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СӨЗ БАСЫ
Көркем әдебиет, оның ішінде поэзия — өнер дүниесі. Ал
бүл дүние әсемдік, үйлесімдік, көркемдік деген сипаттарымен
өнер аталады. Сондықтан да “өнер” деген жерде “көркем ”
деген анықтама сөз қоса жүреді. Көркемдік — кең ұғым.
Әсіресе поэзия әлеміне келгеңде, ол тек “сыртқы сұлулықгың”
көрінуі емес, яғни өлең қызыл сөздің жиынтығы емес, ең
алды м ен, ғы лы м тілім ен ай тсақ, м азм үн мен түрдің
сәйкестенуі, түсіндіре айтсақ, ақынның білдірмек ойына
(поэтикалы қ идеясы на) оны беретін тілінің сай келуі.
Поэзиядағы көркемдік —тіл деген қүбылыстың (қүралдың)
адам баласының өміріндегі құдіретін, күшін көрсететін белгі.
Д ем ек, осы белгі қандай тәсілд ерм ен , тілдің қандай
зандылыктарымен жүзеге асады, қай ақын қалайша жүзеге
асырады деген сүрақгар алдымыздан шығады. Бұл сауалдың
ақындардың ақыны, “қазақтың бас ақы н ы ” Абай тіліне
келгенде қойылуы әбден заңды.
Абай тілін зерттеу —
бүгінде қазақ филологиясы ғылымының ауқымды сатасы
болып калыптасып отырған абайтанудың өз алдына маңызы
зор бір тармағы. Абай тілін танып-таныту саласы өзінің
зерттеу нысаналары мен әдістерін, сондай-ақ жеке және
жалпы мәселелерін біршама анықтап, бір алуан еңбектер
үсынғанымен, әлі де арнайы жүргізілетін зерттеулердің
қажеттігі даусыз. Солардың бірі — үлы суреткердің сөз
ө рн егін тіл білімі тұрғысынан тану. яғн п ғы лы м ны ң
“лингвистикалық стилистика” деп аталатын саласы бойынша
талдау деп білеміз. Бүл сипаттағы ізденістер енді-енді
басталып отыр. Осы кітап сол бастамалардың бірі болмақ.
Көркем әдебиетте, оны ң ішінде поэзияда сөз әрдайым
тура (жалпы тілдік) мағынасында жүмсалмай, әр алуан
мақсатта қүбылып, өзгеріп, қосымша реңк үстеп, негізгі тілдік
м ағы насы н ауы сты ры п немесе тары лты п, я кеңейтіп
қолданылып жатады, бірақ бүл құбылулар бейберекет емес,
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тілдің белгілі бір зандылықтарымен, нормасымен жүзеге
асады. Лингвостилистика кдлам иесінің осы зандылықгармен
дүниеге әкелген “әсем бұйымдарын” зерттейді. Осы себеггген
біз бұл еңбекте ұлы ақынның “өткірдің жүзі, кестенің бізі —
толғауы тоқсан қызыл тілімен” салған өрнегін тіл маманы
танымымен тадцауды мұрат тұгтық.
Әдетте бір нәрсені, айталық, ақы н ны ң тіл көркемдігін
зерттеуде негізінен үш түрлі тәсіл қолданылады: бірі —
зерттелетін объектіні, мысалы, сөздерді, сөз тіркестерін,
ұйкдсты, өлшемді т. б. тауып, жүйелеп көрсетіп беру (орысша
описание), екіншісі —таддау (орысша анализ) — зерттеген
объектілердің, айталы қ сөздердің, тіркестердің т. б. өр
ы ң ға й д а ғы қ ы зм е т ін т ал д ау . Ү ш ін ш іс і— т ү сін д ір у
(интерпретация) — мағъшалық күбылыстарды тусіндіру. Осы
тәсілдердің ішінде біздің көбірек ден қойғанымыз — соңғы
екеуі болды. Бұл үшін, әрине, бірінші амалға да жиі барып
отырдық.
Сөз жоқ, бұл шағын еңбекпен Абайдай алыптың тілін
зерттеп тану тамамдалмайды. Суреткер тілін танудың біз
бармаған қырлары әлі де аз емес екенін айгамыз, ол қырлар
(зерттеу аспектілері) жеке таны мды қ ізденістермен қатар,
көркем тілдің жалпы теориялы қ мәселелеріне де қатысты
болатьш ын ж әне айтамыз. Бұл — алдағы шаруалар, бізден
кейінгі зерттеушілердің, әсіресе жас талаптардың қолына
алатын иіілікті ісі деп білеміз.
Үсынылып отырган жұмыста сөз болтан такырыптар едәуір,
бірақ соларды мазмұнына кдрай былайша топтастырып
бердік. Әуелі “Абай тілі” деген ғылым тармағының зерттеу
ны саналары н аныкдап алуға тура келді, бұл орайда жалпы
поэзия тілін танудың мақсат-мүраттарын сөз ету де кджет
болды. Бұған “Абай тілін танудың қырлары” деген тарау
арналды.
П оэзия гимаратының негізгі “кірпіші” — сөз. Сөздің үш
түрлі: 1) тура немесе номинативтік, лексикалық, 2) ауыспалы,
3) символдық магыналарын ақьш Абай қалай жұмсады
дегеннің сырына үңілу керек болды. Ол ұшін кітапзъщ “Сөз
— өлеңнің аркдуы” деген тарауы жазылды.
Ақын ө з іт ң айтпақ ойына тілінің әрі сай, әрі әсем, әсерлі
больш шығуы үшін керекгі тәсілдер мен сөздерді тандайды.
Бұл таңцаудың бір ұшы көркемдік талабында жатады. Абай
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сөздерді не үшін тандады, кдлай тандады, тандаған сөзін
кзлайша жаратгы — бұған “Сөз таңдау” деген тарау арналды.
Көркем тілде, әсіресе поэзия тілінде сөздің мағьшасьш
түрлендіріп қолдану—бірден-бір кджетгі шарт. Бұл — көркем
сөз дүниесі жиі жүгінетін амалдардың бірі. Абайдың сөз
құб ы лту ш е б е р л іг і ж ө н ін д е г і т а л д а у л а р ы м ы з б ен
ойларымызды осы аттас тарауда ортаға салдық.
Тілдің әсемдік құдіретін өлең үнінің құлақкд жағымды,
тілге икемді келуі, яғни сөздердің әуен жагьшан бір-бірімен
үндесуі, өлеңнің тұгас өн бойындағы мақам гармониясы да
танытады. Абай өлеңдері тұнып тұрған “м узы ка” Бұл
жайында “Сөз үндестіру” тарауында әңгіме болады.
