөлек алып ко
там өміріндегі кайшылыкты, кедейдің ауыр халін кор
сету жағы әлсіз деп сын айтушылык, әрине, орынды бол
тан деуге келмейді.

Ж азба әдебиетте, мысалы, Пушкин, Лермонтов секіл- 
ді классик акындар поэзиясында табиғат көрінісі мен 
акынның көңіл күйі терең астасып, жалғасып келеді де- 
сек, осы тұрғыдан Караганда Абай лирикасына жаңа бір 
сарын әкелген өлең — «Күнді уакыт игеріп».

Оны Абай Лермонтовтан мазмұн-мағынасын, көркем- 
дік ерекшеліктерін негізінен толык сактай отырып ау- 
дарған.

Лермонтовтың өлеңі «Вечер» — акынның көціл кү- 
йін, махаббат сезімін толғайтын лирикалык туынды. 
Өлеңнің көлемішағын болса да, мағыналык сыйымдылы-
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ғы мол, ой-сезімге бай. Кешке күннің қызарып батуын 
сипаттайтын әдемі табиғат суреті ымырт жабылған кез- 
ді көзғе айқын елестетіп, сол қас қарайған уақыт пен 
лирикалық кейіпкердің өзімен-өзі жалғыз отырып, ойға 
шомған қалпын бір-бірімен жалғас сезінуімізге мүмкін- 
дік береді. Ол өзінің ғашығымен кеңескендей болады. 
Екеуіміз қанша үміттеніп көкке көз тіксекте бізге еште- 
ме тимес, өйткені мен бұл өмірдің бар қызығынан бас 
тартып, бәрінен сенін, махаббатыңды кымбат көрдім ғой 
дейді. Ағаттығым да болды дегендей, бірақ соны бір сен 
үшін істедім деген ой басымырақ секілді. Лермонтов бұл 
өлеңді жас кезінде жазған. Өлеңдегі лирикалық кейіп- 
кер енді тағдырға мойынсұнып, дүниеде ғажайып күш- 
тің бар екеніне сенетінін айтса да, тәкаппар болуға, ға- 
шығының көзіне солай көрінуге ұмтылғаны байқалады. 
Оның осындай көңіл күйі, ой-тебіренісі Абайдың 
сипаттауында да айрықша әсерлі шыққан. Мұндағы 
сәл өзгеше реңк беріп тұрған — Лермонтов аспанға, 
көкке қараймын, онда ғажап нәрсе көп десе, Абай 
«алла» деген сөзді коса айтады.

Абай өлеңнің осы түйінді жерінде, тұтас алғанда 
Лермонтовпен үндес шығып, алланың рахматынан бас 
тартуда албырттық та, адаскандық та бар дегендей пі- 
кір білдірсе де, тәкаппарлықты, өр мінезділікті жақтау- 
дан тайынбайды.

Абай Лермонтов өлеңдерінен көбінесе өзіне үндестік 
іздесе, кейде орыс поэзиясына тән өршілдік сарынды, ар- 
ман куған ізденгіштікті қызықтайды. Сондықтан Лер- 
монтовтың «Парус» атты алғыр ой, ұшқыр қиялға суа- 
рылған өлеңіне назар аударғаны да әбден түсінікті. Лер- 
монтовтың осы бір ықшамды ғана лирикалық шығарма- 
сында қылқалам шеберінің қолынан шыққандай әдемі 
табиғат суреті мен сыршыл ақынның көңіл тебіренісі 
әсерлі ұштасқан. Өлеңнің композициялық құрылысына 
көз салсақ, үш шумакта да алдымен шетсіз, шексіз да- 
рияны, толқын ұрған желқайыкты және теңіздің үстінде 
аласұрып, арман қуған қайықшыны айқын елестететін 
нақтылы суреттеме бірнеше сөзбен ғана беріледі де, оған 
желқайықтағы адамның көңіл күйін білдіретін авторлық 
лирикалық толғама сөздер қосылып отырады. Ең басын- 
дағы Лермонтовта:

Белеет парус одинокой,
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?—

деп келетін шумақты Абай:
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Жалғыз жалау жалтылдап,
Ту манды теңіз өрінде.
Жат жерде жүр не тыңдап?
Несі бар туған жерінде?—

деп тәржімалайды. Мұнда желкен, желқайык деген сөз- 
дер жок. Бірақ «жалғыз жалау жалтылдап» дегеннен-ақ 
теңіз өрінде алыстан ағараңдап көрінген желқайык еке- 
ні әбден түсінікті. Соңғы екі тармақтағы жат жерде «не 
тыңдап» жүр, туған жерінде «несі бар» деген қазақша 
келісті айтылған сөздер (орысша «что ищет?», «что ки
нул он») желқайықтағы адамның бейнесін көзге елесте- 
туге мүмкіндік береді.

Екінші шумақтағы суреттеме:
Ойнақтал толқын, жел гулеп,
Майысар діңгек сықырлап

орысша текстегі:
Играют волны, ветер свищет,
Мачта гнется и скрипит,—

деген сөздерді бар бояуымен, айнытпай жеткізеді. Бұл 
да нақтылы табиғат көрінісі, көзбен көріп, қолмен ұс- 
тайтындай анық, әсерлі сурет!
Жалғаса келетін:

Ол жүрген жоқ бак, іздеп,
Қаитайды бак,тан бойды ұрлап,—

деген жолдар тағы да жел қайықтағы адамның бейнесін 
көзге елестетіп, оның көңіл күйін, арман-мақсатын ай- 
қындай түседі. Осы сөздерде өлеңнің бас кезіндегі жат 
жерде «не тыңдап» жүр? «несі бар туған жерінде?» де
ген сауалдарға енді оралғандай. Бірақ толық жауап әлі 
жоқ. Өйткені, бақ іздемесе, олжа кумаса, сонда не іздеп 
жүр деген сауал тағы көңілге келіп, әзірше жауапсыз 
қалады.

Соңғы шумақтағы суреттемеде теңіз суымен шағы- 
лыскан, аспаннан құйылып, жарқыраған күн сәулесінін 
нұрына желкайық та, қайыктағы адам балқығандай кө- 
рінеді де, осы бір ғажап сәтте жаңағы сауалға жауап 
айтылады: оның тыным таппай іздейтіні, кұдайдан күні- 
түні сұрайтыны дауыл екен!

Осыншама тартымды табиғат суреті; теніз де, тол- 
қын да, желқайық та — бәрі ақиқат өмірдің нақтылы кө- 
ріністері, бірақ осы көріністер өзінің заттық сипатынан 
тыс үлкен ойды мегзеп, күресті, әрекетті аңсайтын адам 
тұлғасын елестететін болғандықтан өлеңдегі тура мағы-
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надан туынды, астарлы мағына асып түсіп тұр.
Сөйтіп, бұл өлеңде нактылы табиғат суреті, адам өмі- 

рінің, іс-әрекетінің айкын бір көрінісі нағыз ізденгіш, 
алға ұмтылғыш адамның бейнесін танытатын үлкен 
әлеуметтік мәні бар көркем символға айналады.

Абайдың Лермонтов тексі бойынша атақты неміс 
ақыны Гетеден аударған «Қараңғы түнде тау қалғып» 
дейтін өлеңі де — ақынның көңіл күйін табиғат суреті- 
мен жанастыра бейнелеу жағынан айрықша атап антуға 
тұрарлық лирикалық туындысы. Лермонтов «Горные 
вершины» өлеңінде немісше тексінің мазмұн-мағынасын 
еркін, бірақ әсерлі, шебер жеткізген. Осы бір қып-қысқа 
ғана өлеңінде бүтіндей табиғат суреті беріліп, және сол 
табиғаттың аясында адам бейнесі, онын тағдыры мен се- 
зім күйі бір сәт айқын елес береді. Лермонтовты да, 
Абайды да қызықтырған, шабыттандырған да сол болса 
керек. Абай бұл өлеңді көркемдік куатын түгелдей сақ- 
тап, әдемілеп қазақшалап және оған өзі келісті, әсем ән 
де шығарғаны белгілі.

Ойшылдық сарын, 
шеберлік қырлары

Абайдың өмір, дүние-болмыс туралы ойларының қо- 
рытып жинақтап айтатын сипаты және әлеуметтік емір- 
дің қайшылықтарын, коғамдық құбылыстардың өзара 
себеп-салдарлы байланысты келетінін терең түсінуі жа- 
ғынан үлкен философиялық мәні бар екені талассыз. Со- 
нымен қатар ол философиялық ой-толғамдарын көбінесе 
ақынша айтатынын да ескерген жөн. Ақын ғылыми ұғым 
тілімен сөйлеуге тек қарасөздерінде ғана барады.

Абайдың ақындық ойының философиялық тұжырым 
жасауға дейін көтерілетіні әсіресе адам мен заман, өмір- 
дің мағынасы, өмір мен өлім, уақыттың өтуі және мәңгі- 
лік (фәни мен бақи) секілді мәселелерді қозғайтын өлең- 
дерінен айкын байқалады.

Абайдың ойшылдылығы, дүниетанымы жайлы сөз 
қозғағанда назар саларлық өлеңінің бірі — «Өлсе өлер 
табиғат, адам өлмес».

Ал осы өлеңнің бастапкы тармағындағы сөздердің 
мәнісіне үңілсек, әрине, табиғат дегенді қазіргі, бізге үй- 
реншікті мағнада алып, аспан мен жер, күн мен ан, жұл- 
дыздарды, тау-тасты айтып отырған жоқ сияқты. Өйт-
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кені олардың өмірі адам өмірінен ұзак екені талассыз 
емес пе? Табиғат деген сөздің бүгінгі қалыптасқан мәні- 
не қарасақ, солай көрінеді. Алайда ескі философиялык 
еңбектерде табиғат өлсе де, адам өлмейді деп, осы еке- 
уін бірі-біріне қарама-қарсы қою кездеседі. Мысалы, 
Сократ адамды табиғатқа қарсы қойып, әділдік, ізгілік 
секілді адамның жақсы қасиеттерін зерттеу кажет те, ал 
табиғатты зерттеу деғен көңіл бөлуғе тұрмайды деп са- 
наған.

Ал діни кітаптарда адамның денесі, табиғаты мен 
оның жаны екі бөлек алынып, адам өлгенде тәні топы- 
ракка айналады, күнәға бату, арамдану, жексұрындық 
тәнге, денеғе байланысты, жоғалтатын сол тәні, денесі, 
ал жаны өлмейді деген түсінік орын алған. XI ғасыр- 
да өмір кешкен Византия жазушысы Филипп Пустын- 
никтің «Зерцало» атты белғілі кітабында осындай пікір 
айтылған. Табиғат өзгереді, кұриды, мәңғі өзғермейтін 
жаратушы бір алла ғана деғен ұғым кейінірек Еуропада 
таралған. Сонымен қатар жақсы адамның өзі өлсе де, 
жаны өлмейді деген пікірді фнлософтар да айткан.

«Адам өлмес» деп бірден кесіп айтқан Абай ойын 
қалай жалғастырады, соған тоқталалық:

Ол бірақ қайтып келіп ойнап-күлмес,
<Мені>і мен «менікінің» айрылғанын
«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес.

Дәл осы өлеңінде «мен» және «менікі» деген ұғымдарды 
Абай ажыратып, дәлірек айқындамайды. Келесі шумақ- 
та:

Көп адам дуниеге бой алдырған.
Бой алдырып аяғын көп шалдырған,—

дей келіп, алғашқы ойын енді тікелей жалғастырғандай:
Өлді деуге сыя ма, ойландаршы,
Өлмейтүғын аргына сөз қалдырған,—

дейді.
Бұл орайда «адам өлмес» дегеннің мағынасы өзі ел

ее де, сөзі өлмес, кейінгіге сөзі, айтқан ойы қалады де
ген пікірге саяды.

Абайдың бұл пікірі бір жағынан халық даналығын 
танытатын сөз үлгілерімен де жанасып жатыр. Нақыл 
сөз үлгісінде келетін Бұқар жыраудың:

Өлмегенде не өлмейді?
Жақсының аты өлмейді.
Әлімнің хаты өлмейді,—

138



деген сөзін еске алсақ та болар. Мағыналы сөз өлмейді 
дегенді ақындар өз шығармаларына қатысты да айтады.

Мен кетермін, сөз қалар,
Ақ қағазға басылып.
Бозбалалар қолға алар,
Әр ауылға шашылып,—

дейді Шәкәрім ақын.
Мәселе, ақынның кейбір басқалар да айтқан, айта- 

тын пікірді қай қырынан келіп, өзі каншалыкты терең 
мән беріп айтуында екені талассыз. Осы жағынан кел- 
ғенде өлең сөздің әлеуметтік мәнін жанаша танып, жо- 
ғары бағалаған Абайдың «Өлмейтұғын артына сөз қал- 
дырған» деғенді аса зор, жаңа мағына беріп айтқаны 
айқын.

Ал «Көк тұман — алдыңдағы келер заман» атты өле- 
ңінде Абай осы «мен» және «менікі» деғен ұғымдарды 
дәлірек айқындай түседі:

А қыл мен жан — мен өзім, тән — менікі,
*Мені» мен *менікінің» мағынасы — екі,
*Мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан,
«^Менікі» өлсе өлсін, оған бекі.

Сөйтіп, адамнын тәні өлсе де, ақыл мен жаны өлмейді 
деғен тұжырым айтылады.

Осы адамның тәні қалып, жаны о дүниеге ауысады 
деу діни ұғыммен сабақтас дейміз бе?

Келесі шумақтағы:
Әділеттік, арлылық, махаббат пен —
Үш жолдасың қабірден әрі өткенде,—

деуіне карағанда адамның адамгершілік қасиеттері жа- 
нымен бірге болатын сияқты.

Ал жоғарыда келтірілғен «Өлмейтұғын артына сөз 
калдырған» деғенді еске алсақ, Абай адамның ақыл-ойы 
кейінғі ұрпақтарға калады деп санайтынын аңғарамыз. 
Адамның жаны өлмейді деген пікірді шығыс философта- 
ры, мысалы, Әбу-Насыр әл-Фараби да айтқан. Ол 
наданның емес, адал ниетті, білімдар адамның жаны өл- 
мейді дейді. Мұны адамның ақыл-ойы кейінгіге қалады, 
солардың санасында сакталады деғен мағынада түсін- 
сек, мұндай пікірді Л. Фейербах секілді ғалымдар да 
айтады.

Қалай десек те Абайдың «адам өлмес» дей отырып 
толғайтын пікірі әлдекалай айтыла салған нәрсе емес, 
өмір мен өлім, адам тағдыры, келешек, мәңғілік туралы 
терең толғанудан туған тұжырым.
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Ерекше көңілге қонарлық нәрсе — Абай жоғарыда 
аталған «Көк тұман — алдыңдағы келер заман» деген 
өлеңінде:

«•МекікЬ өлсе өлсін, оған бекі,—

дей отырып, өмірдің мағынасын адамғершілік идеясы- 
мен ұштастырып ашып беруғе ұмтылады.

Мазлүмға жаның ашып, ішің күйсін,
Харекет қыл, пайдасы көпке тисін.
Көптің қамын өуелі тзңірі ойлаған,
Мен. сүйгенді сүйді деп иең сүйсін.

Ғадэләт пен маркабат — көп азығы,
Кайда көрсең, болып бақ соған көмек.

Көпке қызмет қылу, әділеттілік, рахымдылық, жапа 
шеккен адамды аяу — міне, осыларды Абай нағыз адам- 
гершілік қасиет деп санайды.

Өмірдің өтуі, дүние-болмыстағы мәңғілік пен адам- 
ның тағдыры жайлы толғаныстан туған өлең — «Сағат- 
тың шыкылдағы емес ермек». Сағат, оның шыкылдаға- 
ны өмірдің тоқтаусыз, толассыз өтіп жатқанын білдіре- 
тін, әрдайым біркелкі жылжып отыратын уақыттың 
өлшеуіші деп қарайды ақын. Минут, сағат, күн, ай, жыл 
деп қандай өлшеммен өлшенсе де, уақыт үнемі ілғері 
жылжиды, шегінбейді, біріне-бірі қосылып, жиылып, кө- 
бейе түседі. Уакыттың үздіксіз зымырап өтіп жатуы за- 
манның бірқалыпта тұрмайтынын, өзгеріп отыратынын, 
өткен өмірдін, айналып келмейтінін, өткен шақтың қайта 
оралмайтынын танытады. Мәңғілік тұрғысынан алғанда 
бір адамның өмірі — бір минут, қас кағым уақыт қана 
дерлік. «Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас»,— дейді 
Абай. Уақыттың, өмірдің үздіксіз өтіп жататыны, заман- 
ның ауысуы дүние-болмыстың айнымас, мызғымас заң- 
дылығы деғен тұжырым жасай отырып, ақын адам бала- 
сы өмірдің тұрлауы жоқ деп шарасыздыққа бой алдыр- 
мауы керек деп түйеді.

Өткен өмір белгісі — осы сыбдыр:
Көңілді күнде сындыр, әлде тындыр.
Ақыл анық байк,аған қылығыңды,
Ку шыщансып қағасын босқа бүлдыр,—

деп, түкке тұрғысыз ұсақ кулық, өнбес іске уақыт кетір- 
мей, ақылмен ойлап, баянды, көңіл толарлықтай іспен 
айналысу ләзім екенін аңғартады. Өзінің жасы ұлғайға- 
нын, өмірдің өрін тауысуға жақындап қалғанын ойына 
алған ақынның көңілі діншілдік наным, имандылық се- 
зім аркылы жұбаныш, тыныштық тапқандай болады:
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Кун жиылып ай болды, он екі ай — жыл,
Жыл жиылып, қартайтып к,ылғаны — бұл.
Сүйенген, сенген дәурен жалған болса,
Жалғаны жок, бір тғңірім, кеңшілік қыл.

Бұдан біз «Сағаттың шықылдағы емес ермек» атты 
өлеңінде ақынның философиялык ой-толғауы нақтылы 
сезім әсерлерімен, ұлғайған шағындағы көңіл күйінің 
бір көрінісімен ұштасып келетінін көреміз.

Абайдың өзінен бұрынғы белгілі ғалымдардың, ой- 
шылдардың, философтардың еңбектерімен таныс болған- 
дығы өзінің өлеңдерінде, карасөздерінде кейбір сөздерді 
жай күнделікті айтылатын мағынасында ғана емес, жү- 
йелі ғылыми ұғым (категория) дәрежесіне көтере түсі- 
ніп, солай қолдануынан анық көрінеді. Мысал үшін 
ақыл (разум), жүрек (сезім, чувство), қайрат (воля) 
үшеуіи Абай адамның жан дүниесін танып-білуге тірек 
боларлық негізгі қасиеттер деп қарайды.

Абайдың философиялық ойлары, философиялық ли- 
рикасы дегенде алдымен осындай жүйелі, терең пікірле- 
ріне көңіл бөлу, соларды неғұрлым тұтастыра алып, зер 
сала талдаған ұтымды болар еді. Өмір өтеді, дүние бір 
қалыпта тұрмайды деген секілді әр сөзден кейде үлкен 
философиялык ой іздеушілік те кездеседі. Бірақ ондай 
қай ақынның шығармаларында болсын табыла беретін 
сөздер Абайдың философиялык ойының биік деңгейін 
таныта алмайтыны анык.

Өмірдің өтуі жайлы Абай бірде философиялык тол- 
ғаныс түрінде айтса (мысалы, «Сағаттың шыкылдағы 
емес ермек»), тағы бірде ойын нактылы сурет аркылы 
елестетіп көрсетуді максат етеді.

Тоты қүс түсті көбелек 
Жаз сайларда гулемек.

Мұны окығанда ауылдың шетінде бәйшешек, гүлдер 
жайкалған даланың сайы көз алдымызға келеді. Бірак 
бұл әдемі табиғат көрінісіне ыкылас койып, қызыктаған- 
дай күйімізді акын кенет өзгертіп, баска арнаға бұрып 
жібереді:

Бәйшешек солмақ, күйремек,
Көбелек өлмек, сиремек.

Жаңағы көркем сезім-әсерді таратып жібергендей, 
жок кылғандай ой-толғаныс жаздың ертең-ак өте шыға- 
тынын, күзгі салкын түсіп, гүлдердің тез солатынын, кө- 
белектер азайып, жоғалатынын еске салады. Өмірі кыс- 
ка көбелек пен гүлді айту аркылы адамның өмірі де 
соншалыкты ұзак емес кой деген ой көңілге өзі-ак келе-
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ді. Абайдың осы тұста адамның өмірі жайлы толғануға 
ауысатыны теғін емес. Ақын адам өмірден нені іздеп, 
нені күнкөріс қылады деғен сұраққа тұжырымды жауап 
береді:

Адамзатқа не керек:
Сүймек, сеэбек, кейімек,
Карекет қылмақ, жүгірмек,
Ақылмен ойлап сөйлемек.

Адамның өмірі мағыналы, саналы болу керек деғен 
байламын ссылай айкын айтып жеткізеді де, енді ойын 
жаңа бір қырынан алып өрбітіп, адамның өмір сүруі, 
іс-әрекеттері, алдына қоятын мақсаттары өз заманына, 
заман талабына сәйкес болуы кажеттіғін айрықша ес- 
кертеді.

Әркімді заман сүйремек,
Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек.

Үлкен философиялық мәні бар осы тұжырымньщ ко- 
ғам өмірінің күрделі заңдылығын, елеулі шындығын хе
рен, түсіну негізінде айтылғаны анык. Саналы, ойлы 
адамның артықшылығы заман талабын, әлеуметтік өзғе- 
рістердін бағыт-бағдарын дұрыс түсіне білу болса керек.

Эрине, бұдан тағдырға бойсұну, көнгіштік, ағынға 
ілесіп кете беру де дұрыс екен деген қорытынды шык- 
пайтыны ап-айқын. Адамнын ең басты қасиетінің бірі 
кайраттылык, жігерлілік деп санаған Абай кандай да 
қиыншылықты жену үшін аянбай күресу кажеттіғін кол- 
дайтыны оның өлендерінен анық анғарылады. Мысал 
үшін:

Жігерлен, сілкін,
Кайраттан, беркін,—

немесе:
Кайғы келсе, қарсы түр, қүлай берме,-

деғен сөздерін еске алсак та жеткілікті.
Абай шығармаларындағы ойшылдык сарын деғенді, 

әрине, кейбір шығармалармен ғана шектемей, кен мағы- 
насында түсінген жөн. Ойшылдық сарын деғеніміз таза 
философиялық лирика деген ұғымнан әлдеқайда ау- 
қымды.

Абай өз шығармаларында сол дәуірдегі әлеуметтік 
өмірғе, коғамдык катынастарға терен, жан-жақты тал- 
дау жасайды. Заманнын беті, ел жайы, халык тағдыры 
туралы ой толғап, әр түрлі топтардын іс-әрекетін, мінез- 
кұлқын сипаттап береді. Осындай өлеңдерде ойшылдық
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сарын да, кеңірек алып карағанда терең философиялық 
мән-мағына бар деп санау да әбден орынды.

«Абайдың өлеңдері қазақтың басқа ақындарының 
өлеңінен үздік артықтығы әр нәрсенің берғі жағын ал- 
май, арғы асылынан қарап сөйлеғендіктен. Басқа ақын- 
дардың сөзге шеберлігі, Абайдан кем болмаса да, білімі 
кем болмағандығы даусыз»— дейді Ахмет Байтұрсынов 
«Қазақтың бас ақыны» атты мақаласында.

Бұл — Абайдың қоғамдық өмірдің күрделі мәселеле- 
рін, халық тағдырын терең талдап айта білетінін, оның 
дүние-болмыс, өмірдің өтуі жайлы толғаныстары зерде- 
лі ойшылдықтан туғанын толық ескеріп айтылған сөз. 
Сонымен бірге Абайдың ақындық дарыны аса қуатты. 
Әлихан Бөкейхановтың «Абай сияқты халықтың рухани 
творчествосын осыншама жоғары көтерғен қазақ ақыны 
әлі кездескен жоқ»* дейтіні де бұлтартпас шындық.

Абайдың орасан зор ақындық дарыны терең ойшыл- 
дығымен қатар, не нәрсені болсын нақтылы, көркем бей- 
нелей білетін керемет суреткерлігінен де, адамның нәзік 
сезім иірімдерін әсерлі жеткізетін сыршыл-лирик екенді- 
гінен де толық байқалады.

Абай аса күрделі қоғамдық мәселелерді терең тал
дап, тұжырымдап айтатын кемеңгер ойшыл ақын, соны
мен катар ол кісінің кескін-кейпін (портретін), мінез- 
кұлқын, қимыл-қозғалысын, табиғат көркін нақтылы, 
дәл сипаттайтын асқан суреткер ақын және өзінің де, өз- 
генің ішкі сезім дүниесін, көңіл күйін әсерлі жеткізетін 
нәзік сыршыл лириканың шебері дегенде, бұлар оның 
жан-жақты ақындық шеберліғінің әр қыры, әр түрлі 
сипат-қасиеті екенін, ақын тұлғасының біртұтастығын, 
көп қырлы болса да, бір сырлы екенін есте сақтаған 
абзал. Әр түрлі лирикалық жанрлар, тақырыптық са- 
рындар арасында пышақ кесті шек-жік, айқын айырым, 
шекара бола бермейді, көбінесе бір-бірімен қабысып, 
ұштасып, сабақтасып, бір өлеңнің, жеке шығарманың 
өзінде бірін-бірі толықтырып отырады.

Абай өмір құбылыстарын бейнелеп суреттеу, немесе 
баяндап жеткізу, адамның ішкі жан дүниесін, психоло- 
гиясын ашып көрсету секілді әр түрлі көркемдік тәсіл- 
дерді шебер қолданады. Бірақ қандай түрлі әдіс-тәсілді 
қолданса да, оның шығармаларынан терең ойшылдық

* Ә. Бөкейхановтың «Абай (Ибрагим) Құнанбаев» деген ма
калась! алғаш 1905 жылы «Семипалатинский листок> газетінде 
(№ 250—252) орыс тілінде басылды. Қазакша текст «Абайды окы, 

таңырка...» атты кітап («Ана тілі» баспасы, 1993, 19 бет) бойынша 
берілді. Аударған Білге Тұрсынтегі.
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айкын сезіледі. Ойшылдық көбіне лирикалық сезіммен, 
терең тебіреніспен ұштасады, немесе баяндап айту ар- 
қылы да көрінеді, кейде суреткерлік шеберлік басым ке- 
леді. Қалайда осының бәрі бірін-бірі үстемелеп, жандан- 
дыра түсетін қасиет-сипаттар болып шығады.

Абай казақ поэзиясының идеялық ауқымын, тақыры- 
бын кеңейтті, әдебиетте жаңа жанрлық түрлер қалып- 
тастырды.

Абайдың лирикасы жанрлық ерекшеліктері жағынан 
алғанда сан салалы, алуан түрлі, тақырыбы, идеялық 
мазмұны жағынан да аса бай, эр килы өмір құбылыста- 
рын камтиды. Халықтың тағдырын, заман жайын тол- 
ғайтын сан алуан әлеуметтік, философиялық лирика 
түрлері, адамның ішкі жан дүниесін бейнелейтін жыр- 
лары, махаббат лирикасы, сатиралык өлеңдері, табиғат 
суреттері, оларға коса жеке адамдарға арналған жыр- 
лары, тағы баска өлең түрлерін Абай поэзиясынан мо- 
лынан табамыз. Оларда куаныш сезімі де, өмірге деген 
зор сенім де, мұң мен наз да, зәрлі, ащы сын да — бәрі 
де бар. Абай лирикасының жанрлык түрлі бай, акын 
шеберлігінің кырлары мол екенін толығырак байкау 
үшін тағы бірнеше өлең үлгілеріне көңіл койсак. Алды- 
мен айтатынымыз — көлемі шағын келетін, миниатюра 
түріндегі өлеңдері. Олардың өзгешелігі артык сөзі жок 
ыкшамдылығында, мағыналык сыйымдылығында. Осын- 
дай өлеңдерінің ең көлемдісі мынау:

Балалық өлді, білдің бе?
Жігіттікке келдің бе?
Жігіттік өтті, көрдің бе?
Кәрілікке көндің бе?
Кім біледі, сен кәпір,
Баяндыдан сөндің бе,
Баянсыэға төндің бе?
Әлде, айналып, кім білер,
Боталы түйе секілді 
Корадан шықпай өлдің бе?

Қазак акындарының өлең-жырларында адамның жасын, 
әр түрлі кезеңдерін сипаттай айту — дәстүрге айналған 
нәрсе. Он, жиырма, отыз, кырык дегендей, әр онжылдык 
кезеңді бейнелеу жиі кездеседі. Абайдың өлеңі баскаша. 
Өмірдің өтуін акын адам өміріндегі үш кезеңді — бала- 
лык, жігіттік, кәрілікті айту аркылы аңғартады. Акын- 
ның ылғи сұраулы сөйлемдерді катарластыра келтіріп, 
біреулерден жауап күткендей айтатыны — өмірді 
мағыналы етіп өткізу кажет деген ойын жеңіл озілмен 
жеткізу тәсіліне үйлесімді.

Шағын өлеңнің накыл сөзі түрінде басталатын үлгісі:
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Ғашықтың тілі — тілсіз тіл,
Көзбен көр де, ішпен біл.
Сүйісер жастар қате етпес,
Мейлің илан, мейлің кул.

Ол тілге едік оңдайлы,
Капысыз біліп сондайды.
Біліп-ақ үғып қоюшы-ек,
Енді ішіме қонбайды.

Ақын ғашық жастардың сезімінің нәзіктігін байсалды 
түрде, парасатпен сипаттаған десек, жастық шағын еске 
алып, өз көңіл күйін әзілмен айтуында да еш жасанды- 
лык жоқ.

Композиялық кұрылысы өте келісті өрнектелғен тағы 
бір шағын өлеңге назар салалық:

Көк ала бүлт сөгіліп,
Күн жауады кей шақта.
Өне бойың егіліп,
Жас ағады аулақта.

Жауған күнмен жаңғырып,
Жер көгеріп күіи алар.
Аққан жасқа қаңғырып,
Бас ауырып, іш жанар.

Өлеңде адамның көңіл күйі табиғат көрінісімен салыс- 
тырыла бейнеленеді. Алғашқы шумақта адамның сезім- 
күйі табиғат құбылысымен сарындас келғендіктен, екін- 
ші шумақта да солай болатындай көрінуі әбден ықти- 
мал. Бірақ ақын шендестіру тәсілін қолданып, жер 
көғерғендей, адамның бойы да жадырайды демейді, 
«бас ауырып, іш жанар» дейді.

Бұл бір қарағанда үйреншікті ұғымнан басқаша, то- 
сын көрінсе де, мағыналы екені талассыз. Осының өзі 
адам тағдырының оңай емес екенін, қайғы-мұңнан айығу 
үшін батылдық, сергектік керек екенін аңғартпай ма?

Поэзиядағы миниатюра түріндеғі өлеңге бірден-бір 
тән қасиет жинақылығы, идеялық мазмұны жағынан 
сыйымдылығы, тиянақты ойды білдіретіні болса керек. 
Осы тұрғыдан карасақ, Абайдың жоғарыда айтылған- 
дардан баска «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да», 

. «Күшік асырап ит еттім» секілді кейбір өлеңдерін де 
осы тонка жаткызуға болады.

Ыкшамдылык деғеніміз калайда кыска кайыру емес, 
аз сөзбен тұжырымдап айтып, көп мағына білдіру.

Көлемді шығарманы көлемділіғі үшін мактау кандай 
орынсыз болса, кыска шығарманы тек кыскалығы үшін 
мактау сондай орынсыз. Ал өзі кыска болып, мағыналы-
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ғы жағынан ұтымды болса, сонда ғана «өзі қысқа, өзі 
нұсқа» деудін қисыны келеді.

Әрине, созбақтап, шұбалаңқы жазғаннан тиянақты 
етіп қысқа жазған артық екені рас. Ал бірақ тақырыпты 
жан-жақты қамтып, терең талдап айта білсе, көсіліп 
ұзақ айту да ұтымды болатыны ешбір талассыз.

Абай поэзиясында мазмұны, тақырыбы, жанрлық жә- 
не стилдік ерекшелігі жағынан оқшау тұрған бір топ 
өлеңдер — інісі Оспан мен баласы Әбдірахманға арнал- 
ған жырлар. Оларды Мұхтар Әуезов «бас қайғысымен 
байланысты жоқтау жыры» деғен.

Абайдың Оспанға арналған үш өлеңі тақырыбы жа- 
ғынан біртұтас көрінсе де, кұрылыс-қалпы, жанрлық тү- 
рі жағынан бірдей емес. «Жайнаған туың жығылмай» 
деп басталатын өлең Оспан өліміне байланысты көңіл 
білдіру түрінде жазылса, «Қешегі Оспан» деп бастала
тын екі өлеңі, оны еске алып, мінездеген өлен, деуғе ла- 
йық. Алдыңғы өлеңнің мазмұны да, ойды көтеріңкі леп
лен бейнелеп, өрнектеп жеткізу мәнері де, тіпті:

Жайнаған туың жығылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай,
Жасаулы жаудан бұрылмай,
Жау жүрек жомарт қубылмай,
Жақсы өмірің бүзылмай,
Жас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,—

деп, осы үлғіде барлық тармақты бас жағынан бірынғай 
үйлестіріп келтіруі — бәрі де өзғеше, тосын бір тәсіл 
тапқандықты байқатады. Өлімғе қайғыру сарыны мүлде 
жоқ дерліктей, бастан-аяқ мадақ өлең түрінде келіп, со- 
ңы «Жақсы өліпсің, япырым-ай» деп бітеді. Бұл — әри- 
не, өзғеше айту тәсілі. Қайғы үстінде көңілге медеу бо- 
ларлық көтеріқкі сарынды күшейту үшін солай еткен. 
«Кешеғі Оспан», «Кешеғі Оспан ағасы» дейтін өлеңдерде 
Оспанның турашыл өр мінездігі, адалдығы, ашық қол, 
жомарттығын басқаға өнеғе етіп айтады. Қайғы-мұнға 
берілуден ғөрі, қасиетін сүйсіне айтуы әлдеқайда күшті- 
рек. Мұны «Кешеғі Оспан» деп бастаЛатын өлеңнен әсі- 
ресе айкын байқаймыз. Мазмұны сәйкес, орайлас өлең- 
нің сөз ырғағы, интонациялық ағымы да жеңіл келеді:

Кешегі Оспан 
Бір бөлек жан,

Үйі — базар, түзі — той.
Ақша, нәрсе 
Ала берсе,

Ат та мінсе, көнді ғой.
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Жауға мылтық.
Досқа ынтык,.

Жан асар ма осыдан? 
Корықпай өтті,
Жанға жетті,

Арман етті досыпан.

Әбдірахманға арналған өлеңдерді тұтас алып қарас- 
тырсақ, бұларда ақынның нақтылы жағдайдағы көңіл 
күйі, жан күйзелісі, қайғысы поэзияда үнемі кездесетін 
көріктеп, өңдеп айту жағы аз болып, жүректі жарып 
шыккан қалпында тікелей көрінетінін байқар едік. Де- 
генмен бұл жағынан алғанда өлеңдер түгелдей біркелкі 
емес. Сондықтан Әбдірахманға арналған өлеңдерді екі 
топқа бөліп қараған орынды. Алғашқы топқа жататын- 
дары — ол наукастанып ауруханада жатқанда, нақтылы 
өмірлік жағдайда жазылып өз атынан немесе, Кәкітай 
атынан жолданған «Я, құдай, бере көр», «Алланың рах- 
матын», «Тілім, саған айтайын», «Көзімнің нұрысыз» деп 
басталатын өлеңдер. Бұлар өлең түрінде жазылғанымен, 
алдымен тура мағынасындағы хаттың дәл өзі деуге 
лайык. Яғни, оларда көркем туындыға тән ойдан қосыл- 
ған ештеме жоқ. Жинақтап, жалпы өмірде болатын жағ- 
дайды көрсету мақсатымен жазылатын хат түріндегі 
өлеңнен бұлардың айырмасы — міне осында. Алайда 
өлеңге тән көркемділік, бейнелілік сипаттар да анық 
байқалады. Ақынның науқас баласының халіне ортак 
болып, тағат таппай қиналған сәттеріндегі жүрек сезімі 
оның тезірек ауыр дерттен айығуына, жазылып шығуы- 
на сенім білдіріп жігерлендірген сөздерімен жалғасып, 
бір үміт, бір қайғы аралас келіп отырады.

Екінші топ өлеңдері — Әбдірахман қайтыс болғанда 
оның мезгілсіз қазасына қайғыру үстінде шығарылған 
«Арғы атасы қажы еді», «Кешегі өткен ер Әбіш», «Тұл 
бойың ұят ар едің», «Жиырма жеті жасында», «Талап- 
тың мініп тұлпарын», «Орынсызды айтпаған», «Берме- 
ген кұлға, қайтесің» секілді өлеңдер. Бұлар — жоқтау 
өлең үлгісіне жақын. Сондықтан қайғы, зарға толы бо
лып келсе де, Әбіштің адамгершілік қасиеттерін көңілге 
медеу етіп, сабырлық қылу — бұл өлеңдердегі күшті са- 
рын деуге болады. Сонымен қатар жоқтау өлеңдердегі 
дәстүрлі болған өмірден өткен асыл азаматтың жақсы 
қасиеттерін сипаттау жағы да басым жатыр. Абай Әбді- 
рахманның адалдығын, адамгершілігін, талабының зор 
екенін, жігерлілігін, ғылым үйренуге ерекше ынталылы- 
ғын тебірене жыр етеді:
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Кешегі өткен ер Әбіш 
Елден бір асқан ерек-ті.
Жүрегі жылы, бойы — қүрыш.
Туысы жаннан бөлек-ті.
Өнері оның жұрт асқан,
Ғылымға көңілі зерек-ті.
Аямаған ғаріптен 
Қолдан келген көмекті.

Жанын күйзелткен өкінішін:
Қүйрықты жүлдыз секілді,
Туды да, көп түрмады,—

деп бейнелеп жеткізе отырып:
Жаңа жылдың басшысы — ол,—

деп, Әбдірахманды өнер-білімге, ғылымға ынтық жас 
буынның өкілі еді деп аса жоғары бағалайды. Әбдірах- 
манға арналған өлеңдерді түғелдей алып бағалағанда 
олардық тақырыптық ерекшеліғі, көркемдік сипаты жа- 
ғынан Абай творчествосында өз орны бар поэзиялық 
цикл екенін атап айткан жөн. Мұхтар Әуезов осы өлең- 
дердің ерекшеліғіне назар аударып, былай деп жазған 
болатын;

«Такырып жағы мен нақтылы факт жағынан алғанда 
бұл өлеңдер Абайдың жеке ғана өз басының үй-ішілік 
қайғысы, бас лирикасы деуге болады. Бірақ сырт қалып- 
тары казак поэзиясында көп кездесетін көңіл шеріне, 
мұң жырларына, жоктау сарындарына ұксаса да, дәл 
осы өлеңдердің өзінде де Абайдың акындығы өзгеше үлгі 
тудырып, тағы бір бұрын шыкпаған шеберлік таны- 
тады»*.

Назар аударарлык жәй — Абайдың өлеңдерінін, ішін- 
де өзге шығармаларына ұксамайтын, мазмұны жағынан 
да, көркемдік бітімі жағынан да ерекшеленіп тұрған үз- 
дік туындылар мол. «Сегіз аяк», «Сен мені не етесің», 
-«Қан сонарда бүркітші шығады аңға», «Қалың елім, ка- 
зағым, кайран жұртым», «Жаз», (Жаздыгүн шілде бол- 
ранда) «Желсіз түнде жарык ай», «Болыс болдым, міне- 
ки», «Қызарып, сұрланып», «Келдік талай жерге енді», 
«Өлсем, орным кара жер сыз болмай ма?», «Көк ту
ман — алдыңдағы келер заман» секілді өлеңдерінін кай- 
кайсысын алсак та, мүлде тың дүние, шығармашылык 
жаңалык. Бұларға коса «Ем таба алмай», «Ата-анаға 
көз куаныш», «Сағаттың шыкылдағы емес ермек», «Нұр- 
лы аспанға тырысып өскенсің сен», «Ауру жүрек акырын

♦ М. 0. Әуезов. Абай Құнанбаев, 151-бет.
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соғады жай», «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес», аударма 
өлеңдерден «Жалғыз жалау жалтылдап», «Жолға шық- 
тым караңғы түнде жалғыз», «Қанжар», «Мен көрдім 
ұзын қайың кұлағанын» сиякты тағы сан алуан шығар- 
маларды атауға болар еді. Абай өлеңдерінің көбі не та- 
қырыбы, не стилі, жанрлык сипаты, немесе өлең өрнегі 
жағынан мүлде жаңа болып келетіндіктен осы топқа 
жаткызуға болады деген туындыларды түгел қамтып, 
бөліп алудың өзі өте қиын. Міне, осындай ондаған ке- 
меліне келген өлең үлгілерін туғызған Абай соларға 
ұқсас, біртектес өлеңдер жазуға ұмтыла бермейді. Эри
не, қай ақында болсын бірнеше өлеңдер тақырыбы жа- 
ғынан жалғас келіп отырады. Бұл сол тақырыпка терең- 
деп бару үшін кажет. Бірак ол тақырып әр өлеңде әр 
кырынан ашылады. Біздің айтпағымыз — Абайдың сар- 
кылмас шығармашылық тапқырлығы, оның колынан 
шыққан кемеліне келген, көркемдік бітімі жағынан мүл- 
тіксіз өлең үдгілерінің көптігі және әрқайсысының бір- 
біріне ұқсамайтын, жаңаша сипатты дүние болып келе- 
тіні.

Акынның тіпті жылдың төрт мезгілін суреттейтін 
«Қыс», (Ақ киімді, денелі, ақ сакалды), «Күз» (Сұр 
бұлт түсі суық қаптайды аспан), «Жаз» (Жаздыгүн шіл- 
де болғанда), «Жазғытұры» (Жазғытұры қалмайды 
қыстың сызы) секілді бір топка, циклге жататын өлең- 
дерінің де әркайсысы мазмұн-мағынасы, суреттеу тәсілі, 
кұрылысы жағынан әр түрлі болып шыккан. Сондай-ак 
өлең сөз, ән-күйдің мәнін, акындык өнердін касиетін ба- 
ғалайтын, такырыбы жағынан бір-біріне жалғас 
«Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы», «Біреудің кісісі 
өлсе, каралы — ол», «Мен жазбаймын өлеңді ермек 
үшін», «Көңіл кұсы кұйкылжыр шартарапка», «Өзгеге 
көңілім тоярсың», «Адамның кейбір кездері» деген шы- 
ғармалары да ойды әр кырынан өрбітуі, пікір сонылығы, 
бейнелеу, айту ерекшелігі бойынша бір-бірінен өзгеше 
сипат алған.

Осындай бір-біріне ұксамайтын әр өлеңінде акынның 
өнерпаздык тұлғасы әр кырынан көрініп, жаңаша сипат 
табады. «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес», «Көк тұман 
алдыңдағы келер заман», «Сағаттың шыкылдағы емес 
ермек» деген сиякты өлеңдерді окығанда Абай керемет 
ойшыл акын екен деп таңдансак, «Жүрегім, нені сезе- 
сің», «Не іздейсің, көңілім, не іздейсің», Жүрегім, ойбай, 
сокпа енді» секілді өлеңдерді оқығанда Абай асқан сыр- 
шыл лирик акын-ау деп тамсанамыз. Ал «Қан сонарда 
бүркітші шығады аңға», «Жаздыгүн шілде болғанда»,
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«Желсіз түнде жарық ай», «Жазғытұры қалмайды кыс- 
тың сызы» сияқты өлеңдерге назар салсақ, Абайдың өмір 
кұбылыстарын сөзбен мүсіндеп жанды бейнеге айнал- 
дырып сипаттауда алдына жан салмайтын суреткер ақын 
екеніне ден қоямыз. «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Бе
ден елде бар болса» тағы сондай туындыларға қарап на- 
ғыз сықақшыл, өткір мысқылға шебер ақын осындай-ак 
болар десек, «Мәз болады болысың» атты өлеңді еске 
түсіріп, әжуалап келемеждеудің мұндай да өте нәзік, 
өтімді түрі болатынына тәнті боламыз. «Ғылым таппай 
мақтанба», «Интернатта оқып жүр» атты өлеңдердің ка
зак поэзиясында калыптаскан насихат, өсиет үлғісіндеғі 
нұскалардан мазмұны да, ойды бейнелеп айту тәсілі де 
мүлдем өзғеше екені де көңіл аударады. Ал, «Сен мені 
не етесің», «Ем таба алмай», «Қор болды жаным» секіл- 
ді нәзік лирикалык туындылар казак поэзиясында бу
рый орын теппеген сыршыл лириканың жаңа үлғілері 
екені айкын аңғарылады. Абайдың әр өлеңінде оның 
осындай акындык тұлғасын жаңа бір кырынан таныта- 
тын өзгешеліғі болады десек, олар іштей астасып жат- 
кан сипат, касиеттер екенін де айтуымыз керек. «Сеғіз 
аякты» окығанда мұнда терең сыршылдык, ғибратты на- 
сихатшылдык, бейнелеп суреттеуғе, тіпті өлең өрнегін 
өзгеше өрнектеуғе шеберлік те — бәрі ұштасып келетіні 
анык көрінеді.

Түгелдей алғанда, Абайдың көркемдік ойлау, бейне
леп айту, суреттеу тәсілі мүлде жаңа, лирикалык стилі 
еркін, икемді, поэзиядағы калыптаскан, дайын үлғілерді 
кайталамайды. Осының өзі-ак оның поэзиясына жаңа- 
шылдык сипат дарытады.

Ақындық өнер мен 
ән-күй туралы 
толғаныстар

Абай казак жұртшылығы алдында акындык өнердің 
мүлде жаңа, соны жолын ашу мәселесін өзінің міндеті 
деп санады. Сөз өнері, өлең, ән-күй туралы пікір толғай- 
тын өлеңдерінде Абай бұрынгы жыршылар мен акын- 
дардың салып кеткен дайын сүрлеу жолымен жүруге 
кұмар емес екенін ашык айтты. Сөз өнерінің ұлы сурет
кер! ретінде Абайдың орасан зор тарихи еңбеғі мынада:
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ол жаңа заман қазақ әдебиетінің алдына жаңа міндет- 
тер коятынын жақсы түсінді, ұлттық әдебиетті жаңа 
дәуірдің тілек-талаптарына сәйкес жаңғырту қажеттігін 
ерекше көрегендікпен сезе білді, және де бұл іске өз та- 
лантының бар күшімен кызмет етті. Ол заманның озат 
идеяларымен сусындаған жаңа ақындық өнердің дәйекті 
күрескері болды, жыршының, ақынның өмір шындығын 
жаңа көзқараспен реалистік әдіспен терең бейнелеу ке- 
ректігін паш етті. «Өлен, — сөздің патшасы» өлеңінде 
Абай; «сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел »— деп, 
жұртшылықтан ақындық сөзғе зор маңыз беріп қарауын 
поэзияның жоғары қоғамдық міндетін түсіне білуін та- 
лап етеді. Әлбетте, жаңа идеялардың баурап аларлық 
күшін, жаңа ақындық сөздің құнын әрбір адамның 
оп-оңай және толық ұға алатынына қазақ өмірінің сол 
кездегі жағдайында толық сенім арту қиын еді. Абай 
оны жақсы түсінді, мұныо оның «Мен жазбаймын өлең- 
ді ермек үшін» деғен өлеңіндеғі мына шумақтар толық 
дәлелдейді:

«Шу дегенде қулағың тосаңсиды,
Өскен соң, мундай сөзді бурын көрмей».

Бұдан біз өлең-жырларындағы жаңа, соны ой-пікір- 
лерді жұртшылықтың қалай қабылдайтынына Абайдың 
ерекше мән берғенін айқын аңғарамыз. Ол өлең-жырға 
көқіл коятын қауымнан айтылған сөздің мәнін терең тү- 
сініп, байыбына жетуді талап етті. «Сыртын танып іс 
бітпес, сырын көрмей»). Сондықтан да ақын өзінің сөз- 
деріне кулақ асатын, кеңесін іске асыра алатын адам- 
дарды көруді өзінің ең зор тілегі деп санады. Ақын ха- 
лықтың тағдыры мен қасіретін терең түсініп, оның 
малдарында қоғам өмірінің күрделі проблемаларын 
көтермейтін жыршылар мен ақындарды қатты сынға 
алады. Кейбір ақындардың өлең-жырды тек көңіл көтеру 
үшін айтып, өнерғе жеңіл-желпі мақсат қоятынын үлкен 
мін деп санады. Басқа елдерді шауып, талан-таражға 
салған батырларды мадақтауға, көз қызықтыратын сұ- 
луларды, әлдеқандай ғажап нәрселерді жырлауға ғана 
әуестенбеу керек дейді. Абайдың кейбір акындардың 
ескі аңызға және жалпы қызғылықты сюжетке көбірек 
көңіл бөлетін әдетін сынауы поэзияны алдымен жаңа 
дәуірдің түпкі, түбеғейлі, қоғамдық маңызы зор мәселе- 
лерімен тығыз байланыстыру мақсатынан туған еді.

Абай теңдесі жоқ ақын болумен бірғе аса дарынды 
композитор болғаны, халық арасына кең тараған көпте- 
ғен әдемі, әсерлі әндер шығарғаны мәлім. Ол халық
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өлеңдерінің, музыкасының аса зор коғамдық мәнін, эсте- 
тикалық көркемдік қасиетін терең түсініп, бағалай біл- 
ді. Өлең мен ән-күйді ол халық өмірінің, арман-қуаны- 
шы мен мүддесінің, кайғысының, ой-сезімінің тамаша 
көрінісі деп санады. Және өлең-жырлар, ән мен күйлер 
халык даналығын, оның сарқылмас талантын танытаты- 
нын, халық өмірінің кайнар бұлағынан шыққан баға 
жетпес өнер екенін Абай зор шабытпен толғана айтып 
отырды. «Көңіл кұсы кұйкылжыр шартарапқа» атты 
өлеңінде ол әннің орасан зор мағыналық және мәнерлі- 
лік қасиетін ашып көрсетті. Ол «акылдының өзіндей ой- 
лы күйді» қандай жоғары бағаласа, терең сезімғе толы 
әнді де сондай бағалайды.