Абай — ақын ғана емес, прозамен де кэлам тарткдн суреткер.
Абай прозасыньщ тілі көркемдік тұрғысынан кеңінен сөз
болған емес. Сондықтан зерттеуіміздің бір өзегін “Кдра
сөздердің” стильдік-тілдік болм ы сы на бұрдық. М ұнда
кдламының көркемдігімен кдтар, кдламгердің өзге түстардағы
шеберлігі сөз болады, яғн и қазақты ң ұлтты қ іілін дегі
публицистика мен ғылыми және теологиялық (діни) әдебиет
ұлгілерінің алгашқы нормалары талданады.
Ең соңында Абай салған тілдік- стильдік жаңа арнаны ң
ж алғасы н т ап қ ан ы н әң гім еледік. Ол үш ін Ш әк әр ім ,
Сүлтанмахмүт, Ілияс, Қасым ақындардың тіл өрнегінен
мысалдар келтіріп, ішінара талдаулар жасадық. Бұл тарауға
“Абай тілінің тағылымы” деп ат қойдық.
Бүл ең б ек п ен т ан ы су үстін де о қ ы р м а н н а н м ы н а
ескертпелерімізге қүлақ асуларын өтінер едік. Ж ұмысымыз
ең алдымен ғылыми зерттеу болғандықтан, жазу стилімізде
біраз “икемсіз” сөз қолданыстарына орын беруге тура келді.
М ысалы, “өлең ж асау”, “өлең қүрау немесе күрастыру”
дегендерді кездестіресіз. Әдетте кдзақ өленді жасады демейді,
өлең жазды, өлең шығарды дейді, ал өлең қүрылымын сөз
ету керек болтан тұста еріксіз жасау, күрау, қүрастыру
етістіктерін қолдандық, өйткені қүрылымды шығармайды,
жазбайды, жасайды, құрайды, құрастырады. Бүл сияқты
“ с ір е с к е н ” с ө з д е р ім із б ен т а за ғы л ы м и т е р м и н д ік
“оры сш ы лдау” сөз қолданы стары м ы з қалы ң оқы рм ан
қүлағына ж атықтау тиюі үшін кейде ж ақш а ішінде оларды
“жалпақ” тілге аударып (дәлірек айтсақ, шамамен түсіндіріп)
оты рды қ ж әне, керісінш е, жаңадан кдзақша ұсынылған
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ғылыми термин іміздің күні бүгінге дейін жиі қолданылып
келген орысша (интернационалды қ) баламасын да жақш а
ішінде кейде көрсетіп отырдық. Текстің жазылуы бойынша
ескертеріміз ж әне бар. Талдау барысында өлең тармақгары
(жолдары) “өлеңш е” жазылмай, жол бойында қатарынан
ж азы лы п берілді, бірақ әр тар м ақ бас әріптен басталып
ж азы лған ды қтан , ара ж іктерін айы ру м үмкіндігі бар
екендігін ескертеміз. Ал өлең н ің тарм ақ, ш умақ, үйқас
сияқгы құрылымдық бөліктері сөз болған тұста өлең тексі
“өлеңш е” берілді.
С ондай-ақ өлең тексі мен өзіміздің баяндау тексіміздің
жігін айқьш көрсету мақсатымен араларына сызықша қойып
отырдық (ол, әрине, төл сөз бен автор сөзі сияқгы ережеге
бағы нды ры лған сы зы қш а емес, “стильдік” деп аталатын
ты н ы с белгісі). М ы салға ал ы н ған тек ст іш ін ен тек
талданатын объектілер: сөздер мен тіркестер, қосымшалар
м ен жеке ды бы стар сияқты лар ғана курсив деп аталатын
шрифтімен берілді. Әр өлеңнің тексінен немесе бір өлеңнің
әр ж ерінен бөліп алып қатары нан көрсетілген тармақтар,
үзіктер, фразеологизмдер т. б. бір-бірімен қосылып кетпесі
үшін көп нүктемен ажыратылып берілді.
С өйтіп, бүл ескертпелерім із ғы лы ми ж ән е тан ы м ды қ
мақсатпен жазылған осы жүмысты әдебиет пен тіл танушы
м ам андар ғана емес, қалы ң ж үртш ы лы қ та оқиды деген
үмітімізбен айтылды. С онды қтан қазы м ы з — оқы рм ан
қауым: ең алдымен, “өлеңге әр кім н ің -ақ бар таласы ” деп
А байдың өзі ай тқандай, “іші алты н, сырты күміс сөз
ж ақсы сы н” ұсынып келе ж атқан бүгінгі ақын-жазуш ылар
кдуымы, ғылымның әр сөзін қадағалап отырушы ғалымдар
ортасы , одан қалды, п о эзи я -өлең атты құдіретті дүниені
жанымен кдлап, жүрегімен кдбылдап оқитын, оның ішінде
А байындай үлтты қ м ақтаны ш ы н сүйсіне оқиты н қалы ң
жұртшылық. Егер Абайдың классикалы қ биіктен көрінген
тілі жайында ж алпы лай айтылған м адақ сөз емес, талдаптаратқан ғылым сөзі керек болса, оқы рман қауымнан осы
еңбекті соньщ бір үзігі деп кдбылдауын қалаймыз.
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АБАЙ ТІЛ ІН ТАНУДЫҢ ҚЫ РЛА РЫ
Абай — кдзақтың бас ақыны.
(Ахмет Байтүрсынүлы)
Біздің бұл еңбегіміздің тақырыбы — Абай өлеңдерінің
тілі, дәлірек айтсақ, тіл өрнегі, сөз кестесі. Демек, алдымен,
ө з е к т і ә ң гім е м ізд і б а стам ас б ұ р ы н , н а қ ты зер т те у
нысанамызды көздеп алсақ, талдайтын материалдарымызды
іріктеп, анықтап алсақ дейміз. Ол үшін поэзия тілін жеке
бөліп зерттеудің кджеті қандай болмақ? Зерттелсе, қай
қы ры нан келу керек, қандай мақсат көздеу керек деген
мәселелерді айқьшдап алу керек болар. Өлең тілін зерттеуде
назарға алынатын негізгі объектілер неменелер ж әне осы
мәселелер жайында ғылым не деп келді деген сияқгы сұрақгар
да көлденең тартылады.