Абай әдебиетті идеялық, көркемдік жаңа биікке кө- 
тере отырып, оқушысына идеялық, эстетикалық тәрбие 
беруді, басқаша айтсақ, әдебиеттің өмірдеғі аткаратын 
кызметін арттыруды бірінші мәселе етіп қойды. Окушы- 
сын озық мәдениетке, өнер-білімғе, адал еңбекке шақы- 
рып, оның бойында шынайы адамдық қасиеттерді тәр- 
биелеуге, жамандықтан қашып, жақсылыққа ұмтылу- 
шылықты қалыптастыруға тек өресі биік әдебиет қана 
ат салысатынын ақын терең түсініп, өзі сол жолда қа- 
жымай, талмай ізденді.

Абай өлең сөздің, әннің қоғамдық мәні, өмірдеғі ала- 
тын орны, көркемдік сипаты жайлы көп толғанғаны 
ақын шығармашылығы сөз болғанда үнемі айтылып ке- 
леді. Алайда бұл мәселені сөз қылғанда анықтай түсе- 
тін жайлар жоқ емес. Алдымен бұл мәселені сөз қылған- 
да анықтай түсетін жайлар жоқ емес. Алдымен бұл 
орайда өлең деғен ұғымның өзі Абай поэзиясында қан- 
дай мағынада қолданылатынына токтала кетелік. Қазақ 
тілінде өлең деғен сөз термин ретінде 'бүғінғе дейін бір- 
неше мағынада колданылады.

Біріншісі — ән өлең, ән салып, ән шырқап айтатын 
өлең, яғни музыкалық өнер мен сөз өнеріне ортақ туын- 
ды. Ән өлеңде көбінесе әннің мәні сөзінен ғөрі манызды- 
рақ келеді. (Кейде, мысалы, таңдаулы өлең тексіне ән 
жазылса, әні де, сөзі де бірдей құнды болуы да ықти- 
мал).

Екіншісі — көбінесе, жеңіл ыкшамды ғана әуенмен, 
мақаммен, термелеп айтылатын өлеңдер, жырлар, яғни 
ауызша поэзияның туындысы.

Қазақ поэзиясында соңғы кездерғе дейін өлең, жыр- 
ларды домбырамен әуендетіп, белгілі бір сарынға келті- 
ріп айту орын алып келді. Бірақ созылиалы, күрделі әні 
бар өлеңдер өзінше белек сипат алып, ал өлең-жырды
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жатка ауызша айтканда сүйемел болатын терме, жел- 
дірме түрінде келетін, шыркап салатын эннен гөрі ык- 
шамды, қысқа қайырылатын әуендер (речитатив) бас- 
каша кұрылатын болтан.

Үшіншісі — окылатын, сөйлеп айтылатын өлең, яғни, 
жазба поэзиясының туындысы, эр алуан лирикалык шы- 
ғармалар. Сонымен катар, өлең деген сөзді кең мағына- 
да алып, көлемі кыскалау келетін поэзиялык шығарма- 
лардың бәріне ортак жалпылама атау ретінде колдану 
да жиі кездеседі.

Абай өлең деген сөзді көбінесе осы соңғы өлең сөз, 
лоэзиялық шығарма деген мағынада колданады. Мыса- 
лы, «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» дегенге акын 
өз шығармаларын да, сонымен бірге «өлеңі бар өнерлі 
інім» деп жас ақындардың поэзиялық туындыларын да 
осы мағынада өлең деп атаған. Бірде өлең десе, бірде 
сөз деп айтатыны сондықтан:

Түбі терең сөз артық, бір байқарсыз...
Жалынамын мұндай сөз айтпа бізге.

Абайдың сөз деген ұғымды өлең, өлең сөз деген мағына- 
да, солардың толық баламасы ретінде колданатынын 
«Талап сөз бұдан бұрын көп айтканмын» дейтін өлеңі- 
нен әсіресе анык көре аламыз. Мұнда Абай өз шығарма- 
лары туралы:

Жүртым-ай, ишлқақтамай сөзге түсін,
Ойланшы, сыртын қойып, сөздің ішін.
Ыржаңдамай тыңдасаң нең кетеді.
Шығарған сөз емес қой эңгіме үшін,—

деген секілді айтып, өлең дегенді ұғымды мүлде қолдан- 
байды. «Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы» атты өле- 
ңінде де акын өлең дегенді өлең сөз деген мағынада 
колданатынын байкаймыз.

Іші алтын, сырты күміс сәз жақсысын
Казақтың қиыстырар қай баласы...
Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел...
Ак,ыл сөзге ынтасыз жүрт шабандап,—

деген секілді сөйлемдердің қайсысы болса да, акын 
өлеңді сөз өнері деп бағалап отырғанын аңдатады. 
Алайда, мысалы:

Кобыз бен домбыра алып топта сарнап,
Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап,—

дегенді алсақ, сол ақындардың өлеңі әдетте әуенмен 
ауызша айтылатыны түсінікті болады. Яғни, бұдан өлең
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сөз, окылып айтылатын өлең және әуенмен айтылатын 
өлеңнің арасына шек қойылмағаны айқындалады.

Ал енді «Біреудің кісісі өлсе, қаралы — ол» дейтін 
шығармасында Абай өлең деғенді өлең сөз және ән өлең 
деген екі мағынада катар қолданады. Ақын өз сөзін зар- 
ланып әнғе салып айтатын жоқтау өлеңнен бастағаны да 
көңіл қоярлық. Жар-жар, беташар секілді өлең түрлерін 
содан кейін атайды. Өмірдегі ең ауыр, киын кезде де, 
куаныш, қызық кезінде де өлең адамға серік болатыны- 
на көңіл аударады.

Туғанда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең.
Өмірдегі қызықтың бэрі өлеңмен,
Ойлансаңшы бос қақпай елең-селең.

Туғандағы нәрестенің алғашкы еститін өлеңі шілдехана- 
да айтылатын өлең, әндер болса, кейін өмірмен қоштаса- 
тын кездегі айтылатын жоқтау өлең болса, ал адамға 
өмір бойы еріп жүреді деп өлеңнің барлық түрін айтуға 
болар. Абай өмірдеғі өлеңнің мәні қандайлық зор деген 
ойын одан әрі жалғастырғанда өзі де өлең сөз туралы 
да, ән туралы да араластырып айтып отырады;

Өлең деген — әр сөздің үнасымы,
Сөз қосарлык,, орайлы жарасымы.
Сөзі тзтті, мағынасы түэу келсе 
Оған кімнің үнасар таласуы?
Карны тоқ қаса надан үқпас сөзді,
Сөзді үғар, көкірегі болса көзді.
Кадірін жақсы сөздің білер жанға 
Таппай айтпа оған да айтар кезді.
Сый дәметпе, берсе алма еш адамнан,
Нең кетеді жақсы өлең сөз айтқаннан.
Сүйсінерлік адамды қүрмет қыл,
Аулақ бол днін сатып нәрсе алғаннан.

Шортанбай, Дулат, Бұқар жырауды ауызға алғанда 
да, Абай олардың шығармаларын өлең деп атайды, яғни, 
өлең сөз деғен кең мағынада айтады, терме, толғау, жыр, 
өлеңнің термелеп, әуенмен айтылатын түрі дегендей жік- 
теп саралап жатпайды.

Мақсүтым — тіл үстартып, өнер шашпақ,
Наданның көзін қойып, көңілін ашпак,.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ,—

дегенін еске алсақ, өз шығармаларын алдымен идеялық 
мазмұны, мағынасы, сөздік, тілдік қасиеті жағынан ба- 
ғалап отырғаны аңғарылады.
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Абайдың таза ән өлеңді бөліп алып, тек ән туралы 
айтатын шығармасы — «Көңіл құсы кұйқылжыр шарта- 
рапқа».

Шырқап, қалқып, сорғалап, тамылжиды,
Жүрек тербеп оятар баста миды.
Бул дүниенің ләззаты бәрі сонда,
Ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды.
Үйықтап жатқан жүректі ән оятар,
Оның тэтті оралған мәні оятар.
Кейі зауық, кейі мүң, дертін қозғап,
Жас балаша көңілді жақсы уатар.
Көбінесе эн басы келеді ащы,
*Кел, тыңда!»— деп өзгеге болар басшы.
Керім толғап тауысар қаңғыр-күңгір.
Сол жеріне ойыңмен араласшы.
Әннің де естісі бар, есері бар,
Тыңдаушының құлағын кесері бар.
Ақылдьшың сөзіндей ойлы күйді 
Тыңдағанда көңілдің өсері бар.

Бұл сипаттаулардан әннің ең басты ерекшелікте- 
рін — созылмалы әннің дауыс толкынының өзгеріс-қоз- 
ғалысына негізделетінін, музыкалық дыбыстардың бірі- 
нен-бірі жоғарылы-төмен сатылап, әр түрлі үнмен айты- 
луына, осындай өзгеше бітім-құрылысына сәйкес әсем 
әуезділігін, адамның сезім күйін терең ашып бере ала- 
тын мәнділігін тани аламыз. Абай әнді күй деп те 
атайды:

Адам аз мүны біліп ән саларлық,
Тыңдаушың да аз, ол эннен бәһра аларлық.
Муңмен шыққан, оралған тәтті күйге 
Жылы жүрек қайда бар қозғаларлық?

Күй дегенді жалпы әуен мағынасында алып, әнніқ са- 
зын, музыкалық қасиетін, әуезділігін жекелеп, әннің сө- 
зінен бөліп айтады. Осы тұрғыдан келіп әннің өмір шын- 
дығын танытатын мағыналылығын («Өмір сәуле көрсе- 
тер судай тұнық») «ақылдының сөзіндей ойлы күй» де
тей сипаттама аркылы жеткізеді.

Абай өзінің поэзиялық шығармаларын өлең сөз ре- 
тінде караған дедік. Бірақ ол жазған өлеңдерін әнге са- 
лып, не ыкшамды термелі әуенмен айтпаған деуғе бол- 
майды. Өйткені, өлеңді оқып, сөйлеп айтумен бірғе, эн- 
мен, әуенмен айту әдетін, қазақ арасында ертеден кең 
тараған үлгіні Абай да ұстаған. Өзі жанынан ән шығар- 
ған, музыканы жақсы түсінген, дарынды композитор 
болтан акынның өз өлеңдерін әнге салып, әуенмен айтуы 
заңды нәрсе ғой. Бұл ойымызды дәлелдеу үшін Абайдың
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«Өзгеге, көңілім, тоярсын» атты өлеңіндегі мына жол- 
дарды еске алсақ болар:

Өзгеге, көңілім, тоярсың,
Өлеңді қайтіп қоярсың?
Оны айтқанда толғанып,
Іштегі дертті жоярсың.
Сайра да зарла, қызыл тіл.
Кара көңілім оянсын.
Жыласын, көзден жас ақсын,
Омырауым боялсын.
Кара басқан, қаңғыған,
Кас надан нені үға алсын?
Көкірегінде оты бар 
Кулағын ойлы ер салсын.
Тыңдамаса еш адам,
Өз жүрегім толғансын.
Әр сөзіне қарасын,
Іштегі дертім қозғалсын.
Эуелесін, қалқысын.
От жалын боп шалқысын.
Жылай-жырлай өлгенде,
Арттағыға сөз қалсын.
...Кабыл көрсе сөзімді,
Кім таныса, сол алсын.

Осы келтірілген үзіндіден-ак акынның өз өлеңін әнге 
салып тебіреніп айтып отырған кейпін, күйін көз алды- 
мызға айкын елестете аламыз.

Айрыкша көңіл аударарлық жай — Абай өлең тура- 
сында айтқанда жазып шығарылып, оқылып айтылатын 
өлең сөз бен әнғе салып айтатын өлеңнің арасын бөліп, 
шек қоймайды. Жоғарыдағы келтірілген сөздерінен 
Абайдың «өлең» деген сөзді қазақ тілінде қалыптасқан 
мағынасы кең екенін ескеріп, окылатын өлең мен әнде- 
тіп айтатын өлең деғен екі мағынада бірдей қолданаты- 
нын көреміз.

«Өзғеғе, көңілім, тоярсың» өлеңін идеялық мазмұны 
жағынан алсак, ол поэзияның, сөз өнерінің зор коғам- 
дык мәнін ашып көрсетуімен құнды. Акындық өнердің, 
өлең жырлардың, ән мен күйдің халықтың өмірінде ала- 
тын орнын Абай өте жоғары бағалайды. Поэзиялық 
шығармадан, өлең жырдан, әннен халықтың арман-тіле- 
гі, куаныш-кайғысы айкын керініс беретініне айрықша 
мән береді. Сондықтан акындарға, өлеңді, әнді айтушы- 
ларға биік талап қояды. Өлеңнен Абайдың поэзиялық 
шығарма нағыз өмірлік қажеттіктен туатын, үлкен мақ- 
сатқа жұмсалатын сөз деп карайтыны анық банқалады. 
Ол өлеңнің айтпауға болмайтын, қанша айтса да тоймай-
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тын қасиеті, адамды қайғы-мұңнан, дертінен айықтыра- 
тын қуаты бар деп есептейді. Абай өзінің өлеңін көзден 
жас ағып отырып айтылатын, жүректі жарып шығатын 
зарлы сөз деп сипаттайтыны назар аудартады. Ақын те- 
біреніп, іштегі сырын ақтара айтқан сөзін тыңдаушылар 
зер салып, саналы түрде қабылдауын аңсайды. Айтыл- 
ған сөздің мән-мағынасын, ой-пікір тереңдігін толық тү- 
сініп, көркемдік куаттылығын терең сезінетін болса 
дейді.

Не пайда бар — мың надан 
Сыртын естіп таңдансын.
Онан дағы бір есті 
Ішкі сырын аңғарсын...

Бұл сөздерден ақынның осы өлеңінің соңғы жағындағы 
тыңдаушыларға өкпе-наз айтқандай болып, сөзді құр 
кұлақпен қармамай, жүрегіңмен тыңда деп ақыл беруі- 
нің мәні зор екені байқалады.

Абай поэзиясының танымдық, тәрбиелік мәнін терең 
түсініп, оны адам мінезін, заманды түзетудің күшті құ- 
ралы деп қарағанын көптеген өлеңдерінен, әсіресе сөз 
өнері, ән-күй туралы ой-толғамдарын арнайы баяндай- 
тын «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Өлең — сөз- 
дің патшасы, сөз сарасы», «Біреудің кісісі өлсе қара- 
лы — ол», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», 
«Адамның кейбір кездері», «Құлақтан кіріп бойды 
алар», «Өзгеге, көңілім, тоярсың» секілді шығармалары- 
нан толық байқаймыз. Бұларда Абай қозғайтын мәселе- 
лердің аясы кең. «Адамның кейбір кездері» атты өлеңін- 
де ол ақындық шабыттың қуаттылығын бейнелеп көрсе- 
тіп, поэзиядағы шындық адамды рухтандыратын күшті 
шабыттан, ақ пен қараны, адалдық пен зұлымдықты 
айыра білетін ақыл мен әділеттілік сезімнен туатынын 
айтады. Осы өлеңдегі Абайдың бөлекше кастерлейтіні — 
елдің мұңын жоқтайтын сыншыл ақын.

Кектеніп надан, зұлымға,
Шиыршық атар, толғанар.
Ызалы жүрек, долы к,ол,
Улы сия, ащы тіл 
Не жазып кетсе жайы сол,
Жек көрсеңдер өзің біл —

міне осылай сипаттауынан қоғамдык өмірдің келенсіз 
жактарын аяусыз әшкерелейтін ақынның кейпін көре- 
міз.

«Құлақтан кіріп бойды алар» дейтін өлеңінде Абай 
ән мен күйдің адамға аса зор эсер ететінін өзгеше бір 
қырынан ашып берген. Ақын ән мен әуенді бар жаны-
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мен сезініп, көз алдынан өткен өмірдің тасқыны кайта 
өткендей көңілін қозғап, еліктіріп, тағы сендіріп, үйіріп 
әкетіп бара жатқандай күй кешеді.

Жоғарыда аталған өлеңдердің қай-қайсысында бол- 
сын, Абай өлеңнің, поэзияның қоғамдық мәнін өзінің 
озат адамгершілік идеялары, шығармашылық ізденісте- 
рі тұрғысынан жаңаша түсінеді.

«Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен» деп отырған Абай 
қазақ поэзиясындағы сан алуан жанрдағы өлеңдердің, 
жыршы-жырау, ақындар туғызған шығармалардың кұн- 
дылығын айрықша дәлелдеп неге айтпаған деудің өзі 
артык. Абайдың «сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» 
дей отырып, өлең-жырларды бағалауға үлкен талғам- 
паздықпен қарайтыны, сый дәметіп мақтау өлең айтуға 
бейім тұратын ақындарды қатты сынап, шенейтіні әр 
түрлі әдеби макалаларда, кітаптарда аз айтылды демей- 
міз. Айтылу жағынан кемшілігі жоқ, мәселеге жан-жақ- 
ты қарау жетіспейтіні болмаса.

Батырды айтсам ел шауып алған талап,
Қызды айтсам, қызықты айтсам қыздырмалап,
Әншейін күн өткізбек ғңгімеге 
Тыңдар едің бір сөзін мыңға балап,—

дейді ғой Абай. Осы айтылған сөздерге қарап ол батыр- 
лар жырын, ғашықтық жырларды түгелдей мансұқ ет- 
кен, жоққа шығарған, олардан үзілді-кесілді бас тарт- 
қан деуге бола ма?

Сол сиякты;
Ескі бише отырман бос мақалдап,
Ескі ақынша мал үшін турман зарлап,—

деген сөздеріне қарап, Абай билерді, билердің сөзін 
(шешендік сөздерді), бұрынғы жыршы, жыраулардын, 
ақындардың өлең-жырларын бағалы, кұнды нәрсе деп 
санамаған, ескі ақындардың бәрі өлеңді пайда үшін, мал 
үшін айтқан деуге болмайтыны анық. Қазан төңкерісі- 
нен бергі дәуірді асыра мақтаған, өткен заманды қатал, 
кертартпа, топастыққа жол берген деп бірыңғай сынап 
айтқан кездерде билердің сөзіне, көптеген акын, жыр- 
шылардың өлең-жырларына тиісті, жеткілікті мән беріл- 
меген жағдайда жаңағыдай сөздердің мағынасы, әрине, 
үнемі дәл, дұрыс ашылып келген жок. Олай дейтініміз, 
Абайдың:

Бүрынғы жақсылардан өрнек қалған.
Биде тақпақ, маі^ал бар, байқап қара,—

дегені коса, бірге айтылмаса, сол сөздердің мағынасы
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өткен замандағы әдебиет туралы тар, таяз ұғым-түсінік- 
терге орай оп-оңай бұрмаланып шыға келетінін талай 
байкадық.

Осы орайда айрыкша көңіл аударарлық жай — Абай 
өлеңді, поэзиялық шығарманы кім қалай қабылдайты- 
нына, яғни, тыңдаушыларға үлкен мән береді. Сөзді тү- 
сінетін, зейіні жетіп үғатын, содан өзіне сабақ алатын 
адамдар болса ғана, оның ықпал-әсері күшті болатынын 
естен шығармайды. «Мен жазбаймын өлеңді ермек 
үшін» деп сөзін алдына кандай мақсат қоятынын айту- 
мен бастайды да, бірден сол өлеңді қабылдайтын тың- 
даушылар қандай болу керек деген мәселеге ойысады;

Бүл сөзді тақсыр үқпас, талапты үғар,
Көңілінің көзі ашық, сергегі үіиін.

Түзу кел, қисыи;-қыңыр, қырын келмей,
Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей.
Таң қаламын, алдыңғы айтқанды үқпай,
Жэне айта бар дейді жүрт тыным бермей.

Поэзияда адамды еліктіретіндей қызықты тақырып 
іздеушілікті сынағанда да:

Әсіре қызыл емес деп, жиренбеңіз,
Түбі терең сөз артық бір байқарсыз,—

деп осыған тыңдаушыларды иландыруға, сендіруге үм- 
тылады.

«Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы»,— деп өзінің 
өнеріне көзқарасын білдіріп, «көр-жерді өлең қылған» 
ақындарды сынағанда, «сендерге де келейін енді аяң- 
дап»,— деп «ақыл сөзге ынтасыз» тыңдаушыларды наза- 
рынан тыс калдырмайды. Өлең, поэзия ғана емес, баска 
әр түрлі қоғамдық мәселелерді козғағанда да, Абай 
жүрттын сөзге ынта-ықыласы қандайлық болатынына 
катты көңіл бөледі.
«Сегіз аяк» атты өлеңінде:

Бойда қайрат, ойда көз,
К,алмаған соң айтпа сөз,—

деп ақын тыңдаушыдан зейінділік, зеректік, естіп-білге- 
нін кәдеге асыратындай жігерлілік, табандылық секілді 
касиетті іздейтінін аңдатады. Абайдың «Білімдіден 
шыкқан сөз» атты өлеңін алсақ, ол түгелдей тыңдаушы- 
ларға, оларды саралап бағалауға арналған.

Мәселеге кеңірек карасақ, Абай өз өлеңінде тыңдау- 
шылар туралы айтпаған кезде де, олардың арман-мүд-
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отыратыны — оның ақындық өнерінің қуаттылығын та- 
нытатын қасиет.
десін, тілек-талабын жақсы түсінетіні, толық ескеріп

Ақынның көптеген өлеңдерінен сөзін тыңдаушыларға 
карата сөйлейтіні анык байқалады.

«Білімдіден шыққан сөз» дейтін өлеңінде Абай ақыл- 
дының сөзін қандай адам ұға алады деғенғе үлкен мән 
берғен. Сезімтал, серғек, «жүреғі — айна, көңілі ояу» 
адам болса, сөзді ұғатын сол болады.

К ө к ір е г ін д е  б о л с ы н  к ө з  
Н ү р ы н , с ы р ы н  к ө р у г е ,—

дейді ақын.
Әсіресе өзі өнерлі, талапты кісінің үғымтал келетіні- 

не айрықша назар аударған. Өлеңді бар ықыласымен 
елжіреп, қайғы-мұңнан айықтырып, бойын сергітетін 
емдей көріп кабылдайтын тыңдаушы сөздің қадір-қасие- 
тін тани алады, мән-мағынасын түсіне алады;

Ж а қ ш ғ а  айт саң ж ан ы  ер іп ,
Ү ғ а р  к ө ң іл  ш ы н  б е р іп ,
Дертті іш ін е  ем  к ө р іп .
Н е г е  а лт ы нды  д е с ін  ж ез.

Осыған қарама-қайшы келетін ұқпай жатып жалыға- 
тын, түзу сөзді санасына құйып алуға ынтасыз, өсек- 
аяңға алдымен көңіл бұратын адамның жағымсыз бей- 
несін де ақын нақтылы, дәл сипаттайды:

Ж а с  б а л а д а й  ж е ң с іщ о й ,
Б а й л а у л ы  ем е с  а қ ы л -о й ,
О й л а ғ а н ы  —  айт п е н  той,

Ы р ж а ң -қ ы л ж а ң  ит м ін е з .
С ү л у  қ ы з  б е н  я  бат ыр  
Б о л м а ғ а н  со ң , т эңір  а л ғ ы р ,
Ш ы ғы п  кет ер, я  қ а л ғ ы р ,

О ғ а н  а қ ы л  —  а р а м  без.

Осындай нағыз терең мағыналы сөздің, шынайы поэ- 
зияның қадірін білмейтін адамды сынап, шенеп айтуы- 
нан да ақынның сөз ұғатын зейінді тыңдаушыларға қан- 
дай зор талап коятынын аңдай аламыз.

Абайдың өлең сөздің, поэзиялық өнердің мәнін, сы
рын толғайтын шығармаларының тағы біреуі — «Қуаты 
оттай бұрқырап». Мұндағы бір көңіл қоярлық ерекше- 
лік — акын сөз өнерінің маңызын, қуат-күшін сипаттай 
отырып, өлең-жырды кабылдайтын тыңдаушы жанына 
да арнайы токталып отырады, тіпті бұл мәселені өз ал- 
дына өзекті такырып ретінде өрбітеді. Мұны өлеңнің 
алғашкы шумағынан-ак анык байкаймыз:
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К уат ы  оттай бұрқы р а п .,
У ә з ін г е  ө л ш е п  т ізілген .
Ж а р қ ы р а п  ж а й д а й  сы р қ ы р а п ,
К ө к  бұлт тан ү з іл ге н .

К а й р а н  тіл. қ а й р а н  сө з ,
Н а д а н ғ а  қ а д ір с із .

Ақын өлең сөздің өткірлігін, өтімділігін, өлшемді әуезді- 
лігін осылай өте тартымды түрде бейнелеп сипаттайды 
да, оның бағасын біле алмайтын тыңдаушы бейнесін бір- 
ақ ауыз сөзбен айқын елестетеді. Келесі шумақта тағы 
осы тәсілді қолданып, алдымен өлең өнерінің қиынды- 
ғын, ақынның өз ойын айтып жеткізуге ұмтылған әреке- 
ті жанталасқан күрес ,талас-тартыс сияқты екенін аңғар- 
тады да, аяғында тағы тыңдаушыға ауысып, оның селт 
етпейтін, селсоқ кейпін байқатады:

Т ә у е к е л  м е н  бат ыр ой ,
Ө ткір т ілді н а й з а  етіп,
С айы сы п-ак , бақт ы  ғо й ,
Н е ш е  т ур лі а й л а  етіп

О я н б а й , қ а й р а н  журт,
Ү я л м а й  қ а л  ж ым-ж ырт.

Бір назар аударарлық нәрсе — бұл шумақта ақын тың- 
даушылар туралы сырттай айтқандай болмай, «қайран 
жұрт» деп, оларға арналған сөзін оянбай, ұялмай жым- 
жырт отырсыңдар деген өкінішін өздеріне тура қаратып 
айтады. Үшінші соңғы шумақта да ақын осы қалыппен 
өз тыңдаушыларымен тілдескендей болып:

А қ ы л м е н  о й л а п  б іл г е н  сө з  
Б о й ы ң а  ж ұ қ п а с , сы р ға н а р .
Ы н т а лы  ж ү р ек  с е з ге н  сөз  
Б а р  т ам ы рды  қ у а л а р ,—

дейді. Ақынның адам өлеңді құр ұғып, біліп қана кой- 
май, шын пейілімен сезініп, тебірене қабылдаса, өзінің 
жан дүниесіне, көңіл күйіне одан бір жақындық, жал- 
ғастық таба алса, сонда ғана ол бойға, қанға сіңеді, еш 
уақыт естен шықпайды дегенді меңзейтін бұл пікірі ай- 
рықша маңызды. Бірак әркімнен мұндай қасиет табыла 
бермейтінін ескеріп, тыңдаушыларға алғашқы берген 
бағасын өзгертпей, ойын:

Ә н с а л а р , ж атқа а л а р ,
Т ү б ін д е  қ ү р  қ а л а р ,—

деп түйіндейді. Осыдан келіп Абай өлеңді жанымен те- 
бірене сезінетін, ақынның қайғы-мұңын, арман-мұратын 
терең түсінетін тыңдаушы бар демей, соның болуын аң-
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сап отырғаны айкын танылады. «Базарға карап тұрсам 
әркім барар»— мұнда да сөз өнері жайында, дәлірек 
айтқанда өлен,ді шығарушы мен оқып қабылдаушылар 
(тыңдаушылар) жайы сөз болады. Бірақ Абайдың поэ

зия, ақындық өнер туралы ой толғайтын шығармалары 
сөз болғанда әдетте ол ауызға алына қоймайды. Бұл 
бәлкім кұрылысы өзгешелігінен, мүлде баска жайларды 
айтумен басталатынынан болар.

Б а з а р ғ а , қ а р а п  т үрсам , ә р к ім  б а р а р ,
І э д е г е н і  н е  б о л с а , с о л  т аб ы лар ,
Б ір е у  аст ық а л а д ы , б ір е у  м арж ан,^
Ә р к ім ге  б ір д е й  н ә р с е  б е р м е с  б а за р .
Ә р к ім н ің  ө з і  із д е г е н  н ә р с е с і б а р ,
С о м а л а п  ан;ш асы на со н а н  а л а р .
Б ір е у  ұ қ п а с  б у л  с ө зд і, б ір е у  ү ға р ,
Б а ға с ы н  п а й ы м  қ ы л м а й  аң-т аң қ а л а р .

Өлеңнің осы тең жартысында әңгіме базар туралы, ба- 
зарға барып сауда-саттық жасау туралы секілді көрі- 
неді. Ақынның бұл айтып отырған базары аллегория 
түріндегі тұспалды бейнелеу екені өлеңнін, екінші жарты- 
сын оқығанда барып айкындалады. Негізгі мақсат — 
сауда орнының — базардың жайын баяндап беру емес, 
өлен, сөзді әркім әр түрлі дәрежеде пайымдап, түсінге- 
нінше зейінге алады деген ойды білдіру. «Базарға... әр- 
кім барар» дегені өлеңді әркім-ақ оқиды, тыңдайды 
дегенді аңғартса, «әркімге бірдей нәрсе бермес базар» 
деуі сөздін, асылын, маржанын бағалай білу қабілеті әр- 
кімнен табыла бермейтінін мегзейді. Базарда әркім 
керегін, ақшасы жеткенін алатын секілді, поэзияны да 
әр адам түсінгенінше ақылы, ойы жеткенінше бағалай- 
ды деген ойын аңдатады.

С ө зд і ү ғ а р  о сы  к ү н д е  к іс і  б а р  м а ?
Д е м е й м ін  ж а л п а қ  ж үрт қа б ір д е й  ж ағар .
Ж а з ғ а н  со ң , ж ер д е  қ а л м а с  тесік м о н ш а қ ,
Б ір е у д е н  б ір е у  а л ы п  е л г е  тарар.
Б ір  к іс і ем ес  ж а зға н ы м , ж алпак, жүрт қ о й ,  
Ш а м д а н б а й -а қ , ш ы рақт ар , ү қ с а ң  ж арар .
*Ит м а р ж а н д ы  н е  қ ы л с ы н »  д е г е н  с ө з  б а р ,
С э у л е с і  б а р  жігіттер б ір  о й л а н а р .

Ойды ссылай тұспалдаіі айту тәсілін колданып жет- 
кізудің аса бір ұтымды жері — ақын алдымен мейлінше 
карапайым, баршаға жаксы мәлім базарды, онан ас- 
тык, әр түрлі керек-жаракты сатып алу секілді жайлар
ды айтып отыр. Сөйтіп, поэзиялык шығарманың аса ма- 
ңызды коғамдык мәнін, ой-сезім тереңдігін, көркемдік 
касиеттерін түсіне білу кажет деген пікірін сол жұртка
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МӘЛ1М үйреншікті жайлармен, көпшілікке таныс нәрсе- 
лермен салыстыра айту арқылы ерекше әсерлі етіп жет- 
кізген.

1898 жылы Абай «Өлсем, орным кара жер, сыз бол- 
май ма?!» деген өлеңін шығарып, онда өзінің творчество- 
сы туралы толғанып, келер ұрпаққа ұран тастады. Бұл 
өлең Абайдың ақын ретінде әдебиетте өзіндік жол сал- 
ғанын жақсы сезінгенін тағы да айқын дәлелдейді. Жә- 
не осы бір өсиет жыр-толғауда ақынның бүкіл өмірі, 
атқарған ісі, сарылып іздеп тапқан өнеге-үлғісі, бүкіл 
ой-арманын көркем бейнелеғен поэзиясы келер ұрпақ, 
жаңа кауымның кәдесіне асар деғен зор сенім бар еке- 
}іін аңғарамыз. Осы өлеңнің әр сөзі келер үрпаққа ар- 
налып айтылуының өзі-ак ұлы акынның болашаққа 
үлкен үмітпен қарап, өз халкының келешеғіне кәміл сен- 
генін байқатады. Өлеңнің айрықша құндылығы — ақын 
алға, алысқа көз жіберіп, келер заман адамдарына сыр 
ашқысы келеді. Осындай күйғе түсіп толғана отырып, ол 
өзінің өмір жолы, алдына қойған максаты жайлы түйін- 
ді ойларын ақтарады.

Осы өлең туралы М. Әуезов былай дейді: «Өмір, тір- 
лікке лағнат-карғыс айтпайды. Жауласып, жарғыласып 
кетіп жаткан жоқ. Тіршілік есігін ақырын жауып, анық 
дана ақынның кең, сабырлы мінезділіғімен кетіп жатыр. 
Ол мінезділіктің тіреғі — болашаққа үмітпен қарауын- 
да, күдіксіз сенуінде»*. Я, бұл өлең ұлы ақынның өмір- 
мен коштасар уақыт келғенде, сонда айтуға лайық деген 
және кейінғі келер ұрпаққа қаратып айтқан сөзі ғой! 
Сондыктан ол ең маңызды, ең айтуға қажетті деген жай- 
ларды ғана сөз ету тиіс екенін, әрине, мұқият ескерген. 
Шынында, Абайдың әр сөзі өлшеулі, өз орнында. Асы- 
рып айтпайды, шалқып кетпейді. Аз сөзбен, ықшамды 
түрде көп жайды аңғартады. Әр сөйлемі түйінді ойды 
білдіретін осы өлеңнің көп жері жеке тұрғанда да тия- 
нақты мағына беретін тұжырымды нақыл секілді. Абай- 
дың ақындық тұлғасы, тағдыры туралы айтылғанда үне- 
мі дәйекті сөз ретінде келтіріліп отырады. Осының өзі, 
әрине, орынды да. Өйткені, Абайдың:

М е н  б ір  ж умбаКі а д а м м ы н , о н ы  д а  о й л а .
С о қ т ы қп а лы , с о қ п а қ с ы з  ж ер д е  өстім,
М ы ң м е н  ж а л ғы з  алы ст ы м , к ін ә  қ о й м а !—

* М . Ә у е зо в  Абай (Ибрагим) Құнанбайұлы — 'сітяпта: М. О. Әуе- 
зов. Абай Құнанбаев. Мақалалар мен зерттеулер. Алматы, Ғылым 
баспасы 1967, 166-6.
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деген сияқты сөздерінің қай-қайсысы болсын, акын тұл- 
ғасын танып-білуге сенімді тірек боларлыктай түйінді 
байлам ғой. Осыны мойындай отырып, бұл өлеңде ешбір 
басы артық сөз жоқ деғен пікірімізғе кайта оралайык.

Іш ім  т олған  у  м ен  өрт, сы рт ы м д ү р д е й ,
М е н  к е л м е с к е  кет ерм ін  түк ө н д ір м е й .
Ө л е ң  ш ір к ін  —  ө с е к ш і, ж үрт қа ж а яр ,
С ы р ы м д ы  тоқтатайын, айта б е р м ей .

Өлеңнің осы соңғы шумағындағы, яғни, ойды түйіндеп, 
тұйықтауда ерекше мәні бар шумақтағы, кейбір сөздер 
бір карағанда тосын, асырып айтылғандай көрінуі ық- 
тимал. Бірінші тармақтағы:

Іш ім  т олған  у  м е н  өрт, сы рт ы м д ү р д е й ,—  

өленнің бас жағындағы:
К ,аны  қ а р а  б ір  ж а н м ы н , ж аны  ж ара ,—

деген ойды өрістетіп айқындай түседі деуге болар. Ал 
одан кейінғі:

М е н  к е л м е с к е  кет ерм ін  түк ө н д ір м е й ,—  

деғенсөздер:
Е рт е о я н д ы м , о й л а н д ы м , жете а л м а д ы м ,—

дегенге жалғас келсе де, артық айтылмағандай. Әлде 
мұны кішіпейілділік дейміз бе? Оның да шегі бар ғой. 
Ақынның үзілді-кесілді пікір айтып, «түк өндірмей» ке- 
термін деп отырғаны қалай?

Абай өз еңбегін өзі жоғары бағалаудан бас тартқаны 
былай тұрсын, тіпті оны азсынатынын баса айтады. 
«Жүрегімнің түбіне терең бойла», «Мыңмен жалғыз 
алыстым!»— деғен сөздеріне Абай, түсінетін адамға осы 
да жеткілікті дегендей, үстемелеп ештеме қоспайды. 
«Мыңмен жалғыз алыстым» дегеннің өзін де жар салып 
айтпай, сыпайы сыр ашқандай қылып, «кінә қойма» де- 
генғе орайлас келтіріп айтқан. «Мыңмен жалғыз алыс
тым» дегендегі мың, жалғыз деген сөздер — келісті, те- 
рең мағыналы шендестіру — антитеза. Мұндағы жалғыз 
басқадан ойы озық, батыл күрескер бейнесін көрсетсе, 
мың оған қарсы тұрған кертартпа топты, надан, топас 
қауымды жақсы елестетеді, олардың қатарының көпті- 
ғін, ескішіл күштердің тамыры терең жатқанын аңда- 
тады.

Ал «жүреғімнің түбіне терең бойла» дегенін жүрек 
сырын баяндайтын өлеңдеріне түңіле қара деғен мағы-
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нада түсінсек керек. Бірақ ол ойын да Абай туралап айт- 
пай, сөзін іркіп, «өлең шіркін — өсекші» деп, артық, 
орынсыз сыр ашуды жақтырмайтынын білдіріп барып, 
тынады. Мұхтар Әуезовтың Абай осы шығармасын 
әзілмен аяқтайды, өз өлеңін сол әзілмен «өсекші» деп 
атандырады, «әдейі ырық беріп отырған өлең атты сыр- 
ласына наз айтып тоқтайды»* — деуі тегін емес. Әзілдеп 
айтқаны десек, бұл тартынып сөйлеу талабынан туған 
салмақты, ойлы сөзге лайық жеңіл әзіл және әзілде де 
шындық бар: ақын ішкі сыры, ой-арманы өлеқінен көрі- 
нетінін де аңғартып отыр.

Ал, енді осы өлеңнің бейнелілік сипатына үңілсек, 
ақынның өз колтаңбасы айқын сезілетін тын сөз үлгі- 
лері қаншалықты тартымды, көркем және терең мағына- 
лы екені айқындала түседі.

Жолға жол
жалғасады

(Орыс классиктерімен үндестік сарындары)

М. Әуезов Абай творчествосының үш қайнар көзі, ті- 
регі бар деген тұжырымды пікір айтқаны белгілі. Білгір 
зерттеушінің Абай творчествосының бастау-бұлағы ұлт- 
тық сөз өнері, халықтың поэзиялык дәстүрлері екенін 
айта отырып, сонымен қатар Шығыс мәдениетін, сондай- 
ақ орыс әдебиетін, және сол арқылы Еуропа әдебиетін 
айтып көрсетуі тегін емес. Абайдың шығармаларындағы, 
дүниетанымы, философиялык, этикалық және эстетика- 
лык пікірлеріндегі баска елдердің мәдениетімен, әдебие- 
тімен жалғастык, үндестік сипаттарды танып-білу қажет- 
тігі ескеріліп айтылған.

Ал енді концепциялык сипаты бар осы пікірді нак- 
тылап, айкындай түсу жағына келсек, бұл салада кейін- 
гі зерттеушілер бірталай еңбек сіңірді десек те, әлі де 
айкындауға, аныкталуға тиіс жайттар аз емес екенін аң- 
ғарамыз. Сонымен бірге осы пікірді зерттеу принципі 
ретінде Абай творчествосына катысты әртүрлі такырып- 
тарды тексеріп талдағанда орнымен колдана білу де 
оңайшылыкпен іске аса коймайды. Үйткені, кандай да 
болсын кайраткердің творчествосын баска елдердің мә-

* Бул да сонда, 166-бет.
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дениетімен жалғастыра тексеріп анықтау — аса күрделі 
де қиын мәселе. Ұлы ақын дайын үлгіні пайдаланбайды. 
Қандай дәстүр, үлгі-өрнекті қызықтаса да, оны өзінше 
жаңартып, өзгеше қуат, сипат дарытып, мүлде басқаша 
қолданады. Тіпті жалғастық-үндестіктің ізін таптық л е 
генде, көзге көрінетіні көбіне жеке пікірлердегі, сөз қол- 
данудағы, тағы басқа сондай сырттай ұксастық болып 
шығады. Ал оларды тергіштеу айтарлықтай нәтиже бер- 
мейді.

Орыс әдебиетінен оқығаны қаншалықты көп болса 
да, Абай поэзиялық шығармаларды аударуға, немесе ер- 
кін тәржімелеп сарындас өлең жазуға келғенде, үлкен 
талғампаздықпен таңдап, кейбір өлеңдерді іріктеп қана 
алған. Пушкин, Лермонтов, Қрыловтан баска ақындар- 
дың шығармасын аударуы сирек. Полонскийден «Жү- 
ректе көп қазына бар, бәрі жақсы», Буниннен «Қорқыт- 
па мені дауылдан» деген өлеңдерді, басқа ақындардан 
тағы екі-үш өлең ғана аударады.

Кейде Абай поэзиясы, ақындығы туралы сөз болған- 
да аударма өлеңдеріне пәлендей мән беріле қоймайтын 
әдет байқалады. Бұдан аударма елеңнің түбі, негізгі 
нұсқасы басқа ақындікі, сондықтан ондай туынды Абай- 
дың негізғі, төл шығармалары қатарында талдануы 
қажет емес дегендей ұғым-түсінік те бар екенін көрген- 
дейміз. Ал шындығына келсек, ақынның аударма 
өлеңдерінің ешқайсысы оның төл шығармаларынан 
бөлекше, екінші қатардағы шығарма деп саналмауы 
керек. Абайдың ақындық шеберлігін, ойлау, бейнелеу 
өзғешелігін танытуы жағынан олардың мәні ешбір кем 
соқпайды.

Абайдың аударма өлеңдерін түппұсқаға барабар ау
дарма және еркін, төл шығармаға айналған аударма деп 
екі топқа бөліп жіктеудің өз қисыны бар. Ол аударма 
өлеңдердің бәрі біркелкі емес екенін ескеріп, неғізгі екі 
түрін бір-бірінен ажыратып айыру үшін қажет. Ал кең 
мағынасында аударма өлеңдердің қайсысы болсын 
Абайдың қолынан шыққан көркем туынды, оның ақын- 
дық өнерін сипаттауда төлтума шығармаларын бірыңғай 
бөлек алып, аударма деғендерін шетқакпай қалдыру 
дұрыс болмайды.

Бұл жерде мықтап есте болатын нәрсе, Абайдың ау
дарма өлеңдерін бүгінгі аударма туралы ұғым-түсінік 
тұрғысынан келіп бағалау дұрыс емес. Аудармаға қойы- 
латын қазіргі талап б а с қ а . Б із д іе  з а м а н ы м ы зд а  қалы: 
таскан ұғым бойынша аудармашы — төл шығарманы 
мүмкіндіғінше мазмұн-мәнін, көркемдік касиеттерін то-
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лық сактап, әлсіретпей баска тілде жеткізуші, сондық- 
тан ол туғызған аударма өлең қалайда төл шығарма 
емес, оның екінші тілдеғі басқа нұсқасы, туынды шы- 
ғарма.

Ал Абай болса, ол қазірғі аудармашылардай тек түп- 
нұсканы бар калпында жеткізуді ғана максат етпеген. 
Қай шығарманы болсын өз көңіл күйіне үйлестіре, кы- 
сылмай, кымтырылмай еркін тәржімелейді. Сонда да 
кейбір аударма өлеңдері түпнұскамен өте жақын келіп, 
мейлінше үндес шығып жатса, ол — оның акындык ше- 
берліғінің бір кырынан көрінуі, кызыктап, казакшалап 
отырған түпнұсканың сарыны мен өз ой-сезімінің ара- 
сындағы үйлестіктің нәтижесі.

Абайдың колынан шыккан бара-бар, дәлме-дәл ау
дарма дерлік өлеңдер бар да, сонымен катар еркін тәр- 
жімеленген, әртүрлі өзғерістер енғізілғендіктен сарын- 
дас шығарма дерліктей сипат алғандары және аз емес. 
Осы топтағы шығармалардың ішінде төлтума туындыға 
айналған өлеңдер де бар. Сондыктан аударма өлеңде- 
ріндеғі сәйкес, дәлмә-дәл түсетін тұстарын артыкшылы- 
ғы, ал өзғеше, өзғертіліп берілетін жерлерін кемістіғі 
деп санау кисынға келмейді. Үйткені Абай аударып 
отырған өлеңінің мағынасын бастан-аяк дәл, тура жет- 
кізуге үнемі ұмтылмайды. Кейде еркін аударма Шығыс 
поэзиясында орын алған нәзира дәстүріне келеді деп ай- 
тылып жүр. Асылында, нәзира деғен белгілі сюжетке 
жазылған шығармаға катысты ұғым. Өлең туралы айт- 
канда біз еркін аударма, сарындас шығарма дейміз. 
Сарындас деп кем деғенде жартылай аударма болып ке- 
летін, бірак түгелдей алғанда төлтума туындыға айнал- 
ған өлеңді ғана айтамыз. Себебі жай сарындас, жалпы 
үндестік дегеннің жөні мүлде баска, ол, жорамалдауға 
болмаса, тиянакты байлам жасауға келетін нәрсе емес. 
«Евғений Онегин» романын алсак, оны Абай оның сюже- 
тін әңгімелеген емес, кейбір үзінділерін алып, кейде жа- 
кын, бара-бар, кейде өте еркін тәржімелеген. Ал «Оне- 
гиннің өлердегі сөзі» деген өлеңді Абай түгелдей өз 
жанынан шығарған, «Евгений Онегин» романында Оне- 
гиннің өлімі туралы тура ештеме айтылмайды. Рас, кол- 
жазба нұскалардың бірінде Онегиннің аузына «Мен не
ге окка ұшып өлмедім екен» («Зачем я пулей в грудь 
не ранен?») деген сөз салатыны бар. Бірак Онегиннің 
өлімі Абайдың өзінің тапкан көркемдік шешімі деп са- 
наган орынды.

Орыс әдебиетіне зер салғанда Абайдың назары алды- 
мен Пушкинге ауғаны тегін емес-ті. Пушкин орыс әде-
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биетіндегі жаңа дәуірдің, қоғамдық мазмұны, такырып- 
идеялары мен көркемдік сапасы мүлде жаңа классика- 
лык әдебиеттің басы болды. Ол қоғамдық ой-өрісі, дү- 
ниетанымы, тарихи мақсат-нысанасы, эстетикалық-көр- 
кемдік жүйесі — барлык сипат-қасиеттері өзгеше сөз 
өнерін калыптастырды, орыс әдебиетінде реализм әдісін 
берік орнықтырды. Пушкин казак жерінде, Орынбор, 
Орал калаларында болған кезінде казак халкына сүйіс- 
пеншілік сезіммен карап, оның өміріңе, әдет-ғұрпына, 
мәдениетіне зер салды. Ол казак жігіттерінің Пугачев 
бастаған шаруалар көтерілісіне бел шеше катысканын 
білумен ғана тынған жок, сонымен коса казак халкы- 
ның бай сөз өнеріне кұмарта кызығып, ауыз әдебиетінің 
асыл нұскаларының бірі «Қозы Кврпеш-Баян сұлу» дас- 
танын жаздырып алды.

А. С. Пушкиннің аса кесек көркем туындыларының 
бірі «Евгений Онегин» — шын мағынасында халықтық 
шығарма. Мұндағы басты кейіпкерлер төменгі таптан 
шыккан адамдар емес екені рас. Бірак ең маңызды нәр- 
се — Онегин мен Татьяна, Ленский мен Ольга — осылар- 
ДЫҢ кай-кайсысы болсын карапайым халыкка канша- 
лыкты жакындығы тұрғысынан бағаланады, олардың 
халык мүддесін түсіне білу — артыкшылығы болса, ха- 
лыктың ой-түсінігінен алшактығы — осалдығы болып 
шығады. Мұны кезінде В. Г. Белинский өте кисынды 
дәлелдеп көрсеткен болатын. Пушкин өз романында ха- 
лыктың өмірін мейлінше толык, жан-жакты суреттейді, 
дворяндар мен ціаруалардың өзара карым-катынасын 
да айкын көрсетеді. Халыктың күнделікті тұрмыс-тірші- 
лігін, әдет-ғұрпын, әралуан адамдардың мінезін, іс-әре- 
кетін, табиғат көрінісін бәрін де терен және көрке>: 
бейнеленгендіктен бұл шығарма шын мәнінде «орыс өмі- 
рінің энциклопедиясы болды. Әрине, Пушкиннің поэма- 
лары, «Борис Годунов» атты драмасы, «Дубровский», 
«Капитан кызы» секілді шығармаларында да сан алуан 
коғамдык кұбылыстар, тарихи уакиғалар мол өмір шын- 
дығы жатыр. Алайда «Евгений Онегиннің» алатын орны 
ерекше.