Ж оғарғы сауалдарға филология ғылымы мен оны ң тіл
білімі саласы жауап іздеп, өлең тілін жеке-дара әңгіме етудің
қажеттігін дәлелдеген болатьш. “Прага мектебі” деп аталған
лингвистикалы қ бағыттың өкілдері өлең тілі дегеніміз бір
төбе де, әдеби тілдін кдлған қолданыстары (“практикалы қ
стильдердің тілі”) бір төбе деп бөліп қарайды 1 Бұл —жаны
бар тезис, өйткен і поэзи я — көркем дік әлем ін ен . Ал
көркемдікке ие болу үшін мұнда тіддік-көріктеу құралдарының
айрьпсдіа қалыпта қолданылуы шарт. О ның үстіне өлең
техникасына, яғни өленді жасауға (жазуға, шығаруға) қажет
ұйқас, ырғақ, шумақ, шоғыр (тирада) сияқтылар поэзия
дүниесін көркем сөздің өзге түрлерінен: көркем прозадан,
драматургиядан, көркем публицистикадан бөліп түрады.
Көркем шығарманы, айталықөленді, түгас бір эсгетикалық
дүние деп кдрастыратын болсақ, оның айтпағын (мазмұнъгн)
білдіретін құрал — п о э т и к а л ы қ т і л і н тану қажет.
П оэтикалық тілдің жақсы көрінетін жері — поэзия, өлең —
жыр. Өлең — тілмен берілген контекст, демек, сол контексгегі
1 "Прага м ек тебі” — о баста, 1926 жылы, В .М атези ус сияқты
чехословак тіл мамандары үйы мд астырған үйірме негізінде пайда болған
лингвистикалық бағыт. Кейін бұл бағыткд Н .С.Трубецкой, Р.О .Якобсон,
Г .О .В и н о к у р , Е .Д П ол и в ан ов , Б .В .Т ом аш ев ск и й , Ю .Н .Т ы н ян ов,
Л .В .Щ ер ба , И .А .Б одуэн де К уртенэ сияқгы орыс ғалымдары да ден
қойған.
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көркем құралдардьщ көршісш зерттеу кджетпп туады, жалпақ
тілмен айтсақ, ақынньщ көркемдік сөз кестесін тану мақсаты
түрады.
Әдетте тіл — адамдардьщ бір-бірімен жасайтын кдтынас
қүралы болып табылады дейміз де, оны ң осы қызметін
көбірек сөз етеміз. Ал тіл — сонымен қатар эстетикалы қ
құрал, көркем дүние құралы. Тіддің бүл екі қызметі бірбірімен тоғыспайтьш екі бөлек нәрсе емес. Керісінше, тілдің
поэтикалы қ қызметі коммуникативтік (қатынас құралы
ретіндегі) қызметіне негізделеді, сонымен қатар ол тілдік
тәсілдердің өнерге тән эстетикалықжәне әлеуметтік-тарихи
заңдылықтарға бағынған ж аңа әлемін ж асайды 1 Демек,
негізінде қары м -кдтынастық жүк аркдлағанмен (көркем
шығарманы жазушы, ақьш өзі үшін жазбайды, өзгелер
оқы сы н деп, өзгелерге ойьш білдіру үшін жазады ғой,
сондықган бүл да кдрым-кдтынас), көркемдік-поэтикалық
қ ы зм е т атқар у ға к е л ге н д е, о н ы ң ө зін е т ә н т ә р т іп зандылықгары болады, тіпті әдеби нормадан ауытқитын
“орынды қы ңы рлықтары ” да табылады. М іне, бүлар өлең
тілін зертгеудің өзіндік қырларынан келуді талап етеді.
Поэтикалық тіл әрдайым метафора, эпитет, теңеу сияқп»і
к ө р іктеу құ р алд ар ы н ы ң сан ы м ен (к ө п тігім ен ), тіп ті
сапасымен (аса көріктілігімен) танылмайды, суреткердің өз
міңдетіне алған эстетикалық талаптарына сәйкес болмысты
тіл аркділы әсерлі де бейнелі түрде көрсете білуінен танылады.
Ал әсерлілік пен бейнелілік көркем әдебиетте, оның ішінде
поэзияда әркдшан образды метафора, теңеулермен берілмей,
ешбір экспрессивтік бояуы ж о қ сөздермен немесе сөз
т ір к е с т е р ім е н б ер іл у і д е м ү м к ін . Ә ң гім е к ө р ік т е у
қүралдарының материалдык. көрінісінде ғана емес (өрине, ол
да оры н алуға тиіс), ш ы ғармада сол көркем діктің бар
болуыңда, оньщ оқырман сезіміне эсер ететіндігінде. Міне,
өлең тілін зерттеуде осы жайткд да назар аудару кджет.
С өйтіп, сөз патш асы — ө л ең н ің көркем дігін оны ң
поэтикалықтілі көрсетеді. Көркемдік дегеніміз өлең тілінің
сыртқы жылтырақгығы емес. Көркемдік, ең алдымен, мазмұн
мен кдлыптың (форманың) сәйкестігі, яғни ой м ен тілдін
гармониясы: ақын идеясын білдірген сөздердің оқы рман
1 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. П оэтика.
М , 1962. С. 155.
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сезіміне эсер ететін экспрессиялылығы мен эмоциялылығы.
Ал бұл белгілерді жүзеге асырудың амал-тәсілдері сан алуан.
Ол амадцарды тандай білу суреткер шеберлігінің сыны болмак,
Демек, поэтикалық тіл дегеніміз, бір жағынан, сөзбен түскен
әсем кестелер болса, екінші жағынан, сол кестелерді төгетін
амалдардың көрінісі.
“ П оэтикалы қ тіл” мен “өлең тілі” деген ұғымдар бірбіріне мүлтіксіз пара-пар емес. П оэтикалы қ тіл тек өлең
тексінде емес, қара сөзде де, ауызекі сөйлеу барысында да
оры н ала алады. “ П оэти калы қ” деген анықтауыш тіл
көркемдігінің, дәлірек айгсақ, көркемдік үшін қолданыстьщ
биігін, идеалы н білдіреді. С он ды қтан өлең біткеннің
барлығында поэтикалық көрініс тұнып тұрмайды. Көріктеу
кұралдары қолданылған текстің өзінде өрдайым мазмұн мен
кэлыгггың сөйкесіігі бола бермеуі мүмкін, демек, текст әсемдік
биігінен көрінбеуі ықтимал. Өлең тілін сөз етуде бұған да
көңіл қою керек болады.
Өлең тексін таддауда жеке сөздерді нысанаға алу — белгілі
бір поэтикалы қ (стильдік) жүк арқалаған сөздерді айырып
тануға алып барады. Ал сөздің жеке тұрғандағы беретін
атау ы ш ты қ (н о м и н ат и в т ік ) м ағы ң асы ж алп ы тілдік
хабарламалық (информативтік) болса, көркем өдебиеттегі,
оны ң ішінде өлең тіліндегі мағынасы өзгеше болуы мумкін,
я ғн и өлең де сөз м ағы насы а у ы с п а л ы , қ о с а л қ ы ,
б о я у л ы си п аттарда келуі заңды . М ұндайда сөз
экспрессивтік мәнге ие болып, тындаушы (окырман) сезіміне
белгілі бір эсер беретін элемент ретінде жұмсалады. Ол
сөздердің біркдтары тек осындай әсерлі, экспрессивіі мәнімен
жиі қолданыла келе түрақтала түседі де, ғылымда “поэтизм”
деп аталатын топ құрайды, бейнелеп айтсақ, оларға қазақша
“көрікті сөздер” деген айдар тағуға болар. М ысалы, кдзақ
тіліндегі ару, пәк, арзу, әз сияқгы сөздер негізінен поэзияда
кездеседі де, суду, таза, қымбатты, күрметті деген сөздердін
п о эти к ал ы қ варианты н түзеді ж ән е осы м ағы наларда
тұрақгалған поэтизмдер болып танылады.
Ал енді бірсыпыра сөздер тек сол контексте, сол өлеңнің
ііхіінде ғана ауыспалы-бейнелі мағынаға ие болады.
М ысалы, Абайдың: Сен де бір кірпіш дүниеге Кетігін
тап та, бар қалан — деген жолдарындағы кетік сөзінің
атауы ш ты қ - мағынасы “белгілі бір заттың, айталық, үй
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кдбырғасының толмай тұрған үңірейген тұсы” немесе “ағаш
тостағанның сынған (кетілген) жері” дегенді білдірсе, ақын
бұл сөзді осы контексте “адамдар қауымының қажет бір
мүшесі” деген ауыспалы мәнде, бейнелеп қолданып отыр.
Өлең тіліндегі жеке сөздерді зерттеу объектісі етуде тек
оларды ң п о э т и к а л ы қ
қ ы з м е т і н ғана емес,
и н ф о р м а т и в т і к қ ы з м е т т е р і н деталдауғатура
келеді. Бұл — өлеңнің мазмұны мен оны ң тілдік көрінісі
арасындағы сәйкестікті анықтауға алып барады. Мысалы,
Абай тіліндегі болыс, ояз, пысық, саудагер, білім-гылым,
медресе, қазы, би, тілмаш деген сөздер өздерінің номинативіік
тура мағьшаларында қолданылған, бұған Абай өлеңдерінің
тақырыбы (мазмұны) себепкер болып тұр. Демек, бүл топтағы
сөздердің актив-пассивтііі, өзге сөздермен тіркесу қабілетгері
ж әне образ жасауға кдтысы ж айында да әңгіме болуға тиіс.
Суреткердің, айталық ақынның, поэтикальіқтілін зертгеуде
өз алдына бөлініл шығатын дербес тақырып — ақьш ның
ө з і н е т ә н көркемдік қ о л т а ң б а с ы , мұны ғыльщда
“шығармашылық контекст” деп те атайды. Бұл орайда ақын
тіліндегі сөз-симводдарды, ни сүйіп, жиі пайдаланған
троптарды және өзге де тіл элементгерін эстетикалық кңзметге
жұмсауының приніщптерін, стильдік ерекшеліктері арқылы
көрінетін “автор образы н” аш ьш талдау қажет болады.
Б ұ л а р д ы ң ү с т ін е п о э зи я д а ғы д ы б ы с т ы қ с и м в о л и з м
немесе дыбыс арқылы жасалған образ деген де кеңінен сөз
б о л м а қ к а к е р е к . Г р а м м а т и к а н ы ң п о э зи я д а ғы үлесі
(И.Д.Благойша айтсақ, “поэзияньщ грамматикасы”) деген
қызық таіфірып зертгелер болса, поэтика саласы кдрастыратын
м әсел ел ер к ө б ей е түседі. Б ұ л ар д ы ң кө п ш іл ігі қ а за қ
ғылымында жеке-жеке арнайы сөз болмай келеді.
П о эзи я тілін талдауда о б р а з ( б е й н е л і л і к )
проблемасы басты тақырып екені мәлім. П оэтикалық образ
көркемдік қүралдармен де, стилъдік бояуы бар сөздермен де,
бейтарап (бояусыз) сөздермен де берілетін сәттері болады.
П оэтикалық образдың тілдік көрінісін зерттеу — өлең тілін
талдаудьщ бір мақсаты.
Т ек ст ің ф о н и к а л ы қ
(м у зы к ал ы қ , ә у е зд іл ік )
қүрылымын (оркестровкасын) зерттеу де кдзақ ғылымында
әлі бел алып кеткен жоқ. Бүл жөнінде ішінара З.Ахметовтың
“ Казахское стихослож ени е” (1964) ж ән е біздің “Абай
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ө л е ң д е р ін ің с и н т а к с и с т ік қ ү р ы л ы с ы ” (1971) д е ге н
монографияларымызда сөз болады. Ішінара дейтін себебіміз
мынада. Тексгің әуезділігі немесе дыбыстық эффект тек кдтар
келген сөздердің басқы ды бы стары , я болм аса өлең
ж олдары ны ң бірінш і сөзі біркелкі дауысты ды бы стан
басталы п, а с с о н а н с , біркелкі дауыссыз ды бы стан
басталып, а л л и т е р а ц и я құралуы арқылы ғана пайда
болмайды. Өлең жолдарында не бір жолдың ішінде түбірлес
сөздердің қатар келуі де өлең үнінің әсерін ерекше етеді.
Мысалы, Абайдың: Ку тілмен кулы қ сауған заңы құрсын—
деген өлең жолында ку, кулы қ сөздері кдтар келіп, дыбыс
әу езд іл ігін к ү ш ей тіп тұр. Ал бұл құбы лы с — қ а з а қ
лингвости ли сти касы н да мүлде сөз болмаған тақы ры п
объектісі. Көркем шығарма тілін талдаудағы басты объект —
сөз. Өйткені сөз поэтикалық кьізмет аткдрғанда өзінің мүмкін
(потенциалды) ж әне жасырьш жаткдн, яғни контексте ғана
көрінетін мағыналарын ашады. Өлең тілін танудьщ үлкен
бір мүраты осында дейміз.
Поэтикалықтіл әңгіме болғанда, өлең тексіндегі көрікгеу
қ ұ р ал д ар ы : т р о п т а р д ы ң к ө р ін у ін , п е р и ф р а зд а р д ы ң
қолданыстарын, теңеулердің, образды анықтауыштардың,
поэтикалы қ синоним дегендердің жұмсалуын көрсетіп,
олардьщ бейнелеуіш қызметтерін анықтау кджет, сонымен
қатар сол көркемдеуіш қүралдардың жасалу амалдарын
анықгау керек. Бүл амалдарға сөз мағынасының ауысуы
(метафоралануы ), сөздің айш ы қгы мағынасы (орысш а
“фигуральное значение”), фразеологиялык тіркес күрап, оглн
поэтикалықөң беру сияқгылар жатады. Осыларды кдрастыру —
ақы н н ы ң п оэтикалы қ тілін зерттеудің лингвистикалы қ
объектілерінен саналады.