«Онегин» — Пушкиннің ең бір ішкі сыры молынан 
актарылған шығармасы, оның киялының сүйікті перзен- 
ті, Пушкиннің тұлғасы «Онегинде» көрінгендей акын 
тұлғасы мейлінше толык, жаркын және анык көрінетін 
туындылар өте сирек кездеседі. Мұнда оның бар өмірі, 
барлык жан-сыры, барлык махаббаты да, сезімдері, 
ұғым-түсініктері, идеалдары да айкын көрініс тапкан» 
деген Белинскийдің пікірі көп жайды аңғартады. «Евге-
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ний Онегиннен» алған үзінділерді Абай бір жүйеге 
түсіріп, өзара байланысты етіп береді. «Онегиннің сипа- 
ты» (Жасынан түсін билеп сыр бермеген) деген өлеңі 
романдағы басты кейіпкерді мінездейді. Мұнда Абай 
Пушкиннің Онегинді ең толық, тұжырымды, келісті 
мінездейтін тұсын түгелдей алған, сонымен қазақ оқыр- 
мандарының Онегиннің психологиялық портретін айқын 
елестетуіне мүмкіндік туғызған. Орысша текст:

К а к  р а н о  м о г  о н  ли ц ем ер и т ь,
Таить н а д е ж д у , ревно ва т ь .
Р а зу в е р я т ь , заставить верит ь.
К а за т ься  м р а ч н ы м , и зны ват ь,

деп басталады.
Абай он бір буынды өлеңмен жазса да, аударманы 

Пушкин тексіне мағынасы жағынан өте жақын етіп бере 
білген, аударма түпнұсқаға жолма-жол сай келеді. Жо- 
ғарыда келтірілген өлең жолдары былай казакшалан- 
ған:

Ж а с ы н а н  түсін б и л е п  сы р  б е р м е ге н ,
Д ә м е л е н с е , к ү н д е с е  б іл д ір м е ге н .
Н а н а с ы ң , н е  айтса д а , а м а л ы ң  ж оқ.
Т ү с ін д е  б ір  к з д ік  ж оқ * а л д а р »  д е ген .

Осыдан-ак Абайдың Онегин мінезіне тән қасиет-сипат- 
тарды айнытпай, дәл бейнелейтінін байқаймыз. Осы 
өлеңде Онегинге берілген сипаттамалар — өр мінезділі- 
гі, ғашықтық сөзге жүйріктігі, көңіліне жаққан адамды 
елітіп әкететіні, ұнатпаған адамын қорлаудан тайынбай- 
тыны алдымен Онегиннің өз басын, мінез-бітімін танып- 
білуге мүмкіндік берсе, сонымен қатар оның Татьянамен 
және Ленскиймен қарым-қатынасын түсіну үшін де мәні 
бар. Мысалы:

Ғ а ш ы қ  қ ұ м а р , а қ ы л м е н  б о й ы ң д ы  а лы п ,
Ж ы л ы  ж а у а п  есітер н е  қ ы л с а ң  да .

Е л  а ул а ц т а  о ң а ш а  қ о л ы н а  а л ы п ,
К ө ң іл ін д е г і  с а б а ғы н  айт ып т ынар ,—

деген мінездеуге сай Онегин Татьянаның өзіне ғашық се- 
зімін білдіріп хат жазғаннан соң, жар сүюге, үйленуге 
менің жайым келмейді, бүгін сені сүйсем, ертең жалы- 
ғамын дей отырып, әлі жассын, өзіңе лайык емес адам- 
нан сақ болғайсың деп біраз акыл айтып, «сабағын» бе- 
ріп тынады. Онегиннің Татьянаға айтқан, «мен баянсыз 
еркектің біреуімін» деген сөздерін, әрине, ақтарылып 
адал сырын ашқаны дей алмасақ керек. Онда біз Абай- 
дың Онегинді, Пушкинмен үндес шығып, ол «түсін би-
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леп, сыр бермейтін адам» деп сипаттайтынын ескермеген 
болар едік. Ал енді Онегиннің тағы бір мінез ерекшелі- 
гін таиытатын мына сипаттаманы алсақ:

Ө зін е  к ү н д е с  ш ы қ с а  ж о л  т аласқан ,
А ж у а ға , қ о р л а у ғ а  тілі о р а м д ы ,
Н е  т үрлі тұэак, қ ұ р ы п  к ө ң іл ін  б а с қ а н ,—

осы сөздер Онегиннің Ленскнймен қарым-қатынасын тү- 
сінуіміз үшін бағалы дей аламыз. Онегиннен өз сүйіктісі 
Ольганы кызғанған Ленский аяқ астынан амалсыз оны- 
мен күндес адам болып шыққанда, Онегиннің жас досы- 
ның албырттығын, кызбалығын елемеген сыңай көрсе- 
туге тырысып, қасарып, өршілдігімен мәселені шиеленіс- 
тіре түседі. Ленскийдің қорланып, азапка түскенін көрсе 
де, ДОС адамша түсінісейік деген рай білдіре қоймайды. 
Қатесін өзі мойындамаса, азап шексе, өз соры, мен не- 
сін иілемін дегендей.

Бұл өлеңдегі Онегин сипаты романда алғашқы та- 
ныстыру түрінде берілген. Ал уақиға барысында, іс-әре- 
кет үстінде оның мінез ерекшеліктері әбден айқында- 
лып, толыға түседі.

Онегинге Татьянаның махаббат сезімін білдіріп хат 
жазатыны — романның сюжетіндегі ең бір түйінді жері. 
Абай «Татьянаның Онегинге жазған хаты» (Амал жоқ — 
қайттым білдірмей) деп сол «Я к вам пишу — чего же 
боле?» деп басталатын Татьяна хатын кейбір жер- 
де СӨЗ қалдырып кетіп еркін аударғанмен, Пушкин тексі- 
нің жалпы мағынасын дұрыс береді. Аудармада Татьяна 
бейнесі, орысша түпнұсқаның басты ерекшеліктері сақ- 
талып, шебер суреттелген. Мысалы:

З а ч е м  в ы  по сет и ли  на с?
В  г л у ш и  забы т ого  с е л е н ь я  
Я  н и к о г д а  н е  з н а л а  б  в а с .
Н е  з н а л а  б  г о р ь к о г о  м у ч е н ь я ,—
К е л м е с е ң  е г е р  сен  б із г е .
C a y  б о л м а с  п а  ем , элбетте?
Б о л м а с а м  а ш ы н а  м е н  с із ге ,
Т у с п е с  ем  м у н д а й  б ей н ет к е ,—

деп қазақшалаған.
Татьянаның осы хатынан орыс қызының ашық мінезді- 
лігі, адалдығы, сезімталдығы, сенгіштігі — бәрі де ап- 
айкын көрініп тұр. Сондықтан бұл хаттың Татьянаның 
мінез-бітімін, психологиясын, жан сезімінің нәзіктілігін 
танып-білуде үлкен мәні бар екені сөзсіз. Абай Татьяна 
хатының терең мазмұнын толық жеткізуді көздей оты- 
рып, бұл максатын қазақ жастарының ұғым-түсінігіне
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орай іске асыру қажеттігін де ескерген. Татьяна мінезін, 
оның еркіндігін, адалдығын өнеге ету үшін хатты қазақ 
кыздарының ұғымына сай келтірген. Қазақша текстегі 
кейбір өзгешеліктер осыдан туған деп қарауымыз жөн 
сияқты. Мысалы:

Ш еш  к ө ң іл ім н ің  ж ум б а ғы н ,
Ә л д е  б ә р і  —  а л д а н ы с .
Ж а с  ж ү р ек  ж а й ы п  с а у с а ғы н  
Ү м т ы лға н  ш ы ғ а р  а й ғ а  а л ы с ,—

деғен шумактағы қыз жүреғін аспандағы айға саусағын 
жайып тұрған бір жанды бейне кейпінде алып сипатта- 
ғаны — Абайдың өзі тапқан көркемдік тәсілі.

Абайдың «Татьяна хаты» атты бұл өлеңі терең ма- 
ғыналы болумен бірғе көңілғе конымды, тілғе жеңіл бо- 
лып шыққан. Оған Абайдың өзі әдемі ән шығарып, 
«Татьяна хаты» ертеден ел арасына кең таран, айтылып 
келгені мәлім.

Абай Онеғиннің Татьянамен бақшада кездескендеғі 
айтқан қыздың хатына жауап сөзін «Онеғиннің Татьяна- 
ға жауабы» (Таңғажайып бұл қалай хат) деп жеті-се- 
ғіз буынды өлшеммен бір аударған да, он бір буынды 
өлшеммен түғелдей тағы тәржімелеген. Абай бұл екінші 
аудармасында алғашқыдағыдай: «Мен — жаралы жол- 
барыспын, жұрттың атқан оғы өтіп», «Сен — тоты құс 
бақта жүрғен» — деғен сияқты өзі тыңнан қосқан ай- 
шықты теңеулерді қолданбай, Онеғинді мейлінше кара- 
пайым тілмен сөйлетеді. Бірақ түпнұсқада бар бейнелі 
салыстыруды сақтап:

Ж а с  қ ы э  б е н  ж ас б әйт ерек  б э р і  б ір д е й ,
Ж а п ы р а ғ ы  тұра м а  ж ы л д а  ө з ге р м е й ? —

деп келтіреді. Ол Татьянаның адалдығын, таза махабба- 
тын, сенғіштігін бағалай білсе де, жүрегі елжіреп тұрған 
жок. Бұл кездесуде ол сезімғе бойын билетпейтін, өзінің 
бас бостандығын бәрінен жоғары бағалайтын, салкын 
қанды калпында көрінеді. Ал кейін Татьянаға ерғе шы- 
ғып, басқа адаммен тұрмыс құрғаннан соң қайта кездес- 
кендеғі Онеғиннің күйі басқаша, оның Татьянаға ғашық- 
тық сезімі сонда ғана оянады. «Онегиннің Татьянаға 
жазған хаты («Хұп білемін, сізғе жақпас») — Онегин 
бірнеше жыл арада өткеннен соң өзі бір кезде жар ету- 
ден бастартқан Татьянаға қайтадан жолыққанда ға- 
шықтық сезімін білдіріп жазған, түпнұсқада «Письмо к 
Татьяне» деген атпен берілген:

П р е д в и ж у  в с е . В а с  оскорбит  
П е ч а л ь н о й  т айны  о б ъ я с н е н и е ,
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деп басталатын 
Мысалы:

хаттың өте еркін жасалған аудармасы.

Немесе:

С е н  бет іңд і ә р і б ү р с а ң  
Ш ы қт ы  к ө з ім , б о л д ы  кө р . 
Ж а н д ы  а л а р с ы ң , р а з ы  б о л с а ң ,  
Б із д ің  о р ы н  —  қ а р а  ж ер;

Б а р  м а  ө м ір ім , қ а р м а л а й ы н ,  
Ж о қ  б о л с а , м е н  ө л е й ін ,—

деген сияқты сөздер түпнұсқада жоқ.
Онегинге Пушкин:

Я  зн а ю : в е к  уж  м о й  и зм е р е н ,
Н о  чтоб п р о д л и л а с ь  ж и зн ь  м о я ,
Я  ут ром  д о л ж ен  быть у в е р е н .
Что с В а м и  д н е м  у в и ж у с ь  я ,—

деген сөздерді гана айтқызған болса, Абай Онегинге:
М е н ің  ө м ір ім  т аяны п тур,
Ү з іл у г е  э м  ж а н ы м ,—

дегенді ғана айтқызып қоймай, оған махаббатсыз өмір- 
мен қоштасуға бел байладым дегенді айткызады. «Оне- 
гиннің өлердегі сөзі» деген өлеңді өзі шығарып Оне
гинге:

Ат ам, а н а м , қ а р а  ж ер,
С е н  а ш а  б е р  қ о й н ы ң д ы ,—

дегізіп, оны өмірмен қоштастыратыны да осыған орай- 
лас келеді.

Онегиннің осы хатында Татьянаның екеуі кездескен- 
де айтқан жауап сөзін Абай «Татьяна сөзі» (Тәңрі қос- 
қан жар едің сен) деп аударған. Бұл да мейлінше еркін 

тәржімаланған, өзгертулері көп. Олар қандай десек, 
тастап кеткендері сол кездегі қазақ қауымының, жас- 
тардың ұғым-түсінігіне үйлес келмейді-ау деген жер- 
лері, косқаны — солардың көңіліне қонымды қазақша 
сипаттама сөздер.

Татьянаны қазақша ойлап, казақша сөйлеген етіп 
көрсететінін мына сөздерінен анғаруға болады.

С е н  ж а р а л ы  ж о л б а р ы с  ең ,
М е н  ки ікт ің  л а ғ ы  ем .
Т ір і  қ а л д ы м  ө л м е й  ғ р е ң ,
Катты батты т ы рнағы ң.

Қ а й м а қ  е д і  к ө ң іл ім д е ,
Б із г е  қ а с п а қ  б о л д ы  ж ем.

Татьянаның алғашқы хатына жауап сөзінде Онегин 
өзі де:
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М е н  ж а р а л ы  ж о л б а р ы с п ы н ,
Ж үрт т ы ң ат қан о ғы  өтіп,—

деген болатын. Абай Татьянаның аузына:
С е н  ш о ш ы д ы ң  ға ш ы ғы ң н а н ,
Өзге журттан қа м и іы  ж еп ,—

деген сөзді салған. Орысша түпнұсқада Онегинді олай 
ақтау кездеспейді. Татьяна тек ол кезде сіз мені ұнатпа- 
ған едіңіз («Я вам не нравилась») дейді.

Ал бүтіндей алсақ, Татьянаны баяғыдай адал, бірақ 
кісіге сенгіштігінен арылып, өзіне сенімділіғі артқан, 
сертіне берік, алған бетінен қайтпайтын жан етіп сипат- 
тауы жағынан Абай Пушкинмен толық үндес шыққан. 
«Татьяна сөзі» (Тәңірі қосқан жар едің сен) Абайдың 
өзі шығарған әнімен ерте кезден бері ел арасында айты- 
лып келеді.

«Онеғиннің өлердеғі сөзі» атты Абай өз жанынан 
шығарған өлеңінен ол Онегин бейнесін, тағдырын сол 
кездегі қазақ жұртшылығына жақсы таныс Шығыс поэ- 
зиясының дәстүріне жақындата, Пушкиннің сипаттауы- 
нан басқарак баяндағанын көрсек, ал «Куда, куда вы 
удалились» деп басталатын Ленскийдің монологын 
«Ленский сөзінен» (Барасың, қайда, қайда болмай ма- 
ған) деп аударғанда мазмұн-мағынасын көп өзгертпей 
жеткізуге ұмтылғаны байқалады. Бірақ Ленский сөзін 
түгел алмай, ықшамдап, жартысынан азын ғана еркін 
қазақшалаған, өлең не бәрі сегіз жол ғана болып шық- 
қан. Онегинмен жекпе-жек атыспақ болып, дуэльге шы- 
ғар алдында айтқандықтан мұны Ленскийдің өлердегі 
сөзі деуге келеді. Онегин тағдыры тұжырымды, дәлелді 
сипатталған болса, Ленскийдің тағдыры, сүйген қызы 
Ольганы Онегиннен қызғанып, оны жекпе-жек ұрысқа 
шақырып, дуэль үстінде қаза болғаны ол кездегі «Евге
ний Онегин» романының мазмұнынан бейхабар ортаға 
белгісіз болып қала береді. Ленскийге өзіне өлім қаупі 
төніп тұр деген сөзді айтқызған соң, оның солай деуінің 
сыры неде, нендей мәнісі бар екенін анықтаса керек еді. 
Қызу қанды, қиялшыл, албырт жас ақын жігіт Ленский- 
дің бейнесін Пушкин салқын қанды Онегин бейнесіне 
қарама-қарсы қойып сипаттаған. Қызганшақтықпен се- 
німсіздік білдіріп өш алмақшы болған жас досына Оне
гин де иіле қоймай, өз басын да оққа байлап, оны да 
жазатайым өлімге қиюдан тартынбайды. Бұл Онегин- 
нің, Абай сипаттап айтқандай мінезін, бәсекелес адамы- 
на кешірім жасай қоймайтынын, қайта оны «жеңуге, қор 
қылуға» бейім тұратынын, «өрлігі жаннан бөлек» екенін
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айқындай түседі. Ленскийдің жекпе-жекке шығар ал-
дындағы, яғни оның өмірінің ең бір түйінді кезеңінде ай- 
тылған осы сөзін Абай назардан тыс калдырмай, оған 
әдейілеп көңіл бөлғеніне карағанда, Онеғин және Татья
на екеуімен қатар Ленскийді де қазақ жұртшылығына 
толығырақ таныстырып, оның Онеғинмен қарым-қаты- 
насын кеңірек ашып көрсетуді ниет кылған деп жорамал 
жасауға болады. Бірак Ленский туралы жазғаны осы 
ғана ма, әлде сақталып жеткені сол ма — оны айту қиын.

Абайдың «Евғений Онеғин» сарынымен шығарған 
өлеңдері,— бара-бар, немесе еркін аударғаны бар, жа- 
нынан қосқаны бар,— түғелдей алғанда бір желіғе түсі- 
рілғен, біртұтас топтама шығарма деуғе лайык. Сон- 
дыктан Мұхтар Әуезов «Қазак халкының ұлы ақыны» 
атты мақаласында; «Абай версиясында «Евғений Оне- 
ғин» эпистолярлық роман түріне айналған»* дейтіні те- 
ғін емес. Әрине, хат түріндеғі, яғни, эпистолярлық роман 
деғенді шартты түрде айтылған деп түсінғен жөн. Өлең- 
дердің кейбіреуі хат түрінде, ал бір тобы кейіпкерлер 
сөзі (монологы) түрінде берілген ғой, автордың атынан 
айтылған сипаттама («Онеғин сипаты») және бар. блен
дер түғелге жуық кейіпкерлер атынан айтылған сөз (не 
хат, не монолог) болғандықтан оларда лирикалык дра- 
маның сипаты бар деуге де қисын жоқ емес. Қалай айт- 
сақ та, мэселе Абайдын «Евгений Онегин» сарынымен 
жазган өлеңдерінің ажырамас біртұтастығын ұғып-түсі- 
нуде. Эуезов пікірінің құндылығы да осында.

Пушкин ұлылығын СОЛ заманда, сол ортада отырып 
тани, багалай білгендігі — Абай ұлылығының бір жар- 
кын көрінісі. Абайдын Пушкинмен үндестігі, оны жақын 
тартуы тегін емес еді. Ол казак әдебиетінде өз дәуірінде 
бір кезде Пушкин орыс әдебиетінде аткарған қызметті 
аткаруды, сондай жүкті көтеруді максат етті. Қазақ қо- 
ғамы алдына койган зор міндетті — жаңа реалистік әде- 
биетті калыптастыру ісін Абай тиянакты атқарған бол- 
са, оған орыс әдебиетінің аскар алыбы Пушкиннің әдеби 
мұрасының өнегелік мәні аз болған жок. Тек осының өзі 
ғана Пушкиннің мұрасы, есімі казак әдебиетімен канша- 
лыкты жакын болып кеткендігін айкын-ак көрсетсе ке- 
рек. Әсет, Әріп сиякты акындардың «Евгений Онегнн- 
ді» дастан етіп айтып жүргені Абай орнықтырған дәс- 
түрдің сол кездің өзінде-ак жалғастык тапканын дәлел- 
дейді.

* К іт а п т а :  А б а й  Қ ү н а н б а е в .  Ш ы к а р м а л а р ы н ы ң  т о л ы к  ж и н а ғ ы . 
1954, 2 -то м , 3 0 6 -б ет .
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Абай Пушкин шығармаларынан «Евгений Онегинді» 
айрЬіқша бағалап, үңіле ізерлеп, таңдаулы үзінділерін 
казақша өлең еткен болса, орыстың лирикалық поэзия- 
сынан көптен-көп сүйіп аударганы — М. Ю. Лермонтов 
өлеңдері. Өзі әдебиетке Пушкиннің ізін суытпай келген, 
оның дәстүрлерін тікелей жалғастырған десек те, Лер
монтов екеуінің ақындык тұлғасында айырмашылык та 
жетерлік. Пушкин мен Лермонтовтың поэзиясын салыс- 
тыра келіп, Белинский олардың тарихи тамырын анык- 
тау үшін осы екі ақынның екі дәуірде өмір сүргенін айт- 
қан болатын. Пушкин декабристердің козғалысы бел ал- 
ған, декабристік идеялар әбден тарап өрістеген дәуірде 
емір сүрсе, әдебиет майданына сол кезде шыққан болса, 
Лермонтовтың әдебиетке келген кезі — онан кейінгі дә- 
уір, декабристердің қозғалысы сәтсіздікке ұшыраған 
дәуір, жаңа революциялық күштер әлі қалыптасып жет- 
пеген кезең. Сондықтан да Белинский Лермонтовтың 
жырларынан, әр сөзінен ерекше бір күш-жігер, қуатты 
леи еседі, бірак оларда Пушкин поэзиясына тән жарқын 
үміт, алдағыға сенім әлдеқайда азырақ еді деді. Лер- 
монтовтың поэзиясы, сыншының айтуынша, жанды тітір- 
кендіріп, жүректі мұздататындай сауалға толы. Олай 
болса, Лермонтов — Пушкиннен кейінгі дәуірдің, енді 
революцияшыл-демократиялық күштер ояну басталатын 
дәуірдің, өткеннен үміт үзіп, алдан жаңалық іздеген дә- 
уірдің жыршысы, жаршысы. Арынды жігер, қажырлы 
қайрат, әрекет-күрес сағынған ақынды осынау заман ту- 
ғызған.

Тіпті Лермонтовтың поэзия әлеміндегі алғашқы бар- 
лауы есепті, 16— 17 жасында жазған өлендеріне көз сал- 
сақ, солардың өзі алдымызға ақын поэзиясының өзегі — 
аласұрған алып-ұшқан ой-қиял, өмірді терең талдау, 
ізерлеу, іздену, сыншылдық, әрекет-күреске құмарлық 
екенін жайып салғандай. Ерте есейген жас Лермонтов- 
тың өлеңдерін оқыған адам тұтқиылдан ой-қиялдың сон- 
шалық бай, соншалық сарқылмас қызық дүниесіне кір- 
гендей болады. Ұшқыр қиял — Лермонтов поэзиясының 
рухы, жаны секілді. Өмірдің әрбір күнін өлмес, өшпес- 
тей ете алсам деп арман етеді ақын. Әрекетсіз, күрессіз 
өмір бос, ынтасыз, іске ыкылассыз кызық жоқ дейді ол.

Ал, Лермонтов поэзиясының бір берік қазығындаіі 
«Ой» деген толғау-жырын еске алсақ, оның Абайдың на- 
зарына тегін ілікпегенін байқай аламыз.

Дүние, өмір жайлы тынымсыз ойға батып, бәрін сы- 
нап, ақылменен саралап, асқақ қиялға, үміт пен арман- 
ға әбден берілген күйі де, жазықсыз жапа шеккен, ауыр
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бейнет тартқан көптің атынан азулы, күштілерге айтқан 
қатты наразылығы да — бәрі де осы өлеңнен молынан 
сезіледі. Қақтығысы, калтарысы есепсіз өмірде әділет 
пен шындық жол таба алмай қамауда қалып жатса, ал 
сол өмірдің ызғарын айықтыратын күш әлсіз көрінсе, 
қайғы-мұң неге болмасын. Мейірімсіз қатал заман жан 
түршігер зорлық, озбырлыққа жол берсе, ыза, кек неге 
тумасын. Рас, ақынның ортасын қомсынатыны да бар. 
Бірақ, бұл озық жандарға бойы теңдес адамдар көбейе, 
молая түссе, олар сол ортада үлкен іске орайлас жай- 
жағдай таба алса деген тілектен туады. Акынның заман 
соққысына мойымайтын, қайта өмір ауыртпалығы шира- 
та түсетін тасқындаған қайрат-жігері бар адамды көк- 
сеуі де осы келешекке сенім артуымен сабақтас қой. 
Осыны былай қойғанда, бұл өлеңнің салмағы тек қана 
сында емес. Үйткені ақынның нені жек көретіні, нені жоқ- 
қа шығаратынын қандай айқын болса, нені кұптайтыны, 
қандай 1'с, өнеге өріс алсын дейтіні де соншалыкты 
ашық, айқын-ақ. Осының шығарушысы, айтушысы өмір- 
дің қызығын тебірене сезінбейді деудіқ өзі тіпті киянат. 
Ақын жаны кейісе де, күйінсе де, көңілді үміт козғап, 
алыс арман толқытып, содан барып жыр шертетіні бай- 
қалады. Лермонтовтың осындай өлең-жырларының 
бағытын, идеялық өзгешелік сырын тереңірек түсіну 
үшін оларды басқа, өмірге деген орасан зор сүйіспенші- 
лік сезімі, жалынды махаббатты тікелей, айқын көріне- 
тін шығармаларымен қатар алып қарастырған жөн. 
Сонда «Ой» және «Әм жалықтым, әм жабықтым» сияқты 
сын, сықақка лық толы, қамыккан көңілдің күйін шерт- 
кендей жырларды жазған Лермонтов болса, өмірге 
құмарлык, оның қызығына құштарлык, ынтықтық асқан 
ақындық қуатпен белгі берген «Дұға», «Жолға шықтым 
қараңғы түнде жалғыз» сияқты жырларды туғызған да 
сол Лермонтов екенін айқын аңғарамыз.

Бұл тұста Лермонтовтың халықтың, қауым елдің 
жокшысы, бейнет шеккен көптің жоктаушысы ретінде 
әсіресе айқын көрінетін және осындай ойларын дәлдеп, 
туралап айтқан шығармаларын атасақ болады. Соның 
ішінен «Өзіңе сенбе, жас ойшыл» атты өлеңін алсақ, осы 
бір ғана COM бітімді, сондайлық шебер келістіріп жасал- 
ған поэзиялық туындының өзі-ақ ұлы ақын ауыр азап 
шеккен бұкара халықтың халіне қандай жанашырлык, 
жакындық сезіммен қарағанына толық дәлел боларлык- 
тай. Қорлықта, езуде жүрген, есесі кетіп, еңсесі түскен 
кедей-көптің қажырлы-беріктігін, жасу-налуды, күйініш- 
күйреуіштікті білмейтін орасан төзімділігін айтып сүйін-
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се, бұқараның осындай киын хал-жайын білмей нағыз; 
өнімді, өмірлік күші бар поэзия туғызу мүмкін емес деп 
қорытс^, мұны халыққа қамкорлық еткендік, онық қа- 
мын жегендік демей не дейміз Бұл жерде көңіл кояр- 
лық мәселе мынау — осы айтылғанның өзі де белгілі 
бір шығармалар тобына ғана тән, солармен шектеліп 
жатқан ой-пікір емес. Осыған жақын пікірді талай-та- 
лай өлең-жырларынан, мысалы, «Ақын» деген жырынан 
да кездестіреміз. Тегінде Лермонтов бір өлеңдерінде 
азаматтық намыс-арын жоғары ұстайтын адамның бұл- 
жымайтын беріктік, тұрақтылығын қастерлеп отырса,. 
ондай жанды кеудесін толқын канша ұрса да, мызғы- 
майтын жартас бейнесінде көрсетсе, енді бір өлеңдерін- 
де тартыс жолын, күрес жолын қалаған акын-жыршы- 
ның қайсар, ешкім бас имейтін табанды, темірдей берік 
болуын талап етеді. Мұқалмайтын, кайтпайтын алмас 
қанжардың образы — Лермонтов шеберлеп жасаған 
образ — ақынның осындай алғырлығы, таңқаларлык 
табандылығының символындай болып поэзия казына- 
сынан берік орын алады.

Абайдың Лермонтов поэзиясына деген ықыласы 
ерекше болды. Ол орыс ақынын айрықша жакын көрді, 
сырлас, мұңдасын тапқандай болды. Орыс поэзиясына 
бейімдене ден қойған Абайдың ең көп үндестік тапқан 
ақыны, ең бір өзіне үндес сезінген адамы Лермонтов ед» 
десек, артық бола коймас. Абай ұлы ақынның, тіпті сол 
кездегі орыс қауымының тілек-талабын, мұңын ұға ала- 
тын дәрежеде еді. Ол мұңын ұкқан халықтың жырын да 
ұқты. Лермонтовтың ыза-кегі, наразылығы орыс халқы- 
ның, езілген қауымның кегін, наразылығын танытаты- 
нын, оның қайғы-мұңына налуынан ел мұңы, халық мұ- 
ңы көрінетінін сезінді. «Соқтықпалы, соқпаксыз жерде 
өскен», «мыңмен жалғыз алысқан» жырларына нәр ет- 
кен-ді. Оның «қаны кара бір жанмын, жаны жара» деп 
ашулы мұң шерткені де белгілі.

Лермонтовты ол «ерекше ызаның ақыны, махаббаты 
ашумен уланған ақын» деп, өте-мөте іш тартып, жақын 
көрді.

Абайдың ұлылығы алдымен лирикалық поэзиядан 
анык көрінетіні айрықша дәлелдеуді қажет етпейді. 
Абай казак әдебиетіне, поэзиясына лирикалык шығар- 
малардың бұрын орын теппеген, таралмаған жаңа түр- 
лерін енгізді десек, соның ішінен адамның жан дүниесін 
суреттейтін өлең-жырлар, акындык өнерді, оның коғам- 
дык мәнін айкындайтын өлеңдер, табиғатты суреттейтін 
өлеңдер тобын еске алуымызға болар еді. Осы шығар-
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малардың мүлде жаңа әдеби дәстүр орнықтырғандығы 
айқын-ак. Әрине, канша тың, соны болса да, бұлар — 
казак топырағында туған жаңалык- Халыктың өлең- 
жыр теңізіне терең бойлап өскен жеміс. Сонымен бірге 
олардыц ішінде суреттеу әдісі, тәсілі жағынан орыс 
классикалык әдебиетінің үздік туындыларымен, Пушкин, 
Лермонтов шығармаларымен үндес көрінетіні де бар 
екеніне ешкім таласпас. Абайдың кейбір өлеңдері өмір- 
деғі ақынның орнын, максат-міндетін терең түсіну, 
өлең сөздің халыктык сипатын жоғары бағалау жағынан 
Пушкин, Лермонтов шығармаларына ұксас келсе, тағы 
бір топ өлеңдері адамның ішкі сезімін және табиғат кө- 
рінісін таңкаларлык көркемдік шеберлікпен суреттеуі- 
мен, өмір шындығын мейлінше айкын, эсерлі көрсетуі- 
мен соларға жакын сезіледі. Мұндай ұксастыкты өмір- 
дің өзі туғызған бірнеше ақынға ортақ белгілер дегі 
караған жөн.

«Альбомға» атты өлеңінде Абай поэзиялык шығарма 
кімнің кажетіне жарайды деғен мәселені козғайды. Бұл 
тұста «Қарасөздердің» бас жағында келетін мына жол- 
дар ойға оралады: «Акыры ойладым: осы ойыма келген 
нәрселерді кағазға жаза берейін, ак кағаз бен кара сия- 
ны ермек кылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, 
жазып алсын, я окысын, «керегі жок» десе, өз сөзім өзім- 
дікі дедім де, акыры осыған байладым, енді мұнан бас
ка ешбір жұмысым жок».

Осындай пікірін Абай өлең жайында да айткан («Өз- 
геге көңілім тоярсың»). Енді Абай Лермонтовтың өзіне 
үндес шығармасын аударып, мынаны айтып отыр;

К о л  ж а зу д ы  е р м е к  ет^ ж атпа б е к е р ,
Б ү л  к ө ң іл с із  д ү н и е д е н  к ө п  ж ы л өтер.
Ө з і қ ы с қ а , ө з і  а с а у  тентек ө м ір ,
А рт т ағы ға б ір  б е л г і  қ о й с а  нет ер?

К ім  б іл е д і ,  к е з  б о л с а , арт т ағы лар,
О й ғ а  с а л ы п  о қ ы р  д а , с ө з ін  сы н а р .
К ө з ін  с а л ы п , о й л а н ы п  к е й б ір  сө з ін ,
* Р а с -а у » ,—  д е п , м а ғ ы н а с ы н  о л  д а ғ ы  ү ға р ,

К ім  б іл е р , ж а б ы р қ а ң қ ы  ж а зға н  с е з ім ,
Ж іб е р м е й  к е п , тоқтатар о н ы ң  к ө з ін ,
Ж о л а у ш ы  ж о л  үст інде т ам аш а ет кен  
С ы қ ы л д ы  ө л г е н  ж а н н ы ң  б ір  к ү м б е з ін .

Сөйтіп, Лермонтов шығармасын аудара отырып, 
Абай өз пікірін де анык білдірғен.

Лермонтовтың өлеңі «Альбомға» деп аталғаны тегін 
болмаса керек. Акын жазған сөздерін кейінгілерге өнеге 
етуге кұштарлык ниет білдірсе де, айналасындағы адам-
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дарға сырын ақтарудан тартынған. Өз бағытын, алған 
бетін берік ұстанып, көлденең адамдардың орынсыз пі- 
кірін есепке ала алмайтынын «Я не хочу, чтоб свет уз
нал» деғен өлеңінен айқын байқаймыз. Абай оны «Менің 
сырым, жіғіттер, емес оңай» деп тәржімелеп, ақындық 
өнердің тәуелсіз, еркін болуы қажет деғен идеяны то- 
лык жеткізген. Абай да өзін «судан кайтпас», «үлкен 
жартас», «үлкен жан» деп сезінеді, өзінің қандай киын- 
шылыкка болса да, «теңізден таудай толқып соқса да
ты», «бет бұрып» қайтпайтын қажырлылығына сенеді>

Н а д а н д а р  б ы л ш ы л д а й д ы , қ у п  а л м а й д ы ,
Ү л к е н  ж а н н ы ң  қ и я л ы н  ұ ғ а  а л м а й д ы .
Т е ң із д е н  т аудай  т олқы н  со қ с а  д а ғы ,
Ж а ғ а д а ғ ы  жартасты ж ы ға а л м а й д ы .

Қ у д а й  мы қт ы  ж арат қан у л к е н  ж артас,
Б ы л ш -б ы л ш  ет кен бет б у р ы п  с у д а н  қайт пас,
Булт т а с у ы қ  д а у ы л , ж а й м ен  с ы р л а с ,
Ө з ге н і ж ан е к е н  д е п  с ы р ы н  айтпас.

Осы орайда «Қорқытпа мені дауылдан» дейтін өлеңінде 
Абай өмірдің кұр әншейін күн өткізу емес, мағыналы, 
үмітке, ізденіске толы болуын, адамның үлкен мақсатқа 
жетуғе күш жұмсай алатындай батыл, қайсар мінезді 
келуін аңсайтынын да айта кету орынды дейміз.

Қ орқы т па, м ен і, д а у ы л д а н  
Д у р іл д е п  т урса тау м е н  сай ,
Ш а т ы р ла п  т урған  ж а уы н н а н  
Ж а р қ ы л д а п  т урса т ускен ж ай.

К ө к  т ор ғы нд а й  а с п а н -к ө к ,
Б іл е м ін , ж а й н а п  а ш ы л а р .
И с і  а ң қ ы ғ а н  б э й ш е ш е к  
Т ү р л е н іп  ж ер д і ж асы рар .

К .орқы т пайды  қ а р  м е н  м у з ,
Ө зге  н э р с е  қорқытты.
О й сы з , д о с с ы з , бақы т сы з.
Ж ы б ы р л а қ п е н  ө м ір  өтті.

Өлеңдегі неғізгі ойды білдіретін осы үш шумақта Абай 
өзі аударып отырған «Не пугай меня грозою» дейтін 
Н. А. Буниннің тексінен көп алшақ кетпеген. Үйткені 
қиындыққа мойымай, қажымай, алдағы өмірге сеніммен 
қарауды ол өз жанына жақын сезінді. Осыған ұқсас пі- 
кірлерді оның көп төл шығармаларынан жиі кездестіру- 
ге болады. Қарасөзінің бірінде Абай «Үміт үзбек — қай- 
ратсыздық» деп келіп: «Қары қалың қыстың артынан 
көгі қалың, кәлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? деп 
түйіндейтінін еске алсақ, тіпті сөзбе-сөз ұқсастық та бар 
екенін көреміз. Әрине, мәселе жеке сөз, сөйлемдер ұқ-
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састығында емес, біз бұл жерде Абай өз ой-пікірлерімен 
жанасып, жалғас келетін, ез көңіл күйіне үйлес, үндес 
өлеңдерді аударуды қажет деп санағанын атап айтпақ- 
шымыз.

Абайдың Лермонтов тексін қазақша жеткізу әдістері 
әр түрлі, аударманың түпнұсқаға жақындық дәрежесі 
ылғи бірдей емес,

Бара-бар, дәлме-дәл аудармаларында Абай Лермон
тов шығармасының ішкі әлемін, оның толқын-лебізін, 
жаңа сапасын қазақ тілінің суреттеу мумкіншіліктерін 
пайдаланып мол жеткізеді. Абай Лермонтов оригиналын 
'барлық жарастық сәнімен, бар ерекшелігімен казак ті- 
лінде кайтадан туғызады. Мысалға «Альбомға», «Ж ел
та шыктым караңғы түнде жалғыз» сиякты өлеңдерді 
атауға болады. Абайдың Лермонтовтан тәржімелеген 
шығармаларының тең жартысъі дерлік — осындай дәл, 
жакын аудармалар.

Ал қалған жартысы еркін аудармалар. Бұған мысал 
ретінде «Ой», «Теректің сыйы» сыякты өлеңдерді атауға 
болады. «Ой» атты өлеңнің бастапкы шумағында Абай 
Лермонтовтың бұл жұрт көңілде сенім жоктыктан біл- 
ғен білімді іске жарата алмай отыр деген пікірін өзгер- 
тіп, сол кездегі казак жағдайына ыңғайлап:

Б іл ім  д е  ж о қ , б іл ім г е  се н ім  д е  ж оі(,
Ө н е р с іэ  қа р т а яр  д е п  б іл  б а л а ң д ы ,—

деп кетеді. Мұндайда Абайдың Лермонтов өлеңінің маз- 
мұнын бастан-аяк бұлжытпай дәл жеткізуді максат ет- 
пей, кейде толғанып, тебіреніп жарыса отыратыны көзге 
түседі.

Осы өлеңнің аяккы біраз жолдарынын орнына тың- 
нан біраз сөз салып, өз заманының тағы бір өрескел 
мінін былай суреттейді:

М а л  ү ш ін  а ш  қат асы ң, ж ан сат асы ң,
Ә к е с і аш т ан ө л г е н  к іс ід е й -а қ ,
Н ет кен  ж ұрт м а л  өлт ір ген  жеті ат асы н!

Абай казактың канына сіңген малкұмарлықты әшке- 
релеуді максат еткен.

Сөйтіп, Абайдың түпнұскаға өзгеріс енгізш мағына- 
сын баскаша ашып келтіруі оны казак өмірінің шынды- 
ғына жакындастыру, өз көңіл-күйіне үйлестіру максаты- 
нан туады. Абай Лермонтов шығармаларының жаңа 
жағдайда мейлінше әсерлі және түсінікті болуын, оның 
идеялык, көркемдік сапасының жоғары болуын көздей- 
ді. «Теректің сыйы» атты өлеңнің айрыкша мәнділігі, ке-
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зінде Белинский айтқандай Кавказды мадақтау — Те
рек өзені мен Каспий теңізінің бейнелері аркылы Кав
казды елестетеміз. Кавказдан бастау алып, Каспийге 
кұятын Терек оған қажет сыйлықтар әкеледі. Кәрі Кас
пий басында қалғыған бойымен елең етпей, үн шығар- 
май, тек «казак-орыс қатыны бір сұлуды әкеліп ем» де- 
генде көзін ашып, сылқ-сылқ күліп, жылы жүзбен аман- 
дасады.

Лермонтов өлеңінде нақтылы, табиғат суреті мен 
көркемдік қиял осылай әдемі ұштасып келеді десек, 
Абай соның бәрін өзіндік бояуын сактай отырып, әсерлі 
қазақша айтып жеткізген.

Ал жеке сөздерді, сөйлемдерді аударғанда алшақ 
кеткен тұстары бар деғенғе, көбірек айтылатыны өлең- 
нің алғашқы шумағындағы:

А р ы ст а н н ы ң  ж а л ы н д а й  б у й р а  т олқы н ,
А й д а һ а р д а й  б үкт еліп , ж үз т о лға н ы п ,—

деп келетін тармақтар. Бірақ осындағы «айдаһардай 
^үктеліп» деғенін еркіндікке жатқызсақ та, «арыстан- 
ның жалындай» деғені Лермонтовтық баска бір шығар- 
масындағы:

и  Т е р е к , п р ы га я  к а к  л ь в и ц а ,
С  косм ат ой г р и в о й  н а  хребт е ,—

деп келетін сөздермен үндес екені байқалады. Және жал 
арыстанда ғана болатынын Абай дұрыс ескерғен (льви
ца» деп жаңылыс айтылған ғой).

«Асау той, тентек жиын, опыр-топыр» өлеңінде Абай 
■ойсыз, топас тобырдың ішінде отырған өзғеден ойы 
озық, көреғен, алдағыны болжай алатын адамның ерек- 
ше тұлғасын салмақты етіп, ірілетіп көрсетуғе мән бер- 
тенін байқаймыз. Бұл — Лермонтовтың «На буйном 
пиршестве задумчив он сидел» деғен өлеңінің аудар- 
масы.

Лермонтов өлеңі француз жазушысы Ж. Ф. Лағарп- 
тыц әңғімесі неғізінде жазылған. Онда бір той-жиында 
монархист жазушы Ж. Казот (1719—92) француз рево- 
люциясы болатынын, отырған адамдардың және өзінің 
тағдырын алдын ала болжап айтқан екен делінеді. (Ка
зот өзі 1792 жылы дарға асылған). Алда патша тақтан 
құлайтын күн туады («когда царей корона упадет») де
ген сарын Лермонтовтын өз өлеңдерінде де кездеседі. 
Бұл өлеңде уақиға болған жай, жиналған топтың ішінде 
«түсі суық бір жан» отырғаны сол жиынға қатысқан, 
өз көзімен көрген адамның аузымен айтылады. «Құла-
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ғымда әлі тұр соның үні» деп, алдағыны болжай білетін 
сәуеғейдің топта айтқан сөзін бізге жеткізетін де жаңа- 
ғы куәғер баяндаушы. Абай өлеңде айтылатын жай-жағ- 
дайды баяндағанда пәлендей ауыткымайды, бірақ түсі 
суык жанның көреғендік сөздерін өзінше өзғертіп келті- 
реді. Оған сендердің төбелеріңе бастарыңды шабатын 
айбалта төніп тұр (Над вашей ғоловой колеблется секи
ра) дегенді айтқызбай, тағдырға амалсыз көнесіңдер, 
«қайда айдаса, барасың» деғізумен шектеледі.

Абайдың Лермонтовтан аударған өлендерінің ішінде 
өмірден күткен үміті ақталмағанын сезіну, жалғыздық 
сарыны елеулі орын алған туындылар да кездеседі. Со- 
лардың бірі «Рахат, мені тастап коймадың тыныш»— 
орысшасы «Хоть давно изменила мне радость». Осы 
алғашқы тармақтың мағынасы қазақшада сәл басқаша:

Ғ аш ы к , ж ар, а ға й ы н , д о с  —  б э р і  а л д а ғы ш ,
Ж аст ы қ қ ү м а р , үміттің н ү р ы  қайт ы п,
К үңгірт  тартты б ә р ін ің  а я ғ ы  р е н іш ,—

деп жалғасқандыктан, түпнұсқаның мағынасы айтар- 
лыктай өзғере қоймайды.

Лермонтовтың өлеңіне неғізғі арқау болған сарын — 
жалғыздығын, өмірден күткен үміті ақталмағанын се- 
зіну. Сонымен бірғе өлеңнен талай алданса да, тағдырға 
бас имейтін, именбейтін, қайғы келсе, төзе білетін адам- 
ның бейнесін көреміз. Абай да өлеңдеғі лирикалық қа- 
һарманның осы касиеттерін әсерлі, нанымды сипаттай- 
ды. Ол өмірдің соққан дауыл сияқты тез өтіп кететініне 
әбден көзі жетсе де, жаксылықтан да әлі мүлде күдерін 
үзбеғен. Абай өлеңдеғі лирикалық қаһарманның осы қа- 
сиеттерін нанымды, әсерлі сипаттайды. Осы айтылғанды;

А л л а д а н  б э р іб ір  д е п  тосып т үрм ы н  
А л ғ а л ы  ж ақсы лы ңт ы  я  ө л г е л і ,—

деғен түйінді ойды білдіретін сөздерден-ак айқын анға- 
руға болады. Орысшасы:

И  я  х л а д н о  п р и х о д  о ж и д а ю  
К о н ч и н ы  и л ь  л у ч ш е г о  д н я .

Бұл орайда баска өлеңнің мына сөздері еріксіз еске 
түседі:

Ө л ім н ің  ү й қ ы с ы  ем е с  із д е г е н ім ,
Ү й қ ы , ты ны ш т ы қ, үм ы т у  —  б е р  д е ге н ім .
К в к ір е г ім д е  ө м ір д ің  к ү ш і т үрып,
І з д е й м ін  д ем  алы ст ы  ү з б е г е н ін ,—

дейді.
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Бұл да — Абайдық Лермонтовша толғанғаны, «Жол- 
га шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз» дейтін аудар- 
ма өлеиініц бір шумағы. Өлеңнің идеялық өзегі, тірегі 
болған өмірге құштарлық осы келтірілген сөздерден әсі- 
ресе айкын аңғарылады. Бұл лирикалық шығарма өмір- 
ге ой көзімен қарай білудің, терең сезімталдықтың, сыр- 
шылдықтың үлгісі боларлыктай. Өлеңнен жарық түнде 
жалғыз жолға шығып, аспан мен жердің, жоғарыда 
жалт-жұлт етіп көрінген жұлдыздардың ғажайып әдемі- 
лігін тамашалап, ғарыштык кеңістікті бар жанымен се- 
зінген ақынның бейнесін көреміз. Сондықтан оның өз 
көңіл күйін козғайтын әрі сөзі ерекше салмакты, мәнді 
болып шыққан. Өлеңдегі мұңды сарын да, тыныштык, 
азаттық іздеу де адамды жадырататындай эсер береді.

Абай осының бәрін қалт жібермей дәл жеткізген.
Мысалы:

М е н  к ө р д ім  көкт ің ға ж а п  ж а са л ға н ы н ,
Ж е р  уйы қт ап , к ө к ш іл  іи ы қ п е н  б у  а л ға н ы н .
М е н ің  н е  м у н ш а  қ а п а , қ ы с ы л ға н ы м ?
Үміт п е , ө к ін іи і п е  о й л а ға н ы м ?

Д ү н и е д е н  ум іт ім  ж о қ  м е н ің  д ей м ін ,
Ө м ір ге  өт кен шиттей ө к ін б е й м ін .
А зат т ық п е н  тыныштык, к в к с е ге н ім ,
Ү й ы қт а м а қ  п е н  ум ы т п а қ  д е п  ізд ей м ін .

Тек соңғы шумақта ғана еркіндік байқалады.

Чтоб в с ю  н о ч ь , в е с ь  д е н ь  м о й  с л у х  л е л е я .
П р о  л ю б о в ь  м н е  с л а д к и й  г о л о с  п ел .
Н а д о  м н о й  чтоб, в е ч н о  з е л е н е я .
Т е м н ы й  д у б  с к л о н я л с я  и  ш у м е л ,—

деп Лермонтов махаббат жыры мен жапырағы сарғай- 
май, МӘҢГІ жасыл болып тұратын ағаштың сыбдырын 
аңсаса, Абай тамылжыған табиғаттың үнімен жылылық 
пен достық, өнген, өскен жақсы екені мадақталуын ар- 
мандайды:

С у  с ы л д ы р л а п , ж ел  г у л е п ,  к у н  ш уақт ап ,
Ж ы л ы л ы қ  п е н  достык,ты т урсы н мақт ап. 
е Ө н ге н , ө с к е н  ж ақсы »  д е п  е м е н  а ға ш  
Т е ң с е л іп  айт ы п т урса о л  ш ай қа қт а п .

«Күлімсіреп аспан тұр» дейтін өлеңінде:

К а п а м ы н  м ен , қ а п а м ы н ,  
Қ у а н ы ш  ж о қ  к е ң іл ім д е .  
К .а й ғы р а м ы н  ж ат амын, 
Н е н і  із д е й м ін  ө м ір д е ?—
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деп акынның налыған күйі жасырмай еш жасандылығьі 
жоқ сенімсіздікпен айтылғанын көреміз. Осы сөздерді 
акынның өз жан тебіренісі десек те, немесе лирикалық 
кейіпкердің мұңды сезімі десек те, мұнда өмірде бола- 
тын шындық бүкпесіз тура айтылғанын еріксіз мойын- 
даймыз. Осы тұңғиықка келіп тірелгендей жағдайдан 
жол тауып шығатын мүмкіндік бар ма деген ой да ма- 
замызды алғандай. Осындай сәтте бейне бір музыкалық 
шығармадағыдай, алдыңғыға қарама-қарсы басқа са- 
рын естіліп, бара-бара әбден күшейгендей эсер аламыз. 
Ол сарын — қат-қабат қайғы келсе де, адамның дүние- 
нің қызығын қимайтын сезімі, өмірге кұштарлық:

һ д е г е н ім  тэтті у й қ ы ,
Д ү н и е н і  үмыт ып.
Ө л ім н іц  с у ы қ  д ы м  с и қ ы ,
Т ү р с ы н  ө м ір  ж ы лы т ы п.

К ө з  ү й қ ы д а , о й  тыныш ,
Д е м  а л ы п  ж атсын кө к ір е к .
К ім  т аласса , к ім  ү р сы п ,
К ө р с е м  о н ы  —  с о л  ке р ек .

Ө з ім  а у л а қ  бет інен ,
Б ір  о р ы н д а  о ң а ш а .
Д ү н и е  д е г е н  н е  д е г е н  —
К ы л а  ж атсам т амаш а.

Лермонтовтың уақыт, өмірдің өтуі, өлім мен өмір жай- 
лы толғанатын тағы бір өлеңі — «Пленный рыцарь». 
Абай оны «Тұтқындағы батыр» деп тәржімелеген, Қазақ- 
ша батыр деп аталса да, оның серілік сипаты «дұға» 
оқып, талай тойда «өлең айтып жүрген» мінезінен 
байқалады. Рас, Абай оның сондағы айтқаны сүйгенін 
мадақтаған жыр еді деп айкындап жатпайды.