Өлең тіліндегі сөздің экспрессивтік-мағьшалық бояуларьш
тан ы ту , сө зд е р д ің т ір к есу б ар ы сы н д а б ер етін ж аң а
ұғымдарын, оны ң ішінде контекстік, кейде окказионалды қ
ұғымдарын көрсету, синтаксистік қүрылымдағы жарыспалы
қатарлары н (варианттарын) кдрастыру — бүлар да тілдік
поэтиканьщ проблемалары.
Қоры та келгенде, өлең тілін талдауда негізгі м ақсат —
жоғарыда көрсетілген зерттеу қырларынан келіп, ақы нны ң
сөз кестесін: көріктеу қүралдары мен көркемдеу тәсілдерін
таны п-таны ту болмақ, екінш і сөзбен айтсақ, ақьін
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поэзиясының мазмұны мен сол мазмүнньщ тиідік көрінісін —
тіл д ік м ех ан и зм ін зер ттеу б о л м ақ. Ғ ы л ы м д а мұны
с у р е т к е р д і ң и д и о с т и л і н көрсетудепт е атайды.
Ж еке суреткердің идиостилін танытуда әдеби дәстүр,
көркем сөз мектебінің ұласуы, әдеби тіл нормаларының
к ө р ін іс і, а қ ы н н ы ң т іл д ік - к ө р к е м д ік ә л е м ін д е г і
ізденістері, ш еберлігі, қосқан үлесі
дегендер де әңгіме өзегіне айналады.
Міне, осы мақсат-мүраттарды көздей отырып, біз ұлы
Абайдың поэтикалық тілін хал-кдцарымызша талдап, кдзакцъщ
көркем сөзінің құдіретін қалайша танытқанын айтпақпыз.
Абай сияқгы сөз зергерінің тілін зерттеуде екі түрлі үлкен
мақсат көзделуге тиіс. Бірі — Абайдьщ қазақ әдеби тілінің
даму барысындағы алатын орны, яғни “Абай және кдзақтың
үлтты қж азба әдеби тілі” деген тақырып. Екіншісі — оньщ
тілдік-көркем дік шеберлігі, яғни Абайдың сөз өрнегі,
поэтикалық тілі деген проблема. Алдыңғысы — кдзақ әдеби
тілі курсының үлкен бір бөлігі, өйткені Абай дайъш тұрған
әдеби тілді пайдаланған қатардағы қаламгер емес, ол осы
тілдің ұзын-сонар көш ін жаңа бағытка салған, тілдің даму
тарихынъщ жаңа сапалы кезеңін бастаған суреткер.
Үлттық әдеби тілдің кдлыптасу барысындағы көркем
әдебиеттің рөлі жайындағы м әселе өте күрделі, мүнда
тілдердің кай-қайсы сы на да тән бағыттармен қатар, әрбір
әдеби тілдің өзіндік жеке тарихи шешімдері болатындығын
мойьшдау кажет. Қазақтьщ үлттық жазба әдеби тілінің
қалыптасуы мен дамуы да өзге ұлт тіддерінің басып өткен
ізін жолма-жол қайталамай, өзіне тән тарихи жолъш бастан
кешірді.
Егер әдеби тіл деп қоғамны ң қолданыс тәжірибесінде
сыннан өткен, өнделіп-қырланған, яғни әр алуан нормаларьш
кргам санасы дүрыс деп кдбылдаған, әрі ол нормалары барлық
үлгілерге ортақ болып келетін тілді атайтын болсақ ж әне
ондай тіл қоғам мүшелерін топтастырушы қызмет атқаруға
тиіс екендігін мойындасақ, казакты ң үзақ дәстүрлі әрі күшті
дамыған әдеби тілі Абайға дейін көп бұрын-ақ, тіпті сонау
кдзақ казақболып жеке халық (этнос) ретінде тарих сахнасынан
көрінген кездерден өмір сүріп келгенін айтып жүрміз.
Ол тіл а у ы з ш а д а м ы п , ауызша таралып, ауызша
сакдалып келгенін, соған кдрамастан жалзтылық, ортактық,
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тұтастық, үйымдастырушылық кдсиеттерге (сипаттарға) ие
болып, нормалары едәуір кдлыптаскдн, сөздік кдзынасы бай,
көркемдік белгілері күшті дамыған әдеби тіл бодды деген
тезисті де ұсынып, дәлелдеп келеміз. Бұл тілді ұлтгық кезеңге
дейінгі ә д е б и т і л санатьш да кдрап, оны таныткдн
үлгілерді іздестіргенде, ең алдымен, мыналарды айту кджет.
Әдеби тіл статусьш тану сол халықтың мәдени-рухани
болмысыньщ, әр алуан әдебиетінің тарихын танып-білумен
тығыз байланысты. Көптеген халықгардың әдеби тілінің
қалыптасуы м ен дамуы оньщ көркем әдебиетіне кдтысты
болып келеді. С оны ң ішінде, мысалы, кдзақ әдеби тілі
алғаш қы кезеңдерінде XV—XVIII ғасырлардағы ақы нжыраулар шығармашылығымен тікелей байланысты болды.
С он ды қтан А байды ң алды ндағы сан ғасы р л ы қ қ а за қ
поэзиясының іілі өзге де үлгілермен қатар, қазақгың ұлтгық
кезеңге дейінгі өдеби тілінің ең басты сүбелі үлгілерін
танытады. Бүлардан баска билердің шешендік сөздері және
ауызша-жазбаша түрде тараған шежірелері де кдзақтьщ төл
әдеби тілінің үлгілері болып саналады. Бүлардың барлығын
“фольклор” деп аталатын халық ауыз өдебиеті мұраларынан
бөлекдүние деп санау кажет. Өйткені ақьін -жыраулар мүрасы —
авторлы, проф ессионал әдебиет үлгілері, ал фольклор —
авторсыз ж әне өзіне төн ерекшеліктерімен ажыратылатын
халықгық мұраның кдзьшасы. Бірақ екеуіне ортақ бір белгі
бар, ол — казақгың ақын-жырауларының өлең-жырлары мен
билерінің сөздері де, фольклор дүниесі де ауызша тарап,
ауызша өмір сүргендігі. Сондықтан XV—XIX ғасырлардағы
кдзақ ақьін-жыраулар поэзиясы тілін “кдзақгьщ ауызша әдеби
тілі” деп, ал фольклор тілін “ауыз әдебиеті тілі” деп бөліп
атауды орнықгырып келеміз.
Абайға дейінгі қазақтың мәдениет көгінде ж әне бір тіл
өмір сүріп келді. Ол ортаазиялық ж әне Еділ бойы мен
Кавказды мекендеген бірсыпыра түркі халықтарының да
ж азба дүниесіне қы змет етіп келген “түркі” деп аталған
дөстүрлі жазба тіл еді. XVI ғасырдың соңында жасап өткен,
кдзақгың тарақ таңбалы жалайыр руынан шықкдн тарихшы
ғұлам асы Қ ады рғали бидің “Ж ам и ат -та у ар и х ” атты
шыгармасы да осы тілде, яғни кэзақгың ескі жазба әдеби тіл
дәстүрін де дүн и еге келген . Бүл дәстүрді X V I—X V III
ғасырлардағы кдзақ хан -сұлтандарының Ресей әкімшілігімен,

Орта Азия хандықгарымен араларында болтан хат-хабарларда
және өзге де жазба кдтыныстарда пайдалантан.
Кдзақтың осындай сан ғасырлық тарам-тарамды тіл
тарихында Абайдың орны ерекше, яғни жеке өз алдына сөз
етерлік тақырып екендігі оны ң осы ұлан-асыр тіл тарихы
көшінде жаңа кезенді бастауьша байланысты. Абай кдзақгың
байырғы әдеби тілін ұлттық жазба тілге айналдырып, соның
іргетасын кдлады, онъщ даму батыттары мен принциптерін
ұсьшды. Бұл ретте Абай тілін зерттеу ұ л т т ы қ ә д е б и
т і л д і ң т а р и х ы н а барыпұласады.
Бұл тақырып қазақ ғылымында едәуір зерттеліп келеді.
Абайдьщ қазақ әдеби тілі тарихындағы орны мен қызметі
М .Ә уезов, Қ .Ж ұ б ан о в , Қ .Ж ү м ал и ев, Н .С а у р ан б а ев ,
І.К ең есб аев, С .А м анж олов, Ғ .М ұсаб аев, А .Ы сқақов,
Қ.Өмірәлиевтердің еңбектерінде жақсы көрсетілді. Сондайак, осы мәселеге біз де арнайы “Абай шыгармаларыньщ тілі”
атты монография (“Ғылым” баспасы, 1968) ұсындық. Бұл
кітапта Абай тілін көркемдік көрінісі жағынан емес, қазақ
әдеби тілінің жаңа ұ т п ы қ жазба тіл кезеңін бастау түргысынан
және XIX тасырдың Б жартысындағы қазақтілінің статикалық
күй-кдлпын көрсететін материал ретінде сөз еттік. Бұл
зертгеуіміздің жалгасы реіінде “Абай өлендерінің синтаксистік
қ ү р ы л ы с ы ” атты (“ Ғ ы л ы м ” б а с п а с ы , 1971) е к ін ш і
монографиямызды да жарияладық. Бүлардан басқа XV—XIX
гасырлардағы казақ әдеби тілі тарихына арналған кітабымызда
(“Ана тілі” баспасы, 1993) Абайға жеке тарау беріп, кеңінен
сөз етгік, оның ана тіліміздің тарихындағы орны мен еңбегіне,
қоскдн зор үлесіне тоқгаддық.
Аталган еңбектерімізде кдзақгың үлтгық жазба әдеби тілінің
кэлыптасуы, оның негізгі арналары, бұл процестегі ескі түркі
жазба дәстүрдің, оньщ ішінде XIX гасырдьщ соңғы ширеііңде
қазақ топырағында орын алған “кітаби тіл” дегеннің рөлі
сиякты мәселелерді сөз еттік, сонымен қатар мұнда осы
процестердегі Абаңдың ұстаған принципгері мен жөн сілтеген
багыттары, өлендері мен прозасының тілі арқылы тікелей
көрсеткен үлгісі, қыскдсы, бүгінгі ұлттық жазба тіліміздің
кдлыптасып, әрі карай даму барысындағы Абайдың қызметі
нақгы фактілермен талданды.
Бұл аталған авторлардан баскд да көптеген ғалымдар мен
өзге де зерттеушіпер тарапьшан кдзақ әдеби тілін дамытуцағы
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А байды ң қы зм еті айты лы п, м үм кіндігінш е әр
баяңдалғанын көрсетуге болады (М.Мырзахметов кұрастырган,
1988 жылы шықкдн “Абайтану” атты библиографиялық
көрсеткішті қараңыз, бірақ бір өкініштісі — Абайдың тілі
жайындағы еңбектер мұнда түгел кдмтылмапты, мысалы,
жоғарыда аталған, Абайдьщ тілін жеке монография түрінде
тұңғыш рет сөз еткен біздің екі кітабымыздьщ екеуі де
көрсетілмеген, сон дай-ақ ұлы ақы н ны ң тіліне кдтысты
жариялаған макдлаларымыз да түгел емес).
Демек, Абай тілін зерттеудің бірінші аспекіісі — оньщ
кдзақ әдеби тілінің даму процесіндегі орны мен қызметін
көрсету жақсы қолға алынып, пікірлер тұрақтала түскенін
көреміз. Үлы ақын поэзиясы тілін танудың екінші қыры —
поэтикалы қ сөз өрнегі де назардан тыс қалған жоқ, бұл да
танымдықжәне ғылыми әңгіме аркдуына негіз болып келеді.
Бұған алдымен әдебиеттанушылар барды.