Лермонтовтың өлеңі Абайдың аудармасы да бастан- 
аяк сол қамаудағы тұтқынның аузымен айтылып, сонын 
көңіл-күйін білдіреді. Ол қараңғы қапаста отырып, тек 
терезеден «көгерген көктің жүзін», жарык сәулені, ас- 
панда еркін ұшып жүрген құстарды көріп қапа болады, 
бұрынғы еркін өмірін, майданға «қайрат қылған» кезін 
еске алады. Қазіргі жағдайын бұрынғы кезімен салыс- 
тырып, ерекше тапқырлык таныта сөйлеп, тас дулыға, 
тас сауыт киіп жатырмын, киімімді оқ пен қылыш 
бұзбастай, тек астымда мінген атым жок, киген сауы- 
тым, жатқан үйім — тас дулыға, шойын есік — шарай- 
нам, калқаным деп түсіндіреді. Жүйрік уақыт қажыт- 
пай қоймас, бұл азаптан өліп құтылуға ғана болатын 
шығар деп, өлімнен қорыкпайтынын да айтады.

Жарык дүниені бір көруғе зар болып жаткан сорлы
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тұтқынның сөздері арқылы азаттықты, бостандықты аң- 
сау идеясы осы өлеңде айрықша көркемдік шеберлікпен 
жеткізілген.

Лермонтов бейнелеген демон бейіштен қуылған шай
тан кейпіне келеді, сонымен жалғас туған десек те, орыс 
поэзиясында ол — өте күрделі, өзғеше сипатталған 
тұлға.

Лермонтовтың «Демон» атты поэмасының бастапқы 
екі бөлімшесін түғел алып, сөз қосып өте еркін аударған.

Лермонтов ез поэмасында демонды символ ретінде 
алып, сол өршілдікпен бейіштен қуылған әзәзіл, перінің 
бейнесі арқылы тәкаппарлықтың, еркіндік іздеудің ше- 
гі бар, шексіз болса, қайғыға ұшыратады деғен ойды 
аңғартқан. Қарсылық еткені үшін құдайдың лағнетіне 
душар болған пері өлмес өмір, сарқылмас қайрат-күш- 
ке қолы жетсе де, адамға не қиянат жасап жүр- 
се де, еш нәрсеге қуана да, сүйсіне де алмайды. Абай 
«Печальный демон, дух изғнания, летал над ғрешною 
землей» деп басталатын, періні тұжырымды сипаттай- 
тын поэманың кіріспесін алып, бірақ демон тұлғасын 
толығырақ көрсетуге ұмтылып, еркін қазақшалаған. 
Өлеңнін аяғын өзінше қайырып, шайтанның аузына:

А қ ы л ғ а ,  ө м ір ге  д е  а д а м  ке н д е .
Ө л м е с  ө м ір , қайрат , к у ш  —  б ә р і  м ен д е ,
К ү н ін д е  ж үз қ у а н ы п , к ү л іп  ж ү р ген
О сы  а д а м  у а й ы м с ы з  н е  еткен б е н д е ? —

деғен сөздерді салады.
Лермонтов поэмасында демон айтатын сөздерден бу

тан біраз үндес келеді деп:

Что л ю д и ?  что и х  ж и зн ь  и  т руд?
О н и  п р о ш л и , о н и  п р о й д ут ,—

деген жолдарды айтпасақ, басқадай мағынасы сәйкес 
сөздер кездеспейді.

Абай Лермонтовтың бітпей қалған «Вадим» атты ро- 
манының алғашқы екі тарауы және үшінші тарауының 
біраз жерін өлеңмен еркін аударған. Бұл шығармада 
шаруалардың крепостнойлық тәртіпке наразылығы ба- 
яндалған. Лермонтов жазып бітірген 24 тарауды бірін- 
ші бөлім деп белгілеген. Кейбір зерттеушілер, оның 
ішіінде профессор Н. К. Пиксанов, романның келесі бө- 
лімдерінде Пугачев образы суреттелген болар еді деген 
пікір айтады.

Вадимды қайыршылардың ішінен Палицын дег«н
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бай кайсарлығына, қайраттылығына қызығып, бүкір 
екеніне қарамай, қызметші етіп жанына алады. Емельян 
Пуғачев көтерілісі Пенза губерниясына да жайылып, 
Палицын қашып қалын, ағаштың ішін паналайды. Па- 
лицынның баласы Юрий Вадимның қарындасы Ольга- 
ға қызығып, алып қашпақшы болып, оны алып келуге 
қызметшісін жұмсайды. Вадим оның жіберген кісісін өл- 
тіріп, топтанып жүрғен бүлікшіл кедейлерді сонынан 
ертіп, Палицынның өзін іздеп тауып, өш алуға бел бай- 
лайды. Лермонтов шығармасы аяқталмай қалғандық- 
тан, бұдан әрі не болатыны айтылмайды. Кедей шаруа- 
лардың көтерілісін, Палицынның бас корғалап қашқа- 
нын, болған бүліншілік істерді, ііақтылы жағдайларды 
Лермонтов ел аузында айтылып жүрген әңғіме-аңыз- 
дарға сүйеніп жазған. Абайдың өлеңмен аударған шы- 
ғармасында уақиға Палицынның Вадимді үйіне ертіп 
кел}імен тынады. Әрі қарай шаруалар көтерілісін, Ва- 
димның қарындасын іздеген, зорлықшылардан өш алу 
үшін істеген әрекетін бейнелеген тұстарын да аударғаи 
деген болжам айтылғанымен, біздің қолымызға келіп 
жеткен дерек жоқ. Бірақ, Абайдың осы Вадим уакиға- 
сын, оның іс-әрекетін түгел әңгімелеп беруді ниет етке- 
ні анык. Әйтпесе, құр басын бастап, қоя салу үшін тәр- 
жімелеуге кіріспейтіні түсінікті ғой.

Абайдың Лермонтовтан аударғандары — неғізінде 
әлеуметтік өмірдің көлеңкелі жақтарын, еріншек, бел- 
сенділіғі жоқ адамды сынайтын шығармалар, азамат 
ақынның образын беретін өлең-жыр жайындағы шығар- 
малар, жалғыздығын, бірақ оған мойымайтын берікті- 
гін айтатын шығармалар.

Ал Абай Крыловтың мысалдарын тәржімелеғенде 
олардан қандай үндестік тапты десек, айтылатын ойды 
мысалдағыдай тұспалдап айту қазақ поэзиясында, әде- 
биетінде жиі кездесетін тәсіл екенін атар едік. Мұның 
талай үлғілерін Абайдың өлендерін талдағанда көрдік. 
Бұл жерде оның «Ғабидоллаға» деғен атпен басылып 
жүрғен мына өлеңіне назар аударалық:

Ж а зғы т у р ы м  ң ы лт и ға н  б ір  ж а у қ а зы н ,
Қ а й д а н  б іл с ін  ө м ір д ің  к ө б ін -а зы н ,
Бәйт ерект і к ү н д е й д і  ж ет емін д е п ,
Ж ы л ы  к ү н г е  м а е  б о л ы п , к ө р с е  ж азы н.
К ү з  к е л г е н  с о ң  т ам ы ры н ү с ік  ш а л ы п ,
Б ет егеге  жете а л м а й  б о л а р  ж азы м .

М е н  д а ғы  к ө п  есіттім ж астың н а зы н ,
Қ о л  ж ет песке қ о л  с о з а р  б а р  м а  ы ла ж ы ң ?
^ Б о л а м ы н »  м е н  ж у р ге н д е  болат  қайт ы п,
Ж а л ы н  сө н іп , ж ас ж ү зін  б а с а д ы  аж ы м.
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Осыны мысал түріндегі тұспалды өлен десек, ешкім та- 
ласа коймас. Өлеңнің алғашқы негізгі бөлігінде қазақ 
даласындағы нақтылы табиғат көрінісі бейнеленгендей 
болса да, сол арқылы бір адамның өмірін тұтас альш, 
тұспалдап айтып отырғанын айқын ацдаймыз. «Бола- 
мын» жургенде болат қайтып, сол адамның өнерсіз қар- 
тайғанын айтуы да нағыз мысалдағы қорытынды-түйін 
деуге лайық.

«Базарға қарап тұрсам әркім барар» д а — осындай 
түгелдей тұспалдап баяндауға негізделген өлең.

Абай тұспалдау тәсілін осы сияқты өлеңдерінде кол- 
дана отырып, мысал жанрын қазақ поэзиясының дербес 
саласы ретінде қалыптастырудың қаншалықты маңыз- 
ды іс екенін де жақсы түсінді.

Мысал өлеңдердің дүние жүзі әдебиетінде қалыпта- 
сып дамуына айтарлықтай үлкен эсер еткен Эзоп, Федр, 
Лессинг, Лафонтендердің енбегі қандай зор болса, Кры- 
ловтың орыс әдебиетінде мысал жанрын поэзиялық 
үлгіде дамытуға қосқан үлесі де сондайлық мол болды. 
Крыловтың қаламынан туған мысал өлеңдер 1806 жы- 
лы жарық көре бастады да, 1809 жылы олар жеке кі- 
тап болып басылды. Ақынның мысал өлеңдері әдебиет 
сүйгіш қауымның назарын бірден аударып, жақсы ба
ра алды. Крыловтың көзі тірі кезінде-ақ мысал өлең- 
дерінің тоғыз жинағы басылып шықты.

Крылов мысал өлеңдерді орыс поэзиясында дербес 
әдеби жанр ретінде қалыптастырып, жаңа дәуірдің ті- 
лек-талаптарымен ұштастыра, биік белеске көтере ал
ды. Ол мысал өлендерді орыс өмірінің шындығымен 
тығыз байланыстырып, оларға шынайы халықтық, ұлт- 
тык сипат дарытты. Сондықтан да оның мысалдары дү- 
ние жүзі халықтарының көптеген тілдеріне аударылып, 
кеңінен тарады. Мысал өлеңдерінде Крылов қоғамдық 
өмір қайшылықтарын, әр түрлі топтардың мінез-құл- 
қын ашып көрсетіп, күнделікті тұрмысқа қатысты сан 
түрлі жайттарды орынды қозғап, баяндап бере алған. 
Бір алуан мысалдардан үстем тап өкілдері мен төменгі 
тап өкілдері арасындағы қайшылықты, еңбекқор қара- 
пайым шаруа адамдарының жағымды қасиеттерін көре- 
міз («Қасқыр мен қозы», «Жапырақтар мен тамырлар», 
«Шеғіртке мен құмырсқа» т. б.). Орыс халқының сол 
дәуірдегі өмірін асқан шыншылдықпен суреттеуінен, әр 
түрлі таптар мен топтардың өкілдерінің мінезін, іс-әре- 
кетін дәл көрсете білуінен, халық тілінің байлығын, 
бейнелілік нақышын шебер пайдалана білуінен — осы-

187



ның бәрінен Крыловтың үздік көркемдік шеберлігі то- 
лык танылады.

Абайдың мысал өлеңдері Крылов шығармаларынан 
аударма деп саналып жүр. Алайда осы өлеңдерді тал- 
дап, бағалағанда бір жайды толық ескеру қажет. Олар 
толық мағынасында аударма емес, көбінесе белгілі бір 
сюжет еркін баяндалады. Абай орысша мысалдың текс- 
тің дәлме-дәл тәржімелеуді мақсат етпеген, уақиға же- 
лісін негізінен сақтай отырып, бірақ мысалдағы жай- 
жағдайларды қазақ өміріне, ұғым-түсінігіне, ойлау, 
сөйлеу ерекшелігіне жанастырып, өзінше бейнелеуге ұм- 
тылған. Сондықтан Абайдың мысал өлендерін орысша 
текске сәйкестігі тұрғысынан қарап, ана жері дәл түс- 
кен, мына жері дәл емес, кем түскен деудің ешбір ки- 
сыны жок- Кейде казакша баяндау, бейнелеу орысша 
текстегі сөздің айтылу қалпына ұксас шыкканда ұтым- 
ды болса, ал кейде казакша ойлау, сөйлеу ерекшелігіне 
орай баскаша берілгенде келісті, оралымды болатыны — 
кім де болсын санаспай тұра алмайтьгн бұлтартпас 
шындык, оны сөз зергері жаксы сезінеді. Мұның өзі 
акынның колын байлайтын, шеберлігіне шек коятын 
жағдай деп емес, керісінше, ойдың, сөздің оралымын 
өзінше келтіріп, тың, жаңа өрнек табуына мүмкіндік 
беретін жағдай деп түсінген лсөн.

Абайдың мысал өлеңдерінің ішінде кейбір аударма- 
ларға жаткызуға болатыны да кездессе, дені еркін тәр- 
жімелегендіктен белгілі сюжеттің сарынымен жазылған 
деуге лайык болып келеді. Айталык, «Жарлы бай» ат- 
ты мысал өлеңінде Абай окиға желісін еркін баяндап, 
соңында:

А лт ы н  қ а й д а , сө з  қ а й д а ?
К у  н э п с ід е н  н е  п а й д а ,—

дегенді өз жанынан косады. Сондай-ак «Шегіртке мен 
кұмырска» атты өлеңдегі:

М е н  ө з ін д е й  ш а р у а ш ы л
Ж у м с а қ  и л е у  ү й л і  м е?

деген сөздер, шегірткенің кұмырскаға барған калпын:
С е л к іл д е п  к е л іп  ж ы ғы л д ы ,
А я ғ ы н а  б а с  ү р а ,—

дегендей суреттеме орысша нұскада жок. Абай кұмырс- 
каның еңбеккорлығын, шегірткенің қамсыздығын көзге 
айкын елестетерліктей белгілермен үстемелей түскен.

Осы өлендегі кұмырсканың атынан айтылатын:
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К айт сін , қ о л ы  тимепті,
Ө л е ң ш і, ә н ш і е с іл  е р і—

деген Абайдың өзі қосарлап келтірген сөздері де нағыз 
қазақша сөйлеу қалпындағы әдемі кекесіннің үлгісі деп 
санауға лайық. Әдейі аяныш сезімін, жаны ашығанды 
білдіргендей етіп, керісінше айтылған нағыз ирония, 
келемеждеудің келісті, өткір түрі.

Кейде мысалда оқиғаны баяндауы, айтуы ұқсас бол- 
са да, содан қорытынды шығарып, түйіндеуі әрқалай 
келеді. Айталық, «Қарға мен бүркіт» атты мысалда 
Крылов үлкен ұры құтылып, кішкөне ұры тұтылады, 
қолға түседі дегөндей түйіндейді. Бүркітті ұры деу ка
зак ұғымына үйлесе коймайды. Сондыктан болар Абай 
ол жағын сөз кылмай, тек карғаның әліне карамай кай- 
рат етуғе ұмтылғанын ажуалап:

А зат  б а с ы ң  б о л с ы н  қ ұ л ,
К о л д а н  к е л м е с  іс к е  үм т ы л ,—

деп тұжырым жасайды.
Тағы бір көңіл аударарлык нәрсе — мысал деғеннің 

өзін жанрлык түрі жағынан шартгылығы басым, ка- 
лыптаскан, өзғермейтін, ескі сюжетке негізделетін, ой- 
ды аң-кұстың, жануар-жәндіктің іс-әрекеті аркылы тұс- 
палдап кана білдіретін, белғілі бір шындыкты уағыздап 
айтуға бейім тұратын шығарма деп карау жиі кездесе- 
ді. Осындай түсіиік мысал өлеңнің өзғешелігін, поэзия- 
лык касиетін жете түсінбеуге әкеліп соғады. Ал, шы- 
нында, мысал өлеңдеғі шарттылык, тұспалдап айту 
тәсілін, белгілі сюжетті әр түрлі, тұспал бейнелерді кол- 
дану — мұның бәрі тек сырткы сипат-белгілер. Мысал 
өлеңдердің артыкшылығын алдымен олардың поэзиялык 
куат-күшінен, тұспал бейнелер аркылы сан алуан адам- 
дардың мінез-кұлкын, іс-әрекетін аңдатып, айкын көз- 
ғе елестетіп, сол аркылы коғамдык өмірдің шындығын, 
кайшылыктарын терең ашып бере алатын мол мүмкін- 
дігінен іздесек керек. Көркем шығармада мәселе не 
айтылғандығында ғана емес, сонымен бірге калай айтыл- 
ғандығында, кандай эсер ететіндіғінде десек, осыны әсі- 
ресе мысал өлеңге, яғни өмірлік шындык пен көркемдік 
киялды, көркемдік шарттылыкты шебер сабактасты- 
рып, ұштастырып келтіретін жанрға байланыстыра ай- 
туымыз орынды. Мысалдағы ойды тура, ашык айтпай, 
актара салмай, тұспалдап, алыстан орап, орағытып ай- 
тудың өз артыкшылығы бар екені сөзсіз. Окушы бүкпе- 
леп айтылған жайды, астарлы мағынаны өз ойымен 
бағдарлап, өзінше аңғарып, ұғып-түсінуғе мәжбүр бо-
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лады. Бұл одан тапқырлықты, сөздің астарына үңіле 
білуді, айтылып отырған нәрсені де, ишарат етіп, тұс- 
палмен аңғартылған нәрсеіні де айқын елестете білуге 
қабілеттілікті талап етеді, ойына түрткі болып, сезіміне 
эсер береді.

Сонымен қатар мысал өлеңде сан алуан жан-жа- 
нуар, аң-құстарды, жәндіктерді іс-әрекет үстінде бейне- 
леуі, тілдестіру, айтылған жайдаи ғибратты түйін түю 
және осы орайда жасанды, жаттанды ақылгөйлікке әу- 
естенбей, терең мағыналы қоғамдық ой корыту үлкен 
ақындық шеберлікті, талғампаздықты танытады. Абай- 
дың мысал өлеңдерінен осындай қасиеттерді, әсіресе 
ақыиның әзілдеуғе, мысқылдап келемеждеуге, сықақ 
етуге шеберлігін айқын байқаймыз.

Кейде мысалда тілғе тиек болатын шынында да әл- 
деқандай бір ғажайып жай да кездеседі. «Жарлы бай» 
атты өлеңдегі түбінен қанша алсаң да ділдә бірінен ке- 
йін бірі шыға беретін дорбаның кедейдің қолына келіп 
түсуі — бұл, әрине, арғы түбі ескі ертек, аңыздармен 
жалғасатын сюжет. Ал кейде мысал өлеңдеғі оқиғаның 
взі мейліінше қарапайым, күнделікті өмірде кездесетін 
жай боп шығады. Айталық «Қазаға ұрынған қара шек- 
пен» дейтін өлеңдеғі қораға ұры түскенін айту ешкім 
таңқалатындай нәрсе емес. Өлеңнің түйіні басқада, ба- 
рынан бір сәтте айрылып жұрдай болып қалған адам- 
ға ағайындары келіп әр түрлі ақыл-кеңес беріп, желдей 
есіп, «бишара», «байғұс» деп жарылқаған болады. «Ба
ка мен өгіз» атты мысалда өгіздей бола аламын деп 
ісініп, кебініп, іші жарылған баканың ессіз мактаншак- 
тыктың кұрбаны болғаны баяндалады. Мұндай шарт- 
ты түрде әдейі әсірелеп айтушылык мысал жанрында 
жиі кездесетін үйреншікті жай, сондыктан оны табиғи 
кұбылыс деп санап, осы уакиғаға кандай мағына бері- 
ліп айтылғанына көбірек көңіл кою орынды секілді.

Крылов осы мысалдың сюжетінен әр түрлі коғам- 
дык топтардың өкілдері бірдей бола алмайды деғен нак- 
тылы тұжырым жасап, катардағы жай адам (мещанин, 
мелкая сошка) атакты адамдай, аксүйектей (дворянин- 
дей) бола алмайды деген түйін жасаған. Ал Абай 
жалпы моральдык тұрғыдан келіп, іш тарлыкты, баска 
біреуді көреалмай, күндеуді, калайда соған жетем дей- 
тін мінезді сынауды жөн көрген. Сондыктан мысалды:

Т а л а с п а , ж а н ы м -а й ,
К о л ы ң н а н  к е л м е с к е ,
Б о л а р с ы ң  б а қ а д а й ,
К ө п  түссең е ге с к е ,—
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деген ғибрат сөзбен аяктайды. Және мысалды деген 
ғибрат сөзбен аяқтайды. Және мысалды Крыловша 
бірден уақиғаны баяндаудан бастамай кіріспе ре- 
тінде жанынан сөз косарлап былай дейді;

К а р а с а ң , д ы м -а қ  кө п  
К ө р е  а л м а с  іш і тар.
Н е с і арт ы қ б із д е н  d e 'i  
С а лы сп а к , журтта бар .

«Есек пен бұлбұл» 
сипаттаудан бастаған:

атты мысал өлеңін Абай есекті

Т о й ға н  е с е к  ш өпт і оттап м а ң а й д а ғы ,
С о н ы р қ а п  ш ат қа кетті қ а й -қ а й д а ғы .
К а ң ғ ы р ы п  ө л к е н і  ө р л е п  к е л е  жатып,
Ж о лы қ т ы  б ір  б у л б у л ғ а  т оғайдағы .

Орысша тексте мұіндай кіріспе жоқ, есек бұлбұлды 
кездестірді делінеді де, бірден оған айтқан есектің сөзі 
келтіріледі. Абайдың өлеңді бастауынан есектің қарны 
тойып, көңілденіп, ерігіп келе жатқандықтан тоғайда- 
ғы бұлбұлды көріп, соған ән салғызып, өзінше сынаіі 
көрмекші болғанын аңғарамыз. Есектің бұлбұлмен ұшы- 
расуы кездейсоқ болса да, оған тіл катып, бір ән салып 
жіберші деп тілек айтуы көңіл күйіне үйлес сезіледі. 
Ал есектің сыншыл болып шыға келуі, бұлбұлға (Абай 
«ақын бұлбұл» дейді) сын айтуы — әбден қисынды. Бұл 
топас, ақымақ, өнерден макрұм адамның басқаны сы- 
нағыш болатынын аңғарту жағынан ұтымды.

Ал бұлбұлдың аңыратып, шырқагі ән салғанын су- 
реттеген тұста Абай Крыловтан айтарлықтай алшақта- 
майды. Есектің бұлбұл әнін тыңдап алып, «сен біраз 
әтеш әнін үйрен!»— деп өзінше білгішсіп ақыл бергенсі- 
гендей болғаны орысша текстегідей мейлінше әсерлі 
тартымды көрсетілген.

Өлеңнің аяғын Крылов:
И з б а в и ,  б о г , и  н а с  от эт аких  с у д е й ,—

деп қысқа қайырса, Абай осы тұжырымды тірек ете 
отырып, ІСТІҢ МӘНІСІН түсінбейтін, шынайы өнерді баға- 
лай алмайтын топас сыншысымакты келемеждеп:

Д е м е й м ін  м е н і м ақт асы н,
Я  ж а қ сы н , я  ж а қ п а сы н ,
Сүйт се д е  м у н д а й  с ы н ш ы д а н  
Қ у д а й ы м  б із д і  сақт асы н ,—

деп, ойын нақыл сөз үлгісінде өрбітіп, мысалды бір шұ- 
мақ өлеңмен қорытындылай түйіндейді.
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«Емен мен шілік» атты өлеңдегі еменнің шіліккеайт- 
қан:

Күдай басқа салмасын сен секілді 
Желмен жерге жығылып, жар сүзбекті,
Обалың бір қүдайға, байғүс, сенің,
Кақтырып қойған мүнша бос селтекті.
Карашы маған, сендей сорлы емеспін,
Тау, жартасқа үзатып бой теңестім.
Сенің қорыққан дауылың — маған өлкек,
Маңыма сәуле өткізбей күнге егестім,—

деген сөздерін, нвмесе:

— «Есіркегіш екенсің,— деді шілік,—
Онша сорлы емеспін, тартпа күйікі 
Сынбаймын майыссам да, солқылдаймын,
Желден маған келмейді еш кемшілік,—

дегөн сөздер емен мен шіліктің бойына лайық деуге бо- 
латын сипаттамалар десек те, оларға тіл бітіп, свйлеуі 
шартты түрде алынғанын былай қойранда, жаңағы сөз- 
дер өркеуде, менменсіген адам мен дене бітімі нәзік, 
жұқа да болса жаны берік, қиындыққа төзімді адамды 
меңзеп, тұспалдап айтылғаны айқын байқалады. Бір 
жағынан емен мен шілікті сол көрсетілген нақтылы си- 
паттары аркылы айқын көзге елестетсек, сонымен катар 
екі турлі адам бейнесін, мінезін танығандай боламыз. 
Ал одан ары айтылатын:

Бүгінгі аман бола ма үнемі аман?
Кердеңдікпен деп түрсың не бар маған.
Шалқақтық иілмейтін кімге жаққан,
Екпінге ерегіссең қатер саған»,—

деген сөздерді алсақ, мұны түгелдей тек есті адамның, 
алды-артын ойлайтын кісінің көкірегін керіп, даңдай- 
сыған біреуге айтканы деп карауға әбден сыяды.

Абай мысалдары онын акындык шеберлігін танып- 
білу жағынан бағалы екенін атап айтуымыз керек. Қөп 
ретте акынның шеберлігін, &нерпаздык өнегесін сөз ет- 
кенде аударма деп саналған өлеңдер есепке алынбай- 
ды, оларға пәлендей мән берілмейді. Ал шынына кел- 
генде ақынның өнер жарысына түсетін, сыналатын бір 
тұсы — осы баска акындардың шығармасына үңіліп со- 
ны өзінше калай айтып жеткізетіні десек, артык емес. 
Дәл аударма болсын, тек жалпы сарынын сактай оты- 
рып еркін тәржімаланған шығарма болсын, түпнұска- 
сымен салыстыра тексерілсе, акынның көркемдік 
талғамы, такырып таңдауы өзінше айта білетін, тапкыр-
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лығы, шеберлігі жайында нақтылы ой түйіндер жасаура 
мүмкіндік береді.

Түгелдей алғанда Абай аудармалары қазақ поэзия- 
сының өркендеп өсу жолындағы баға жетпөс зор табыс 
болды. Олардың өткен ғасырда қазақ сөз өнеріне мол 
жаңалық әкелген тарихи мәнін былай қойғанда ,қайта- 
ланбас көркемдік сипаты да ешқашан кемімейтін ай- 
рықша құндылығын таныта алады. Орыс әдебиетінің 
жетістіктерін еркін игеріп, тавдаулы үлгілерін кеңінен 
наьихаттаған Абай дәстүрлерін Шәкәрім Құдайберді- 
ұлы, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіп- 
бек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров, Спандияр Қөбеев секілді көрнекті ақын-жа- 
зушылар жалғастырып, өрістетіп, жан-жақты дамытты.

Тіл бейнелілігі
Абай поэзиясының аса бағалы қасиеті, артықшылы- 

ғы — онда ешқандай жасандылықтың ізі жоқ. Қысыл- 
май қымтырылмай, шабыттың қуатымен тебіреніп 
еркін сөйлеу, жан-тәнімен сезінген.жүрек жарды ой тол- 
ғамын ортаға салу, боямалап, әшекейлемей, ақтарыла 
адал айтатыны — міне, Абай поэзиясының адамды бау- 
рап алатын ерекше тартымдылығы алдымен осы қасиет- 
терінде. Абай өлеңдерін қайталап оқыған сайын жаңа- 
лығы аз жадағай пікір, жауыр болған жаттанды сөз, 
сырттай сұлу көрінетін көркемдік түр іздеушілік, ала- 
бажақ ашық түсті бояуларға әуестік секілді жасанды- 
лықтың бәрі шынайы өнер табиғатына жат нәрсе еке- 
ніне тағы бір көз жеткізгендей боламыз. Ақын тілінің 
байлығы, бейнелілігі, өткірлігі ой-сезім қуаттылығына 
байланысты. Абай шығармаларын талдау үстінде бұған 
көз жеткізерліктей мыоалдар аз келтірілген жоқ. Сон- 
да да Абай поэзиясының тіліне қатысты кейбір жайлар- 
ды өлең сөз бейнелілігі тұрғысынан қарап арнайы ток- 
тала кету артық емес дейміз.

Абайдын шығармаларында ойшылдық пөн суреткер- 
лік ажырамас бірлік тауып, аса маңызды қоғамдық, 
азаматтық, халықтық мәселелерді терең толғайтын 
жаңа сапалы поэзияның тууына негіз болды. Қазақәде- 
биеті жазба әдебиет үлгісіндегі нағыз лирикалық туын- 
дылардың жаңа түрлерімен молықты және осының өзі 
Абайдың ұлттық поэзиямыздағы ой-сезім жуйесін шек- 
сіз байытып, сөздің мағыналылық, суреттілік қуатын
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арттыруына, тіл ұстартуына зор мүмкіншілік туғызып, 
бұл салада ақынның өнімді жаңалық табуына жол 
ашты.

Абай қазақ әдебиетінде өмірді бейнелеудіқ жаңа 
көркемдік әдісін — реалистік әдісті қалыптастырып, қа- 
зақтың әдеби тілін, ақындық тіліін биік сатыға көтерді.

Поэзияда, әдебиет шығармасында сөз, тіл жаңалы- 
ғы деген жеке сөздерді қолданудағы жаңалық қана 
емес, ол алдымен белгілі бір ой-пікірді, оезімді жеткі- 
зудегі шеберлік, көркемдік. Зор қоғамдық пікірді, көр- 
кемдік қуаты күшті ақындық ой-сезімді барынша жа- 
тық, тауып айтылған, қарапайым сөздермен айтып 
беру поэзиясының таңдаулы туындыларында үнемі кез- 
десөді және мұның өзі аскан шеберліктен туады.

Халықтың сөйлеу тілінің және ақындық шығарма- 
шылық өнерінің байлығын кеңінен пайдалана отырып, 
Абай өлең сөздің шеберлік кұралдарын жетілдірді, 
ақындық тілдің образдық-бейнелеу мүмкіндіктерін 
молықтырды. Қазақтың әдеби тілін, ақындық тілін 
ұстартып, шыңдап жетілдірді. Әдетте поэзияда сөзді 
туынды, ауыспалы мағынада қолдану жиі кездеседі деп 
саналады. Алайда төтелеп тура мағынасында айтыла- 
тын сөздер де аз болмайды. Мысалы Абайдың:

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре түра тексермедім,—

деген өлең тармақтарын еске алсақ, мұндай свздер тү- 
гелдей өзінің .бірінші, негізгі мағынасында алынған.

Ер жеткен соң түспеді уысыма, 
Колымды мезгілінен кеш сермедім,-

дегендеп «уысыма түспеді» деген сөз тіркесінде ауыс
палы мағына бар.

Ғылымға қолым жетпеді, ғылым қолыма түспеді, 
қолымды кеш сермедім дегендей ғып айту, әрине, ауыз- 
ша сөйлеу тілінде де айтыла береді, бірақ мұның өзі 
соншалықты үйреншікті, өте қарапайым айтылғандай 
көрінсе де, ғылымды қолмен ұстап, уысқа салып ала- 
тын нәрселермен салыстыру негізінде шыққан туынды 
мағына екені анық.

Ал одан әрі келетін:
Өзім де басқа шауып, төске өрледім,—

деген өлең тармағын алсақ, мұндағы «басқа шабу, тес
ке өрлеу> деген сөздер тікелей өз мағынасында емес,
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алға ұмтылдым, сөз өнершде, тіл өнершде талаидан 
озып шықтьгм деген мағынада айтылған. Ал осы өлең- 
нің соңындағы:

Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ,
Түбінде тыныш жүргенді жек көрмедім,—

деген сөздер тағы да негізгі, тура мағынасында алын- 
ған. Әдетте поэзия тілі, өлең сөз ерекше бейнелі, кор
нем болады деп те саиалады. Ауыспалы мағынада қол- 
данған сөздер эпитет, теңеу, метафора, әсірелеу т. б. 
поэзияда жиі кездеседі, өлең тілінің бейнелілік сипатын 
арттыра түседі делінеді. Бұл айтылғандар, әрине, жал- 
пы алғанда орынды. Деғенмен, поэзияда, әдебиетте сөз- 
дің бәрі де көркемдік сипат алады. Себебі көркемдік 
ойды эстетикалық ұғым, сезімді білдіреді. Жоғарыдағы 
мүлде қарапайым түрде, өз қалпында, көріктеп түр- 
лөндірмей-ақ қолданылған сөздер келісті, әсерлі болып 
тұрғаны осыны дәлелдейді. Тура мағынасында алынған 
сөздерге көркемдік сипат беретін көркем ойдың қуатты- 
лығы, әр сөздің ақындық ойды, сезімді жеткізуде орнын 
тауып, терең мағыналы етіп қолданылуы, әр сөздің өлең 
ырғағына сәйкес әуезді айтылуы. Сондықтан өлең тілі 
немесе көркем прозаның тілі тартымды болу үшін жа- 
зушы ауыспалы мағына беретін бейнелі сөздерді қалай- 
да неғұрлым көп, мол пайдалануға ұмтылады, және 
оонысы оның артықшылығы деп санау дұрыс болмайды. 
Сөздің тура мағынада қолданылуы да, туынды мағына- 
да қолданылуы да қажет болған мөлшерде алынады, 
ол әр шығарманың мазмұныиа, ондағы ой-оезім өзге- 
шелігіне, шығарманың жанрлық, стилдік, тағы сондай 
сипаттарына сай келеді.

Поэзиядағы тіпті ең қарапайым деғен сөздердің өзі 
де ақын ой-сезімінің байлығын, айрықша қуаттылығын 
аңдататындай болса, жайдағы айтылатын үйреншікті 
мағынасынан гөрі әлдеқайда терең мәнге ие бола ала
ды.

Мысалы: «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңінде- 
ғі:

Өсек, өтірік, мак,таншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ —
Бес дүшпаның, білсеңіз,—

дегенді жеке алсақ, бұл сырттай қарағанда, өсек айт- 
па, өтірік айтпа, мақтаншақ болма деген сиякты жада- 
ғай, белгілі шындықты айтқандай көрінуі мүмкін. Ал 
өлеңде бұл сөздер оқушы жастар ғылым-білім үйрену- 
ді, алған білімді жұмсайтын орын табуды алдына зор
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өмірлік мақсат етіп қою керек деген ақыннын негізгі 
ойына ррайлас айтылады емес пе? Білімді болу үшін, 
ғалым болу үшін алдымен адал азамат болу керек еке- 
нін аңғартады ақын. Және ғалым болуға ұмтылған 
жас адамға ең қажетті қасиеттерді де көрсете отырып 
(талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым) сондай қасиет- 
терге қол жеткізбейтін, аяққа тұсау болатын мынадай 
бес нәрсе бар деп адамның бойында кездесетін барлық 
кемшіліктерден соларды бөліп алып, тайға таңба бас- 
қандай етіп көрсетуінде де үлкен мән бар. Ғылым-бі- 
лімді меңгеріп, нағыз ғалым болуға күшін салған адам 
үшін талапты болу, аянбай еңбектену, телміріп терең 
ойдың соңына түсу және кішшейіл (қанағатшыл), бас- 
қаға мейірімді (рахымды) болу керек деген ойы қан- 
дай маңызды болса, осы ойын айқындай түсетін жас 
адамды сақтандырып, бес кеселді істі атап көрсетуі де 
сондай маңызды. Тек бұл ғана емес, осы өлендегі адам- 
ның жағымды, жағымсыз қылықтары туралы сөздер 
ақынның көптеген шығармаларына, тіпті бүкіл творче- 
ствосына арқау болып тұрған негізгі адамгершілік 
идеяларына сабақтас келетінін де ескерген жөн. Енде- 
ше Абайдың творчествосындағы сондай бірнеше үзіл- 
мейтін желі болып келетін адамгершілік мұрат-макіоат 
туралы жүйелі ойларьш неғұрльгм терең түсіне алсақ, 
осындай сөздердің мәні зор екені де солғұрлым толық 
анғарылады.

«Өкінішті көп өмір кеткен өтіп» деген өленді алсақ, 
мұндағы «өкінішті өмір» деген сөз тіркесі жеке алғал- 
да үйреншікті ұғым болып көрінуі ықтимал. Бірақ ол 
әрдайым дәл осы өлеңдегідей терең мағына бермейді. 
Ақыінның өмірді не себөпті өкінішті дөп отырғаны, осы 
сөздің білдіретін терен мағынасы өлеңнің мазмұнынан 
туады. Ақын талапсыз, ойсыз өмір өкініш туғызады деп, 
әр адам алдына эор мақсат қоя білуі керектігін аңғар- 
тады.

Көрмеген көп дүние көл көрінді
Кірлемеген көңілдің ашығында,—

дегендегі «кірлемеген көңіл> деп келетін сипаттаманың 
да беретін мағынасы осы ой желісіне жалғас. Ол өкі- 
ніші жоқ, үміті көп жас адамның көңіл күйін көрсетіп 
тұр. Үлгісіз жұрт дегенде де («Үлгісіз жұртты үйретіп 
қалдық кейін»), ақын оны өлеңдегі ой-пікірге байла- 
ныстырып айтып отыр. Қазақ арасында үлгі, дәстүр, 
әрине, аз емес. Бірақ ақын соның бәрін былай қойып, 
бүгінгі күннің талабына бірден-бір қажетті нәрсе деп
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ғылым, білімге жету жолын аңсап, соған бастайтын ка- 
лыптасқан үлгі жоқ д€п отыр. Осы өлеңдегі өкпе сызы, 
журек жігі, көңіл жүгі деген сияқты метафоралар да, 
жастық шакта шексіз бай, мол болып көрінген дүниені 
көлдей деп, бузылған достықты жыртылған итмұрын- 
дай деп салыстыратын теңеулер де, сөзсіз ұтымды, өте 
келісті айтылған. Бірақ, осылардың кай-қайсысында 
болсын көркемдік, бейнелілік жеке сөздерді шебер қи- 
ыстырудан ғана тумайды. Ол сөздердің, сөз тіркестері- 
нің мағынасын арттырып тұрған нәрсе — ойдың тереңді- 
гі, бейиелілік сипаты барлығы:

Дос-асықтың болмайды бөтендігі,
Косылған босаспайды жүрек жігі.
Біздің доспыэ, асықпыз дегеніміз —
Жалғандықтан жасалған көңіл жүгі.

Мұнда босаспайтын қосылған жүрек жігі айнымас дос- 
тық, ғашықтықтың белгісі ретінде алынған да, ал бая«- 
сыз, бағасыз достық пен ғашықтық жалғандықтан жа- 
салған көңіл жүгі делініп сипатталған. Ойдың өткірлігі 
сөз колданудағы тапқырлық, көркемдік шеберлікпен 
сәтті ұштасқан. Түгелдей алғанда өлеңнің тілі, сөз кес- 
төсі мейлінше табиғи, қарапайым және сонымен бірге 
айрықша тартымды, әсерлі болып келеді.

Абай поэзиясындағы адамнык сезім дүниесінің ора- 
сан зор байлығы, сезімнің нәзіктігі мен өткірлігі, оку- 
шыны баурап алатын керемет күші — осының бәрі ақ- 
ынның тіл кестесіне, сөз қолдануына бөлекше сипат 
дарытқанын көреміз. Абай поэзиясының тілінде адам- 
ның жан тебіренісін, көңіл толғанысын, жүрек лүпі- 
лін, сезімінің сан құбылып ойнакшуын көрсететін си- 
паттамалар, эпитет, метафора және басқа бейнелі сөз- 
дер өте көп кездеседі. Мысалы. Абай поэзиясында 
жүрек, көңіл секілді ұғымдарға берілген тың анықтама- 
лар, эпитеттер мол екені зерттеушілер назарын айрык- 
ша аударып келді. Осының дұрыстығын мына мысал- 
дардан айқын көруге болады; ыстық жүрек, сорлы ж у
рек, ауру жүрек, жылы жүрек, ынталы жүрек, мұз 
жүрек, асыл жүрек, асау жүрек, ет жүрек, жас жүрек, 
ызалы жүрек, шошыған жүрек, ит жүрек, шын жүрек, 
сұм жүрек, ақ жүрек, ғаділетті жүрек, өртенген жүрек, 
өрбіген жүрек, үрпейген жүрек, қапаланған жүрек, ай
нымас жүрек, жаралы болған жүрек, сөніп қалған 
жүрек, сезімпаз көңіл, ер көңіл, жаралы көңіл, есер 
көңіл, шын көңіл, кара көңіл, сынык көңіл, ақ көңіл, 
кірлемеген көңіл. Осыолардың көбін акын өзі туралы 
өз көңіл күйін, сезімін ?қеткізу мақсатымен айтқан.
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Бұлармен қатар Абай жүректің көзі, жүректің оты, 
көңілінің көзі ашық, көңілдің жайлауы, ой өлкесі деген 
секілді ауыспалы мағыюа туғызатын бейнелі сөздерді — 
метафораларды қолданады. Осы эпитеттер мен метафо- 
ралардың басьш көпшіліғі Абайдың өзі шығарған со- 
ны, жаңа үлгі-өрнектер екенін дәлелдеп жатудың ка
жет! жоқ.

Бірде ақын жүреғі кейіптеу бейне — метафора ар- 
қылы сипатталады: Мысалы: Жүрегім менің — қырық 
жамау.

Осындағы жұлқыланып, кескілеінғен, қырыққа бөлі- 
ніп, парша-парша болып бөлектенғен жүрек бейнесі 
адамның бүкіл жан жүйесін тебірентпей ме? Әрине, со- 
лай. Және солай болатын себебі ол халық мұңыін мұң- 
даған ақынның өкініш-арманын, қастандық-өшпенділік- 
тен шеккен азабын, сүйенерге тірек таппай күйзеліп 
налуын — осының бәрін асқан көркемдік шеберлікпен 
жеткізіп тұр.

Арманы жүзеге аспай, сенімі ақталмай келе жатқа- 
нын айтқанда Абай жапырағы қуарған ескі үмітпен 
жүріппін дейді. Елден қалайда ынтымақ, бірлік, әділ- 
дік табармын деп үміт еткен, енді күдерін әбден үзғен- 
дей болған ақывның сезім-күйін осы сипаттама дәл көр- 
сетеді. Үмітті жапырағы куарған деуі бір түрлі әсерлі, 
тартымды. Ол жапырағы сарғайып, солған ағаш (не 
шөп, өсімдік) бейнесін көзге елестетеді. Бірақ бұл мы
салы адам мен ағаш бейнесін халық поэзиясындағы 
белғілі, үйреншікті болған қалпьшда тікелей салысты- 
ру емес. Үміт — адамның көңіл күйін, сезімін білдіре- 
тін ұғым-түсінік, яғни онык нақтылы заттық сипаты 
жоқ. Ақын соны ағаш (не өсімдік) бейнесімен жақын- 
датып, өзғеше сипаттап, жапырағы қуарған деп отыр. 
Мұның өзі айтылатын ойдың бейнеліғін, өткірліғін арт- 
тыра түседі.

Абайдың өзіндік қолтаңбасы айқын танылатын ме- 
тафораларға жастықтың оты, жүректің көзі, дүние есі- 
гі, өмірдің өрі деген секілді бейнелі сөз үлгілерін досу
га болады.

Метафорада теңеудеғідей екі нәрсені теңеп, салыс- 
тырудан гөрі олардың арасындағы ұқсастық-жақындық- 
ты, сезім-әсер жалғастығын тірек ету басым келеді. Кө- 
бінесе сондай екі нәрсенің бірі айтылып, екіншісін емеу- 
рін жасап сездіреді. Мысалы:

Көздің жасы, жүректің қаныменен 
Ерітуге болмайды ішкі музын.
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Ақынның жан тебірентерлік сөзі квзінің жасымен, 
жүрегінің қанымен араласып шыққандай болса, соған 
да селт етпейтін, мә.н бермейтін, іші жылымайтын адам- 
ды ішіндегі мұзы ерімейді деу — бұл бейнелеп сурет- 
теуге шеберлікті, оп-оңай көзге түсе бермейтін ұқсас- 
тықты, жақындық-жалғастықты көре білетін тапқыр- 
лықты аңғартады.

Адамның емір құбылыстарын көріп-сезшгенде ала- 
тын әсері қалайда ой-санасында бұрыннан ұялаған 
ұғым-түсініктермен байланысып, соларға орайлас қа- 
былданады.

Сөйлеу тіліндегі «жүрегім аттай тулады» деген се- 
кілді сөз тірктестерінен адам өзінің күй-жайын, сезімін 
екінші бір үйреншікті нәрсені, не соның қимыл-қозға- 
лысын кезге елестету арқылы айтып жеткізетіні байқа- 
лады. Сондай-ақ, алғаш көрген поезды жүйрік ат, кара 
айғыр бейнесінде елестету де әлдеқандай жасанды жа- 
наотыруға бой ұру емес, мал баққан халықтың өмір-тә- 
жірибесіне үйлес келетін, соныц ойлау жүйесіндегі се- 
зім-әсерлер жалғастығы. Халықтың көркем ойлау жүйе- 
сіндегі онын өмір-тәжірибесі негізінде қалыптасқан се- 
зім-әсер байлығы, өзіндік сипат-өзгешеліктер әдебиетте, 
поэзияда көркемдік ассоциация жасалуына тірек бо- 
лады.

Талаптың мініп тулпарын,
Әр қияға өрледім,—

дегендегі Абайдың ақындық шеберлігі туғызған әдемі 
поэзиялық ассоциация жоғарыда келтірілген халық ті- 
ліндегі «жүрегім аттай тулады» секілді сөз үлгісімен та- 
мырлас екені аңғарылады.

Өлеңді, сөз өнерін халық аса жоғары бағалап «өнер 
алды — КЫЗЫЛ тіл» деп санағандыктан әдебиетте осы 
сөз, тіл деген ұғымдардың өздері әртүрлі аныктамалар, 
эпитеттер косарланып колданылып келгені заңды.

Абайға дейінгі поэзияда, ауыз әдебиетінде жел сөз, 
асыл сөз, тәтті сөз, жылы сөз, ыстык сөз, жанды сөз, тү- 
гел сөз, ащы сөз, түзу сөз, суык сөз, жүйелі сөз, шебер 
сөз, каһарлы сөз, сұлу сөз, кызыл тіл, өткір тіл, жүйрік 
тіл, жорға тіл, майда тіл, ащы тіл, ку тіл, от тілді де
ген сиякты сан алуан калыптаскан тіркестерді кездесті- 
руге болады.

Бұлардың көпшілігі мағынасы жағынан да, жасалу 
ерекшелігі жағынан да кызыкты. Мысалы, жел сөз, Кы
зыл тіл дегенді алсак, екеуі де — жүйрік, ұшкыр тіл, 
ойнакы, өтімді, өткір сөз деген мағыла беретін байырғы
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өрнектер. Қызыл тіл деген тіркесті орыс тіліндегі крас
ное словцо (әдемі, келісті сөз), красноречие (шешендік) 
сияқты тіркестермен салыстыруға болар еді. Әрине, бұл 
әр тілде ара-кідік кездесіп отыратын әуендестіктің бір 
көрінісі ғана.

Абай осындай бұрыннан белгілі тіркестерді пайда- 
ланғанда, кейде оларға жаңа мағына береді. Мысалы, 
«Адамның кейбір кездері» өленіндегі «Улы сия, ащы тіл 
Не жазып кетсе жайы сол» дегенді алсақ, осында «мұң 
мен зарды» толғайтын «әділет пен ақылға» жүгінген 
озат ой-пікір иесі, сыншыл реалист ақынның бейнесі су- 
реттеліп отырғандықтан ащы тіл деген сөз тіркесі соны, 
терең мағынаға ие болған.

Абайдың өзіндік мүлде тың үлгісінің бірі:

Ақыл сөэге ынтасыз, жұрт шабандап,—

дегендегі «ақыл сөз» деп -келетін тіркесі. Осы жаңаша 
айтылған ұғым арқылы Абай озат идеяларды уағыздап, 
«терең ой, терең ғылым» іздеуге шақыратын, халықтың 
тілек-мүддесін жақтайтын әдебиетке тамаша анықтама 
беріп, дәл сондай әдебиет үшін күресу керек деген ны- 
саналы ойын шебер жеткізеді.

Абай «Дұға» атты өлеңінің басында өзі аударып 
отырған Лермонтов өлеңіндегі бір ғажап дұғаны қайта- 
лап оқи беремін («Одну молитву чудную Твержу я наи
зусть») дегенді «Осы өлең — окитұғын дұғам менің» деп 
өзінше айтады. Сонда осыған ілес келетін «Ішінде бір 
қуаты барға ұқсайды» деген дұғаның да, өлең сөздің 
де адамның көңілін жадыратып, бойын жеңілдетіп үл- 
кен эсер беретінін көрсететін сипаттама болып шығады. 
Және «Тірі сөздің жаны — сол айрылмайды» дейтініне 
назар аударалық. «Тірі сөз» деген тіркес қазақ тілінде 
бұрын кездеспеген үлгі десек те, оның «Есть сила бла
годатная в созвучии слов живых» деп келетін орысша 
текстегі «слово живое» деген тіркеске сэйкес туғанын 
байқағанда қисынын тауып қиыстырса, сөзбе-сөз сәй- 
кестік те сәтті бола алатынын мойындауға тура келеді. 
«Слов живых» дегенге мағынасы жағынан жақын жан- 
ды сөз деген тіркесті колданбай, тірі сөз деп алған.

Осындай бір ғана сөзден тұратын эпитеттерге коса 
бірнеше сөзбен еркін жасалған эпитет-сипаттамаларды 
да атасақ, Абайдың өлеңдеріндегі өз қолтаңбасы айқын 
белгі беріп тұрған «Толғауы тоқсан қызыл тіл», немесе 
«қуаты күшті нұрлы сөз», «жалынмен оттан жаралған 
сөз,..» деген сияқты мысалдар алдымен ойға оралады.
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Және назар аударарлық мысал — жоғарыда айтылған 
«ақыл сөз» дегенге мағынасы жағынан жалғас келетін 
«білімдіден шыккан сөз». Бұлардың бәрі Абайдың көз- 
қарасын, сөздің қандай түрін қастерлейтінін жақсы бай- 
қатады.