Абайдьщ тіл көркемдііін түщыш рет кеңінен және арнайы
м о н о гр а ф и я л ы қ ең б ек ж азы п зер ттеген адам — ірі
әдебиеттанушы ғалым Кджым Жұмалиев. Ол 1960 жылы
жарияланған “ Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері ж әне
Абай поэзиясы ны ң тілі” атты кітабында алдымен Абай
өлеңдеріндегі өзінің тура м ағы насы нда қолданы латы н
сөздерді бөліп кдрап, содан соң көнерген, жергілікті сөздер
(диалекті сөздер), кірме сөздер (“ш ет сө з”), Абайдың өзі
енгізген жаңа сөздер деп көрсетіп, талдайды. Олардьщ Абай
өлендеріндегі қолданылу себептерін айқьіндайды, аз-көгтіігін
айтады, бұлардъщ ауыз әдебиеті үлгілеріндегі, өзге ақы нжыраулардағы (ғалымньщ өз термині бойынш а “тарихи
әдебиет” өкілдеріндегі), шағатай әдебиетіндегі көрінісін де
кдмтып, салыстырады. Ж умыстың келемді бөлігі Абай
тіліндегі көріктеу құралдары (Қ.Ж үмалиевтің терминімен
“поэтик тілдердің негізгі саласы”): эпитет, теңеу, троптарды
(метафора, метонимия, синекдоха, символ), фигураларды
көрсетіп, талдауға арналған. Зерттеуші бүларды түр-түрге
бөліп көрсетеді, тарихи әдебиет пен ауыз әдебиетіндегі
көрінісімен салыстырады. Келесі тарауында Абай тексгеріндеіі
и р он и я, сарказм , гипербола, литоталарды (автор бұл
терм индерді осы түрінде қолданған) ж оғарғы үлгімен
талдайды, олар кездесетін мысалдарды келтіреді, Абайға
дейінгі әдебиеттегі түрлерін береді. Қыскдсы, бұл монография
2
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Абай тіліндегі көркемдеуіш -бейнелеуіш элементтерді тауып
көрсетіп, талдау арқылы оның поэтикалы қ тілін зерттеген
тұңғыш құнды еңбек. Бұл зерттеушінің негізгі мамандығы
әдебиеттанушы болғандықган, әрине, өзі тауып талдаған
көріктеу құралдардың тілдік механизмін (сырын, амалын,
элементтерін) көрсетпеген. Ол — тіл маманы ны ң үлесіне
тиетін жүк болғандықган, монография авторы бұл міндетті
мойны на алмаған. М онографияның негізгі бөлігі Абайдың
“поэтик тіліне” арналып, қалган бөліктерінде ақынның
аудармалары, жалпы тіл туралы Абайдың көзкарасы, кдзақ
әдебиеті мен әдеби тілінің тарихындағы Абайдьщ орны деген
мәселелерге де тоқгалган.
Абайдың поэтикалы қ тілі белгілі әдебиеттанушы Зәки
Ахметовтың еңбекгерінде талданады. “О язы ке казахской
поэзии”1 деген зерттеуінде автор Абайдьщ поэтикалық тілін
дәстүр мен жаңалық проблемасына жанастыра кдрастырады.
Ақьін тіліндегі табиғат пен адамды суреттейтін эпитеттер
мен теңеулердің мейлінше анық, дәл екендігін танытады, ол
үшін “Қ ансонарда”, “Ж азғытұрым”, “ Күз” өлеңцерінің
көріктеу құралдарын талдайды. Абай тіліндегі поэтикалы қ
образдардың символдық магьшаларьш ашады. Абай ешізген
жас бүлт, кәрі жартас, тірі сөз, тентек өмір, салқын өмір,
қаращы өмір, өткен күнніңулары сияқгы фразеолотзмдердің
аударма өлеңдерінде кездесетіндігін айтады, олардьщ орысша
баламаларын көрсетеді. Ал “ Өлең сөздің теориясы ” деген
кітабының III тарауы “Абайдың тіл ұстарту өнегесі” деп
аталып, мүнда автор Абайдьщ метафорамен келген образдар
арқылы нені сипаттайтынын дәлелдейді, ұйкдсқа алынған
сөздердің поэтикалык, жүгін танытады, өткен ш ақ көсемше
тұлғасымен келген етістіктерді (шыгындап, мыгымдап деген
сияқты ) талдап, оларды эпитет деп табады. З.Ахметовтьщ
бұл зерттеулерін Абай п о эти касы н әдебиет теориясы
тұрғысьшан танытатын қүнды еңбекгер деп танимыз.
Абайдың поэтикалық тіл өрнегін сөз еткен А Нұркдтовтың,
М .Базарбаевтьщ ж әне тағы басқалардың зерттеулерін атау
кджет. Мысалы, М.Базарбаев кдзақпоэзиясы тіліндегі дәстүр
мәселесін ж ән е дәстүрлі образдарды сөз ету үстінде Абай
піығармаларына да соғады. “Кдзақ топырағындағы Абайдьщ
1Ахметов 3. О языке казахской п оэзи и (1970); Өлең сөздің теориясы.
Алматы, 1973.
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үлы ж аңаш ыдды қ орнын ж аңалы қ пен дәстүрді бір-біріне
кдрсы қою арқылы емес, кдйта жаңалықсол жақсы дәстүрлер
топырағында туып қалыптасқан деп тану арқылы көрсету
керек —дейді. Бірақ ол жаңалықгардың тілдік сипаты кдндай
дегенге қатысты талдаулар жасамайды. Бұл да дәлелді:
зерттеуші тіл маманы емес, әдебиеттанушы болғандықтан,
“жат есікті қаққысы келмегені” занды. Дегенмен бұд ғалым:
“Абай дайын сөз орайына, бұрыннан белгілі жайткд телміріп,
көп қарай бермейді” 1 — дей келіп, кейбір сөз-образдарды
ақыннъщ қалай пайдаланғанына сәтті мысалдар келтіреді.
Айқын Нүркдтов Абай шығармаларының дәстүрлік пен
ж аңаш ылдық сипатын сөз ете отырып, кейбір көркемдіктілдік фактілерді ұтымды талдайды12 Бұлардан баскд да
Абайдьщ тілге келгендегі шеберлігі жайында сөз қозғап, пікір
а й т қ а н С .М ү қ а н о в , Е .Ы с м а й ы л о в , М .Ә л ім б а е в ,
Ә.Қоңьіратбаев, Т.Нүртазин ж әне тағы баскд әдебиетіиілер
мен жазушылар арнайы мақалаларында немесе әдебиеттің
өзге мәселелеріне арналған еңбектерінің жеке бөлімдерінде
үлы ақынның көріктеу элементгері мен көркемдеу тәсілдерін
пайдалану сәттерін ж әне осы орайдағы ерекшеліктерін
қозғайды.
С ондай-ақ Қ.Ж үбанов, Н.Сауранбаев, С.Аманжолов,
І.Кеңесбаев, Қ.Өмірәлиев сияқты тіл мамандары да қазақ
көркем сөзінің көрінеу түрған ғажап фактілері — Абай тілінщ
сөз м арж андары н байқам ай түра алмады. Бұлар Абай
өлеңдеріндегі көріктеу элементтерін нақгы көрсетіп, жүйежүйеге бөліп берулерімен кдтар, кей тұстарда олардың тілдік
механизмін танытуға да барады. Бірақ бұл ізденістердің кдйкдйсысы да м онографиялы қ қалыпта жүйелі түрде арнайы
жүргізілген көлемді зерттеулер емес.