Кейде Абайдың өлеңдерінде жекеленген шумақтао 
түгелдей тілге, сөзге берілген сипаттама болып келеді. 
Және солардың қай-кайсысында болсын, тіл, сөз, деген
дер Абайдың шығармаларында өлеңге байланысты ай- 
тылып, өлең сөз, поэзия деген ұғымды білдіреді. Өлең- 
нің таңдамалысы, ең жақсысы «іші алтын, сырты күміс 
сөз» болып келу керек деп талап қоюынан біз Абайдың 
поэзия шығармасындағы мазмұн мен түр бірлестігін те- 
рең түсіне білгенін көреміз. Абай алтын мен күмісті ба- 
ғалылығы жағынан салыстыруға болатынын ескере оты- 
рып, мазмұн шығарманың негізгі, түпкі тірегі, ондағы 
бар көркемдік сол мазмұннан — айтылатын ой-сезімнен 
туады, нәрленіп шығады және мазмұн өзі сол көркемдік 
түр, тіл шеберлігі арқылы көрініс табады деген ойды 
меңзейді. Абайдың бұл ортада, қазақ арасында бұрын 
дәл осындай мағынада айтылмаған айрықша маңызды 
пікірді алтын мен күміс секілді әртүрлі теңеу, салыс- 
тыруларда өте көп қолданылып келғен ұғымдар аркылы 
аса ұтымды түрде жеткізуі оның таптырмайтын ой ал- 
ғырлығы, сөзғе ұсталылығына айғак бола алады.

Сонымен катар, Абай кейде қажет дегенде халык 
поэзиясының тіліндегі дәстүрлі үлгі-өрнекті бұрыннан 
қалыптасқан қалпында пайдаланатын тұстары да бар. 
«Интернатта окып жүр» дейтін өлеңінде жасөспірім 
оқушы жастарды Абайдың көк өрім деуі баланы бал- 
дырған дейтін халық ұғымына орайлас келеді.

Тағы бір өлеңінде Абай адал, ак көңіл, кулык, сұм- 
дықты білмейтін, иланғыш жастар жайлы сөз қозғай 
отырып, олардың балғын жастығын айтқанда метафора- 
лык тәсіл колданып, көгеріп тұрған «балы тамған жас 
камыс» бейнесі аркылы елестетіп көрсетеді.

Адамның балғын жас шағын айтканда Абай халык- 
тык поэзияда орын тепкен сөз накыштарын да кисынын 
тауып пайдалана білген.

Мысалға, Абай шығарған бір жоктаудағы мына сөз- 
дерді алайык:

Кызыл балақ қыранның 
Балапанын дерт алды.
Жеміс ағаш бэйтерек,
Балдырғанын өрт алды.
Артына белгі тастамай,
Жал, қүйрығын келте алды.
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Міне, осындағы бейнелердің қайсысын алсак та — 
дертке ұшыраған қыранның балапаны да, өртке күйген 
балдырған жас ағаш та, жалы, құйрығы келте шолақ 
ат та — халық поэзиясында кең тарап әбден қанықты 
болған және ұлттық сипат-ажары, белғі-бедерлері ап- 
айқын көрініп тұрған тұспал бейне, символ болып келе- 
ді. Бұлар мезгілсіз ажалдан қыршын жастың киылға- 
нын үздік шеберлікпен жеткізіп суреттеп тұр. Жал, кұй- 
рығы келте деу халық ұғымында орныққан мағынасы- 
на сай: жас кетті, үйлі-баранды бола алмады, нәсіл қал- 
дырмады деген арманды білдірген. Әдетте халық поэ
зиясында аттың, тұлпардың жалы, құйрығы, тұяғы осын- 
дай астарлы мағына береді.

Абай бұл жоқтауында өлең сөздеғі халықтық үлгіні 
осындай өте орынды пайдалана отырып, осы сөздерді 
әрі карай аса кұнарлы, тартымды, тың сурет-сипаттама- 
лармен және толықтыра түседі:

Көп жасамай, көк орған,
Жарасы үлкен жас өлім.
Күн шалған жерді тез орған,
Күншіл дүние қас өлім.

Халық поэзиясының нұсқаларында жақын туысынап 
айрылған адамның басына түскен қайғыны алыстан 
орап әкеліп «жарқырап жанған шырағымыз сөнді», 
«шалқар көл суалды» деген секілді етіп айтады. Абай- 
дың өлімді көк орған, күн шалған жерді тез орған деп 
сипаттауында айналадағы нақтылы өмір шындығын ба- 
кылап-байқағыштық белғі бар.

Бір нәрсені, бір құбылысты баска нәрсемен, кұбы- 
лыспен сЗлыстыру соларды әдейілеп, күштеп жакындас- 
тыру, байланыстыруға әуестіктен тумайды, табиғи түр- 
де адамның өмір кұбылыстарын сезіну, зейінғе алу кор
нем ойлау процесінде жарк етіп елес беріп, бір сәтте 
көрініп калатын сезім-әсерлер жалғастығы — ассоциа
ция аркылы жасалады. Поэзиядағы, әдебиеттеғі алуан 
түрлі салыстырулар да (теңеу, метафоралар) ойлау, се- 
зінуге тән осындай ассоциациялар неғізінде туып, акын- 
ның, жазушының сезім-әсерлерінің күшін, суреткерлік 
шеберліғін танытады.

Жапырағы қуарған ескі үмітпен 
Киял ғып өмір сүріп бос жүріппін,—

деғенде, Абай көзбен көріп, колмен ұстайтындай ешбір 
белгісі, кескін-кейпі жок «үміт» деген ұғымды жасыл 
жапырағы кураған ағашты еске алу аркылы айкыи ел- 
естетеді. Осы жердегі ассоциациялык жалғастык та
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өте нәзік, үмітті ағашпен тікелей байланыстырмаған, 
ағаштың кейпінде алмаған, тіпті ағаш па, басқадай бір 
жапырағы бар шөп, өсімдік пе — оны ашып айтпаған. 
Біз нақтылы болу үшін қазақ поэзиясында ең дәстүрлі, 
жиі кездесетін ағаш бейнесін алған деп отырмыз. Ақын 
көңілінде орын теуіп, арман болып келғен үзілмеғен ес- 
кі үміті жапырағы қураған ағашқа ұқсайды деген ойын 
тек ишаратпен, үміт пен ағаштың екеуіне ортақ сипат- 
белгі табу арқылы аңғартқан. Ал мұның өзі тапқырлык, 
әр нәрсенің, кұбылыстың арасындағы ұқсастық-жалғас- 
тықты көре білу ғана емес, ақынның өмірден алған әсер- 
лерінің, ой-сезімінің бейнеліліғі, суреткерлікке бейімді- 
ліғінің де айғағы бола алады.

Абайдың «өз үйінде өзендей күркірейді айтса дау» 
дегенін алсак, мұнда мәселе тек кісіні өзенмен салысты- 
руда деп түсінбеғен жөн. Даукес кісінің мінез-әрекетін, 
дарылдаған даусын өзен суының күрілдеген үні арқылы 
айқын елестете білу сөз қолданудағы үлкен шеберлікті 
танытаныны анық.

Поэзиядағы теңеудің жай салыстырулардың айЬірма- 
сы — онда тек белғісіз нәрсені белгілі, қарапайым нәр- 
семен салыстыру арқылы түсіндіру мақсаты қойылмай- 
ды. Айтылып отырған нәрсені көркемдеп, бейнелеп си- 
паттау, ұқсастықты көре білу арқылы ойды өткір, әсер- 
лі еткізіп жеткізу жағы басым болады. Әдетте теңеу 
туралы сөз болғанда, салыстыру үшін не нәрсе алына- 
ды, қандай нәрсемен салыстырылады, соған көп мән бе- 
ріледі. Асылында, мәселе тек онда ғана емес. Екі нәр- 
сені теңестіруден, олардан ортак сипат-белгі табудан 
қандай мағына тауып, кандай ой аңғарылады, қандай 
сезім-әсер жалғастығы (ассоциация) пайда болады — 
міне, осы толық ескерілу керек. Мысалы, Абай әдемі ау- 
дарған Лермонтовтың «Қанжар» атты өлеңінде сұлудың 
кара көзі оттың жалынына ұсталған болатпен салысты
рылады, бірақ бұл жай ғана ұқсату емес.

Болатша дірілдеген жалын көрген,
Бір күңгірт тартып, жғне оттай жанған,—

деп сұлудың көз нұры бірде күңгірт тартып, бірде жал- 
тылдап көзіиен от ұшкындағандай сипатталуы оның кө- 
ңіл-күйін өте әсерлі елестетеді. Мұнда теңестіріліп отыр- 
ған екі нәрседен басқа үшінші мүше бар — ол ортак 
белгі-сипат — сұлудың кара көзінің де, болаттың да бір- 
де күңгірт тартып, бірде от ұшкындап, жалтылдауы. 
Дәл осы өлеңдегідей тецеудің үшінші мүшесі, яғни, ор
так сипат-белгі үнемі анык көрсетіле бермейді, бірак
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қалайда оны жобалап түсінуге болады. Өйткені екі нәр- 
сені теңестіру үшін олардан ортак белгі-сипат, ұқсастық 
табу шарт.

Өлең тілінің өзгешелігі ақынның сөз қолданысынан 
да айқын көрінеді. Мысалы: Абайдың «Күлімсіреп ас- 
пан тұр» дейтіні сирек ұшырасатын бейнелілігімен әсер- 
лі, сондықтан дағдылы сөз тіркесі емес болса да, жа- 
тырқамаймыз. Мағыналы келсе, поэзияда сөйлеу тілін- 
де кездесе қоймайтын сөз қолданысы да ұтымды болып 
шығады. Мысалы: «Ой» атты өлеңінде Абай:

Кйрасам қайғыртар жұрт бүл заманғы,
Салқын, қуыс өмірі я қараңғы,—

дейді.
Өмірді салкын, куыс, немесе, қараңғы деп сипаттау 

казақша сөз қолдану дәстүрінде жиі кездеседі дей ал- 
маймыз. Бірақ Абайдың ссылай айтқаны жатық емес 
деп айтуға және болмайды. Тіпті осының орысша «Его 
грядущее иль пусто, иль темно» дегенге орайлас айтыл- 
ғаны да байқалмайды.

Осы өлеңдегі «Пайдасыз ғылымменен ми кептірер» 
деген сөйлемді де ешкім орысшаға сөзбе-сөз сәйкес кел- 
тіріліп алынған деп ойлай қоймас. Қазақша соншалықты 
жатық, жарасымды. Ал оны «Мы иссушили ум наукою 
бесплодной» деген түпнұсқадағы текспен салыстырсақ, 
сөзбе-сөз аудару тәсілін жеке сөйлемдер көлемінде өте 
шебер колдану мүмкін екеніне күмән келтірмейміз.

Поэзиялық шыгармада акын ойының тереңдігі, көр- 
кемдік қиялының канатты ұшқырлығы, сезімінің нәзік- 
тігі, әсерлілігі не нәрсені болсын бірнеше белгі-сипат 
арқылы айқын елестету кабілеті негізінде көп жағдай- 
ды айтпай-ак аңғартуға мүмкіндік туғызады. Осыған 
сәйкес акынның ой-сезімін жеткізудегі салмақ-жүгі кө- 
бірек, екшеліп алынған сөздердің мағыналық тереңдігі, 
бейнелілік, суреттілік қасиеті арта түседі. Ал салмағы 
жеңіл, әсерлілігі аз сөздер қажетсіз, басы артық болып 
шыгады.



Өлең өрнектері
Абай қазақ поэзиясының ырғақтық-интонациялық 

байлығын молынан пайдалана біліп, өлең өрнектерін да- 
мытып, байытуға зор үлес қосты. Ол жаңа өлшем, ұй- 
қас түрлерін орнықтыруда қандай асқан өнерпаздық 
көрсетсе, бұрыннан белгілі, көп тараған өлшем-өрнек- 
терді керек жерінде қырнап-өңдеп, түрлендіріп қолдану 
жағынан да соншалық зор өнегелі іс атқарды.

Абайдың бұл саладағы еңбегінің маңызын тереңдеп 
түсіну үшін қазақ өлең құрылысының ерекшеліктерін 
есте сақтау шарт.

Қазақ поэзиясында өлең ырғағының тірегі — буын, 
яғни, ырғақ буын санымен өлшенеді. Мұндай буын са- 
нына негізделетін силлабикалық өлең жүйесі қазақ поэ- 
зиясынан баска барлық түркі тілдес қырғыз, өзбек, та
тар, түркмен, әзербайжан, башқұрт секілді халықтар- 
дың тілінде, сонымен бірге француз, чех, итальян сияқ- 
ты халықтардың тілінде де қолданылады.

Қай елдің поэзиясында болсын өлеңдегі ырғақты 
туғызатын елең сөздің қайталанып келіп отыратын мел- 
шерл! бөлшектері десек, қазақ поэзиясында ырғақ ту- 
ғызатын өлең сөздің буын саны тұрақты бөлшектері ал- 
дымен тармақ, яғни, өлең жолы.

Қазақ поэзиясында тармақтың өзіне тән ырғағын 
анықтайтын тек ондағы буындардың жалпы саны ғана 
емес. Тармак ішіндегі буындар белгілі ретпенен, белгілі 
мөлшерде топтасып, әр тармактың бірнеше кыска бөл- 
шектерге бөлінуіне мүмкіндік береді. Тармактың осын- 
дай ырғактык кұрылысы жағынан жекеленген бір бөл- 
шегін кұрайтын буындар тобы — бунак. Бунак пен бу- 
нактың ара-жігін, шегін белгілей^гін — сөз бен сөздің 
арасындағы жік, сөз айырымы. Және де кез келген сөз- 
дердің арасындағы айырым-жік емес, тек тиісті орында 
үнемі кайталанып отыратын тұракты сөз жігі. Мыса- 
лы, жеті буынды өлеңде оның бунак кестесі 4 буын-f- 
3 буын болғандыктан тұракты сөз жігі үнемі төртінші 
буыннан кейін орналасады.

Тармактын ырғактык өрнегін, ішкі кұрылысын ай- 
кындайтын бунак болса, өлең ырғағын кен көлемде то- 
толыктыра, күшейте түсетін тармактардың топтасу кал- 
пы (шумак), және сәйкес тармактардың соңғы буында- 
рының өзара үйлесуі (ұйкас).

Қазак поэзиясында ең көп колданылатын өлең өл- 
шемдері — жеті буынды, жеті-сегіз буынды, он бір бу-
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ынды. Алты буынды өлең, онан да кысқарақ төрт буын- 
цы өлең жоғарыда аталған өлшемдермен салыстырған- 
аа сиректеу кездеседі. Он бірден буын саны көбірек, 
иысалы, он төрт, он бес буынды өлеңдердің тармағы 
«.ұрама болып келеді, яғни жеті буынды екі тармақтан, 
яе жеті, сегіз буынды екі тармақтан құрылған болады.

Түркі тілдес елдердің поэзиясында ежелгі заманнан 
қолданылып келе жатқан өлең өлшемдерінің ішінен же- 
гі буынды өлеңді алғаш шығуы жағынан ең көне деп 
қарау керек. Үйткені ол түркі тілдес рулар мен тайпа- 
лардың көне заманнан сақталған поэзиялық үлгілерін- 
де кездесетін, және түрік тілдес елдердің қай-қайсысы- 
ның поэзиясында болсын кеңінен тараған екен.

Жеті буынды тармақ пен (4 буынды+  3 буын) сегіз 
буынды тармақ (3 буын+2 буын +  З буын)) өлең-жыр- 
ларда ежелден еркін араласып келе береді. Халықтық 
поэзиядағы ең көне өрнектің бірі жыр өлшемінде осын- 
дай жеті-сегіз буынды тармақтар қолданылады. Әдетте 
эпостық дастандар (жырлар) мен толғау, терме секілді 
ықшамды, желдірмелі әуенмен айтылатын, тармақтары 
жеті-сегіз буынды болып, түйдектеліп келетін шығар- 
малар жыр деп аталып келді. Сондай-ақ жыр деген- 
ді.эпостық поэзияға тән өлең түрі деген мағынада да 
айта береді.

Жырмен қатар халық поэзиясында аса кең тараған 
өлшем — он бір буынды өлең (4 буың+3 буың+4 буын, 
немесе, 3 буын +  4 буын,+4 буын). Бұл өлшем халықтық 
ән өлеңдерде де, айтыстарда да, дастандарда лирика- 
лык өлеңдердің көпшілігінде қолданылған. Осы өлшем- 
өрнектердің қайсысын тілге тиек етсек те, Абайдың 
қазақ өлеңінің ырғақтық байлығын шумақ, тармак, бу- 
нақтық жүйесін жақсы меңгергені, өлеңнің әсем әуезді- 
лігін, дыбыстық гармониясын жарасымды келтістіретін 
үлкен талғампаздығы, көркемдік шеберлігі ешбір талас 
тудырмайды.

Осы орайда Ахмет Байтұрсыновтың «Абай — қазақ- 
тың бас ақыны» атты мақаласына қатысты бір мәселе- 
ге қайта оралып, арнайы тоқталып кетуіміз қажет.

Абай өлен жақсы болуға керек деген шарттардың 
бәрін білген, сондықтан өлеңі қай тарапынан болса да 
толық дей келіп, А. Байтұрсынов; «Жалғыз-ақ бір міні 
бар; ол мін — өлең бунақтары тексеріліп, орнына қо- 
йылмағандық. Оның оқығанда әнге салып айтқанда 
кемшілігі зор болады. Дауыстың ағынын бұзып, өлеқ- 
нің ажарын кетіреді. Мысалы, төселіп, желіп келе жа- 
тып, текіректеп кеткен сиякты. Бұл кемшілікті түзетуге
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болады. Өлеңнің үш буынды бунактары мбн төрт буын- 
ды бунақтарьін, алмасып кеткен жерлерін алып, өз ор- 
ындарына қойса, түзеледі»*,— дейді.

Абай өлеңдерінің «міні бар» деп қадап айтылғандық- 
тан бұл сөздердің мәнісін, әбден байыбына барып, ан- 
ықтап алған жөн. Он бір буынды өлеңнің тармағында 
бастапқы бунақ бірде төрт буынды болып, ал бірде үш 
буынды болып келе береді. Сондықтан тармақтың ыр- 
ғақтық өрнегі бірде 4 буын +  3 буын+4 буын болып кел- 
се, бірде 3 буын+4 буын,+4 буын болып келеді. Мы- 
салы:

Өлең — сөздің (патшасы) сөз сарасы,
Қиыннан (қиыстырар) ер данасы,—

дегенде, алғашқы тармақ төрт буынды бунақтан, ал 
кейінгі тармақ үш буынды бунақтан басталады. А. Бай- 
тұрсыновтың айтып отырғаны — осы. Ол жаңағы өлең- 
нің сөздерін:

Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыстырар қиыннан ер данасы,—

деп айтқанда «сөздерінің мағынасы жақсы келеді» деп 
санайды.

Алайда он бір буынды өлеңде төрт және үш буынды 
бунақтар осылай еркін алмасып келуі тек Абайдың 
өлеңдерінде ғана емес, басқа ақындардың өлеңдерінде 
де кездесе береді. Сондықтан мұны өлеңді айтуға ауыр- 
лық келтіреді деп санаған А. Байтұрсынов: «Бұл кем- 
шіліктен қазақ ақындарының көбінің-ақ сөзі аман емес. 
Әсіресе, Абай өлеңдерінде көбірек ұшырайды»* деп 
«Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде тағы атап көрсет- 
кен.

Ал, шынында «Өлең — сөздің патшасы» ырғағы өте 
әдемі, жеңіл өлең ғой. Сондай-ақ онымен қатар тұрған 
«Біреудің кісісі өлсе, қаралы— ол», «Күз» (Сұр бұлт 
түсі суык қаптайды аспан), «Қараша, желтоқсан мен 
сол бір-екі ай», «Қыс» (Ақ киімді, денелі, ақ сақалды) 
секілді өлеңдердің кай-қайсысын алсақ та, ырғақ-әуез- 
ділігі жағынан ешбір міні бар деп айта алмасақ керек.

Бұлардың бәрінде өлең тармактарының басында бір- 
де төрт буынды бунақ келсе, бірде үш буынды бунақ 
келіп, жоғарыда айтылғандай ырғақ өрнегі еркін өзге- 
ріп, түрленіп отырады. Мұның өзі өлеңді әндетіп айтуға

* А. Байтұрсынов. Шығармалары. А,, 1989, ЗОІ-бет.
* А. Байтұрсынов. Шығармалары, А. 1989. 201-бет.
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ыңғайсыз екені рас. Өленді белгілі бір мақаммен, яғни 
қысқа қайырылатын ықшамды, жеңіл речитатив түрін- 
дегі әуенмен айтуға да ыңғайлы емес. Ендеше, А. Бай- 
тұрсыновтың кемшілік деп айтуының сырын, түп-төркінін 
осы жерден іздеу керек. А. Байтұрсынов өлеңді әуен- 
детіп оқуды машық еткені, үнемі солай оқығаны айқын- 
далады. Ал өлеңді ссылай оқу — өте кең тараған әдет. 
Әсіресе, өлеңді көп оқитын адамға, мысалы, дастан- 
поэманы оқығанда іштей, не естірте әуенмен әндетіңкі- 
рей айтып отыру жеңілдеу де болады. Ал тармақта төрт 
буынды және үш буынды бунақтар біркелкі түспей, ауы- 
сып түсіп отырса, ондай өлеңді әуендетіп оқу қиындау 
болады. Мұндай өлеңді «сол күйінде өзғертпей әнге қо- 
суға болмайды»,— деп Ахмет Байтұрсыновтың айтуы 
орынды. Бірақ Абай «Өлең — сөздің патшасы», немесе 
жоғарыда аталған және басқа сол секілді өлеңдерін ән- 
ге салып айту үшін шығармаған ғой. Айталық, «Жарқ 
етпес қара көңілім не кылса да» деғен әнғе арнап жаз- 
ған өлеңінде тармақтағы бунақтардың реті үнемі бір- 
келкі келтірілгеж Ал, әндетпей, әуенсіз сөйлеп окуға 
лайық деген өлеңдерВДң ырғағы еркін, белгілі мөлшер- 
де құбылмалы болуын қалаған. Оқып айтатын өлеңде 
ырғақтың тұрақты, біркелкі болуы кандай қажет болса, 
өзғертіп, түрленіп отыруы, екі ұдай ширатылуы сондай 
кажет екенін, әдемі, әсерлі болатынын Абай жақсы тү- 
сінғен. Ж азба әдебиетінің негізін салын, жазба поэзия- 
лык дәстүрлерді калыптастыруға күш салған Абай өлен, 
ырғағының мүмкіндіғінше еркін болуына айрыкша мән 
берғен. Бұл тұста ол казак поэзиясында әбден үйреншік- 
ті болған он бір буынды өлеңнің өзіне тән мүмкіндігін 
пайдаланған.

Абай өлеңдерінің дәл осы ерекшеліғін А. Байтұрсы- 
нов жіті байкап, оны әуендік, әндік дәстүрғе катысты 
жағынан карап, кемшілік деп санайды. Асырып айткан 
болса да,- астарында көңіл коярлык мағына жатыр. Асы- 
лында А. Байтұрсынов козғаған осы казак өлеңдерінде- 
гі ырғак өрнегін, бунактардың реттесу калпын сара- 
лау — аса маңызды, арнайы тексеруді кажет ететін мә- 
селе. Өлеңді он бір буынды өлшеммен жазылған деғен- 
де, әдетте осы өлшемнің ішкі ырғактык өрнегіне, бунак- 
тың кұрылысына үңіле карау кездесе бермейді. А. Бай- 
тұрсынов он бір буынды өлеңнің тармактағы соңғы бу- 
нак төрт буынды болып келетін негізғі түрін, және тар- 
мактың соңғы үш буынды бунакпен аякталатын екінші 
түрін ажыратып, екі бөліп караған. Осының екеуіне де
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Мағжан өлеңдерінен мысал алып, әркайсысының ырғақ 
өзгешелігін байқатады. Бірінші түрі:

Таласқан (аспанменен) көкпеңбек тас,
Қарасаң (төбесінде) айналар бас.
Жасаған (мейірімі кең) қадыр тәңірі 
Шығарған (сол тауынан) алтын алмас.

Екінші түрі;

Кеудеде от (іште жалын) көзде жас,
Күні-түні (қайғы жұтқан) сорлы бас.
Сабан төсек (там қараңғы) жатағы,
Наны қара (иіайы қара), қарны аш.

Өлеқнің екінші түрі соңғы бунағы үш буынды бол- 
ғандықтан еріксіз біркелкі ырғақпен келеді. Мұнда ыр- 
ғақты өзгертуге, түрлендіруге ешбір мүмкіндік жоқ. Ал, 
бірінші түрінде алғашқы бірі үш, бірі төрт буынды екі 
бунақты еркін алмастырып отыруға мүмкіндік бар. 
Абай осыны толық ескерген. Және тек өлеңдерінде ғана 
емес «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі» атты дастан- 
дарында, «Вадим» (Батар күнге шымылдық — көк бұлт 
кең) дейтін өлеңмен жазған аудармасында да он бір 
буынды өлең өрнегін еркін келтірген. Мұның өзгешелі- 
гін жете бағалау үшін Мағжанның «Батыр Баян», «Қор- 
қыт», Сәкеннің «Қөкшетау», Ілиястың «Күй», «Күйші» 
дастандарында он бір буынды өлең өлшемдері үнемі 
бірыңғай келетінін айтсақ та жеткілікті. Бұл қазақ поэ- 
зиясында әсіресе көлемді дастан-поэманы шығарғанда 
өлеңді белгілі бір әуен ырғағына салып айтып отыру 
дәстүрі берік сақталғанын дәлелдейді. Сонымен қатар, 
дастан-поэмаларда он бір буынды өлең өлшемін ырға- 
ғын еркін келістіріп қолдануға ақындар үлкен мән бе- 
реді. Мысалға Сұлтанмахмұттың «Кедей», «Адасқан- 
дар» атты дастандарын атауға болады. Ал, Ш. Құдай- 
бердіұлының «Қалқаман — Мамыр», «Еңлік — Кебек» 
дастандарында, «Дубровскийдің әңгімесі» атты тәржі- 
малы өлең-хикаясында он бір буынды өлең ырғағы ер- 
кін өрнектелген болса, «Ләйлі Мәжнүн» дастанында 
біркелкі өрнектелгенін байқаймыз.

Сонымен Абай өлеңдерінің А. Байтұрсынов көрсет- 
кен өзгешелігін кемшілігі демей, өлең сөз өрнектерін- 
дегі айырмасы деуге лайық. Қазақ әдебиетінде жазба 
поэзия дәстүрлерін кеңінен орнықтыру мақсаты тұрғы- 
сынан қарап бағаласақ, айырмасы және артықшылығы 
да десек те болар.

Ауызша шығарылатын өлеңнің әсем әуезділігін, үн- 
ділігін жоғалтпай, толық сақтай отырып, Абай оған жа-
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зып шығарылған, сөйлеп оқылатын өлеңге тән ерекше- 
лік сипах дарытуға, өлеңнің ырғақ-интонациясын, сөй- 
лемнің синтаксистік құрылысын сөзді жайша сөйлеп 
айтқандағы қалпына сәйкестендіріп, құбылта білуге де 
үлкен мән береді. Бұрыннан белгілі жеті-сегіз буынды 
жыр мен шумақты өлең түрлерін, он бір буынды өлең 
өлшемін поэзиялық шығармаларында асқан шеберлік- 
пен қолданып, оларды жазбаша поэзияда орнықтыруы 
да — Абайдың қазақ өлең жүйесін өркендетуге қосқан 
үлесі. Жеті-сегіз буынды жыр тармақтары түйдек-түй- 
дек болып әртүрлі көлемде еркін топтасатындықтан ыр- 
ғағы айрықша ағынды келетінін Абай жақсы байқаған. 
«Жаз» (Жаздыкүн шілде болғанда), «Келдік талай 
жерге енді» атты өлеңдерінде жыр өрнегін асқан ше- 
берлікпен қолданғаны — ақынның дәстүрлі өлен, түріне 
жаңа сипах дарыхуға шеберлігін аңдахады. Ал «Тахья- 
на сөзі» (Тәңірі қосқан жар едің сен) секілді өлеңде- 
рінде қолданылахын жехі-сегіз буынды өлшемнің сегіз 
буынды хармағы хөрх буынды екі бунақхан құралахын 
нұсқасын, немесе, «Көзімнің қарасы» секілді өлеңдегі 
алхы буынды өлшемді алсақ, бұлардан Абайдың қазақ 
поэзиясында бұрыннан бар үлгіні өзінше ширахып, көп 
шумақхы лирикалық өлеңде қолдана білгенін айқын ко
ре аламыз.

«Бай сейілді» өлеңінде жехі-сегіз буынды өлшемдегі 
сегіз буынды хармақхы екіге бөліп, екі хөрх буынды 
қысқа хармақхармен жехі буынды хармақхы қосып, ал
хы хармақхы шумақ қолдану мейілінше ұхымды болды:

Бай сейілді,
Бір бейілді

Елде жақсы қалмады.
Елдегі еркек 
Босқа селтек

Қағып, елін қармады.

Бұл шумақ өрнегі қазақ ақындарының лирикалық 
өлеңдерінде жиі кездеседі.

Абайдың өлең ұйқасын өрнекхеудегі ақындық ше- 
берлігін аңдахахын бір өзгешелігі — он бір буынды өл- 
шем қолданғанда ааба хүрінде келехін қара өлен ұй- 
қасын, бір ғана шумақ көлемімен шекхемей, ондаған 
шумақхарда біркелкі үндесехін сөздерді хізбекхеп, өлең- 
ніқ үнділігін күшейхе хүседі. Мысалы, «Қархайдық, қай- 
ғы ойладық, ұйқы сергек» аххы өлеңінде басхан-аяқ 
барлық он екі шумақха да ұйқас ұйқы сергек — ойың 
кермек— болады ермек; хуған өлмек — қайха кел-
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мек — бәрі өзгермек деген секілді болып үнемі бірыҢ- 
ғай үндеседі.

«Бір дәурен кемді күнге — бозбалалық» атты өлеңін- 
де де дәл осындай бозбалалық — ойланалық — қорға- 
налық; ән салалық — қолға алалық — бір бадалық де
ген сияқты болып он шумақта түгелдей біркелкі үйлесе- 
тін ұйқастар алынады. Сондай-ақ «Қартайдық, қайрат 
қайтты, ұлғайды арман», «Көңілім қайтты достан да, 
дұшпаннан да» атты өлеңдерінде ақын түгелдей барлық 
шумақ болмаса да, көптеген шумақтарды қатарынан 
алып, ұйқасын біркелкі үндес етіп келтіреді.

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Қан со- 
нарда бүркітші шығады аңға», «Байлар жүр жиған ма
лый қорғалатып» секілді он бір буынды өлеңдерінде ұй- 
қасты жұртым — мұртың — ұртың — сыртың — қыртың 
деген секілді етіп жалғастыра тізбектеп, барлық ұйқас- 
ты түгелдей, не түгелге жуық біркелкі үндес үйлестіре- 
ді. Мұның өзі ой желісін үзбей, біртіндеп өрістету мақ- 
сатына толық сәйкес келеді. Алғашқы төрт тармақта 
қара өлең үлгісімен басталатын ұйқасты ақын онан соң 
аттамалы ұйқас түріне ауыстырады да, онан кейін үне- 
мі сақтап отырады.

Жеті-сегіз буынды өлшем колданғанда да Абай ұй- 
қасты түрлёндіріп өзгеше келтіру жағын құнттайды. 
Мысалы, өлеңді:

Білімдіден шыққан сөз 
Талаптыға болсын кез.
Нурын, сырын көруге 
Көкірегінде болсын көз.
Жүрегі — айна, көңілі — 
Сөз тыңдамас ол баяу, 
Өз өнері тұр таяу, 
Үк,пасын ба сөзді тез,—

ояу.

деп бастап, бұдан кейін әр шумақта алғашқы үш тар- 
мақты өзара үйлестіріп, төртінші тармақта бастапқы 
ұйқасты қайталап отырады.

Абай бірыңғай ұйқасты да шебер қолданады. Мы
салы:

Ішім өлген, сыртым сау,
Көрінгенге деймін-ау:
Бүгінгі дос — ертең жау,
Мен не қылдым, япырмау?!—

деп біркелкі ұйқаспен басталған өлеңде одан әрі ка
рай:

Өз үйінде өзендей 
Күркірейді, айтса day.
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kici алдында кірбеңдеп,
Шабан, ишрдақ жэне шау,—

болып, өлеңнің аяғына дейін сол алғашқы ұйқас осы 
ретпен бір жолдан аттап қайталана береді. Сөйтіп, өлең- 
дегі 28 тармақ, бастан аяқ бір ұйқас сақталғандықтан, 
жіпке тізгендей бірігіп, бір тұтас түйдек болып шыға- 
ды. Осыдан барып өлең интонациясы өзгеше сипат алып, 
ағыл-тегіл еркін құйылып тұрған импровизатор 
ақынның сөзіндей эсер қалдырады. Алайда бұл өлең — 
дәстүрлі суырып салма түріндегі туынды емес. Абайөз 
ойын пікір таласы түрінде өрбітіп отыр.

Мундай менің ана күн,
Мұның қалай, батыр-ау?—

немесе:

Аяғында сендейлер 
Көрмей жүрме хан талау?
Кайта келер есікті 
Қатты серіппе, жарқын-ауі—

деген секілді сөздерінен ақынның құбылмалы, өзгерме- 
лі мінезі бар адамды нысанаға алып, үсті-үстіне қойып 
отырған сұрақтарын соған қаратып айтып, сонымен іш- 
тей айтысып-таласқандай болып, ойын неғұрлым дәлел- 
ді етіп жеткізуді мақсат еткенін байқаймыз. Осыған 
орай айтылатын ойды бір бағытта дамытып, еселеп ай- 
ту, және сөйлемдерді тізбектеп, сөздерді бірыңғай ұй- 
қастыру тәсілін өте ұтымды қолданған.

Сонымен Абай поэзиясындағы өлең өлшемдері, шу- 
мақ өрнектері, ұйқас түрлері жайлы сөз қозғағанда ал- 
дымен ескертетін жай — ұлы ақын бұрыннан белгілі, 
көп тараған өлшем-өрнектерді керек жерінде өңдеп, 
түрлендіріп пайдалану жағынан да аса зор өнегелі іс 
атқарды.

Ал Абайдың қазақ поэзиясына тыңнан қосқан өл- 
шемдерін, шумақтық өрнектерін айтсақ, олар жаңашыл- 
дық сипаты, қазақ өлең құрылысын жетілдіру, өрісте- 
тудегі мән-мағынасы жағынан айрықша құнды. Абай 
тыңнан кіргізген өлшемдердің айрықша бір өзгешелі- 
гі — көлемі әр түрлі тармақтардың шебер киюласып 
келетіндігі. Ал бұл қазақ поэзиясындағы өлең жүйесі- 
не мүлде жаңа және өте маңызды қасиет-сипат әкеліп 
қосты, өлең өлшемдерінің жасалу тәсілін толықтырып, 
байыта түсті.

Қазақ поэзиясына Абай тыңнан қосқан өлшем, өр- 
нектердің басты-бастыларына тоқталып өтелік.
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Сырмақ қып астына 
Байының тоқымын.
Отының басына 
Төрінің қоқымыи 

Бүксітіп,
Бықсытып,
Қоқсытып келтірді.

Осының бэрімен 
КөңШнде міні жоқ,
Жүзінің нэрі мен 
Бойының сыны жоқ.

Бүкшиіп,
Сексиіп,
Түксиіп өлтірді.

Ұзын тармақтар түгелдей алты буынды болып, үш 
буынды қос бунақтан құралса, қысқа тармақтар да үне- 
мі үш буынды болып келген.

Бұдан біз осы өлең түрінің қазақ өлең құрылысының 
өзгешелік қалпын берік сақтап, поэзияда орныққан өр- 
нектер негізінде өріліп шыққанын көреміз.

Қысқа тармақтардың ырғағын айқындай түсу үшін 
Абай бүксітіп — бықсытып — қоқсытып, бүкшиіп — сек- 
сиіп — түксиіп деген сөздерді үйлестіріп, үш буынды 
тармақтармен келесі алты буынды тармақтың бастап- 
қы бунағын да ұйқастырып қойған. Осы көрсетілген 
етістіктен жасалған сипаттама сөздер өзінің нақтылық 
мағынасы, әсерлі суреттілігімен де назар аударады. 
Өлеңдегі ырғақты шығарманьщ мазмұнына байланысты 
алып қарасақ, осындағы ұзынырақ (алты буынды) тар- 
мақтардың соңында үш буынды ырғақтың айқын есті- 
ліп, оқшауланып шығуы, қайталануы мұндағы айтыла- 
тын ойдың кекесін, сықақ, ажуаға толы мәнін ашып 
көрсетуге әсіресе орайлы.

«Қор болды жаным» өлеңінің де ырғағы, шумағы өз- 
геше құрылған:

Сайрай бер, тілім,
Сарғайған соң бүл дерттен.
Бүгілді белім.
Жар тайған соң әр серттен.

Қамырықты көңіл,
Қайтсе болар жеңіл?

Шумақ ішінде бес, алты, жеті буынды тармақтар 
белгілі ретпен келіп отырады. Бұл — оның негізгі ерек- 
шелігі. Ал тармақтарды бөлек алсақ, бес буындысының 
өрнегі 3 буын+2 буын болып келеді. «Сегіз аяқтағы» 
бес буынды тармақтар да сондай. Бұл ырғақ мақалдар- 
да кездеседі. Алты буынды тармақтардың өрнегі 4 
буың+2 буын. Бұл да мақалдарда, қысқа өлеңдерде
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ұшырасады. Ал жеті буынды тармақтар мол тараған 
4 буын +  3 буын өрнектен кұрылған. Тек алғашқы шу- 
мақтағы бір тармақ қана 3 буын +  4 буын болып ке- 
леді.

Абайдың өзгеше ырғағы, шумағы, ұйқасы бар өрнек 
тудырған тағы бір өлеңі —«Сен мені не етесің».

Сені мені не етесің 
Мені тастап,
Өнер бастап 
Жайыңа 
Жене алдап,
Арбап,

Өз бетіңмен сен кетесің.
Нег(е) эуре етесің?
К,осылыспай.
Басылыспай,
Байыңа 
Жене жаттан 
Бай тап,—

Өмір бойы қор өтесің.

Бұл — қазақ поэзиясында да, Абай жасаған өлең 
өрнектердің ішінде де оқшау тұрған бөлекше туынды. 
Өлеңді сөйлеп айтуға, дауыс толкынының еркін құбы- 
лып отыруына мейлінше сәйкестендіріліп кұрылған осы 
өлшемнің басты ерекшелігі — мұнда ұзынды-қысқалы, 
көлемі жағынан бірінен бірі мүлде алшақ тармақтар 
бір шумақ шеңберінде түйіскен. Шумақ құрылысы бі- 
рінен бірі аумайтын екі бөлшектен тұратын болғандық- 
тан алғашқысын талдап көру жеткілікті. Мұнда бір ал- 
ты буынды, бір сегіз буынды тармақ бар екенін көре- 
міз. Төрт буынды тармақ — үшеу. Бұларға қоса бірі үш 
буынды және бірі екі буынды екі тармақ және бар. 
Осынша әрқайсысы әркелкі тармақтардың бір шумақ- 
та қалай жанасып, сыйысып, бірігіп тұрғаны таңғалар- 
лық-ақ нәрсе! Осы әртүрлі тармақтардың шашырамай, 
жымдасып тұруының, шумақтың шұбалаң көрінбей, 
бас-аяғы жинақы болып, тұтастығы айқын сезілуінің сы
ры неде?

Шумақтағы ең көлемді тармақтар — екі алты буын
ды тармақ пен екі сегіз буынды тармақ — құрылысы 
жағынан сабақтас: соңғы бунақтары үш буынды. Осы 
төрт тармақ бірыңғай үйлесіп және бұлярдың ұйқасы 
шумақтағы ұйқастың негізгі желісін құрап тұр. Мұның 
да шумақтың біртұтастығын арттыруға себі бар. Басқа 
үш буынды екі тармақтың осы соңғы бунағы үш буын
ды тармақтармен ырғағы жағынан аз көп жанасатыны 
сөзсіз. Ал төрт буынды тармақтар алтау, қайталанып
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отыратындықтан, қатар тұрғандары өзара ұйкасатын- 
дықтан олардың ырғағы да күшті сезіледі. Мәселе тек 
олардың көлемі, құрылысы өзғеше тармақтармен орай- 
лас келуінде. Ал енді қалған қос буынды екі тармақ 
қана десек, олар да өз орнын тауып қойылған және бір- 
бірімен, кейде алдындағы төрт буынды тармақпен де 
ұйқасып отырады.

Бұл өрнекті Абай басқа шығармаларында қолдан- 
байды. Тегінде осы тәрізді құрылыс-бітімі бөлекше 
өлең өрнеғі өзінің ретті жерінде ғана пайдалануға ла- 
йык, сондықтан ете сирек кездеседі.

Абай поэзияға кірғізген осы өрнектің сөйлеу инто- 
нациясына бейімделіп жасалған қазақ әдебиетіндеғі 
алғашқы үлгінің бірі екенін атап айту керек. Тақпақ 
өлеңдерде, ауыз әдебиетінің кейбір басқа нұсқаларында 
осыған неғіз боларлық ырғақ — өлшемдер кездескені- 
мен бұл өлең түрінің сонылығы талас туғызбауға тиіс.

Абай қазақ поэзиясына тыңнан қосқан өлең ернек- 
терінің ішіндегі ең күрделі және келісті жасалғаны 
«Сеғіз аяк».

Мұхтар Әуезов Абай поэзиясындағы осы үздік көр- 
кем туындыны аса жоғары бағалап, «Сегіз аяқ» — ұлы 
ақынның жазушылық еңбеғінің орта-тұсында туған 
үлкен бір белдей әрі мол, әрі бар жағынан көркем 
келісті шыққан, зор шығарманың бірі»*,— деп жазды. 
Өлеңнің кестесін «бұрын .ешкім таппаған қиын ұйқасты 
шебер тұр»** деп сипаттады.

Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,

Шымырлап бойға жайылған.
Қиуадан шауып,
Қисынын тауып,

Тағыны жетіп қайырған,
Толғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлеймін десең, өзің біл.

Осы келтірілғен шумақта бес буынды тармақтар мен 
сегіз буынды тармақтар белғілі ретпен кезектесіп келіп 
отыратынын көреміз. Бірақ баска шумақтарда сеғіз бу
ынды тармақтың орнына жеті буынды тармақ түсуі де 
ықтимал. Шумақ кестесі 3 бyың-f2 буын-ЬЗ буын бо- 
лып келетін сеғіз буынды тармақпен бунақ өрнеғі 4 
буын-ьЗ буын болып келетін жеті буынды тармақ жыр 
өлшемінде де, шумақты өлеңдерде де еркін алмасып

*М. Әуезов. Абай Құнанбаев. А. 1967, 136 бет. 
*♦ Бул да сонда, 137-бет.
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түсе беретіні белгілі. «Сегіз аяқтағы» жеті, сегіз буын- 
ды тармақтардың бунақтық кестесі де дәл осындай.

Мысалы, жырда:

Атаңның (аты) кім болар,
Атанның (аты) кім болар?
Айтып кеткін, (карағым,
Қандай жаман (күн болар.

Мұнда алғашқы екі тармақ 3 буын+2 буын +  3 буын 
болып құралса, соңғы екі тармақ 4 буын +  3 буын болып 
келеді.

«Сегіз аяқ» та:

Толғауы (тоқсан) қызыл тіл,
Сөйлеймін (десең) өзің біл.

Немесе:

Бойда қайрат, (ойда көз 
Болмаған соң, (айтпа сөз.

Мұнда да бастапқы екі тармақтың кестесі 3 буын+2  
буын +  3 буын болса, кейінгі екі тармақтың құрылысы 
4 буын +  3 буын болып келеді.

Енді жеті, сеғіз буынды тармактардың бес буынды 
қысқа тармақтармен алмасуына келсек, бұл өленнің 
ырғағын түрлендіре түседі. Бұл жерде екі қысқа тар- 
мақтың бір олардан ұзынырақ тармақпен қосылып, үш- 
еуден топтасатынын ескеруіміз керек. Және екі қысқа 
тармақтың өзара жанасу, жымдасуы, олардын, өзінен 
ұзынырақ тармақпен жанасып бірігуіне қарағанда әл- 
деқайда күштірек болатынын түсінуі қиын емес. Сон- 
дықтан шумақтың ырғақтық құрылысы жағынан Кара
ганда, екі қысқа тармақпен бір ұзын тармақ қатарла- 
сып (қарсы келіп) теңдесу ыңғайы да сезіледі. Оған 
қосымша себеп — бұл үш тармақ шумақтың жеке бір 
бөлшеғін құрайтындықтан соңғы сегіз (не жеті) буынды 
тармақтан кейін дауыс толқынында айқын кідіріс (пау
за) болады.

Сонымен бірге, егер бес буынды екі тармақтын се- 
ғіз буынды тармақпен қосылып келетін кезін алсақ, шу- 
мақтың осы бөлшегін ырғақтың ерекшеліғі жағынан 
басқаша қарастырып, түсінудің де реті бар. Айталық:

Алыстан (сермеп,
Жүректен (тербеп,
Шымырлап (бойға 

жайылған...
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Яғни бірыңғай келген бес буынды ырғақтардың ка
тары үш буынды қысқа тармақпен келіп тынып тұр деу- 
ге болар еді. Немесе, басқа бір қырынан қарасақ, бес 
буынды тармақты сегіз буынды тармақтың соңғы буна- 
ғын алып тастап, қысқартқан шолақ түрі деуге де бо
лар еді.

Әрине, сегіз буынды тармақ та, жеті буынды тармақ 
та біртұтас өлең жолы, оларды тек шартты түрде бол- 
маса, бөлшектеп қарауға болмайды. Мұндай бөлшектеп 
қарастыру олардың құрылыс — бітіміндегі бірлік — ұк- 
састықты, жалғастықты түсініп білу үшін ғана қажет.

«Сегіз аяқтың» шумағындағы тармақтарды өзіндік 
дербестік сипаты бар үш топқа бөлуғе болады.

1) Болмасын кекшіл,
Болсайшы көпшіл,

Жан аямай кәсіп қыл.
2) Орынсыз ыржаң,

Болымсыз қылжаң
Бола ма дәулет, нясіп бұл7

3) Еңбек қылсаң ерінбей —
Тояды қарның тіленбей.

Алғашқы үш тармақ бөлектеніп тұрғанымен, ырғағы 
дауыс толқыныньщ өзгеру, тынуы жағынан алғанда то- 
лык тиянакты емес. Тек осы алғашқы үш тармақтың 
кұрылысын, ретін айнытпай кайталайтын келесі үш тар- 
мактың соңында ғана ырғак, интонация тиянақты бо- 
латынын көреміз. Осы екі топтағы үш тармактан кұрал- 
ған шумактың екі бөлшегінің арасын ажыратып тұрған 
да, оларды жакындастырып тұрған да — ырғактыккұ- 
рылыс өрнегінің толык ұқсас болып, бірін-бірі түгелдей 
кайталайтындығы.

Соңғы екі тармактың шумак өрнегін толықтыру, түр- 
лендіруде мәні ерекше зор.

Мұндағы жеті (сегіз) буынды тармақтар алдыңғы 
екі топтағы соңғы тармактардың кұрылыс-өрнегін 
кайталап, олардан өріліп шығатыны байкалады. Бірак 
бұл екі тармак шумакка мүлде жаңаша сипат береді. 
Бұл соңғы бөлшексіз тек бірін бірі кайталайтын үш тар- 
макты топтардың тізбегі катарласып келе беретін бо
лар еді. Ал бастапкы кос үш тармакты топтың өзі ара- 
сы айрылып, бөлшектеніп тұрар еді. Онда оларды жал- 
ғастырып, біріктіретін ұйкас кана болар еді.

Соңғы екі тармактың дербестік сипатын арттыра- 
тын — олардың синтаксистік кұрылысы, мағынасы жа- 
ғынан бөлектеніп тұрғандығы. Мұнда көбінесе шумакта-
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ғы ойды түйіндеп, қортындылайтын, накыл сөз секілді, 
өткір, тұжырым пікір айтылып отырады. Мысалы:

Бойда қайрат, ойда көз 
Болмаған соң, айтпа сөз.
Еңбек қылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.
Ойнасшы қатьм болса қар,
Аңдыған ерде қала ма ар?
Баяғы жартас — бір жартас,
К.аңк, етер, түкті байқамас.
Моласындай бақсының 
Жалғыз щалдым, тап шыным.

Бұлардың мағынасы жағынан дербес, тиянақтыльт- 
ғын олардың көбі мақал, нақыл сөз түрінде кең тарап 
кеткенінен де айқын байқауға болады.

Жалпы алғанда «Сеғіз аяқтың» өте шебер өрнектел- 
ген ырғақтық құрылысы терең ойлы лирикалық өлеңге 
лайықталып жасалған.

Шумақтың ырғағына, дауыс толқыныньщ өзгеру ре- 
тіне ұйқас та бірден-бір сәйкес келіп отырады. Ұйқас 
кестесі — ааб ввб гғ. Шумақта төрт түрлі үйлесім бел- 
ғілі ретпен араласып келіп отырады. Және үйлестен тыс 
қалатын бірде-бір тармақ жоқ. Осының өзінен-ақ акын- 
ның ұйқасқа, оны түрлендіріп, шумақ өрнеғін ұстартып, 
жетілдіре түсудеғі аса кажет құрал етіп пайдалануға 
қаншалық зор мән берғенін аңғарамыз. Мұндай бір шу- 
макта төрт үйлесім катар алынатын өрнек казак поэ- 
зиясында Абайдан бұрын болған емес. Бірак, әрине, ұй- 
кастың әр түрлі келіп, сан жағынан көп болуын айту 
ғана жеткіліксіз. Олардың шумактағы кезектесу реті 
және ұтымды екенін ерекше атап кету де кажет.

Қатар келетін кыска тармактар егіз ұйкаспен үйле- 
седі. Бұл олардың ырғак-интонация жағынан көбірек 
кірігіп, жымдасып тұруына орайлас. Жеке екі кыска 
тармактьщ косыла келіп бір ұзынырак тармакпен сәй- 
кес келуіне және ыңғайлас. Бірак кыска тармактардың 
егіз ұйкасы шумактың алғашкы бөлшеғінде бір түрлі 
де, екінші бөлшеғінде екінші түрлі. Бұл да орынды. Үш 
тармакты екі бөлшекті жанастырып, біріктіру үшін соң- 
ғы тармактардьщ үйлесуі әбден жеткілікті. Қыска тар- 
мактардағы егіз ұйкастың екінші рет кайталанбауы ыр- 
ғак, интонацияны барынша оралымды, икемді ету тала- 
бынан туған.

Соңғы екі тармактың үйлесі — егіз ұйкас, жеке ал-
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ғанда, бұл — қарапайым-ак үйлесім. Бірак бұл шумақ- 
та ұзын тармақтар бұдан бұрын басқаша үйлесіп кел- 
ген. Сондықтан бұл ұйқас та жаңаша сипат алады. Сэй- 
T in ,  шумақта әр түрлі ұйқастар қатарласып, өріліп кел- 
гендіктен ол да әсерлі болып шығады.

Ұйқас туралы айтқанда оның үнділігі, сапалық жа
ры ескерілуі керек. «Сегіз аяқта» қысқа тармақтарда 
үнемі екі буынды ұйқас, ұзын тармақтарда көбінесе үш 
буынды ұйқас қолданылады. Яғни, қазақ өлеңінде ұй- 
қас тармақтағы соңғы бунақты түгелдей қамти алатын 
болса, ақын осы мүмкіншілікті неғұрлым толық пайда- 
лануға ұмтылған.

«Сегіз аяқтың» өлең өрнегі-ырғағы, шумағы, ұйқа- 
сы — өлеңнің мазмұнына, ондағы ой-сезім өзгешелігі 
мейлінше сәйкес келеді. Өлең ырғағының әуезділігі, 
оралымдылығы, өзгеріп, түрленіп отыруға бейімділігі 
көркем түрді мазмұн байлығына, ой тереңдігіне үйлесті- 
ре білу шеберлігінен туған. «Сегіз аяқтың» өлең түріне 
тән жарасымдылық, асқан көркемдік зор ақындық 
қуатты, асқан шеберлікті танытады.

«Сегіз аяқ» секілді Абай поэзиямызға тыңнан қосқан 
өлең өлшемдерінен ақынның қазақ өлең кұрылысының 
өзгешеліктерін, сипат-ерекшеліктерін терең түсінгенін 
көреміз. Абай халық тілінің ырғақ-интонациялық бай- 
лығын жақсы сезінді, ең ұтымды ырғақтық өрнектерді 
талғап, екшеп алып, жаңа ұтымды өлшеулер туғызды. 
Қазақ тілінің үнділік, әуезділік сипаттарын толығынан 
ашып бере білді.

«Сегіз аяқ» өлшемінен Абай бір-ақ өлең жазса да, 
осы шығарманың маңыздылығы ерекше болғандықтан, 
сол аркылы-ак өлеңнің кестесі казак поэзиясында бе- 
рік орныкты. Бірталай, акындар «Сеғіз аяк» өлшемін 
колданып көрді. Бірак, осы күрделі, киыннан киысты- 
рылып жасалған өлең өрнегіне сай көркемдік куатты- 
лык таныткан адам көп емес. Бұл тұста Шәкәрім, Ах
мет Байтұрсыновтың осы өлең өлшемін колдануы көңіл 
коярлык деп айта аламыз.

«Жастык туралы» өлеңінде Шәкәрім бұл өлең өрне- 
гін жеңіл, ойнакы ырғакпен айтуға лайыктап келтірген.

Гауһардай көзі,
Бүлбүлдай сөзі,

Жаннан асқан бір пері.
Жүзі бар айдай,
Мінезі майдай,

Өзгеден артық сол жері.
Дариядан ақыл мол еді,
Жан ғашығым сол еді.
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Үжмақтың хоры,
Іздедім СОНЫ,

Тал бойының кірі жоқ.
Бойы бар сымдай,
Белі бар қылдай,

Мүшесінің міні жоқ.
Кыз осындай болар ма?
Оны сөккен оңар ма?

Өлең сұлу қызды сипаттаудан басталады да, бозба- 
ланың сол қызды алыстан ат сабылтып түнделетіп іздеп 
келіп, қазакы әдетпен қасындағы жолдасын жіберіп, ха
бар алып, қыз жатқан үйге кіріп, құмардан шығып, таң 
ата қайтқанын баяндаумен тынады. Осындай мазмұны- 
на өлеңнің ырғағы да сәйкес келіп, әлдеқандай бір әсер- 
лі ойнақылық, құбылмалы ширақтық сипат танытады.

Шәкәрімнің бұл өлең өрнегін «Кәрілік туралы» де
ген өлеңінде қолдануы да осыған ұқсас. Ақын қартай- 
ған адамның күйкі хал-жағдайын әзіл араластыра, әж- 
уалап бейнелегендіктен мұнда да өлең ырғағы жеңіл, 
ойнақы болып келеді;

Қызусыз танің,
Сезімсіз жаның —

Болады кәрШк белгісі.
Оны да сезбей,
Үмітін узбей,

Келмейді шалдың өлгісі.
Алпыстан эрі бармаңдар,
Байқамай шал боп қалмаңдар!

«Сегіз аяқ» өлшемі әр алуан интонация туғыза алаты- 
нын, өлеңнің мазмұнына орай осындай сипат алуы да 
мүмкін екенін Абай өзі жақсы білген. Оған:

Бұралып турып,
Буыны к,үрып,

Қисайта тартып мүрынын;
Әсемсіп, сәнсіп,
Білгенсіп, бәлсіп,

Әр нзрсенің орынын.
Керенау, кердең, бір керім,
Жақпайды маған сол жерің.—

деген бір шумақ өлең-ақ толық дәлел бола алады. Ал- 
айда Абай бұл өлең өрнегін осылайша қолдануды көп 
қызықтамай, оның ырғақтық байлығын басқа қырла- 
рынан келіп ашуға көбірек көңіл аударған.

А. Байтұрсынов «Сегіз аяқ» өлшемін қолданған «Жи- 
ған-терген» атты өлеңін Абайға бір жағынан еліктеп, 
бір жағынан жарыса жазғаны байқалады. Еліктегені 
^леңді Абайша бастағанынан-ақ бірден ап-айқын:
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дюын ойып,
Орындап қойып,

Түр салғандай өрнекке.
Қиыннан к,иып,
Қиырдан жиып,

Қарап сөзді термекке.
Еңбекке егіз тіл мен жақ,
Ерінбесең, сөйлеп бак,.

Именіп көптен,
Сақтық қып еппен,

Тасалама ойыңдыі 
Ашынса етің,
Ашылмақ бетің,

Тірі көмбей бойыңды.
Жүрегщнің жарасын 
Көрсет жүртқа, қарасын.

Одан әрі ақынның ел жайын, халық тағдырын толғай- 
тын сөздерінен Абайдың «Сегіз аяғымен» сарындастық- 
ты да, жаңа дәуірдің шындығын ашып көрсетуге ұм- 
тылғандықты да көре аламыз.

Емшегін еміп,
Анаға сеніп.

Бала үйықтайды жастықпен.
Қымызға қанып,
Қызарып жанып,

Бай үйьщтайды мастықпен.
Шалап ішкен кедей мае,
Мына жүрттың түрі оңбас.

Казағым, елім,
Қайқайып белің,

Сынуға түр таянып.
Талауда малың,
Қамауда жаның,

Аш көзіңді оянып,
Қанған жоқ па әлі үйқың,
Үйығүтайтын бар не сиқың?!

Мазмұнына орай мұнда өлеңнің ырғақ-интонациясы 
икемділіғі, құбылмалы еркіндіғіне қоса салмақты, бай- 
салды сезіледі.

«Сегіз аяк» Абайдың ен, таңдаулы поэзиялық туын- 
дысы болатынын — онда ақынның шеберлігіне тән терең 
ойшылдық, нәзік сыршылдық, керемет суреткерлік— бә- 
рі ұштасып келеді. Ой-толғанысқа толы өлеңнің мазмұ- 
нына сай кең тынысты өлшемнің иірімі мол, еркін өзге- 
ріп отыратын, серпінді, ширақ ырғағы, интонациялық 
әуезділігі айқын көрініс тапқан.

Шәкәрімнің кемеліне келістіріп жасаған Абайдың 
осы сөз үлгісін қайталамай, бұл өлшемді басқа қыры- 
нан алып, молырақ қолдануы да тегін болмаса керек.
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керек. Абаймен тура бетпе-бет келіп, бой өлшесу қан- 
дай ақынға болса да оңайға түспейтіні анық. Ал, Шәкә- 
рімнің өлең өрнегін түрлендіріп, өзінше қолдану жағы- 
нан озық ақын екенін дәлелдеп жату артық қой. Бұл 
орайда оның тек бір өлеңінің ырғақтық өрнегіне тоқта- 
лып өтсек болар.

ғн —
Бұрынғы әннен өзгерек.
Бүған —
Үйқасты өлең сөз керек.

Өзіне орайлы.
Денең —
Жан нүрлы болса, жөнделмек,
Өлең —
Әнге өлшеп айтса, өңделмек,

Ұйқасқа қолайлы.
Ән — өлшеуіш,
Өлең — күміс,
Қоспаңыз мыс аралас.
Артық алу.
He кем салу,
Қапы қалу жарамас.

Мұндай ырғағы өзгермелі, тармақтары ұзынды-қысқа- 
лы өлең өлшемін өз ретімен келістіріп айта білу оңай 
емес екенін ескеріп, «әнге өлшеп айтса» жеңіл болады 
деп, Шәкәрім өзі арнайы ән де шығарған ғой. Әрине, 
бұл — оқшау тұрған өлең өрнегі. Ырғағының өзгерме- 
лі, тармақтарының әркелкі келуі жағынан мұны 
Абайдын, «Сен мені не етесің» атты өлеңінің өлшеміне 
жақын деуге болар. Ал, «Сегіз аяқтың» өлшемі, тармақ- 
тары ұзынды-қысқалы келсе де, қазақ өлеңінің қалып- 
ты ырғағынан бөтендігі аз, айтуға жеңіл. Абайдың «Се- 
гіз аяққа» арнайы ән шығарғанын айтсақ, мұның мәні 
аса зор. Абай шығарған бұл ән өлеңді айтқанда сөздін 
ырғақ-интонациясына тән ең ұтымды қасиеттерді аша 
түсуге үлкен себін тигізіп тұр. Абайдың әні осы өлеңді 
айрықша толғана, тебірене айтуға лайық. Осы орайда 
«Сегіз аяқ» өлеңінің әнге салып айтылуы жайында бір- 
екі сөз айтпақпыз. Абайдың «Айттым сәлем, қалам қас», 
«Көзімнің қарасы», «Қор болды жаным», «Қараңғы 
түнде тау қалғып», «Тәңірі қосқан жар едің сен» сияқ- 
ты өлеңдеріне шығарған бірталай әндерін әншілер үл- 
кен өнерпаздықпен орындап жүр десек, «Сегіз аяқ» әні- 
нің айтылуы жайында әлі де ойласуға болатын секілді. 
Әдетте «Сегіз аяқ» әнмен айтылғанда өлеңнің бес-алты 
шумағы алынады да, олар бастан-аяқ біркелкі сарын- 
мен келтіріледі. Бірден қатты тебіреніп, ашынған ащы 
дауыспен басталып, аяғына дейін өзгермейді, бір қа-
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лыпта айтылады. «Сегіз аяқ» өлеңін басталуы бар, ша- 
рықтау шегі бар, аяқталуы бар симфониялық поэма 
түріндегі шығарма деуге болады. Сонда өлеңнің «Толға- 
уы тоқсан қызыл тіл» деп келетін кіріспе бастамасын- 
да, онан кейін барып ақынның өзекті ойын, жүрек жар- 
ды сезімін, ішкі сырын ақтаратын, соңында айтып 
тынатын тұстарында ән үнемі біркелкі орындалмай кө- 
ңіл-күйінің құбылуына сәйкес дауыстың реңкі, бояуы, 
сарын-күші сәл өзгеріп тырса, ұтымды болмас па еді? 
Мысалы, романс-әнді айтқанда, әні бір болғанымен, әр 
шумақты айтқанда, сөздің мәніне қарай аз-кем өзгеріс 
болады емес пе? Әрине, бұл әншілік шеберлік арқылы 
шешімін табатын мәселе. Біз тек бұл бағытта ізденіс 
қажет екенін айта кетуді жөн көрдік.

Поэмалардың
сыр-сипаты

Поэма жанрына жататын, яғни, өлеңмен айтылатын, 
баяндалатын лиро-эпостық шығармалардың түрлері 
сан-алуан. Батырлық жырлар, халықтық дастандар, 
көлемді (сюжетсіз) толғау жырлар — бұлар поэманын, 
қазақ поэзиясында ертеден ең көп тараған, бел алған 
үлгілері. Абайдың поэмалары деп аталып жүрген «Мас- 
ғұт», «Ескендір», «Әзім»— ертеғі-аңызға құрылған шы- 
ғармалар. Бұларға қоса Абай Лермонтовтың «Вадим» 
атты көлемді прозалық шығармасын және «Демон» поэ- 
масын өлеңмен аударуға кіріскенін ескеріп, поэма жан- 
рындағы ақынның шығармашылық ізденістері аз бол- 
маған-ау деп жобаласақ та, бұл екеуі де, «Әзім» поэ- 
масы да толық бізге жетпегендіктен (немесе, жазылып 
бітпегендіктен) нақтылы байлам жасау қиынға соғады. 
Ал «Масғұт» пен «Ескендір» туралы айтсақ, олардың 
өзғешелігі, өзіндік сипаты неде десек, алдымен көңіл 
қоярлық нәрсе — айтушының, автордың бейнесі баян- 
далған оқиғадан, сюжеттей бөлектеніп, басқа тұрғыдан 
көрінетіні дер едік. Бұл поэмаларда сол кездегі заман 
шындығы тікелей көрінбей, ескі аңыз әңгіме арқылы 
көрініс берсе де, сол аңыз оқиғаға айтушының, автор- 
дың беретін бағасы, оның адамгершілік, ағартушылық 
идеялары арқылы танылады. Сондықтан Абайдың лири- 
калық өлеңдерінде насихатталған озат ой-пікірлерімен
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поэмаларынық идеясы үндес шығып жататыны да кез- 
дейсоқ нәрсе емес.

«Масғұт» поэмасы — мазмұн-мағынасы терең, автор- 
дың негізгі ойын жеткізу жағынан тартымды шығарма. 
Байыптап қарасақ, Абай Масғұт әңгімесін жай ескі 
аңыз деп қарамай, сол әңгіме негізінде өз заманына ті- 
келей қатысты мәселелер жайлы толғанғанын байқар 
едік. Поэмадағы сюжеттің мағыналық түйіні, кейіпкер- 
дің іс-әрекеті, ұмтылысы мен ұғымы бөлек бір ағын 
болса, автордың (баяндаушының) өз көзқарасы, уақи- 
ғаның әр бұрылысына, әр іске беретін бағасы екінші 
ағын болып, кейде бір арнаға құйылып жатса да, екі 
жарылып, айырыла жарысып, бөлініп кетеді. Осыдан 
келіп шығарманың мазмұны да біркелкі, бірбеткей си- 
патта көрінбей, қат-қабат, қатпарлы мағына алады. 
Соның өзінде автор өз ойларын жанынан шығарып, 
жапсырмалауға бармайды, сол сюжеттің арғы, ішкі иі- 
рімінен толқып шығатын мағыналық түйінді өрістетіп 
әкетіп, өзінше толғам-тұжырым жасайды.

Поэма мазмұнының осындай қат-қабат күрделі бо
лып келуі оны әр қырынан қарап әр түрлі бағалауға 
мүмкіндік береді. Айталық, кейбір әдебиетшілер «Мас- 
ғұт» поэмасын әйелдерді айрықша қастерлейтін шығар- 
ма деп санайды. Олардың негізгі дәлелі — Масғұттың 
КЫЗЫЛ гүлді таңдауы, әйел қауымы досым болса деген 
қалауы, ақыл мен байлыққа кенелуден бас тартуы. 
Осының өзі салмақты дәлел секілді көрінсе, бұл поэма 
кейіпкерінің пікірі, соның ойлау өресін танытатын сөз- 
дер ғой. Ал Абайдың осыған беретін бағасы қандай еке- 
нін еске түсірелікші;

Сол заманда-ақ надандар шырық бузған,
Жалғанның дәмін бузып і^уіп  қылғызған.
Ақыл мен мал екеуін асырай алмай,
Арашашы іздепті қатын, қыздан.
Ендігіге не сурау бул заманда?
Ақыл-ой, ар-намыс жоқ еш адамда.
Өлген мола, туған жер жібермейді,
Әйтпесе турмас едім осы маңда.

Абай тіпті өлердегі сөзін айтып, ақыл мен малды ба- 
ғалай білмегендерді, күте алмағандарды надандар деп, 
«жалғанның дәмін бұзып қауіп қылғызған» солар деп, 
қатты ашынып айтады емес пе? Абай поэма кейіпкері 
Масғұтқа ерік беріп, еркін сөйлетіп, сөзін құптағандай 
сыңай көрсеткендей уақиғаны асықпай баяндап шыға- 
ды. Сөйтіп, өзін-өзі тоқтатып, айтар ойын ішке сақтап 
отырып, кейін осы алғашқы әңгіме тиянақталған тұста

224



бірак ақтарылатыны соңынан барып айқын болады. 
Масғұт ақылды таңдамады дегенді бөліп алып ойлас- 
тырсак, соның мәнісін тереңдеп түсінсек жарар. Елден 
асқан ақылды болсам да, надандар ақылға мойын бұр- 
мас дейді Масғұт.

Әділетсіз, щылсыз, арсыздарды 
Қөре түра көңілде тыныштық тұрмас.
Адам дертті болмай ма құса тартып,
Тұщы ұйқы үйык,тай алмай түнде жатып,
Ептеп бағып, есерге ем таба алмай,
Тзтті тамақ жей алман дэмін татып.

Әділетсіздікке, арсыздыққа, надандыққа қарсы тұру- 
ға жарамаса, ақылдылықтың, әрине, құны да жоқ.

Міне сондықтан да Абай поэманың екінші бөлімінде 
байлыққа жетуді де, әйелдер досым болса дегенді де 
былай қойып, ақылды болудың қиындығы туралы мәсе- 
лені жекелеп алып, тағы бір тың оқиғаны баяндау не- 
гізінде сол сарынды өрістетеді. Сөйтіп, поэманың бірін- 
ші бөлімінде елден ерекше ақылды кісінің надан, топас 
адамдардың ішінде отырып әділетсіз, арсыздарды түзей 
алмай, әуреге түсіп, дертті болатыны сөз болып, бұл 
тұжырым үш нәрсенің бірін таңдау ретімен айтылатын 
сюжеттің бір тармағы ғана болып, жанама түрде келті- 
рілсе, екінші бөлімінде есер, есіріктердің ортасында есті 
адам да еріксіз есінен айрылатынын тұспалдап көрсе- 
тетін оқиға баяндалып, оның өзі бірден-бір нысаналы 
тақырып болып өріледі.

Масғұт пен Халифа көптің қаһарынан қорқып, со- 
лар ішкен бұзылған суды ішуге мәжбүр болғанын, со- 
дан естерінен адасқанын айта келіп;

Көрдің бе көп тентектің қылған ісін?
Еріксіз есті екеуін есер етті,— дейді.

Абайдың өз түйіні баяндалып отырған оқиға желісі- 
нен мүлде басқаша екені поэманың соңғы шумағын- 
дағы:

Көптің бзрі осындай, мисал етсең,
Көп айтты деп алданып, уағда күтсең,
Ғапіл боп көп нзрседен бос қаласың,
Аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең,—

деген сөздерден тағы да айқын аңғарылады.
«Масғұт» поэмасын сөз еткенде М. Әуезовтың осы 

шығармаға айтқан сын пікірлеріне тоқталмай кету дұ- 
рыс болмас еді. Мәселе Әуезов Абай поэмасының кем- 
шіліктері деп көрсеткен кейбір ерекшеліктеріне ой кө-
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зімен қарап, байыптап түсінуде, айтқан сынды қолдау 
немесе қолдамауда емес, Әуезов «Масғұт» поэмасын 
қай тұрғыдан қарап бағалаған, қандай талаптар қойып 
сынаған, қандай дәлелдер айтқан — міне осы жайлар- 
ды ойластыру шығарманың жанрлық сипатын, сюжет- 
тік кұрылысы мен көркемдік ерекшеліктерін түгендеп 
тексеру, толығырақ түсіну үшін қажет.

Біз алдымен Әуезовтың «Масғұт» поэмасы жайлы 
айтылған құнды пікірлері, байлам-тұжырымдары мол 
екенін атап көрсетуді орынды деп санаймыз. Өзінің 
поэмаға жасаған талдауларын, ой-түйіндерін Әуезов 
шығыстан келген аныз Абайдың өз ойын баяндауда ке
ренке жаратылған творчестволық материал болып отыр 
деп қорытады. Біздің көңіл аударғалы отырғанымыз 
Әуезовтың осы пікірін жалғастыра келіп поэмаға айта- 
тын сын пікірлері. Енді сол пікірлерге құлақ асалық:

«Сөйтіп, бұл поэманың ойы өмір оқиғасынан, тарты- 
сынан тумайды,— дейді Мұхтар Әуезов,— Қайта сол 
оқиға, тартысының бәрі ақынның ақылынан туады. 
Осындай сюжетті әңгіме құруда суреттеп көрсету орны- 
на, баяндағыш ойды басшы ету арқылы Абай бұл поэ- 
масының композициясын ойдағыдай толық көркем, тұ- 
тас етіп шығара алмаған. Ол, әсіресе, осы поэманың 
екінші бөлімінен аңғарылады. Композициялық құры- 
лыста логика болмай кетеді. Өйткені тұтас күрделі сю- 
жеттік құрылысының шартына бағынса, Масғұттың Кы
зыл жемісті жегеннен кейінгі іс-әрекеттері баян етілге- 
нін көрсек керек деді.

Ал, Абайда олай шықпаған. Масғұт қызыл жемісті 
жеп, әйелдердің достығын алудың орнына, ақылды K i
el болып шығады. Іс жүзінде ол қызыл жемісті жеген 
кісі емес, қайта өзі жемеймін деген ақ жемісті жеген 
кісі боп, үлкен ақыл иесі боп, тіпті Шәмсижиһан ата- 
нады. Ақыл, парасаты арқылы жиһанның күні болған 
делінеді.

Дұрысында, поэма оқиғасының алғашқы бөлімінде 
жеткен өрісі бойынша, әйелдер достығынан туған мінез, 
оқиғалар, соның айналасындағы тартыстар поэманын 
екінші бөлімінің үлкен өрісі болу шарт еді.

Ал, Абайда — Масғұт бар әйел кауымы түгіл, бір 
әйелдің достығына да душар болмайды. Оның үстіне 
поэманың соңғы бөліміндегі «жынды су» мотиві және 
одан туатын «жұртың жынды болса, акылды болма, ко
са жынды болі» дейтін кортындылар бұл поэманың ал- 
ғашкы бөліміндегі мінез бен істерге логикалык жағы-
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нан да қиыспайды. Оқыстан туған оқіиау халдер есептІ 
болады»*-

Шынында Абай поэманың екінші бөлімінде ескі аңыз- 
ертегінін сюжетін өзінше жалғастырып дамытуды мак
сах етпейді. Ақын екі басқа шығармалардан алынған өз 
ара тікелей байланысы жоқ екі сюжетті Масғұттың 
өмірінің екі кезеңін сипаттап көрсету үшін алып отыр. 
Поэманың бірінші бөлімінде де, екінші бөлімінде де 
алынған сюжеттегі уақиғаның желісін тілге тиек етіп, 
сол арқылы өз ойын білдірген.

Қызыл гүлді алған Масғұттың таңдауын Абай қол- 
дамайды. Ақ гүлді алып, жаннан аскан ақылды болып 
шығудан Масғұт өзі бас тартты деп Абай оны сынап 
отыр. Қаншама жұрт кесел келіп бұзылған су ішіп есі- 
нен ауысқан кезде хан мен оның уәзірі Масғұт та өз ер- 
кімен сол Судан ішіп ақылынан айрылуға мәжбүр бол- 
ғанын баяндай келіп, ақын бұл аңыз-әңгімеден де өзгё- 
ше қортынды жасайды. Көптің білместіктен істеген 
ісіне, айтқан сөзіне ермеу қажет деп түйждейді.

Масғұт ақылына ақыл қосып, елден ерек ақылды 
болуға тырыспағанымен ақылдан кенде адам емес. Мас- 
ғұттың ханға уәзір болуы, оған да ақыл-кеңес беруге 
қабілеті жететін адам болып көрінуі тегін болмаса ке- 
рек. Бір жағынан елден асқан ақылды болудан қашты 
деп Масғұтты сынай отырып, Абай көп наданның ішін- 
де айрықша ақылды болу да қиын деген ойды түгелдёй 
жоққа шығармайды. Поэманың екінші бөліміндегі сю- 
жеттен міне осы шындық айқын көрінеді. Бұл сюжет те 
ескі ертегі-аңыздан алынғандықтан ғибраттылық мәні- 
мен көбірек назар аударады, іііындығынан гөрі көркем- 
дік шарттылығы басым келеді. Алайда бұл сюжет ақыл- 
ды болу үшін айтатын ақылды бағалай білетін адам- 
дар, ұғатын, түсінетін қауым болу керек деген ойды 
тұспалдап жеткізуге тірек болып тұр. Әрине, Абайдын 
екі баска, уакиға желісі жағынан іштей бірлігі жок сю- 
жеттерді бір жерге түйістіріп, катарластыра алуы да — 
өз идеялык-көркемдік максатына орайлас тапкан ше- 
шімі.

Абай ертёгі-аңыздың сюжетін кызыктай отырып, 
оларды өзінше өңдеуге, өзгертуге тырыспайды, бірак сол 
сюжеттің ығы мен де кетіп калмайды, өз ойын, өз пікі- 
рін еркін өрбітіп, тұжырымдап айтып береді.

Пікірлерін жинактай келе, «Масғұт» поэмасын Әуе-

• М . О. Ә у е зо в . Абай Құнанбаев (мақалалар мен зерт-теулер). 
177—178 бет.
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зов бар қалпында алып бағалауымен шектелмей сол 
поэманы басқаша қалай жазуға болар еді, қайтсе өзге- 
ше ұтымды көркемдік шешім табылатын еді дегенге ойы- 
сады.

«Сөйтіп, қорыта айтқанда, Масғұттағы идея — араб 
шығыс аңызының идеясы емес. Ақын шығармаларының 
бұрын басқаша жанр, стильде айтылып жүрген идеяла- 
ры болады. Бірақ сол жайлар заманындағы халдерден 
туған сыншылдық ойлар болғандықтан, ескі Бағдат то- 
нын кидіргенше өз тұсындағы қазактың өзіндік тіршілі- 
гінен алып, сюжетті сол болмыстан құрастырып, қию- 
ластырса, шығарманың басты идеялары оқушыларына 
орағытып жетпей, төтелей жеткен болар еді»*.

Әрине, үлкен жазушының мұндай пікір айтуы мүл- 
де қисынсыз емес. Әуезовтың «Масғұт» поэмасына кө- 
ңілі толмай, сын пікірлер айтуына түрткі болған да M i- 
не, осы әттеа Абай өз шығармасын өз заманындағы ка
зак қоғамының өмірінен алып неге жазбады екен деген 
ойы болса керек. Ақын шығармасына тарихи-әдеби про- 
цестің өсу-өркендеу тұрғысынан келіп, баска бір қыры- 
нан карап айтылғанын ескерсек, бұл ой көңілге конады 
да. Алайда, бұдан бір ғасыр бұрын жазылған, әрі өзі 
Абайдын қолынан шыққан шығарманы сол бар қалпын- 
да бағалауға міндетті екеніміз айқын ғой. М. Әуезов 
оны жақсы түсінген. Сонымен қатар тосын сын пікір 
айту, пікір таластыру мәселенін байыбына баруға, шы- 
ғарманың мәнін, өзгешелігін бағалауға әр қырынан 
келіп, шындықтың көзін неғұрлым терең ашуға себепші 
болатынын да ескерген.

Масғұт» поэмасындағы алғашқы сюжет яғни, Мас- 
ғұтқа Қыдыр шалдық ақ, сары, қызыл үш гүл танда- 
туын баяндайтын бөлімі мен Тургеневтің «Шығыс аңы- 
зы» («Восточная легенда») атты әнгімесі бір-біріне уа- 
қиға желісі жағынан ұқсас келеді. Абай:

Арун — Рашид халифа заманында
Бағдатта бір жігіт бар, аты Масғұт,—

деп бастап, сол жігіт бір ұры бас can тонап жатқан же- 
рінен шалды арашалап алғанын айтса, Тургеневтің ба- 
яндауында да әнгіме солай басталады. Тек жігіттін есі- 
мі Джиаффар делінген. Риза болған шал Абайдың поэ- 
масында Масғұтқа бір гүлдін басындағы үш жемісті 
тандатып:

• М. О. Әуезов. Абай Құнанбаев, 178 бет.
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Ағын жесең, ақылың жаннан асвр,
Сарыны алсаң, дәулетің судай тасар.
Егерде қызыл жеміс алып жесең,
Үрғашыда жан болмас сенен қашар,—

д е с е ,  Т у р г е н е в  ә ң г ім е с ін д е  ш а л  ж іг іт к е  б ір  а ғ а ш т а  ө с іп  
т ұ р ғ а н  ү ш  ж е м іс т і  т а ң д а т ы п , ағы н  ж е с е ң  ж а н н а н  а с қ а н  
а қ ы л д ы  б о л а с ы ң , қ ы зы л ы н  ж е с е ң , б а й  б о л а с ы ң , са р ы -  
сы н ж е с е ң , к әр і ә й е л д е р  с е н і ж а к с ы  к ө р е д і д е й д і .

Масғұт елден бөлек ақылды болсам, ақылсыз арсыз- 
дарды көргенде көңілде тыныштық тұрмас, бай болсам, 
жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін деп, екеуінен 
бас тартып:

Кызылды жесем мені эйел сүйер.
Адамдыща жүрмесем, не жан күйер?
Үрғаіиы да көп жан ғой, досым болса,
Деп едім бір пайдасы маған тиер,—

деп КЫЗЫЛ жемісті таңдаса, Джиаффар тым ақылды бо
лу бір азап, бай болсан, елдің бәрі көре алмайды деп, 
жесең сені кәрі әйелдер ұнатады деген сары жемісті 
таңдайды.

Абай поэмасындағы Масғұт «Шамси-жиһан» ата- 
ныпты, мағынасы «бұл дүниенің күні» деген сөздің ора- 
йына Тургенев әңгімесінде Джиаффар «солнце вселен
ной» делінген. Осы айтылғандардан Абайдың поэмасын- 
дағы сюжет пен Тургеневтің әңгімесінде баяндалған 
сюжеттің түпкі негізі бір, шығыстық ескі аңызға барып 
тірелетінін байқаймыз.

Сюжеттің өзгеше құрылыс-қалпы, уақиғаға Қыдыр 
шалдың араласуы, және жиһан кезген қарапайым адам 
болып жүруі, оның Масғұтқа ерекше касиеті бар үш же- 
місті таңдатуы — бәрі де шығыстық ескі аңыздың сипа- 
тын танытады. Уақиға Бағдатта, Арун-Рашид халифа- 
ның заманында болған деп айтылғандықтан, алдымен 
«Мың бір түн» сюжеттері ойға оралады. Алайда бізге 
белгілі «Мың бір түн» әңгіме-аңыздарынан дәл осы сю
жет кездеспеді. «Мың бір түн» әңгімелерінің М. А. Са- 
лье аударған орыс тіліндегі сегіз томдық жинағында 
оныншы түнінде айтылған әңгімеде Арун-Рашидтін уә- 
зірі Джаффар аталады. Сонда «Мың бір түннің» бізге 
белгісіз толық бір нұсқасында осы сюжет бар-ау, соны 
Абай мен Тургенев білген-ау деп жорамал жасасақ, бұл 
сюжет алғашқы түндердің әңгімесінде болуға лайық, 
бұл сюжеттің өзінше бөлек ауызша айтылуы, таралуы 
да мүмкін. Кезінде белгілі Тургеневті зерттеуші акаде
мик М. А. Алексеев осы әңгіме жанында сұрағанымыз-
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да, бұл өзі орыс жазушының шығармасындағы бір ок- 
шау тұрған, бөлекше сюжет, ол оны атақты шығыс та- 
нушы Ханыковтан (1822— 1878) ауызша естіп білуі мүм- 
кін деген пікір айтқан еді. Ал Абай болса, шығыс әде- 
биетімен жақсы таныс, аңыз-әңгімелерге қанык кой. 
Сондықтан, Тургенев білген сюжетті оның да білуі әб- 
ден қисынды. Рас, Мүрсейіттің 1907 жылғы қолжазба- 
сында «Масғұт поэмасынын тұсында «Тургеневтен» де
ген жазу бар. Ол үстінен басқа сиямен жазылған, кейі- 
нірек Тургенев әңгімесін білген біреудің көрсеткені се- 
кілді. Абай шығармасын белгілі сюжетке кұра отырып, 
оның мәнісін өз кезіндегі қоғамдық өмірге байланысты- 
ра Караганда қалай түсінуге болатынына да айрықша 
көңіл қоятынын жоғарыда айтып өттік.

Тағы бір көңіл аударарлық нәрсе — Абайдың поэма- 
сында Тургенев әңгімесінде жоқ екінші бөлім тағы бар 
екені. Егер поэманың жоғарыда сөз болған алғашқы 
бөлімі 1909 жылғы жинақта басылса, екінші бөлімі 1939 
жылғы жинакка Мүрсейіт қолжазбалары бойынша ал- 
ғаш кіргізілген. Мұндағы «Сол Масғұт халифаға уәзір 
бопты» деп басталатын әңгіме өз алдына бөлек уақиға, 
бірақ мағынасы алғашқы әңгімеге бір жағынан жалғас 
келеді, өйткені сюжеттің мәні ақылсыз, есалаң адам- 
дардың ішінде ақылды болып жүру қауіпті деген пікір- 
ге саяды. Оның үстіне баяндалатын жай-жағдай басқа 
болғаныменен, сол Масғұттың басынан кешкен уақиға 
делінген. Және баяғы Қыдыр шал бір уақытта Масғұт- 
ка аян беріп, пәлен күні жауын жауады, сол жауын 
суының кеселі бар, барлық су бұзылады, ішкен адам 
жынды болады деп сақтандыруынан-ақ бұл сюжеттін 
аңыз-әңгіме, тәмсіл түрінде келетіні бірден айқын көрі- 
неді.

Ал осы әңгімедегі сюжеттің шығу тегі, қайдан кел- 
гені жайында ойлансақ, онда да Арун-Рашид патша, 
оның уәзірі Масғұт аталатындықтан, осының өзі шығыс 
елгнің, соның ішінде арабтардың ескі аңызынан алын- 
ған ба деген сауал алдымен ойға оралады. Алайда, әзір- 
ше бұл жағы бізге белгісіз. Оның есесінде дәл осындай 
сюжет «Бирма халықтарының ертегілері» деген орыс ті- 
лінде басылған кітапта («Сказки народов Бирмы»), Со
ставители В. Б. Касевич, Ю. М. Осипов. М., «Наука», 
1976, 263—264 беттер) бар екені аныкталды (3. А. Ах
метов. Современное развитие и традиции казахской ли
тературы. «Былым», 1978, 70—73 беттер).

Ертегі орысша аудармада; «Когда все пьют дож де
вую воду, ее приходится пить и королю» деп аталады.
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Мұнда патшаның орнына король, ал Қыдырдың орнына 
жұлдызға карап болжау айтатын дана алынған. Одан 
басқа алшақтық кездеспейді. Жауын жауып, су бұзы- 
луы, ішкендер түгел есінен адасқаны, аяғында жындан- 
ған жұрттан сескеніп король мен ақылшысы жұлдыз са- 
наушы да жынды судан ішіп, есінен айырылатыны — 
бәрі де тұп-тура ұқсас келеді. Бирма ертегісі Абайдың 
заманында орыс тіліне аударылмаған. Қалайда бұл 
сюжет қазақ елімен шектес халықтарға да белгілі бол- 
ған деп санау қисынды секілді.

Осы бір ғана «Масғұт» поэмасы төңірегінде сөз қоз- 
ғай отырып-ақ, Абайдың шығыс елдерінің әдебиетіне 
айрыкша зейін қойғанына, ескі аңыз-ертегілердің жете 
білетініне көз жеткіземіз.

«Масғұт» поэмасында халифаға қысыл-таяк кезде 
ақыл-кеңес беретін уәзірі Масғұт болса, «Ескендір» поэ
масында атағы жер жүзіне жайылған қолбасшы Ескен- 
дірге акыл беретін ғұлама ғалым — Аристотель. «Ақыл 
сөзін тыңдамай бар ма шара» деп, алтын корғанға 
кіре алмаған Ескендірдің қақпадан орамалға орап тас- 
таған сүйектің мәнісін Аристотель айтып түсіндірген соң 
ойланып, сабасына түсіп, әскерін ертіп еліне қайтқа- 
ны — дана кеңесшісінің сөзіне құлақ асқаны. Таразы- 
ның екінші басына қанша алтын, күміс салса да, орны- 
нан қозғалмаған сүйектің тек бір уыс топырақ салғанда 
ғана көтеріліп шыға келуінің не сыры бар екенін Ескен- 
дір патша өздігінен таба алмай, Аристотель айтып бер- 
генде ғана білетіні көңіл қоярлық. Бұл — Ескендірден 
Аристотель хакимнің ақылы, зеріктігі басым екенін аң- 
ғартатын жай. Адам көз сүйегі ауыр болу себебін Арис
тотель жеміт көз дүниеге тоймайды, бірақ адам қанша 
ынсапсыз, канағатсыз болса да, өлгенде көзіне құм құ- 
йылғанда тояды деп байымдайды да, Ескендірге «Мұны 
көріп, алыңыз сіз де ғибрат!» деп кеңес береді. Аристо- 
телдің сөзінен оның бойына біткен даналык, ақылды- 
лық та, сонымен катар шексіз тойымсыздықты, көрсе- 
қызарлыкты қолдамайтын табандылығы, үлкен адамгер- 
шілік қасиеті де айқын сезіледі.

Низамидің Ескендір туралы поэмасын алсақ, онда 
патша бір кішкентай тасты кірге салып өлшегенде, қан- 
ша асылды салса да, тас көтерілмейді. Сонда Қыдыр 
келіп Ескендірге кірге топырақ сал дейді. Бір уыс то- 
пырақ салғанда, кірдің тасы бар екінші басы бірден кө- 
теріліп шыға келгенінің мәнісін Ескендір өзі ақылымен 
аңғарады.

Абай кірге топырақ салудың қажеттігін де, оның
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адамның көз сүйегін неге салмағымен басып кететінін 
де Аристотелге айтқызып, ғұлама ғалымның тұлғасын 
ірілендіріп көрсетуге ұмтылған. Бірақ айтылып отырған 
оқиғаның өзі ұшқыр қиялдың елесіндей көрінғендіктен 
поэманың құндылығы алдымен оның ғибраттылық мән- 
нен танылады.

Осы журт Ескендірді біле ме екен?
Македония шаһары оған мекен.
Филипп патша баласы, ер көңілді,
Мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен,—

деген поэмадағы бастапқы шумақты оқығанда нақтылы 
өмірлік жағдай, болған уақиға сөз болатындай эсер 
аламыз. Алайда Ескендірді біраз сипаттап, оның шап- 
қыншылық әрекеттерінен шндаушысын қабардар еткен 
соң ақын аңыз-әңғімені баяндауға ойысады. Әдеттен 
тыс, ғажайып оқиғаны айтып отырса да, Ескендірдің іс- 
әрекетін, сөзін оның өр көкірек, тәкаппар мінезіне орай- 
ластырып бейнелейді. Бұл тұстағы автордың Ескендірд 
мінездеуі:

Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой,
Келмей ме тоқтаусыздың бәрі даңғой?—

дегендей болып келеді.
Ал автордын Ескендірді поэманың кіріспе бөлімінде 

сипаттауы оқиға желісіне орай айтылған сөздерғе Кара
ганда сынап-шенеу жағы әлде кайда басым, өткір. Му
ны Ескендірді «қанішер, қаһарлы хан» деп сипаттауы- 
на да,

Жазасыз жақын елдің бэрін шапты,
Дарияның суындай қандар ақты —

деғен сиякты сөздерінен де анық көруғе болады. Әрине, 
Абайдың Ескендірге берген бұл бағасын оның тарихи 
көзқарасы деуден гөрі, осы поэмадағы өзіндік көркем- 
дік шешімі деу дұрыс. Ескендір бұрынғы ақындардың, 
мысалы, Әлишер Науаидың дастанында негізінен жа- 
ғымды бейне болып сипатталғанын Абай, сөзсіз, жақсы 
білген. Көтермелеп, асырып айту жағы аз болмағанын 
ескере отырып, мулде басқаша баға берген. Абай Ес- 
кендірдің жорықтарын нақтылы бейнелеп жатпайды. 
Патшаның баска елдерге жасаған шапкыншылығын, 
оларға өз үстемдігін жүрғізбек болғанын моральдык, 
адамгершілік идеялар тұлғасынан карап, мансапқор- 
лык, көрсекызарлык, данккұмарлык деп бағалайды. 
Сондықтан да Абайға керегінің өзі де Ескендірдің бас-
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қа елге жасаған шапқыншылық жорығын тәптіштеп су- 
реттеу емес, менменсінген қолбасшының бұзып-жарып 
басып өте алмайтын тоскауылға кез болып, сағы сы- 
нып, шегінгені жайлы аңыз-әңгімені кейінгіге өнеге етіп 
баяндап беру.

Поэманың соңындағы тыңдаушыға қаратып айтыл- 
ған ғибрат сөзінде мақтансүйгіштікті, тойымсыздықты 
қатардағы қарапайым адамдарға тән жағымсыз мінез 
ретінде кең мағынада алып, содан сақтандырып, ар- 
абройды берік ұстау қажет екенін еске салады. Және 
осы ойын жалпылама уағыз түрінде емес, бетпе-бет ке- 
ліп, тіл қатқандай адал сезіммен, айрықша сеніммен 
айтқандай етіп жеткізеді;

Мақтанасың біреуге мақтасын деп,
Шаужайымнан еш адам қақпасын деп.
Сен кеткен соң артықнан күліп қалар,
Антурғаннан құдайым сақтасын деп,
Ақылсыз өзін мақтап былжырайды,
Бойыңа өлшеп сөйлесең, нең қурайды 
Жақсы болсаң, жарықты кім көрмейді,
Өз бағаңды өзіңнен кім сурайды?!

Абайдың «Әзім» поэмасында да аңыз-ертегілік сю
жет баяндалады. Әзімнің бастан кешкен окиғалары 
«Мың бір түндегі» (774—827 түндер) «Хасан зергер ту- 
ралы әңгімесімен» сәйкес келіп отырады. Ақ көңіл адал 
жас жігіт Әзімді («Мың бір түнде»— Хасан) бір шал 
кісі мысты алтын жасайтын өыерім бар деп қызықты- 
рып, оңаша кездеседі де, мае қылып, ай далаға қол-ая- 
ғын байлатып алып кетеді. Онан соң шал Әзімге биік 
таудың басынан қара топырақ алғызып, түсетін аркан 
ды қиып, өзін сол жерге қалдырып кетеді. Әзім та.удан 
түскен бетте бір ғажайып алтынды үйге кездесіп екі 
сұлу қызды көреді. Абайдың поэмасында әңгіме желісі 
осымен үзіледі (шығарма аяқталмаған, не сақталма 
ған). Ал «Мың бір түнде» жігіт сол қыздардың көмегі 
мен шалды өлтіріп, онан кейін де әр килы оқиғаны бас 
тан кешіріп, өзі үйленіп, балалы болып еліне қайтып 
келеді. Абай «Масғұт», «Ескендір» поэмасынан байка 
ғанымыздай, аңыз-ертегілік сюжетті кұр кызыктап, ба 
яндап кана коймай, одан бір ғибратты ой-түйін жасаса 
керек еді, «Әзім» поэмасы толык емес болғандыктан бұл 
жағынан тиянакты пікір айту кыйын. Алайда акын 
Әзімнің кандай киыншылыкка болса да мойымайтын, 
жеңіп шыға алатын табандылығын, зеректігін, батыл- 
дығын өнеге еткен деп айтуымызға әбден болады.
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Қарасөздер—тақырыптық, 
жанрлық өзгешеліктері

Қарасөз дегенді кейінгі кезде өлең сөз, өлең-жыр, 
дастан, яғни, поэзия дегеннен ажыратып, қарасөзбен 
жазылған адеби шығарма, көркем проза деген кең мағы- 
насында қолданып жүрміз. Бұрын ғаклия деп аталып 
келген (38-сөз ғақлия-тастихат делінген) Абай сөзде- 
рін кейінірек осы мағынада қарасөз деп атау дәстүрге 
айналды. Біз де қарасэз дегенді осы қалыптасқан мағы- 
насында алып, Абайдың ғақлия сөздерін осылай атап 
отырмыз. Ертеректе, Абай заманында қарасөз дегеннің 
мағынасы басқаша болғанын айта кеткен жөн. Мұны 
Абайдың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты 
өлеңіндегі:

Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
Қазаққа қарасөзге dec бермедім,—

дейтінінен де аңғару қиын емес. Қарасөз бұл қолданыс- 
та ауызша айтылатын қазақ арасында кең тараған ше- 
шендік сөз деген мағына береді. Шешендік сөз үлгілері 
билік айтқанда, дау-дамайда, талас-тартыста әсіресе 
жиі қолданылып, шыңдалып келген. Сондықтан шешен- 
дік өнер, шешендік сөз ерекше тапқырлыкты,, ойды ұт- 
ымды, өткір етіп және көркемдеп, бейнелеп айтуды 
талап етеді. Шешендік сөз нақыл, мақал-мәтел секілді 
өткір, ықшам болып келеді, көбіне ырғақты қарасөз тү- 
рінде, кейде өлең-жырға тән жеңіл ырғақпен келіп, сөз 
үйлесімдерін мол қолдануға әуестік те байқалады. Абай 
шешендік сөздердің осындай байлығынан мол сусындап, 
шешендік өнерді еркін меңгерген. Ел билеу ісіне жас 
кезінен араласқан Абай шешендік сөздерді көп құнт- 
тап, үйреніп, орынды жерінде үнемі қолданып жүреді. 
Абай айтты деген сөз үлгілерінен, ақынның шығарма- 
ларынан, біз оның шешендік сөзге алдына жан салма- 
ған жүйрік болғанын анық байқай аламыз.

Алайда Абай біз сөз қылғалы отырған өзінің ғақлия 
сөздерін, қарасөздерін түгелдей дәстүрлі шешендік сөз 
үлгісінде кұрмайды. Олардың кейбіреуі шешендік сөз 
үлгісіне ойды ұтымды, өткір айтуы жағынан да, сөзді 
өрнектеп келтіруі жағынан да толық сәйкес келсе, бір- 
талай сөздері басқаша кұрылады, кейбірі карапайым 
тілмен айтылған қоғамдык, адамгершілік мәселелер жа- 
йындағы әңгіме-сұхбат болып келеді, ал 27-сөзі Сок-
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раттың шәкірті Аристотельмен сұхбаты түрінде, 38-сөзі 
діни трактат түрінде беріледі де, «Біраз сөз қазақтың 
түбі қайдан шыққаны туралы» дегені өз алдына бөлек 
тарихи тақырыпты қозғайтын әңгіме болады.

Ал қарасөздерді түгелдей алсақ, олардың басты өз- 
гешеліктерін Мұхтар Әуезов дәл айтқан: «Стиль, маз- 
мұн жағынан алғанда, осы шығармалар Абайдың өзі 
тапқан бір алуан көркем сөздің түрі. Кейде бұлар сын- 
шылдык, ойшылдық және көбіне адамгершілік, мораль 
мәселелеріне арналған өсиет, толғау тәрізді»*.

Қарасөздер тақырып жағынан алғанда ақынның өл- 
еңдерімен астасып жатады. Алайда әңгіме-сұхбат жан- 
рының өзіндік ерекшелігін толық пайдаланып, Абай 
адал еңбек ету, егін салу, саудамен айналысу, өнер үй- 
рену, білім-ғылымды игеру, қоғамдағы әр түрлі топ- 
тардың қылып жүрген харекеті, мінез-құлқы, адамгер- 
шілік, имандылық секілді бірталай мәселелерді қара- 
сөздерінде кеңінен толғайды, үлкен көрегендікпен көп- 
теген құнды пікірлер айтады. Мысалы, 3-сөзінде егін 
салу, сауда істеу, өнер, ғылым іздеу қажеттігін елдің 
өмір-тұрмыс жағдайына, негізгі харакетіне, күнделікті 
атқаратын істеріне байланыстыра айтады, халықтың 
өмірін, әртүрлі топтың өкілдерінің мінез-құлқын, ой-ние- 
тін нақтылы, жан-жақты талдай отырып айтады. Болыс 
сайлау мәселесін сөз қылғанда да сол кездегі нақтылы 
қоғамдық жағдайды, елдің әдет-ғұрпын, ұғым-түсінігін 
толық ескеріп отырады. Ел билейтін адам заман ағы- 
мын, елдің мұң-мұқтажын жақсы біліп, сонымен қатар 
«Есімханның ескі жолы», Тәукенің «Жеті жарғысы» се- 
кілді бұрыннан келе жатқан ел басқару тәсілдерін жа- 
ңа заманның ыңғайына қарай орнымен пайдалана біл- 
мек керек дейді. Адал еңбек етіп мал табу, ерінбей-жа- 
лықпай ғылым үйрену қажеттігі туралы ойын Абай 10- 
сөзінде баска бір қырынан келіп бала тәрбиелеу мәсе- 
лесіне жалғастыра өрістетеді. «Біреулер кұдайдан ба
ла тілейді. Ол баланы не кылады?» деп бастайды Абай 
сөзін. «Ол баланы не қылады?» деген тосын сұрақ еке- 
ні анық. Бала тілеу, бала болса екен деудің ешқандай 
оғаштығы, таңқаларлық ештемесі жок деуге болатыны 
айқын ғой. Абай осындай сұрақты қойғанда, сол бала- 
ның келешегі қандай болады, одан ата-анасы не жақ- 
сылық күтеді деген мәселеге айрықша зейін аударуға ұм- 
тылған.

Сөйтіп, «ол баланы ны кылады?» дегені оны қалай

М. 0. Әуезов, Абай Куманбаев, 204-бет.
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тәрбиелейді, вдан нені күтеді, қандай адам кылып өсі- 
ре алады деген ойды әсерлі жеткізу үшін айтылғаны 
байқалады. Абай өзгеше ұтымды шешендік тәсіл қолда- 
нуды да артық көрмейді. Мысалы, «Ахирет үшін бала 
тілегенің — балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер 
жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан кұтқа- 
рарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сен- 
дей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе екен?— дей- 
тіні, немесе «Қартайғанда асырасын деген, о да бір 
бос сөз. Әуелі өзің қаруың қайтарлык қартаюға жете- 
місіқ, жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып асырар- 
лық болып туа ма, жок па? Үшінші малың болса, кім 
асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды 
болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашар- 
лық болары — ол да екі талай»,— дейтіні, осылай тың- 
даушысын бас салып, бұлтартпай, кінәлағандай сөйлей- 
тіні айтатын пікірін неғұрлым өткір, нанымды етіп жет- 
кізу тәсілі екені анық. Ойын қорытындылай келе, 
«...Мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып ғы- 
лым табу керек. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын»,— 
дейді.

8-сөзін Абай тағы да бірден: «Осы ақылды кім үйре- 
неді, насихатты кім тыңдайды?» деген сауалдан бастай- 
ды. Осындай сауал кою арқылы болыстар мен билер бі- 
лім, ғылымға мән де бермейді, өздерін толдық-болдық 
деп есептейді, байлар болса, олар өзінде жоқтың бәрін 
малмен сатып аламын деп санайды, ал кедейлер күнін 
де көре алмай жүр деген ойын бұлтартпайтын шындық- 
тай көңілге сыярлық етіп айтып береді. Ойын түйіндей 
келе: «Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтай-ақ: 
«бізді не қыласың, ана сөзді ұғарлықтарға айт!» дейді. 
Оның өзгеменен ісі жоқ, ана алдындағы үшеуіндей бол
тан жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса ке
рек»,— дейді, Алдыңғы үшеуі дегені— болысты, биді, 
байды айтқаны.

Абайдың болыс, билердің, байлардың, өз шаруасы- 
мен күн көрген кедей адамдардың сөз тындауға ықы- 
лассыз болуынын себебін айтуы кекесіндеу, мысқылдау 
секілді. Бірақ шынында сол сөздер құр сықақтау үшін 
асырып айтылмаған. Олардың психологиясын, мінез- 
құлқын, ойлау өрісін, тіпті сөйлеу ерекшелігін жете бі- 
ліп, шындыққа сай, дәл сипаттаған.

Білім-ғылым үйренгенде кандай мақсат кою қажет, 
бұл істі кандай ниетпен істеу керек дегенді Абай 32-сө- 
зінде саралап талдап айтады. Білім-ғылымды дүниенің 
сырын ұғып-түсіну үшін, акиқаттың, шындықтың жақ-
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таушысы болу үшін үйренбек керек. «Бақасқа бола үй- 
ренбе» дейді. 25-сөзінде де осы ойлары жалғасын та- 
бады: «Мал тапса, қарын тояды. Онан соң білім, өнер 
керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп 
ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал 
да, өнер де, ғылым да — бәрі орыста зор. Залалынан 
қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғы- 
лымын білмек керек. Оның себебі: олар дүниенің тілін 
білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек кө- 
зің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі, оны- 
менен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жа- 
лынбайды» дей келіп, Абай орыстық тілін, ғылымын 
үйренгенде соны қандай ниетпен істеу керек дегенге үл- 
кен мән береді. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де 
жұрт білгенді біліп, елдің қамын жейік деп үйрену ке
рек дейді. Сонда «ұлықсыған орыстардың жұртқа бір- 
дей законы болмаса, законсыз зорлығына көнбес едік» 
дейді.

А б а й  а д а м н ы ң  а қ ы л д ы ң  с ө з ін  ұ ғы п  а л а р л ы қ  қ а с и е -  
т ін , ж іг е р -қ а й р а т ы н  ө т е  ж о ғ а р ы  б а ғ а л а й д ы . 1 4 -с ө з ін д е -  
гі н е г із г і о й -т ү й ін і ақ ы л  с ө з д і  ұ ғ а р л ы қ т а й  « ж ү р е к т е  ж і-  
г ер , қ а й р а т , б а й л а у л ы л ы қ т ы ң »  б о л у ы  ш а р т  д е г е н  п ік ір і 
д е с е к , А б а й  со л  п ік ір ін  а д а м д а р д ы ң  м ін е з ін , іс і-ә р е к е т ін  
д ә л ,  ә с е р л і б е й н е л е п  к ө р с е т у  арқ ы л ы  к ө ң іл г е  қ он ы м д ы  
е т іп  ж е т к із е д і .

«Айтқанға көнгіш, уағадада тұрғыш, бойын жаман- 
шылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере 
бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жа- 
раған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиын да бол- 
са, мойындау...— ерлік, батырлық осы болмаса, казак- 
тын айткан батыры әншейін жүректі емес, каскыр жү- 
ректі деген сөз».

«Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мыкты жігіт, 
ер жігіт, пысык жігіт деп ат койып жүрген кісілерінің 
бәрі — бәлеге, жаманшылыкка елертпек үшін, бірін-бірі 
«айда, батырі» лап кыздырып алады да, артын ойлат- 
пай, азғыратұғын сөздері, әйтпесе кұдайға терістіктен, 
не ар мен ұятка терістіктен сілкініп, бойын жиып ала 
алмаған кісі, үнемі жаманшылыкка, мактанға салынып, 
өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жігіт тү- 
гіл, әуелі адам ба өзі?!».

Осындай сипаттамалардан Абай өмірдегі нактылы 
жағдайларды, әртүрлі адамдардың мінез-кұлкын, әре- 
кетін көзге елестетерліктей аскан суреткерлікпен бей- 
нелей отырып, негізгі ойын нанымды түрде айта білеті- 
нін тани аламыз.
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15-сөзінде ақылды кісі мен ақылсыз кісінің айырма- 
сы туралы айтқанда да Абайдың жинақтап мінездеу ше- 
берлігі анық байқалады.

«Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен, әртүр- 
лі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетер- 
жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда бола
ды екен. Әрбір мастық бойдан ағатты көп шығарып, 
акылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың кө- 
зін ашып, «ананы, ананы» дегізіп, бойды сынататұғын 
нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, 
ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізде- 
неді екен. Есер кісілер ер-тоқымын тастап, бөркі түсіп 
қалып, етегі атының к...н жауып кетіп, екі көзі аспанда, 
жынды кісіше шаба беруді біледі екен, соны көрдім».

Есті кісілермен есер кісілердің мінезін, қылығын 
Абай қандай да сырт қарағанда оп-оңай көзғе іліне 
қоймайтын ерекшеліктерін қалт жібермей, дөп басып, 
дәл танитын нағыз үлкен суреткерғе тән көреғендікпен 
сипаттап береді.

Ойын ссылай әсерлі бейнелеп айта келіп, тікелей 
акыл-кеңес айтуды да жөн көреді. «Егерде есті кісілер- 
дің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, бол- 
маса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен 
өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді 
қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге 
жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппі- 
сің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей 
қалыппысың?»— дейді. Бұдан біз адамның есті болуы- 
ның басты шарты оның әрбір істеғен ісіне сын көзімен 
қарап, дұрыс бағалай білуі, содан тиісті қорытынды шы- 
ғара алуы деген түйінді аңғарамыз.

19-сөзінде Абай осы ойын тағы бір қырынан өрісте- 
тіп, адам туғаннан есті болмайды, естіп, көріп, ұстап, 
татып ескерсе, сондай білгені, көргені көп адаМ есті, 
білімді болады дейді. Және естілердің айтқан сөздерін 
ұғып, ескеріп жүрғен кісі өзі де есті болады дейді: «Сол 
естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жа- 
ман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 
десе, болады» дейді.

43-сөзінде осы ойларын «Кім де кім сырттан естіп 
білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол — 
көп жиғаны бар адам; сынап орындысын, орынсызын — 
бәрін де бағанағы жиған нәрселерден есеп қылып, қа- 
рап табады» дей келіп, одан ары пікірін ширатып, те- 
реңдете түседі.

Адам көрсе қызарлық, салғырттық, ойын-күлкішіл-
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дік секілді жаман мінездерге бой алдырса, естігенін ес- 
інде сақтай алмайды, алған білімді, үйренген ғылым- 
ды пайдалы іске жарата алмайды. Білім, ғылымды үй- 
ренбекке талап қылған адамның «ақылды, арды сақ- 
таолық беріктігі, қайраты бар болсын! Бұл беріктік бір 
ақыл, ар үшін болсын!» дейді 31, 32-сөздерінде. Абай 
кейбір қара сөздерінде мақтаншақтық, кербездік, өті- 
рікшілдік, болмашы нәрсені көңілге жұбаныш етушілік 
сыяқты мінез-құлықтарды, көп адамдарда намысқор- 
лық, табандылықтың жетіспейтінін қатты сынап ше- 
нейді.

Бірнеше қарасөзінде Абай имандылық, алланың хик- 
мәті жайлы мәселелерді сөз қылады. Әсіресе 38-сөзінде 
осы мәселелерді жан-жақты, тыңғылықты түрде баян- 
дайды. Құдайға сенуді Абай адамгершілік идеялары- 
мен тығыз байланыстырып айтады. «Ғылым — алланың 
бір сипаты», «алла тағала— өзі «хақиқат жол», хаки- 
кат пен растык киянаттың дұшпаны», «күллі адам ба- 
ласын кор кылатын үш нәрсе бар. Сонан кашпак керек. 
Әуелі — надандык, екінші — еріншектік, үшінші — за- 
лымдык деп білемін»,— деген сөздерінен осыны айкын 
байкауға болады.

Абай макал-мәтелдерге, накыл сөздерге айрыкша кө- 
ңіл аударады. Оларды мән-мағынасына карай топтап, 
саралап, кейде әр түрлі мағынада колданылатынын ес- 
кере отырып, тосын, кызыкты пікірлер айтады.

6-сөзінде Абай тілге тиек етіп «өнер алды — бірлік, 
ырыс алды — тірлік» деген макалды алады да, әнгімені 
түгелдей осындағы бірлік және тірлік деген ұғымдарды 
қалай түсіну кажеттігін айкындауға арнайды. Бірлік 
дегенді де, тірлік дегенді де тар мағынада алып, жеңіл 
қарап түсінуге болатынын ескере отырып, өз ойын, тү- 
сінігін сондай жаңылыс, жаңсак пікірлерге карсы ко- 
йып, жарыстыра айтып, жан-жақты дәлелдейді. «Қазақ 
ойлайды, бірлік ат ортак, ас ортақ, киім, дәулет ортақ 
болса екен дейді. Олай болғанда баилыктан не пайда, 
кедейліктен не зиян? Ағайын кұрымай мал іздеп не ке
рек? Осы ма бірлік? жок, бірлік акылға бірлік, малға 
бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы баска, діні 
баска, күні баскалар да жалданып бірлік кылады. Бір- 
лік малға сатылса, ант ұрғандыктан басы — осы. Аға- 
йын алмай бірлік кылса керек, сонда әркім несібесін 
кұдайдан тілейді, әйтпесе кұдайдан тілемейді.

...«ЬІдыс алды тірлік» дейді, ол кай тірлік? Ол осы 
жан кеудеден шыкпағандык па? Жок, ондай тірлік итте 
де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам
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влімді жау көріп, ахиретке дұшпан болады. Жанын кор- 
ғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылу- 
дан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез ата
нып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол 
айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, со- 
ны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, 
ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей 
жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың». Абай осьі ық- 
шамды ғана мақалға үлкен мағына сыйғызып, бірлік 
және тірлік деген ұғымдарды өз заманындағы озат ой- 
лар дәрежесіне көтеріп, айқындап берген. Сөйтіп, халық 
даналығынан туған бұл ғибратты сөздің мән-мағынасын 
мейлінше күшейтіп, кеңейте түскен.

5-сөзінде Абай бір топ мақалдарды келтіріп, солар- 
дың мағынасын айқындауды көздейді. Олар мыналар; 
«түстік өмірің болса, күндік мал жый», «өзіңде жоқ 
болса, әкең де жат», «мал — адамның бауыр еті», «мал- 
дының беті — жарық, малсыздың беті — шарық», «ер 
азығы мен бөрі азығы жолда», «алаған қолъім — бере- 
ген», «мал тапқан ердің жазығы жоқ», «байдан үміт- 
сіз — құдайдан үмітсіз», «қарның ашса, қаралы үйге 
шап», «қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден 
без»;

Осы мақалдарды Абай қазақтар алдына қандай қо- 
ғамдық мақсат қояды, нені харекет етіп жүр деген тұр- 
ғыдан келіп бағалайды.

«Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды: қазақ 
тыныштық үшін, ғылым үшін, әділет үшін, білім үшін 
қам жемейді екен, бірақ бар білгендері малдыларды ал- 
дап алмақ яки мақтап алмақ екен, бермесе оныменен 
жауласпақ екен. Малды болса, әкесін жаулауды да ұят 
көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық-сұмдық, тіленші- 
лік, соған ұқсаған қылықтың қайсысы болса да қылып 
жүріп мал тапса, жазалы демесек керек екен»,— дейді 
Абай.

Малқұмарлықты сынай отырып, Абай мәселені мал
ды қалай, қандай жолмен табуға болады дегенге апа- 
рып тірейді. Еңбектенбей, оңай жолмен мал табуға бе- 
йім адамдарға қатты шүйіледі. Бұл сын пікірлердің 
кұндылығы — Абай осындай мақалдарды әр қырынан 
әр қилы түсінуге болатынын жақсы байқаған. Соларды 
дүниеқорлықты ақтау үшін пайдалануға тырысатындар 
аз емес екенін ескере отырып, мінеп айтқан.

Абай малқұмарлықты, тойымсыз ашкөзділікті адам- 
ды алға бастырмайтын кесел, надандықтың, өнерсіз- 
діктін белгісі деп санайды. Осындай жағымсыз мінез-
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қылықтарды айта келіп, «мұның бәрі төрт аяқты малды 
көбейтеміннен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, 
сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай 
болмас еді»,— дейді.

Әрине, жекелеп алып қарасак, аталған мақалдардың 
барлығы бірдей тек жағымсыз мағынада қолданылады 
деп айта алмаймыз. Мысалы, «түстік өмірің болса, кеш- 
тік мал жый» деғенді қалайда малды көбейтуге ұмтыл 
деген мағынада ғана емес, әр адам күн көрерлік кам 
жасап, алды-артын ойлау қажет деген мағынада түсіну 
әбден орынды. Сондай-ак «қайраны жоқ көлден без, қа- 
йыры жок елден без» деғенді де қайырымдылықты өне- 
ге еткен деп түсінуге болады. Немесе «малдының беті — 
жарық, малсыздың беті — шарық» деген мақалды да 
байдың жағдайы барлығын, жарлының қолы тарлығын 
айтқан деп санауға болады.

Мақалдың бір емес, бірнеше мағынада айтылуы, 
қолданылуы мүмкін екенін Абай жақсы түсінгенін 29- 
сөзінен айқын байқауға болады. «Жарлы болсаң, арлы 
болма» дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құ- 
рысын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап 
еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол — ар кететұғын 
іс емес, тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, 
жанын қарманып адал еңбекпен мал іздемек — ол арлы 
адамның ісі». Абайдың бұл сөздерінен біз оның бір ма- 
қалдың екі түрлі, бір-бірінен алшақ, тіпті қарама-қай- 
шы, мағынасын ажыратып, бірін сынап, ал бірін құпта- 
ғандай ниетін көреміз.

Сонымен қатар, Абай кейбір мақалдарды мағынасы 
теріс деп сынап, оларды білместікпен айтылған сөздер 
деп санайды:

«Қалауын тапса, қар жанады», «сұрауын тапса, адам 
баласының бермейтіні жоқ» деген — ең барып тұрған 
кұдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын таба- 
мын деп жүріп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не 
жерден сұрау керек, не терден сұрау керек қой». Мұн- 
дағы «қалауын тапса, қар жанады» дегенді бөлек алып 
қарасақ, әрине, ол пысықайлык, епшілдікті жақтауға 
дәлел етіп айтқанда да, сондай-ақ істің ретін таба білу 
кажеттігін айтқанда да қолданылуы мүмкін екені айқын 
ғой.

Абай «Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден жан 
тәтті» деген мақалды «Ата-анасынан мал тәтті көріне- 
тұғын антұрғанның жанынан да малы қымбат екен. 
Ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе?»,— 
деп сынайды. Ал, осы мақалдағы ащы шындықты да әр
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килы түсінуге болатыны, яғни, оны өзінен асырып бере 
алмай отырған адамның кейпін көрсету үшін де, жерғе 
қарап отырмаса да, аузынан жырып алып бергісі кел- 
мейтін адамның психологиясын таныту үшін де айтуға 
болатыны өз алдына мәселе.

Түгелдей алғанда мақалдарды атқаратын кызметі,. 
озат адамгершілік идеяларға сәйкестіғі, тәрбиелік мәні 
жағынан алып бағалап, талдап, саралауда Абай өне- 
гесі — кейінгіғе үлгі. Ал, ғылыми кең тұрғыдан қараған- 
да мақалдарды әр кырынан қарап, мейлінше толық, тү- 
гел зерттеу керек екені айқын. Тура мағынасы жағым- 
сыз деген мақалдардың да ескі ұғым-нанымдарды тү- 
сіну тұрғысынан алғанда танымдык мәні болатынын дә- 
лелдеп жатудың қажеті жоқ.

Абайдың қарасөздерінің стилі, оларға тән ой ұтқыр- 
лығы, шешендік туралы мәселеғе қайта оралсақ, осы 
шешендік дегеніміз әйтеуір сөзді қалайда сұлулап, кө- 
рікті етіп, өрнектеп айтуға ұмтылу емес, ойдың терең- 
дігімен, сонылығымен астасып келетін шешендік тәсіл- 
дер қолдана білу дер едік. Осыған тағы мысал келтіре- 
міз десек, 23-сөзінде казақта бір қуаныш, бір жұбаныш 
бар деп, сол ойын қалай күшейтіп, қалай дәлелдеп айта- 
тынына назар салсақ болар. Біреулер өзінен жаманшы- 
лығы артық адамды көрсе, куанып, соның кылығын ай- 
тып, оған қарағанда «біз сәулелі кісінің бірі емеспіз 
бе?» деп, осыны көңліне жұбаныш етеді деп келеді де, 
оған «жаманмен салысып жаксы бола ма? Жақсыға са- 
лысып жақсы болат-тағы» деп тұжырымды жауап бе- 
реді. Абайдың негізгі ой-түйіні осы екені ап-айқын кө- 
рініп тұр. Алайда Абай мұнымен тынбайды. Енді мүлде 
баска жайларды тілге тиек етіп, әртүрлі сауалдарды 
жаудырып, соларды тізбектеп келтіру аркылы айткан 
ойын шеғелей түседі.

«Жүз ат бәйгеге косылса, мен бәйғе алдым деген сөз 
болса, алдында неше ат бар деп сұрар, артында неше ат 
бар еді деп сұрағанның несі сөз? Мен бес аттан, он ат- 
тан ілғері едім дегеннің несі куаныш? Енді жұбаныш — 
жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сүйтіп-ак жүр ғой, көппен 
көрген — ұлы той, көппен бірге болса, болады да деген 
сөзді жұбаныш кылады. Оған кұдай тағала антып па, 
көптен калмасаң болады деп, көпке каһарым жүрмейді 
деп? Көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым көпке ке- 
ліп пе? Біреуден таран па? Хикмег көптен тарай ма? 
Бірден тарай ма? Көпке корлык жүрмей ме? Бір үйдін. 
іші түғел ауырса, жеңіл тие ме? Жок жарымы сау бол
са, жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүр-
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се, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен? Көп 
кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ 
жармысы арыса, жармысының күйлісі жаксы ма? Жұт 
келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым- 
жартысы аман қалғаны жаксы ма? Осы көп ақымақ- 
тың бір акымаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен бәрі- 
міздің аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу 
калыңдығын жеңіп пе? Қөңлін сол сөзбен разы қылуға 
жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалмай, сен де аузыңды са- 
сыта бер деп пе?!».

Міне, мұны алуан түрлі салыстыруларды қолданып, 
нақыл сөз үлгісінде ойды орағьітып және еселеп, өзге- 
ше тапкырлық, шешендік тауып, өрнектеп айта білудің 
үздік үлгісі десек болар. Бұл шешендік ойдың логика- 
лык қисынын келтіруге жүйріктікпен байланысты ке- 
летіні де ешбір талассыз.

Абайдың 40-сөзі бастан-аяк тосын, ойда жоқ, сырт 
карағанда тіпті оғаш сияқты көрінетін, бірак зейін са- 
лып, жете ойланса, айрықша өткір пікірді білдіретін, 
тізбектеліп бірінен кейін бірі келіп отыратын сұрақтар- 
дан құрылған.

«Көп кісі досым жетілсе екен демейді, егерде бір же- 
тілсе, бағанағы досына бітімі жоқ дұшпан сол болатұ- 
ғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба 
алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қа- 
шық жүретұғыны қалай? Біреу біреудікіне келгенде үй- 
індегі малының бәрін де айдап келіп, өз үйіне кісі 
келгенде бар малый далаға айдап жіберетұғыны қалай? 
Тыныштык іздеп таба алмай жүрген жұрт, тыныштық 
көрсе, сәтке тұрмай, тыныштыктан жалыға қалатұғыны 
қалай?». Осындай ондаған сұрақтың әрқайсысының ас- 
тарында өзіне бөлек бір үлкен өмір шындығы жатқа- 
нын, ой-саларлык, тағылым боларлық нақыл түрінде ай- 
тылған ой түйіні бар екенін байқай алсақ, шешендік 
тәсілді Абайдың асқан шеберлікпен колданатынын мо- 
йындауымыз керек. Соншалык көп сауалдарды жіпке 
тізгендей қылып, басын біріктіріп, бір жерге түйістіріп 
турған не десек, ол ойды ылғи біркелкі, әдеттен тыс, 
таңқаларлық жайды айтқандай түрде білдіргендік дер 
едік. Оны сөздің айтылу қалпы, тіпті сұраулы сөйлем- 
дердің кұрылымы да үнемі бір келкі келетіні және үс- 
темелей түседі.

Осы келтірілген мысалдардағыдай шешендік тәсіл- 
дерді Абай үнемі қолданбайды. Алланың хикмәті жай- 
лы айтатын 38-сөзін, немесе, қазақтың тегін, ел болып, 
халық болып қалыптасуын баян ететін «Біраз сөз қа-
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зақтың түбі қайдан шыққаны туралы» деген сөзін ал- 
сак, оларда алдымен ойды тура, дәл жеткізуге мән бе- 
рілген. Осы екі сөздің екеуінен де Абайдың білімдарлы- 
ғы, діннің хадистерін де, ғұлама ғалымдардың тарихи 
зерттеулерін де көп оқығаны анық байқалады.

Ал Абайдың дінге көзқарасы туралы айтсак, онын, 
аллаға сенуінде ақылмен ойлап тереңдеп түсінуғе ұм- 
тылудың орны айрыкша екені көңіл аударарлық. Оны 
«Лай суға май бітпес қой өткенге» деген өлеңіндеғі мы- 
на сөздерінен жаксы аңғарамыз:

Өзгені ақыл ойға қондырады,
Біле алмай бір тәңіріні болдырады.
Талып уйқтап, көзіңді ашысымен,
Талпынып тағы да ойлап зор қылады.
Көңілге шек шүбәлі ой алмаймын,
Сонда да оны ойламай к,оя алмаймын.
Ақылдың жетпегені арман емес,
Яүмарсыз қүр мүлгуге тоя алмаймын.

«Біраз сөз қазақтың түбі кайдан шыққаны туралы» 
атты тарихи еңбегінде Абай белгілі ғалымдардын, зерт- 
теулеріндеғі деректерғе, ел ішінде сақталған ескі аңыз- 
әңғімелерге сүйене отырып, казақтың шыққан теғі жаіі- 
лы аса кұнды пікірлер айтады. Қорыта айтсақ, тақыры- 
бы, қозғайтын мәселелері, композициялық құндылығы 
айтатын ойын жеткізу тәсілдері жағынан Абай қара- 
сөздерді алуан түрлі болып келеді. Оларда көптеғен 
аса маңызды қоғамдық, адамгершілік мәселелер козға- 
лып, әр түрлі топтардың өкі„тдерінің мінез-құлқына, іс- 
әрекетіне катысты жайлар нақтылы бейнеленіп, түйінді 
ой-пікірлер айтылады, үлкен өмір шындығы, заман шын- 
дығы, қоғамдық қарым-қатынастар айкын көрініс тап- 
кан.

Соның бәрі үлкен өмір шындығын, заман шындығын, 
коғамдық қарым-қатынастарды, адамдардын, ой-өрісін, 
салт-санасын танып-білуімізге мүмкіндік туғызады. Қей- 
бір қарасөздерінен Абай өлеңдерінде айтатын 
пікірлерін басқа бір қырыпан келіп, көпшілікке түсінік- 
ті, қарапайым тілмен баяндап беруге ұмтылғанын бай- 
каймыз. Бірақ түғелдей алғанда қарасөздерде ақынның 
поэзияда үлкен биікке көтерілген ойшылдығы да, сын- 
шылдығы да жаңа өріс табады, адамгершілік, ағарту- 
шылык идеялары толыға түседі.

Абайдың карасөздері казак прозасының, публішис- 
тикасының, әсіресе әдеби тілдің прозалык жанрларда 
өркендеуіне ыкпалын тигізлі. Сондыктан карасөздер
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Абайдың шығармашылық мұрасының салмақты бір са- 
ласы және әдебиет тарихында елеулі орны бар дей ала- 
мыз.

Дәстүр жалғастығы
Абай шығармашылығының қоғамдық, танымдық, 

көркемдік-эстетикалық мәнін толық түсіну үшін оның 
әдебиетте орнықтырған бейнелеу әдіс-тәсілдері, дәстүр- 
лері, үлгі-өнегесі қалай жалғастык тапқанын арнайы 
қарастырып, тексеру қажет. Ақын тұлғасы қаншалықты 
ірі болса, ықпалы да соншалыкты зор болатыны, айна- 
ласына түсетін жарығы да мол болатыны анык.

Абайды ұлы ізашар ақын деп қарағанда оның шы- 
ғармашылық дәстүрлерін дамытып жалғастырған ізба- 
сар ақындар деп, қазақ поэзиясының біртуар аса 
көрнекті қайраткерлерінен Шәкәрім, Сұлтанмахмұт, 
Мағжан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовты ал- 
дымен айтамыз. Әрине, бұл топқа басқа бірталай акын- 
дарды қосуға болады. Тікелей шәкірті болған балалары 
Ақылбай, Мағауия, немесе Абайдың айналасында бол
тан, жақын жүрген Әсет, Көкбай ақындар туралы бұ- 
рынды-соңды айтылмай жүрген жок. Бұл — өз алдына 
мәселе. Қең мағынасында Абай дәстүрлерін дамытқан 
деп, мысалы, Сәкен мен Ілиясты да, ал жеке бір кыр- 
ларынан келсе М. Әуезовты да, кейінгі атақты ақындар- 
дың қайсысын болса да алып қарауға мүмкін 
екені талассыз. Біздің сөз етпегіміз — нақтылы мәселе, 
казак әдебиетіндегі Абай дәстүрлерінің ұлы ақыннан 
кейінгі дәуірде тікелей жалғастык табуы, одан әрі өріс- 
теп, дамуы, Абайдың акындық дәстүрлерін тікелей жал- 
ғастырған осы ірі тұлғалар туралы ғана айтсақ та, ұлы 
ақын өмір сүрген XIX ғасыр мен оның өнерпаздық өне- 
гесін өркендетіп, дамытқан XX ғасырдың ба̂ с кезіндегі 
әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық мәселелерін тал- 
дап баяндауға толық мүмкіндік туады. Абай дәстүрлері 
дегенде жеке тақырып, сарындар, өлең өрнектері мен 
сөз қолданыстарындағы жақындық, ұқсастықтар жа- 
йында айтумен шектелу аздық етеді. Олардың да мәні 
бар екенін жокка шығармай, керекті жерінде тиісті мөл- 
шерде назар аудара отырып, алдымен тарихи-әдеби про- 
цесті тұтастай алып қарастыру, әдебиет майданына 
Абайға ілесе шықкан ізбасар акындардың шығарма- 
шылық тұлғасын анықтау жағынан, олардың әркайсы-
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сы қай бағытта ізденіс жасап, кай кырынан келіп әде- 
биетке жаңалық әкелді, өзінше жол тапты деген тұрғы- 
дан сөз қозғау ұтымдырақ деп санадык.

Осы жағынан келсек, Абайдың өз шығармашылық 
тұлғасы жан-жақты екені бірден ойға оралды. Ондай 
әрі ойшыл, әрі сыршыл лирик, әрі суреткер әр қырлы 
дарын иесі болған кесек тұлғалы ақын сирек кездесеті- 
ні даусыз. Жаңа реалистік жазба әдебиетінің негізін 
салған, ұлттық сөз өнеріміздегі жаңа дәстүрді бастау- 
шы болған ақын тұлғасы осындай жан-жақты болуы да 
тегін емес дейміз. Сонда оғаи ілесе шыққан аса көр- 
некті ақындардың — Шәкәрім, Сұлтанмахмұт, Мағжан, 
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың қайсысы болсын ал- 
дындағы ізашар ақынның дәстүрлерін өз шығармашы- 
лық өнерінің өзгешелік сипатына сәйкес өзінше жал- 
ғастырғаны заңды кұбылыс болып шығады. Сонда біз 
Шәкәрімді Абайдың оқу-білім, ғылымды, адал еңбекті, 
талаптылықты, адамгершілікті уағыздау өнеғесін, фәл- 
сапалық ойшылдығын өзінше өрістеткен ақын десек, 
Сұлтанмахмұтты әсіресе әлеуметтік өмірдіқ қайшылық- 
тарын, өз заманынық шындығын нақтылы түрде, үлкен 
сыншылдықпен ашып көрсетуі жағынан Абай дәстүрле- 
рін дамытуда өзіндік тың, жаңа өріс тапқан дей ала- 
мыз. Ал Мағжанды айтсақ, ол теңдесі жоқ лирик акын 
ретінде Абайдың өз көңіл күйін, және жалпы адамның 
жан дүниесін, ішкі сезімін суреттеудеғі дәстүрлерін өзі- 
нің сыршылдық шеберлігіне тірек етіп, өзінше жалғас- 
тырған деу орынды. А. Байтұрсынов Абайға қоғам өмі- 
рінің бірталай маңызды мәселелері жайлы толғана ай- 
туы және мысалшылдығы жағынан, ал М. Дулатов 
әсіресе сөз өнерін халықтың санасын оятудың, қоғам 
көшін алға бастаудың бірден бір күшті құралы деп сана- 
ған ағартушылық өнегесі жағынан үндес екенін айта- 
мыз. Және Ахмет те, Міржақып та Абай бастаған ағар- 
тушылық, демократиялық идеяларды жаңа заманның ті- 
лек-талаптарымен терең ұштастыра алғанының мәні зор 
дейміз. XX ғасырдың бас кезіндеғі қазақ эдебиетінде 
ағартушылық, демократиялық идеялар қоғам өмірінде- 
гі ілғерішіл ізденістерғе орай кең өріс алғандықтан 
Абай дәстүрін жалғастырушылар тобы да молая түсті. 
Абайдың өнерпаздық өнеғесі жаңа дәуірде әр қырынан 
өркендей түсіп, жан-жақты жалғастық тапқанын анда- 
ту үшін біз ең ірі әдебиет қайраткерлерін ғана айтып 
отырмыз. Және Шәкәрім, Сұлтанмахмұт, Мағжан, 
А. Байтұрсынов, М. Дулатовтың әрқайсысының өнер- 
паздық тұлғасы әр түрлі деғенді де, әрине, шартты түр-
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де айтамыз. Бірін бірінен мүлде алшактатып әкету, әсі- 
ресе, бірін біріне қарама-қарсы қою да үнемі ұтымды 
бола бермес. Алайда әр акынның көркемдік ойлау, өмір- 
ді бейнелеуіне, тақырып таңдауына, стиліне, түгелдей 
алғанда өнерпаздық бітім-тұлғасына тән өзгешеліктер- 
ді танып-білудің де, сөзсіз, мәні зор. Мұнсыз қай акын- 
ның болсын алдындағы ізашар ақынмен жақындық-жал- 
ғастығын, өзінің әдебиетке әкелген жаңалығын дұрыс 
бағалау қиынға соғады. Бұл айтылғандарды толық ес- 
кере отырып, Абайға кейінғі ізбасар ақындардын, кей- 
бір тақырып, сарын жағынан үндес келуі, немесе жеке 
пікірлері, жеке сөз үлғілері ұқсас келуі секілді жайлар- 
ға назар аудару артық емес. Бұлардың өзі кейде жай 
ғана сырттай ұқсастық, кейде әдейі еліктеушілік болуы 
да мүмкін. Сонымен бірге осындай кейбір такырып, са- 
рындар мен жеке сөз үлгілеріндегі ұқсастықтар идея- 
лык жағынан жақындасуды, шығармашылық ізденістегі 
үндестікті, өнерпаздыкка, ақындық шеберлікке тән елеу- 
лі ортақ сипатты танып білуғе себін тигізетінін ескер- 
мей болмайды.

Алдымен Шәкәрімді айтсақ, ол Абайға халықты 
өнер-білімге, ғылымды үйренуғе шақыру жағынан үн- 
дес шығатын жерлері аз емес. Сонымен катар Шәкә- 
рімнің кейбір адамгершілік ндеялары да Абай пікірле- 
рімен үндес келеді. Бұған мысал ретінде Абай адамнык 
мактансүйғіштік мінезін калай сынайтынын еске түсі- 
релік:

Абуйыр, атақ сол жанда,
Кімді көп жүрт мақтаса.
Ол мақтаудан не пайда,
Көп мақтауын таппаса?
Көп тэңірі атқан мақтай ма,
Ол тәңірі атқан болмаса 
Жоқты-барды шатпай ма,
Көптің өзі оңбаса.
Мақтау — жел сөз, жанға қас,
Қошеметшіл шығарған.
Бір мщтаса боқтамас.
Ел табылса, қумарлан.

«Не іздейсің, көңілім, не іздейсің» дейтін өлеңінде 
осыны айтса, «Әсемпаз болма әрнеге» дейтін өлеңінде 
былай дейді:

Пайданы көрсең бас урып,
Мақтанды іздеп. қайгы алма.
Мініңді урлап жасырып,
Майданға туспей бәйге алма.
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Мақтан куу, ішінде кулық сактап айтылған мақтау 
сөзге сенгіштік — сағым қуып боска алдану екенін ақын 
анық аңдатады. Қарасөздерінде де Абай мақтау жайын- 
да сөз қозғап, мақтаныш сезімі мен мақтаншактықты 
ажырата білу кажеттіғін ескертеді. Мактау, мактану- 
дың жағымды жағымен катар жағымсыз жағы да бар 
екенін ашып көрсетіп, бұл мәселе хақында казақ эде- 
биетінде терең пікір айткан Абай болды. Осыған үндес, 
жалғас өткір пікірлерді Шәкәрім ақынның өлеңінен та- 
бамыз.

Дос мақтайды сені жақсы көрмек үшін,
Дүшпан мақтар елірте бермек үшін.
Есептемей есірік елін мақтар,
Көп нені айтса, соны айтып ермек үшін.
Бүл үш мақтау бере ме саған пайда,
Мақтаулыны білерлік адам қайда?
Өзіңнен ілгерілер сүйсінерлік 
Жол тап тағы, ақылды солай айда.
Кейде дос та жамандар жоқ нэрсе үшін,
Дүшпан сөгер сыртыңнан қайрап тісін.
Өнері жоқ өсекшіл ел жамандар 
Өтірік пе, рас па, көрмей ішін.

Мақтау шын көңілмен тап басып тауып айтылса ғана 
пайдалы, орнымен айтылса, сөғіп, сынаудың өзі де ой 
саларлық, ал басқадай білместікпен не айтылған мак
тау болса, оған елірмеу, даттау болса, оны елемеу ка
жет дегендей ой түйеді акын.

Шәкәрім Абайға пәлсапашылдыкка бой ұруы жағы- 
нан жақындайтынын байқаймыз. Дүние-болмыс калай 
жаратылған деғен мәселе Шәкәрімді де көп толғандыр- 
ған:

Талайдан ой бар менде:
Бар әлемді жаратқан не?
Жоғала ма жан өлгенде,
Түзу істер іс қалай?
Ей, жастар, қалай дейсің бүл дүние?
Мүны бүйтіп жаратқан қандай нарсе?
Білімсіз мақсатсыздан шыққан болса,
Мақсат, бШм, ой шықты мүнан неге?

Осындай сауалдарға беретін жауаптарынан ойшылдык- 
ка бой ұру ғана емес, сонымен катар ақындык сезім- 
нін әсерлілігі, бейнелеп айту шеберлігі де жақсы аңға- 
рылады:

Күн батып, Ай, Жүлдыздың айналуы —
Шынында дөңгеленген Жер жүрісі-ау.
Күн жауды, көз шағылды найзағайдан,
Судан от жаратылып шыққан анау.
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Күн нүрын, Жер жүрісін, квлеңкені 
Жарык, уақыт, қараңғы деп атаймыз.
Жоқ болса ыстық, жарық, к,араңғылық,
Біздің мүмкін. бе еді барлығымыз?

Шәкәрім дүниенің, табиғаттың кереметтігі, керексіз бір 
тозаңы жок, болып жасалған кемелдігі жаратушының 
шексіз куаттылығын танытады дейді.

Себебі толымдының ісі толык,,
Ең түпкі жаратушы — мінсіз ие.
Күш, білім, шеберлікті іс білгізер,
Есті, мінсіз шебердің ісі емес пе?

О дүниеде адамның адал, арамдығы сыналатын «бір 
тексеру болмай қоймас» деген ойын ақын адамгерші- 
лік мақсат тұрғысынан дәлелдеуге тырысады.

Егер қүдай барлығы анық болса,
Тең болмас ақ жүрек пен сүм залалкес,—

дейді келіп:
Жок,, шырағым, жанымыз жоғалмайды,
Осы өмірдің азығы — осы үждан,—

деп тұжырымдайды.
Сонымен қатар жан деғен ұғымды Шәкәрім кең ма- 

ғынада алып түсіндіреді:

Жаралыс басы — қозғалыс,
Қозғауға керек қолғабыс.
Жан де мейлің, бір мән де,
Сол қуатпен бол таныс.

Әлемді сол мэн жаратқан.
Қозғалған қуат жан дейміз,
Жан өсті жаннан сан дейміз.
Сол жандар эсер берген соң 
Жаралды сансыз тән дейміз.

Жанына қарай тән солар.

Ал енді Сұлтанмахмұтты алсақ, оның әлем-дүние, 
өмірдің мағынасы, адам тағдыры туралы ой толғауы да 
көбінесе әлеуметтік көзқарас тұрғысынан келеді. Ол 
бірде:

Кандай мән бул адамның өмірінде?
Дәм тартқызар үміт не көңілінде?
Т у ы с ы н д а  е р ік с із  ж ер д ің  қурт ы ,
Және еріксіз аһ үрып сенуінде,—

десе, тағы бірде:
Дүниенің дөңгелегі айналады,
Кім үстінде гөлайттап жиналады.
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Кім астында езілер саз балшықтай,
Білмеймін түбі неге айналады.
Үстегіде не қасиет, астағы да 
Не жаздык, деп еріксіз ойланады.
Үстегі сындырмаған шөптің басын,
Сонда да тамағы ток,, киімі асыл,
Жасаулы, зейнеттеулі палатада 
Кызметкер дайын қылар керек асын,
Он жыл қызмет бір кедей қылып таппас 
Қондырған бір жүзікке асыл тасын.
Бір кедей жылдық тамақ етер еді 
Өңдеген бояуына бет пен қасын.

Сұлтанмахмұт ой сонылығына, сөздің қарапайымды- 
лығы мен терен, мағыналылығына айрықша мән беріп, 
бұл бағытта Абай өнеғесін жақсы жалғастырады.

Абай өз заманын, өткен ғасырдағы қоғамдық құры- 
лысқа сын көзімен қарап, «жеп жүр ғой біреуінің біре- 
уі етін» деп сипаттайды. Сұлтанмахмұт Абайдың осы 
дәстүрін берік ұстады. Ол да өткен дәуірді, қанаушы- 
лар үстемдік еткен, әділдіктің жоктығы «адамды сорлы 
қылған» заманды суреттеғенде «бакытсыздық дүние тол- 
ған, нақақ қан, нақақ көз жас дария болған» деғен се- 
кілді сипаттауларды қолданады.

Ақын сол заманды, сол кездегі өмірді бірнеше көр- 
кем бейнелі айқындаулар арқылы ұтымды етіп көрсе- 
те алған.

Дүние — алдау екен, алдасуда 
Өз обалым өзіме қалсам кейін,
Дүние — жеу, жегізу майданы екен,
Жеңе алсам жеймін демей мен не дейін.
Әділдік болады деп тоса берсем,
Өзімді жеп қоятын оған дейін.
Байып алып, біреуді мен де жекпей.
Неге өгіз боп оларға жегілейін?!

Осылай етіп ақын дүниені, айналасындағы өмірді бі- 
реудің біреу түбіне жетіп тынатын «жеу, жегізу майда
ны» деп сипаттап, дүние, заман сиякты ұғым мен сол 
ортада өмір кешкен жеке адам тағдырын қатар алып 
айтып отыр. Бірақ байып алып, басканы жегу әркімге 
тиетін үлес емес екенін де ақын жақсы түсінеді. Және 
ол осыны мұрат етіп отырған жок. Тек заманның, орта- 
ның, әділетсіздік, зорлық-зомбылык бел алған коғам- 
ның адамның ой-санасына кандай әсер ететінін ғана ай
тып отыр. Мұны біз акын тағы бір тұста дүниені, за
манды және жеке адамды карама-қарсы қойып сипат- 
тағанда әсіресе анык байқаймыз:

Жан иесі жегелі бірін бірі 
Өлмеу үшін аузын ашқан заман.
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Дүние — өзен, ағысын кім тоқтатар,
Ағып кете баратын мен бір салам-

Қанаушылар үстемдік еткен қоғамда қарапайым ха- 
лықтың халі қаншалыкты аянышты екенін бұдан айкын, 
әсерлі етіп айту қиын-ақ болар.

Абай пайдакөр дін адамдарын:

Кітапты молда теріс оқыр,
Дағарадай боп сэлдесі.
Малқумар көңілі бек соқыр,
Бүркіттен кем бе жем жесі?—

деп суреттейтіні белгілі. Осындағы көркем сипаттама, 
теңеу, салыстырулардың бәрі молданың жексұрын, жи- 
іркенішті ұсқынын барынша айкындап көрсетуге кызмет 
етіп тұр.

Сұлтанмахмұт бұл жағынан да Абайды өзіне үлгі 
тұтқан.

Адамның кескін-кейпін, әрекетін бейнелеудегі ақын- 
ның ұсталығы бірлі-екілі белгі-сипат арқылы-ақ оның 
тұлғасын өзіндік құлық-мінез өзгешелігімен тұтас әкеп 
көзге елестете білуден әсіресе айқын көрінеді.

Мынау төрде ишандар,
Ауэы-басы қисаңдар 
Ат, тоныңмен жутады,
Аузына егер сыйсаңдар.

Осындағы Сұлтанмахмұттың дін' адамдарын сурет- 
теуіндеғі ұтымдылық — алдымен ақын олардың бет жү- 
зіндегі бір ғана қозғалыс-белгіні алып, сол арқылы ес- 
те қаларлыктай көрнекті бейнесін жасап береді. Одан 
арғы сипаттауы сырт құрылысына карасақ әсірелеп ай
ту секілді. Дүниеқор ишандар аузы кісі ат-тонымен си- 
ярлык үлкен болып көз алдымызға бір сәт елес берғен- 
дей болса да, осы сөздердің ауыспалы мағына беретіні 
айкын аңғарылады. Күші жетсе, қолынан келсе, барың- 
ды жалмап-жұтып қоюға дайын нысапсыз, жемқор де- 
генді әдетте ссылай айта беретінін түсіну киынға сок- 
пайды. Олай болса, осы сөздердің нақтылы мазмұн-мағ- 
насында иненің жасуындай да артықтық, асырып айту- 
шылық жоқ. Қалайда окушыны елең еткізетін бірден- 
бір типтік сипат-белгі болып шыккан.

Абайдың жас қыз бен кәрі шалдың бейнесін бір-бі- 
ріне карама-қарсы қойып, шендестіру тәсілімен өте әсер- 
лі суреттегенін білеміз.

Сұлтаішахмұт «Кедей» поэмасында «жексұрын шал» 
мен оған малға сатылып, еріксіз қосақталған жас қыз-
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ды суреттегенде шендестіру, карама-қарсы келтірш си- 
паттау тәсілін үлкен шеберлікпен колданады.

Жастық қызу шөлдеткен жас ерінге 
Көк муртты кепкен ерін түрды-ау тиіп.
Кәрі қол талдай нәзік белді қысып,
Үлбіреген жас тәнді зорлап, қүшып,
Куарған, кепкен тәнін жылытпақшы,
Сэулесі қара көздің нұрын ішіп.

Сәбидің білегіндей торғын тамақ,
Тікенектей көк сақал соны қадап...

Міне, мұнда балғын жас сұлу мен шалды үнемі бір- 
біріне карсы койып, салыстыра бейнелеп отыр. Қыздың 
кескін-келбетін, сипатын таиытатын сипат-белгілер — 
жас ерін, нәзік бел, үлбіреген жас тән, сәбидің білегін* 
дей торғын тамақ деген секілді болып келсе, шалдың 
сиқын — кепкен ерін, кәрі қол, қуарған, кепкен тән, ті- 
кенектей көк сақал деген сиякты сипаттамалар арқылы 
байқатады.

Сұлтанмахмұт — әрине, акындык тұлғасы мүлде бас- 
қаша, тек кана өзіне тән дарыны бар суреткер. Сөз бұл 
жерде әдеби дәстүр жалғастығы туралы ғана. Сұлтан- 
махмұт кейде Абайша толғап, өмір құбылыстарын Абай- 
ша бейнелеп көрсеткен кездері бар, бірак ол ұлы акын- 
ның сөз үлгісін құр қайталау емес, суреттеу тәсіліндегі 
кейбір ұксастықтар ғана.

Халык өмірі, бүгінгісі мен кешегі туралы ойланып, 
тебіренгенде Мағжан да өзі «алтын хакім» деп атап, ай- 
рықша ардақтаған Абай үлгісінен алыстамай, ашынып, 
ащы сын пікірлер айтудаи тайынбайды.

Сорлы қазақ жаны алқьшға тығылып.
Кара күн кеп, тіккен туы жығылып,
Алға баспай барлық ісі кер кетіп,
Нәр тата алмай, кушсіз, ялсіз бүгіліп,—

деп күңіренген ақын, тығырыкка тығылған елге шыға- 
тын жол сілтемек ниетпен, қала салсақ, мектеп пен мед- 
реселер көп болса дей келіп:

Жиылмай өнерге аяқ баса алмаспыз,
Нық сіңген надандықтан қаша алмаспыз,—

деп жұртты жігерлендіруге ұмтылады.
Жетті енді қам жер мезгіл, жатпа бекер,
Ойламау келешекті түпке жетер,—

деп түйіндейді.
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Эрине, түгелдей алғанда Мағжан поэзиясында ко- 
ғамдык мәселелерді қозғау, талдап-баяғідаудан нәзік 
сыршылдык басым жатыр. Мағжанның сыршылдығы — 
сезім тереңдіғінен туатын еш бір жасандылығы жоқ, на- 
ғыз лирикалық сыршылдық. Өмірден алынған сезім- 
әсерлермен нәрленғен, көркем қиялмен қанаттанған сыр
шылдык. Сезім қуаттылығына, нәзіктіғіне орай тілінің, 
әр сөзінің келісті көркем болуы да — ақынның суреткер- 
лік шеберліғінің басты сипаты. Бұл жағынан алғанда 
Мағжан — қазақ поэзиясында өзінше тың өрнек тапқан, 
үздік шыккан ақын. Мағжан ақындығынын, осы өзғеше 
қасиетін, оның сирек кездесетін сыршылдық дарынын 
жете түсінғен, жоғары бағалаған адамның бірі — Жү- 
сіпбек Аймауытов болды. «Мағжан сыршылдығымеп, 
суретшілдіғімен, сөзге еркіндіғімен, тапқырлығымен 
күшті, маржандай тізілғен, торғындай үлбіреғен нәзік 
үнді күйімен, шерлі, мұңды зарымен күшті»,— деп дәл 
тауып айтқан. Мағжаннық осындай сыршылдығы Абай- 
ға да жат емес десек, мәселе, әрине, нақтылы шығар- 
маларды салыстырып, тікелей ұқсастық табуда емес. 
Абайдың көңіл күйі лирикасына, немесе табиғат лири- 
касына жататын өлеңдерінде сыршылдық сарыны айқын 
көрінеді. Алайда тұтастай алғанда Абайдың таза сыр- 
шыл болып көрінетін тұсы көбінесе ақындық дарынның 
бір қыры ғана болса, Мағжанда сыршылдык, сезім нә- 
зіктіғі үнемі басым келеді. Сондыктан Мағжан Абай 
дәстүрлерін неғізінен сыршылдық лирика саласына өріс- 
теткен дей отырып, оның поэзиясындағы өнерпаздык өз- 
гешеліғіне көбірек назар аударған дұрыс дейміз. Және 
акынның жеке пікірлерін, сөздерін бағалағанда, соның 
қай жерде, кандай контексте, калай айтылғанын да ес- 
керу кажет. Мағжанның, мысалы, өмірдің өтуі, адам 
тағдыры жайлы мынадай сөздерін еске алғанда:

Өмір — көпір, от устінде салынған,
Діңгектері эзндем отқа малынған.
Қорқу білме, ащтарың таймасын,
Ойнап қана өт, шарпу көрме жалыннан.
Өмір — өзен, сылқ-сылқ кулер, сылдырар,
Қайда ағады, оның жөнін кім сурар?
Ак,к,ан сумей біз де ағармыз. кетерміз,
Ағынға ермей, жағасында кім турар?—

Осыны жас сұлуға сыр ашкандай ғып айтып отыр- 
ғанын, ертең ер жеткенде «көпуланған, көп сүйген», «көп 
жылаған, көп күлғен» акын ағам болып еді деғейсің» 
деп наз кылып, яғни, өзінің жылы сезімғе беріліп тол- 
қыған көңіл күйіне орай айтып отырғанын ойдан шығар-
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маған жөн. Өмірдің келеңсіз, көлеңкелі жағы бардесе, 
оны «сұм өмірдің күлін көрме, ғүлін көр» деғен түйінді 
ойына сабақтастыра айтып отыр. Ал «Қорқыт» атты 
поэмасындағы;

Ақын — жел, есер, гүлер жүйрік желдей,
Ацын — от, лаулап жанар аспанға өрлей,
Киялы, жан жүрегі — ойнаған от,
Ақынды аласүртар тыныштық бермей,—

деғен сөздерді Қоркыт жолын куып, мұрағері болғандай 
кейінғі ақындардың жинақтап алынған бейнесін сипат- 
таған деуғе болады. Сонымен бірғе бұл сөздер ажалдан 
қашып құтылу ниетімен дүниенің төрт бұрышын шар- 
лаған Қоркыт бейнесін көтермелеу үшін шабыт үстінде 
айтылғаны да айқын емес пе? Ендеше:

Өмірде арманым жоқ Қорқытқа ерсем,
Корқыттай жанды жаспен жуа білсем.
Жас төгіп, сүм өмірде зарлап-сарнап,
Күшақтап қобызымды көрге кірсем,—

дегенді де Мағжан өлім күйін шерткен екен деп сыңар- 
жақ пікір түймей, алдымен «атасы акындардың ақын 
Қорқыт» деп, соны қастерлеу үшін әдемі әсірелеп, әсер- 
лі етіп айтылған деп ұққан дұрыс.

Мағжанның махаббат лирикасында да өз ойлау, сөй- 
леу ерекшеліғі, әсем сыршылдығы, жастык жалын шар- 
пуы айқын байқалатын сезім нәзіктіғін жеткізудегі өз 
колтаңбасы тайға таңба басқандай анық. Салыстырып 
карасақ, Сұлтанмахмұттың жалындап тұрған кезінде 
шығарған өлеңдерінде де махаббат сезіміне беріліп, ел- 
жіреп, елтіғендей күй байқалмайды. Мұны акын дары- 
нының өзғешеліғі, ішкі сырын ақтарып тастамайтын, 
тартына сөйлейтін әдеті дейміз бе, тіпті:

Карадыц неге, жан қалқам,
Күйдірейін дедің бе?
Көлеңкеңді көрейін,
Күрбандықта өлейін,—

деп толқығандай болғанның өзінде:
Осындай сүю көрмесең,
Қатын алма өмірде,—

деп аяғын әзілғе айналдырады.
Тағы бір өлеңінде:

сСәулешім» деген бір сөзің 
Есімнен кетпес өмірде,
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Серт қылдым берік мен өзім 
Өшпестей жазып көңілге,—

деп ынтықтығын білдірсе де, ойын сезімге жеңдірмей:
Топас күш — тасқын, біз — жаңқа,
Сең соқса достар айырылар.
Бар қайғым осы, жан қалқа,
Топанды күш жоқ қайырар,—

деп іркіле сөйлейді.
Мағжанның «Өткен күн» атты өлеқінде Абайдың 

«Ж аз» (Жаздыгүн шілде болғанда) деген өлеңіне сөз- 
бе-сөз жакын, үндес келетін тұсы бар. Мағжан халық- 
тың бірнеше ғасырды қамтыған тарихына көз салып, 
Қасым мен Есімнің ескі билік өнеғесін, Хақ Назар мен 
Абылай ханды, Қабанбай, Наурызбай мен Бөгенбай ба- 
тырларды, Қаз дауысты Қазыбекті, палуан Жәнібекті, 
Шөже, Орынбай, Жанак, Біржан секілді жыршы, ақын, 
әнші өнерпаздарды еске алады. Ал өткендеғі қазақ аулы- 
ның нақтылы суретін көзге елестетпек болғанда Абай 
өлеңіне сүйенеді:

Шілдеде самал ескенде,
Жайлауға ауыл көшкенде,
Ат-айғырға мінісіп,
Қыз-бозбала жарысып,
Тереңнен эзілдескенде;
Tie меруерт тізілген,
Белі қыпша үзілген,
Хор сықылды сол сүлу 
*Ха-ха-хаІ» деп күлгенде,
Бүйық жатқан кең дала 
Бейне бір жаны енеді.
Сылдырап аққан өзенге 
Үй тігіп дереу қонысып.
Бүрала басып былқылдап,
Әзілдесіп, сыңқылдап,
Жас келіншек, жас қыэдар 
Кереге жайып, үй байлар 
Уйден-үйге жүрісіп.

Абай өз өлеңінде ауыл өмірінің көркін сол кездің шын- 
дығы етіп бейнелесе, Мағжан өтіп кеткен дәуірдегі ка- 
зақтың «дәулеті мен сәулеті» айқын көрінетін суретте- 
ме осы деп, жайлауға көшіп келіп қонып жаткан ауыл- 
ды ұлы ақынға әдейі еліктеп сипаттаған. Әрине, ауыл 
өмірінің мұндай көрінісін Мағжанның бар үлгіні алды- 
на ұстамай-ақ суреттеп бере алатыны ешбір талассыз. 
Сондықтан оның бұл жерде Абай өлеңін тірек еткені 
құр жайдан-жай еліктеу емес. Ол Мағжаннын, Абайды 
алдындағы ізашар ақын деп санағанының, өзіне үлгі 
тұтқанның белгісі дей аламыз.
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Ахмет Байтұрсыновтың да Абай шығармашылығы- 
мен тақырыптық-идеялық үндестігі бір емес, бірталай 
аса маңызды қоғамдық мәселелерді толғауынам анык, 
байқалады. Акынның «Жұртыма» деген өлеңіндегі:

Білмейсің жөнің менен терісіңді,
Ел болып іс етпейсің келісімді.
Жөн айтқан журтшылықа адам болса,
Шығасың ңолыңа алып керісіңді.
Бытырап бет-бетіне жөнелгенде 
Көрдік қой жайылатын өрісіңді.
Келгенде өз-өзіңе мықты-ақсыңдар,
Қайтейін өзге десе көнгішіңді.
Сықылды сынык, бүтак, төмендесең,
Кім жүлмас оңайдағы жемісіңді?!

деген сөздерді еске алсак, Абайдың «Қалың елім, каза- 
ғым, қайран жұртым» атты өлеңімен негізгі пікірлері 
сабақтас келетінін көру киынға сокпайды. Сондай-ақ 
«Жиған-терген», «Жауға түскен жан сөзі» атты өлеңде- 
рі де ел жайын, халық тағдырын ойлап тебіренуі, сын- 
шылдығы жағынан ақынның Абаймен сарындас келеті- 
нін аңдатады.

Абайдың «Сегіз аяк» атты өлеңіндеғі:

Кайнайды қаның,
Ашиды жаның

Мінездерін көргенде:
Жігерлен, сілкін,
Қайраттан, беркін.

Деп насихат бергенде,
Үятсыз, арсыз салтынан 
Қалғып кетер артынан,—

деген түйін пікірді жеке сарын ғана емес, ағартушы- 
акынның шығармашылығындағы үлкен бір такырыптык- 
идеялық арна десек, А. Байтұрсынов та, М. Дулатов та 
өз шығармашылығының ең басты идеялык нысанасы 
халықты ояту, оны өнер-ғылымға, еңбек етуге, проғресс 
жолымен алға басуға шақыру деп түсінді. «Оян, ка
зак!» деп ұран тастаған М. Дулатов өз шығармаларын- 
да коғам өмірінің бірталай мәселелерін, Абай дәстүр- 
лерін жалғастыра отырып, жаңа заманның талабына 
сәйкес батыл коя алды.

Осы екі үздік шыккан өиер иесін катар койып, айтьш 
отырғанымыз, олардың акындык тұлғасында ортак си- 
пат мол, сондыктан олардың Абаймен үндестігі деп бір 
арнаға түсіп жаткандай көрінеді.

Ахмет Байтұрсыновтың акындығы туралы өте дәл, 
тұжырымды пікірді алғаш айткан М. Дулатов екені де
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кездейсоқ нәрсе емес. Олар бірін-бірі тани да, бағалан 
да білген ғой.

«А. Байтұрсынов өз өлеңдерінде сүйіспеншілікті, әйел 
сұлулығын, табиғат әсемдігін жырламайды, онда сыр- 
шыл өлеңдер мен айшыкты тіркестер жоқ. Ол карапа- 
йым да ұғыныкты тілмен еркіндікті, езілген казак хал- 
кын жырға косады, оларды енбек сүйгіштікке, білімге, 
ғасырлар бойғы ұйкыдан оянуға шакырып, әрбір казак- 
тың жүрегіне азаматтык рух сіңірді»*

Осы сипаттама Ахмет Байтұрсыновтың бойына, 
акындык бітім-тұлғасына өлшеп айтылған дей отырып, 
бұл сөздер Міржакып Дулатовтың акындык өнерінің 
басты сыр-сипатын да айкын таныта алады деп санай- 
мыз.

Абайдың шығармашылығында желідей тартылғак 
бірнеше басты такырып-сарындар сабактаса түйісіп ке- 
летін шығармасы «Сегіз аяк» болса, соның казак поэ- 
зиясына тыңнан косылған өрнегі ізбасар акындардың 
назарынан тыс калған жок.

Сонымен корыта келе айтарымыз — біз Абай дәстүр- 
лерін жалғастырған, өрістеткен акындар катарына ар- 
найы сөз кылған Шәкәрім, Сұлтанмахмұт, Мағжан, Ах
мет Байтұрсынов пен Міржакып Дулатов — әдебиетте- 
гі ірі тұлғалар. Әркайсысы — өз бағыты, өз стилі 
бар, казак әдебиетіне үлкен жаңалык әкелген кайраткер. 
Бұлармен катар, не бұларға ілеге шыккан акын, жа- 
зушылар да аз емес екенін ескерсек, Абайдан кейінгі 
казак әдебиетінде ұлы акынның ағартушылык, адамгер- 
шілік, демократиялык идеялары, өмірді көркемдеп бей- 
нелеу әдіс-тәсілдері жан-жакты жалғастык тауып, ба- 
тыл шығармашылык ізденістерге тірек болғаны 
айкындала түседі. Жоғарыда айтканымыздай, Абай 
дәстүрлерін игеру мәселесі XX ғасырдың бас кезімен 
шектелмейді, одан кейінгі кезеңдермен, казіргі әдебк 
процеспен де ұласып жатыр. Біз Абайға бірден-бір жа- 
кын тұрған, тікелей мираскор болған акындар жайын- 
да сөз козғадык.

Д у л а т о в  М . ,  « О ян  к а з а қ » ,  А ., 1991, 11-бет.
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Текстология 
жайында бірер сөз

Текстология — әдеби шығармалардың тексін автор- 
дың қолжазбасы (немесе көшірме қолжазбалар) негі- 
зінде, сондай-ақ бұрынғы басылымдармен салыстырып 
тексеретін, сенімді деректер бойынша анықтайтын фи
лология ғылымының саласы. Шығарма тексінің жаңы- 
лыс оқылған, қате басылған жерлері табылса, тиісті 
түзету енгізу қажеттігі туады. Әрине, ол үшін жеткілік- 
ті дәлел керек.

Автордың өз қолжазбасы сақталмай, шығарма бас- 
қалардын, қолжазбасы арқылы (не ауызша) жеткен 
болса, және шығарма автор тарапынан баспаға беріл- 
мей, көзі тірісінде басылмай, кейін әр түрлі дерек-жаз- 
ба негізінде жарияланған болса, текстологиялық тексе- 
ру жұмысын жүргізу қиындай түсетіні түсінікті. Абай 
шығармаларын текстологиялық жағынан зерттеудің күр- 
делілігі осындай жағдайларға байланысты. Ақын шы- 
ғармалары басқа адамдардың қолжазбалары арқылы 
жеткені, шығармалар жинағы 1909 жылдан бастап жа- 
рық көргені, кейін ел арасынан, ауызша айтылып, не 
кағазға түсіп таралып жүрген қалпында жазылып алы- 
нып бірте-бірте толықтырылғаны жайында жоғарыда 
айтқанбыз.

Абай шығармаларын жинау, бастыруда олардың тек- 
сін зерттеудің, ғылыми тұрғыдан анықтаудың мәні үл- 
кен. Олай болатын себебі Абай шығармаларының қол- 
жазбасы түгелдей дерлік өзге адамдардың колымен жа- 
зылғандықтан (тек «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан 
шыққаны туралы» деген шығармасынын, колжазбасы 
ғана Абайдың өзі жазған делініп жүр) әртүрлі қолжаз- 
баларда, 1909 жылғы жинақта және кейбір онан кейін- 
гі жинақтарда бірталай сөздер әрқалай оқылады. Мы- 
салы, Мүрсейіттің бірнеше қолжазбасында да бір өлең- 
дегі кейбір сөздер бірде былай, бірде олай жазылған. 
Оның үстіне алғашқы 1909 жылғы жинакта жок, кейінгі 
басылымдарға енгізілген шығармаларда да бар кол- 
жазбаларды, бұрынғы жинактарды салыстырып зерттеу 
негізінде кейінгі басылымдарда кейбір сөздер түзетіліп 
беріліп келеді. Әр жинакта бір сөздің әр түрлі нұсқасы 
болуы кейде пікір таласын туғызатыны, мынасы дұрыс 
€мес, бұрынғы жинақтағы нұскасы дұрыс деуге мүм-
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кіндік беретіні де түсінікті. Абай шығармасы деп сана- 
лып, газет-журналдарда жарияланған, ғылыми жинақ- 
тарға кірмеғен бірлі-жарым өлеңдер де жок емес.

Түгелдей алғанда Абай шығармаларын текстология- 
лык тұрғыдан зерттеуде айтарлыктай табысқа қол жет- 
ті, академиялык толық жинақтағы шығармалардың 
текстері дәйекті түрде аныкталды дей аламыз. Ал енді 
нактылап айтсақ, қолжазбалардың ең негізгісі, толы- 
ғы — 1905, 1907, 1910 жылғы Мүрсейіт Бікеұлының жаз- 
балары. 1909 жылы Санкт-Петербургта басылған Абай 
шығармаларының тұңғыш жинағындағы текстерді де 
түпнұсқа ретінде қараған орынды. Абай шығармалары- 
ның басым көпшілігі Мүрсейіт колжазбалары аркылы 
жеткенін ескерсек, бұл тұңғыш жинактың мәні зор еке- 
ні айқын аңғарылады. Баска жекелеген колжазбалар- 
дың көлемі шағын, оларда Мүрсейіт колжазбасында 
жок өлеңдер өте аз, сондыктан олар косымша деректер 
ретінде бағалануы орынды. Алайда 1909 жылғы жинак- 
та да, колжазбаларда жаңылыс жазылған, кате басыл- 
ған сөздер кездесіп отыратыны салыстыра тексеру, текс- 
тологиялык зерттеу негізінде аныкталды. Бұл жинак- 
тың алдында баспа жүзінде жарык көрген өлеңдер 
(«мысалы, «Дала уалаяты» газетінде жарияланған 
«Жаз», «Болыс болдым, мінеки») үш-төрттен аспайды.

1916 жылы Самат Әбішұлы шығарған «Абай терме- 
сі» атты кітаптың кұндылығы — онда бұрын жариялан- 
баған бір топ шығармалар басылған. Олар — бірінші 
карасөзі мен «Ата-анаға көз куаныш», «Тайға міидік», 
«Жарк етпес кара көңлім не кылса да» және бірнеше 
өлеңдер. I. Жансүгіров 1923 басылған «Абай кітабы» 
атты макаласында Ташкентте шыккан жинактағы кате 
басылған сөздерге арнайы токталып, мысалы, «шалғын- 
нан жүні кылтылдап» емес, «шалғыннан жоны кылтыл- 
дап» деген дұрыс екенін, немесе «биікке басшы болар 
деме залым» емес, «бейіске басшы болар деме, залым» 
деп окылуы дұрыс екенін алғаш көрсеткен болатын. Бұл 
макаладағы тағы бір өте бағалы пікір — Абай шығар- 
маларын «толык жинактап жемісті кылып шығаруға 
тырысу» міндеті койылған. «Абайды жете білетін Шә- 
кәрім, Мұхтар, Әлихан, Ахмет сияктыларды бұл жолға 
үндеу керек, сөйтіп осы бастан кам кылып, асыкпай 
бірнеше жылды мойьшға алу керек»— дейді I. Жансү- 
гіров. Сол кездің өзінде-ак Жансүгіровтың Абай шығар- 
маларының толык жинағын тыңғылыкты дайындап бас- 
тыру мәселесін көтеруі және Абайдың өмірі мен твор- 
чествосына ең жетік, білгір адамдар деп Шәкәрім
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Кұдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов, Әлихан Бөкейханов, Ах
мет Байтұрсыновты атауы айрықша назар аударар- 
лық. Жаңа шығармалармен толықтырылып басылуы 
жағршан ерекше атауға лайық жинақтың б ір і— 1933 
жылы Мұхтар Әуезов бастырған «Толық жинак». Мун- 
да «Әзім» поэмасы және Абай жас кезінде 1855— 1881 
жылдар арасында жазған дейтін бір топ өлеңдер алғаш 
жарық көрді.

1945 жылғы басылған толық жинакта жаңадан та- 
былған «Домбыраға қол сокпа», «Мен боламын демең- 
дер», «Ойға түстім, толғандым» және бірнеше кысқа 
«леңдер жарияланды. Бұл жинақта және 1954 жылғы 
жинақта шығармалардың текстерін колжазбалармен 
және бұрынғы басылымдармен салыстыра тексеріп ан- 
ыктауға назар аударылған. Әсіресе 1954 жылғы екі 
томдық толық жинақтың кейбір аударма өлеңдердің 
орысша түпнұскасын айкындау жағынан елеулі жана- 
лығы бар. ^бай шығармаларьшың текстерін ғылыми 
түрғыдан зерттеуде 1957 жылы Мүхтар Әуезовтың бас- 
каруымен дайындалып жарық көрген екі томдық акаде- 
миялык толық жинақтың мәні ерекше. Бүл басылым- 
ның күндылығы — алдымен Әуезовтың текстолоғиялық 
жүмыстарға тікелей катысуының, ерінбей-жалықпай 
басшылық етуінің нәтижесі. Жинақты баспаға данындау 
барысында Абайдың өлеңдері, поэмалары, қарасөздері 
бүрынғы басылымдар мен барлық белғілі колжазбалар
мен салыстырылып, мүқият тексеріліп бірталай сөздерге 
түзетулер енғізілді. Қай сөздің қандай негізғе сүйеніп 
алынғаны әр шығармаға берілген түсініктемеде көрсе- 
тілген. (Бүл жинакты баспаға дайындап, текстолоғия- 
лық жүмыс жүрғізгендер — 3. Ахметов, Ы. Дүйсенбаев, 
Ғ. Әбетов).

Осы жинактың неғізінде 1977 жылы жарық көрғен 
Абай шығармаларының ғылыми баспасындя кейінгі кез- 
дегі зерттеулер ескеріліп, кейбір түзетулер енгізілгені 
байқалады. Сонымен ғылыми басылымдарда Абай текс- 
терін калыптастырып түрақтандыруға, жекелеғен сөз- 
дердің неғүрлым дүрыс берілуін кадағалауға мән бері- 
ліп келеді. Абайдын туғанына 150 жыл толуына орай 
жаңадан дайындалған шығармаларының ғылыми толық 
жинағы жарық көргелі отыр. Онда шығарма текстері 
бүрынғы баспалармен, колжазбалармен кайтадап са
лыстырылып тексеріліп, түсініктемелер жаңа деректер- 
мен толыктырылды. Ал акынның таңдамалы шығарма- 
ларынын жинағын бастыру жайлы айтсак, олар тылы- 
ми академиялык басылым негізінде жасалуы шарт еке-
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HI, және қалыптасқан текстермен дәлелді деректерге 
сүйену қажеттігі талас тудырмайды.

Ғылыми жинақтарда Абай шығармаларының тексін 
тексеріп, айқындау ісі бір емес, бірнеше адамның қаты- 
суымен, бірлесіп пікір қорытуымен жүзеге асырылып 
келді. Оның бәрін түгендеп, әр жинақты бұрынғы бас- 
палармен салыстыра талдап, толық баяндау — арнайы 
еңбектін міндеті. Бұл жерде біз тек кана кейбір аудар- 
ма өлеңдердің төңірегінде сөз қозғамақшымыз. Осы мә- 
селе жайында 1949 жылы «Қазак ССР Ғылым Акаде- 
миясының хабаршысы» журналында (№ 10) басылған 
«Абайдың Лермонтовтан аудармалары туралы жаңа- 
лық» («Новое о переводах Абая из Лермонтова») атты 
мақаламызда алғаш рет айтқанбыз. Мәселені арнайы 
тексеруғе түрткі болған жайды айтсақ, 1948 жылы Ле
нинград қаласында ССРО Ғылым Академиясының Шы- 
ғыстану институтында аспирант болып жүрген кезде 
«Абай және Лермонтов» деген тақырыпта кандидаттық 
диссертация жазуға кіріскенде Абайдың Лермонтовтан 
аударған деп саналып келген өлеңдерін түпнұсқасымен 
салыстыра қарау қажет болды. Сонда алдымен назар 
аударғанымыз — бұрынғы жинақтарда Лермонтовтан 
аударған деп көрсетіліп келген бірнеше өлеңнің түпнұс- 
қасы белгісіз күйінде қалып келеді екен. Олар —«Жү- 
ректе көп қазына бар, бәрі жақсы», «Қалқам-ай, мен 
үндемей жүремін көп», «Мен көрдім ұзын қайың кұла- 
ғанын». Алғашкы өлең туралы 1945 жылғы толық жи- 
нақта берілген түсініктемеде бұрынғы басылымдарда 
бұл Лермонтовтан аударылған деп келді, бірақ «қай 
өлеңнен аударылғаны әзір анықталған жоқ» деп жазыл- 
ған екен (451-бет). Екінші өлең туралы да осындай тұ- 
жырым жасалған (453-бет). Біз қараған Лермонтовтын 
толық жинақтарынан да бұл өлеңдер табылмады. Мә- 
селенің сыры біраздан соң, Лермонтов туралы эр түрлі 
кітаптарды қарастырып жүргенде айқындала бастады. 
Ертерек кезде Лермонтов өлеңі деп саналып басылған, 
кейін ол дәлелді болмай, баска акынның қолынан шық- 
кандығы аныкталған шығармалар аз емес екенін байқа- 
дық. Сондықтан Лермонтовтың Абай соларды оқуы мүм- 
кін деуге лайык ерте кезде жарияланған жинактарын 
қарап көру қажет екені түсінікті болды. Сөйтіп, «Жү- 
ректе көп казына бар, бәрі жақсы» дейтін өлеқнің Лер
монтовтын 1891 жылғы және 1893 жылғы жинағында 
басылғанын көзімізбен көрдік. Одан бұрын алғаш 1888 
жыл «Русский архив» (№ 1, 159-бет) журналында да 
Лермонтовтын өлені деп жарияланыпты. Онан сон бұл
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өлен, Я. Полонскнйдікі екені, 1842 жылы «Подземные 
ключи» деген жинақта (13-бет) басылғаны анықталып, 
кейінгі Лермонтов жинақтарына кіргізілмейтін болған. 
Ал Абай өлеңді Лермонтовтың жоғарыда көрсетілген 
жннақтарының бірінен, немесе «Русский архив» журна- 
лынан оқыған болса керек.

Өлең тақырып-идеясы, стилі жағынан Лермонтов 
шығармаларымен үндес шыккан. Орысша текст! мынау:

СЕРДЦЕ

У сердца сокровищ так много!
Как в море — в открытую грудь

Они так обильно от бога
Живыми струями текут.

И жаждет душа поделиться
В избытке с другой душой,

И сердцу влюбленному биться
Привольно в груди молодой

Но что? Говорят: неизбежно
Придет злое время, придет,

И все что люблю я так нежно.
Как призрак вдали пропадет.

И будто в груди благородной 
Иссякнут живые струи,

И сердцу рассудок холодный 
Предпишет законы свои.

И сердца богатства я взвешу.
На рынок пойду их менять.

Кого же я этим утешу?
Что ж будет меня утешать?

Увы! Говорят: неизбежно
Придет злое время, придет!

И все, что люблю я так нежно.
Как призрак вдали пропадет!

Өлең орысшасында да, Абайда да алты шумак, 24 
жол. Бірақ орысша тексте үшінші шумак пен алтыншы 
шумак түгелдей бірін-бірі кайталайды. Ал Абай болса, 
өленнің соңында алдыңғы шумакты кұр кайталамай, 
«адам тағдырға көнбек» деген ойды баскаша айтып нак- 
тылай түскен. Бірак, әрине, одан өлеңдегі мұңды сарын 
кемімейді. Сонымен бірге Абай өмірге кұштарлык идея- 
сын да күшейтпесе, әлсіретпейді. Жүректегі көп казына 
деген ұғымды Абай өлеңнің ең басында жылылык пен 
достык деп айкындай түседі.

Орысша түпнұсканың басты сарынын Абай өте ше- 
бер және бұлжытпай жеткізетінін мына екі шумакты:
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Жан шөлдер өзіңдеймін танысқанша,
Бірінен бірі үлесін алысқанша.
Кұмарланар, сүйісер жүрек тауып,
Кайтқысыз қызықпенен бас қосқанша.

Жүрегін пайдасы үшін жүрт үстатпак,,
Кірмен өлшеп базарға ұстап сатпақ.
Оны сатып, ол кімді уатады,
Оның өзін тағы да кім уатпақ,—

жоғарыда келтірілген екінші шумакпен («И жаждет ду
ша поделиться») және бесінші шумакпен («И сердца 
богатства я взвешу») салыстырсақ, ап-анық көре ала- 
мыз.

«Қалқам-ай, мен іздемей жүремін көп» дейтін өлең 
де Лермонтовтың жоғарыда аталған 1890 жылдардағы 
жинақтарында және «Русский архив» журналында 
1887, № 3, 580-бет) басылған. Кейін өзге бір акынның 
влеңі екені аныкталған (Қараңыз: Лермонтов. Мате
риалы для библиографии, т. I, изд. АН СССР, 1936, 367- 
бет). Орысша текст! мынау:

И ты думаешь, будто я хладен и нем?
Малютка, под этим молчанием
Таится ужасная буря, зачем
Вырываться наружу ей тяжким рыданием?
Что я гордо смотрю на презренных людей 
Ты за то ли меня упрекаешь?
Но те люди торгуют рукою твоей.
Твоим сердцем хотят торговать. Ты их знаешь...
Дай мне руку твою! Посмотри мне в глаза!
Я без слез горько плакать умею;
Твои ж слезы блестят как ночная роса 
На заре, поутру, освежая лилею.
Тебе легче — ты можешь в слезах выливать 
Муки сердца: а я! Я родился 
Мужчиной, я должен безмолвно страдать:
Своих собственных слез я б невольно стыдился.
Но поверь, если б ты вдруг меня поняла 
И вгляделась в бесслезные очи:
Ты б от ужаса плакать забыла, и я 
За тебя стал плакать все дни и все ночи.

«Қалкам-ай, мен үндемей жүремін көп» өлеңі Абай- 
дың аударуында айрыкша сыршылдык сипат алып, ұлы 
акынның өз сезімдері, толғаныстарынан нәр алып, өте 
әсерлі лирикалык шығарма болып шыккан. Абай өле- 
нінде жүрегіндегі кайғьг-наланы сыртка шығармай, іш- 
тей тебіренетін байсалды, ұстамды адамның бейнесі әсі- 
ресе айқын көрінеді. Орысша тексте лирикалык кейіп- 
кер жүрегін толкыткан жалынның себебін ғашығына
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«олар сені саудаға салып жүр, сенің жүрепңді сатпак- 
шы» деп түсіндіреді («Те люди торгуют рукою твоей. 
Твоим сердцем хотят торговать»). Ал Абай:

Жүрегімді кескілеп салып жүрген,
Арсыздарды досым деп неге аяймын?—

дейді. Мінеки, мұнда өлеңнің мағыналық жүгі, негізгі 
салмағы лирикалық тұлғаның, яғни, ақынның өз басына 
ауысқанын байқаймыз. Бұл Абайдың «Жүрегім меніц 
кырық жамау, қиянатшыл дүниеден» деп толғанатынын 
еске түсіреді.

Орысша «сердцем хотят торговать» дегенге Караган
да Абайдың өлеңінде «Жүрегімді кескілеп сатып жүр- 
ген» болуы да мүмкін. (Сатып деген сөз салып деп оқыл- 
ған десек). Бірак бұл сөз қалай окылса да, өлеңнің ма- 
гынасына одан келетін өзгеріс аз ғана.

Абайдың осы өлеңінетән ойға шомып, тебіреніп, ерік- 
сіз сыр ашқандай терең лирикалық сезім музыка өнері- 
нің кайраткерлерін де кызыктырды, композитор Мәкә- 
лім Қойшыбаев оған романс түрінде келісті ән шығарып, 
ол романс өлең Ришад Абдуллин, Ермек Серкебаев си- 
якты атакты әншілердің айтуымен кеңінен тарады.

Ал «Мен көрдім ұзын кайың кұлағанын» дейтін өлең 
Лермонтовтың бұрын-соңды жннактарының ешкайсы- 
сында басылмаған болып шыкты. 1945 жылғы Толық 
жинакта берілген түсініктемеде: «бұл өлең Лермонтов- 
тың:

— Я видел березку — сломилась она,
Верхушкой к земле прислонилась она,—

деп басталатын романс өленінің аудармасы сыякты» деп 
жазылган (448-бет).

Өлең Лермонтов жинактарында жок болып шыкка- 
нымен бастапкы екі жолы көрсетілгенін жэне өзі ро
манс деп аталганын ескеріп, оны енді Ленинградтагы 
Салтыков-Шедрин атындагы кітапхананың музыкалык 
эдебиеттер сакталатын бөлімінен іздестіру кажет-ay де
ген ойга келдік. Орыстың халык өлендерінің, атакты 
Глинка, Чайковский сиякты композиторлардың романс 
өлеңдерін оншакты күн карап таба алмай жүргенде, 
бір күні сәті түсіп Антон Рубинштейн романстары жеке 
жинак болып басылған кітапты карағанымызда, ішіпен 
«Я видел березку — сломилась она» деп басталатын ро
манс шыга келді (сөзі В. А. Крыловтікі, ол неміс акыны 
Р. Левенштейн өлеңінен аударған).
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РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Я видел березку — сломилась она.
Верхушкой к земле преклонилась она.
Но листья не блекли на тонких ветвях.
Покамест не спряталось солнце в горах.
Я бабочку видел с разбитым крылом.
Бедняжка под солнечным грелась лучом.
Стараясь и слабость и смерть превозмочь.
Пока не настала холодная ночь.
Стрелка видел я, как он лань подстрелил.
Животное пало в крови и без сил.
Со смертью бороться она не могла,
И жить перестало, как солнце зашло.
Ах, мне изменила подружка моя,
И солнце померкло давно для меня.
Но смерть и покой я напрасно зову —
И с сердцем разбитым живу да живу.

Абайдың аудармасы орысша текске мағынасы жағы- 
нан жақын болғанымен, көркемдік шеберлігі жағыиан 
әлдеқайда артык екені айқын көрініп тұр. Өлеңде айна- 
ладағы табиғат, жан-жануар тіршілігі, адам өмірінен 
төрт қайғылы көріністі алып, қатар қойып, мұңды са- 
рынның барғағі сайын үдей түсуі аркылы, ғашық жа- 
рының опасыздығына қапаланған адамның көңіл күйін 
неғұрлым әсерлі көрсетуге ұмтылғандық байқалады. 
Абай өз өлеңінде осы бейнелеу тәсілін кемеліне келті- 
ре, өте шебер қолданады. Ол құлап жатқан қайықды 
жанды бейне кейпінде алып;

Жапырағы сарғайып, өлімсіреп,
Байғүстың кім тыңдайды жылағанын?—

деп сипаттайды.
Кеудесіне оқ тиіп, қансырап жатқан қызыл киікті 

суреттегенде де;
Кімге батар ол байғұс тартқан күйік?—

дейді.
Осындай қайғылы сурет-көріністер аяныш сезімін ту- 

ғызу үшін ғана емес, өмірге құштарлықты өнеге ету 
үшін берілгені анық. Оны күн шуақта сынық қанат кө- 
белектің қалт-құлт етіп жатқанын баяндай келіп:

Одан ғибрат алар жан бір бөлек-ті,— деген Абайдың 
сөзінен жақсы аңғаруға болады.

Осылардан кейін ғашық жардан опасыздық көрген 
өлеңдеғі лирнкалық қаһарманның өз уайым-қасіреті, өз 
жүреғінің мұңы алғашқы кайғылы сарындарға үндесе 
шығады:
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Жылы жүрек суыды, жара түсті,
Шықпаған шыбын жанмен күн өткіздік,—

дейді Абай.
Орысша текст осымен аякталады. Соңғы түйінді ой 

ғашық жардың уәде бұзғандығы, баянсыз махаббаттын, 
азабы болады. Абай онымен тынбай, тағы бір шумақ 
өлеңді тыңнан қосып, өмір, дүние жайлы кең көлемде 
ой толғайды, адамның опасыздығын «жеп жүр ғой бі- 
реуінің біреу етін» деп коғамдық карым-қатынас тұр- 
ғысын көрсетеді, өлеңді:

Ойлы адамга қызық жоқ бүл жалғанда,
Көбінің сырты бүтін, іші — түтін,—

деп түйіндейді. Сөйтіп, Абай өлеңыің ғибраттыльік мә- 
ніне үлкен әлеуметтік пікірді үстемелеп, қазақ қоғамы- 
ның өмірінен алынған кортынды-түйін жасаған. Осы 
өлеңдердің түпнұсқасын іздестіріп алдымен Лермонтов- 
тың жинақтарыи актарып карап жүргенде Абайдың үш- 
төрт өлеңінің текстолоғиялык төркіні айкындалды. «Ал 
сенейін, сенейін» Лермонтовтың «Я верю, обещаю ве
рить» өлеңінің, ал «Рахат, мені тастап коймадың ты- 
ныш» ОНЫҢ «Хоть давно изменила мне радость» деғен 
өлеңінің аудармасы екенін анықтадық. Сонғы өлең бұ- 
рынғы кейбір жинақтарда Лермонтовтың «И скушно, и 
грустно» деген өлеңінің аудармасы деп кате көрсетіліп 
жүрген болатын. Осы екі өлеңді толык мағынасында 
аударма десек, баска екі-үш өлең жартылай тэржима- 
ланған болса да, түгелдей аударма емес, сондыктан 
оларды төл-тума шығарма деп караған орынды. Мысал 
үшін «Қайтсе женіл болады жұрт билемек» өлеңіне ток- 
талсак болар. Бұл М. Ю. Лермонтовтың «Измаил-Бей» 
атты поэмасыньщ екінші бөлімінен сарыидас-аударма 
түрінде келеді.

Лермонтовта 22 жол;
Легко народом править, если он 
Одною общей страстью увлечен;
Не должно только слишком завлекаться.
Пред ним гордиться или с ним равняться.
Не должно мыслей открывать своих.
Иль спрашивать у подданных совета,
И забывать, что лучше гор златых 
Иному ласка и слова привета!—
Старайся первым быть везде, всегда;
Не забывайся, будь в пирах умерен.
Не трогай суеверий никогда 
И сам с толпой умей быть суверен;
Страшись народ к победам приучать.
Чтоб в слабости своей он признавался,
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Чтоб он тебя не сравнивал ни с кем 
И почитал нуждою — принужденья: 
Умей отважно пользоваться всем,
И не проси никак вознагражденья! 
Народ ребенок:— он не хочет дать.
Не покушайся вырвать,— но украдь!—

Абайда нәбәрі 20 жол, орысша текстің кей жері дэл- 
ме-дэл аударылып, баска жолдарынын, мазмұны ғана 
сақталған.

Осы өлеңді Абай өзі қазақ өміріндегі ел билеушілер- 
дің іс-әрекетін, мінез-құлқым жақсы білетіндіктен, со- 
ларға ақыл-кеңес, насихат ретінде жазған деген пікір 
айтылып келді. Сөз жоқ, Абай Лермонтов поэмасында- 
ғы Измаил бидің сөзінен өзі жақсы білетін қазак би-бо- 
лыстарының мінезіне үіідестік тапкандықтан соған са- 
рындас өлең тудырған. Онысы кейбір тұстары сөзбе-сөз 
аударма болып келсе де, тұтастай алғанда тың шығар- 
ма болып шыққан.

Және де, Абайдың алғаи тұсы поэмадағы кейіпкер- 
дің, яғни Измаил бидің айтқан сөзі болғандықтан, соның 
мінез-құлқын, ой-ниетін танытатындықтан Абайдың ті- 
келей өз ойы, өз көзқарасы деуге келмейді.

Мысалы, «Жұрт — бала, ешнәрсесін тартып алма, 
Білдіртпей ептеп алған залалы жоқ»— деғенді (түпнұс- 
қада: «Народ ребенок, он не хочет дать, Не покушайся 
вырвать, но украдь»), немесе «Кейбірін кауыптандық 
мінін тауып», «түпнұскада: чтоб в слабости своей он 
признавался» дегенді Абайдың атынан айтылған акыл- 
кеңес демей, әккі болған, айла-тәсілді көп білетін ел 
билеушінің (Ызмаил би) ойы десек нанымды, кисынды 
болып шығады. Ал осындай ел камын ойлаудан, адал- 
дықтан гөрі айлаға, арамдыкка, айбат көрсетуге көбі- 
рек бейім болуды насихаттайтын сөздерді Абайдың өз 
ойы десек, онда тек кекесін, келемеж түрінде айтылған 
дер едік. Бірақ өлеңде мысқылдап айтудан ғөрі байып- 
ты, салмакты түрде сөйлеу әлде кайда басым жатыр.

Сондықтан Абайдың өлеңіндеғі ел билеудің жолы, 
амал-тәсілдері туралы ой-пікірлер тура мағынада ка- 
былдауға лайык сөздер болып шығады. Ал сонда ел би- 
леушіғе амал-айла, өз жеке басына пайда ойлауды үй- 
рететін сөздерді қалай түсінбек керек? Болыс-билердің 
жағымсыз мінездерін катты шенеп сынайтын, «Болыс 
болдым, мінеки», «Мәз болады болысың» сыяқты өлең- 
дер туғызған Абай бұл тұста аяғын шалыс басқан дей- 
міз бе әлде? Әрине, дей алмаймыз. Үйткені, Абай, бұл 
өлеңді Лермонтов поэмасындағы айлакер бидің сөзде-
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рін оқып отырып, соның әсерімен шабыттанып жазған 
ғой. Осыны ескерсек, бәрі. де түсінікті болып шығады.

1957 жылғы жинаққа кайта оралсақ, М. Әуезов жәй 
әншейін сыртта жүріп редактор бола салған жок, текс- 
толоғиялық жұмыстың барысында, қолжазбалар мен 
бұрынғы басылымдар салыстырылып тексерілгенде ал- 
ты ай бойы үзбей басы-қасында болды. Мұқан Акаде- 
мияға, өзі қызмет істейтін сол кездеғі Тіл және әдебиет 
институтына бейсенбі сайын тацертеңгі 9-да келіп, түс- 
ке дейін болып жүрді. М. Әуезов 1957 жылғы жииақты 
әзірлеу үстінде бұрынғы басылымдар мен белгілі қол- 
жазбалардың калай салыстырылып, тексерілгенін өзі 
үнемі қарап, қадағалап жүрді, және әр түрлі оқылатын 
сөздердің қай нұсқасы алынатынына үлкеп мән берді. 
Мұкаң басқарып өткізген осы отырыстарға Әлкей Мар- 
ғұлан және басқа академияның ғалымдары катысып 
жүретін. Бір ғана мысал келтірсек, Әлекең (Марғұлан) 
Құдашевтің қолжазбасы деп аталған өзі Ленинград ар- 
хивінен тапқан Абайдың бір топ өлеңдерінің тексі тура- 
лы айтып, «Қан сонарда бүркітші шығады аңға» де
ген өлеңіндегі «Тастан түлкі табылар аңдығанға» деген 
сөздер «Таудан түлкі табылар аңдығанға» деп жазыл- 
ған екен, анык дерегі бар сөз ғой, кітапқа солай беріл- 
гені жөн деген еді. Сонда Мұқаң үлкен білгірлік таны- 
татын пікір толғады. «Тастан түлкі табылар»— деген 
барлық кітаптарда және негізгі қолжазбаларда бар, әб- 
ден қалыптасқан, ел білетін орныкты сөз. Оны өзгерту- 
ге бір көшірме колжазба, нактылы дерек-ау дегенмен 
жеткілікті дәлел бола алмапды» деді. Қырдың түлкісі 
болады, далада жүреді, ол да қысталанда бой тасалай- 
тын жерін сағалай жүреді. Таудың түлкісі болады, тас- 
тың арасында жүреді. «Тас» деген сөздін өзінде «Тау» 
деген ұғым және бар. Бірақ «тау» дегеп жалпылама 
сөз, «тас» деген сөзде поэзкяға тән нактылык бар. Абай- 
дың сөзді дәл тауып, айтканын көзге елестетерліктей 
етіп көрсетуге жүйріктігі осы бір сөзінен-ақ байкалып 
тұр деді. Бірақ ана «таудан түлкі табылар» деген де 
бар екенін комментарий (түсініктеме) бергенде айтса 
болар еді. Баскалар түгел осы пікірді құптады.

Тагы бірде «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» жырының 
Әлкей Марғұлан Потанин архивінен тапқан бір нұсқа- 
сы Абай шығарған, Абайдың сөзі деуге лайық па деген 
мәселе төңірегінде бірталай әңгіме болды. Сонда Мұ- 
кан: «Қозы-Көрпеш — Баян-сұлу» жырының ең әдемі 
нұсқасы Шөженікі ғой, оны Мәшһүр-Жүсіп жазып ал- 
ған. Онан соң Жанақтың нұсқасы бар (Мекен іздеп, жі-
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гіттер, кел кетелі» «деп басталатын» алғашқы шумағын 
Шокан Уәлиханов келтіреді). Бірақ ол сақталмаған. Ке- 
йін Бейсенбай ақын соның аяғын біраз өзгертіп айткан 
деп саналып жүр. «Қозы-Қөрпеш — Баян сулу» жыры- 
ның 1936 жылы мен бастырған нұсқасы осы,— деді. Тағы 
бірнеше нұсқа туралы айта келіп, осы жырдын, өзгелері- 
нен артықша қасиеті байқалмайтын бір нұсқасын Абай 
шығарған деуге жеткілікті дәлел жоқ деген байламын 
түйіндеді. «Қозы-Көрпеш — Баян-сұлу» поэмасының сол 
нұсқасын Абайдың сөзі болар деген болжам-пікірді ал- 
ғаш айтқан Әлекеңнің өзі де ол кезде ашық пікір тала- 
сына барған жоқ. Ал бүгін «Қозы-Көрпеш — Баян су
лу» жырының сол нұсқасы Абайдікі деген пікірді оның 
тілін, стилін тереңдеп зерттеп, ғылыми талқылаудан өт- 
кізбей-ақ нағыз ақиқат деп санаушылық қайтадан бел 
алғанын көрдік. Сонда бұл Абай мұрасын көбейтуге ұм- 
тылғандық па?

Абай шығармаларының катарын калайда молайтуға 
тырыспайық дегенді Мұхтар Әуезов осындай орайда айт
кан болатын. Мұхтар Әуезов «Абай жайын зерттеушілер- 
ге» деген мақаласында өз пікірін айрықша қадап айт
кан; «Абай сөзі деген сөз бірак сөз болса да, Абайша 
шықса, жарасар, Абайдың Абайльіғы да сонда шығар. 
Осы Абай өлеңдерінің санын көбейтейік деп өзеуреген- 
ше, бар сөзінің кенеуін кетірмейік деп көбірек ойлана- 
йык. Абай сөзін көбейтеміз деп, көбік етіп алмайык»*-

* М .  О. Ә у е з о в .  А б а й  К ұ н а н б а е в . 2 4 7 -б ет .
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Сөз соңы

Абайдың ақындық әлемі, өнерпаздық өнегесі, поэзия- 
дық туындыларының мазмұны-мағынасы, сыр-сипаты, 
көркемдік өзгешелігі жайында бір еңбекте жан-жақты 
толык, баяндау қиын. Біз Абай шығармаларын оқып, 
түсіну үшін оқырмандарға қажетті деғен неғізғі мәсе- 
лелерді қамтып, өз ой-түйіндерімізді бір жүйеге келті- 
ріп, көпшілікке ұғымды тілмен айтуға тырыстык. Алай- 
да Абай шығармаларындағы өмір шындығы, ақынның 
адамғершілік мақсат-мұраты, суреткерлік шеберлігі се- 
кілді немесе жалпы поэзия табиғатына қатысты күрделі 
мәселелерді де аттап өтуді жөн көрмедік. Өйткені Абай 
поэзиясының терең мәнін, көркемдік қасиетін, нәрін 
жеңілдетіп айтылған сөзбен жеткізуғе болмайтыны анық 
кой. Қай мәселені қозғап, кандай шығарманы сөз кыл- 
ғанда да, Абайдың өз заманында ең озат ой-пікірлердің, 
идеялардың жаршысы, халыкты ағарту, жастарды ең- 
бекке, ғылым-білу үйренуғе баулу үшін күрескен қай- 
раткер болған үлкен ақындық тұлғасын ашып көрсету- 
ге күш салдық.

Зерттеушінің, оқырманның да ең басты мақсаты — 
Абай шығармаларының мазмұн-мағынасын, тағлымдық 
мәнін, көркемдік қуаттылығын неғұрлым тереңірек та
ну, сезіну екені анық. Абай поэзиясы туралы ой түйіп, 
пікір қорыту үшін әр оқырман алдымен ақынның өз сө- 
зіне зер сала үңілу қажет. Сонда бір сәт айналадағы 
өмір-болмыс туралы Абайша ойлап, өмір шындығын, 
тіршіліктің мағынасын, адамның қоғамдағы орнын, поэ- 
зияның қадір-қасиетіи Абайша сезінгендей болса, ақын- 
ның сөзі оқырманның ой-сезімін қозғап, оған шығарма- 
ның әсер-ықпалы күшейе түседі.

«Кімнің ойын, сөзін ұғып-түсінсең, сопымен өзіңді 
тең сезінесің» дегенді Гете «Фауст» атты шығармасын- 
да теғін айтпаған ғой.

Поэзиялық шығарманы, өлеңді оқу, зейінғе алудағы 
ең құнды нәрсе — алдымен әркімнің өз түсінігі, өзінше 
сезінуі екені даусыз. Ақынсөзінен эсер ала білетін адам- 
ға осы еңбектің аз да болса себі тиер деген үміттеміз.
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