Дегенмен осы көрсетілген еңбектер мен пікірлердің бар
екендігіне, қүнды екендігіне кдрамастан, Абайдьщ поэтикалық
әлемін сөз еткенде тіл маманы ретінде назар аударатын
қырлары әлі де аз емес. Мысалы, әдебиетшілердің жоғарьща
аталған зерттеулерінде ақын тіліндегі эпитеттерді тауып
корсету бар. Ал осы эпитеттерді ақын үсынған образдың
эстетикалы қ өрісі (зонасы) түрғысынан қарастырсақ, әр
образдың өзіне тән тілдік-магыналық зандылығын іздестіру
1 Базарбаев М. Өлең — сө зд ің патшасы... Алматы, 1978. 101-6.
2 Нүрқатов А. А байды ң ақындық дөстүрі. Алматы, 1966
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керек болады. Сонымен катар осы өрістід тұрақты ж әне
контекстік түрлерін айқындау кджеттігі де туады. Немесе
ақы н тіліндегі көркемдік белгілерді жалпы тауып көрсету
бар да, ол белгілердің константты (тұрақгы) жиынын таныту
тағы бар. Қыскдсы, Абайдьщ поэтикалық қазынасын көру
үшін көз қьгрьш бір жақган емес, екі жақган салу керек, яғни
әдебиеттанушымен қатар тіл маманыньщ көзімен де кдрап,
зерттей түсетін тұстары баршылық. Бұлайша “екі қарап, бір
ш о қ у д ы ң ” құн ды лы ғы со н д а, к ө р к ем ш ы ғар м а н ы ң
микродүниесі мен макродүниесі тұтас алынғанда ғана оның
мазмұны (идеясы) мен сол мазмұнның тілдік көрінісі —
поэтикалы қ әлемі ашылады. Бұл — зерттеу барысында
қолданылар ұгымды жолдың бірі болмақ.
Сірә да, лингвистикалық поэтика бойынша зертгеулер тіл
мамандары тарапынан жүргізілетін ізденістер болмақкд керек.
Ал кдзақ лингвистері, тегі, идиостиль, идиолект (суреткердің
өзіне тән стилі, қолтаңбасы) деген мәселелерге көп жуымай
келеді. Қ азақ ііл білімі бұларды көп уақыт назардан тыс
кэддырып, оны әдебиетганудьщ қүзырына беріп келе жаткдн
сьщайы бар. Әсіресе Абай поэтикасын танытуда біз, қазақ
лингвистері, кешеуілдеп келеміз. Осы “кінәмызды” аздап болса
да ақгау үшін ұлы ақын тілінің көркемдік кестесіне оралып,
ұсынып отырған бұл еңбегімізде ты ң талдаулар жасауға,
материалом өзгеше топтастырып, оган баскдша қырынан карал,
мүмкіңдігінше өз пікірлерімізді айтуға үмтылдық. Поэтикалық
тілді зерттеудің өз ішінен туындайтьш жеке мәселелері мен
метадологиялық кьірлары бар. Біз осылардьщ ішіңде бүрынғы
із д е н іс т е р д і қ а й т а л а м а д ы қ , ж а л а ң м ә л ім е т н а м е г е
(фактографияға) бармауға тыры сты қ, сон дай -ақ талдау
фактілерін молырақ кдмтуға, оларды жүйелеуге күш салдық.
Абай м үрасы м ен то лы қ т ан ы сқ ан н ан кей ін Ахмет
Байтұрсынов түщъпп рет “Абай — кдзақгың бас ақыны” деп
берген аз сөзді аньщгамасьша көп м ән сыйғызған болса, бүл
баға тек халқы ны ң ұлы п ерзен ті А байдың азам атты қ
(демократтық, ағартушылық, гуманистік) портретіне емес,
ақьшдық, суреткерлік биігіне де берілгенін аңғарамыз. Ал үлы
акьіндықш , аскан суреткерлікті танытатьш басты белгі — тілі,
“тіл үстартып, өнер ш аш кдны” Міне, осыған тіл маманы
көзімен кдрап, әлі де Абайға арналып адда жазылар көп
монографияньщ бірін ұсынып отырмыз.
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СӨЗ - Ө Л Е Ң Н ІҢ АРҚАУЫ
Ә д е б и е т — тіл м ен ө д еб и ет.

(Мүхтар Әуезов)

Бұл тараудың атын “Сөз ж әне поэтикалы қ образ” деп
беруге де болады. Өленді өлең ететін — әйтеуір тіл, әйтеуір
сөздер жиынтығы емес, сол өлеңде белгілі бір уәжді қызмет
аткдратын сөздердің қодданысы.
Көркем ш ығармада айты лмақ ойдың теңеу, эпитет,
метафора, метанимия, әсірелеу, шеңдесліру, кдтарластыру т. б.
сияқты көріктеу құралдары мен амалдары арқылы көрінуі
ғылымда поэтикалы қ образ (бейне) деп аталады. Біздің бұл
зе р т т е у ім ізд е г іә ң гім е м ізд ің д е н іп о э т и к а л ы қ о б р а з ,
я ғн и с ө з-о б р а з ж айы нда болм ақ. “ О б р аз” деп
кдрастыратынымыз — көрікгеу элементі больш келеіін жеке
сөздер м ен сөз тіркестері. Көркем шығармада сөздің тура
мағынасыңда қодцанылуьш әдебиет теориясы а в т о л о г и я
деп атаса, бейнелі (фигуралды, ауыспалы) мәнде жұмсалуьш
м е т а л о г и я деп атайды. Мұнда талдайтындарымыз
негізінен металогияға жатады.
ПоэтикальЕҚ образ жасауда жазушы мен ақьш сөзге иек
артады. Тіл — образдың көрінісі болса, образ сол шыгарманың
и д е я л ы қ м а з м ұ н ы н ы ң к ө р ін іс і1 Ол сө з белгілі бір
экспрессивтік (әсерлі) бояуы бар сөз болуы да мүмкін,
сондай-ақ мағынасында ешкдндай әсерлі реңкі ж оқсөз болуы
да мүмкін. Бірақ соңғы топ образ жасауда стильдік жүк
аркдлап, өз бойында жасырын жаткдн қосымша мағыналық
реңктерін, ғылыми терминмен айтсақ, семаларын немесе
“тақы рьш ты қ өріс” дегенді кұрап, образ жасайды. Сөзбен
берілетін образ дегеннің өзі екі қы ры нан көрінеді: бірі —
тақы ры пты қ өріс арқылы туатын идея образы, екінш ісі —
сөз-образ. М ысалы, Абайдьщ “Өкінішті кеп өмір кеткен
ө т іп ” деп басталаты н өлеңі ф и л о со ф и ял ы қ толғаны с
болғандықган, мұнда ойшыл (адам), жан (адам), татулық,
жылмаңдық, адамдық, достық, көңілдің кешуі, өкпе сызы,
жүрек жігі, көңіл жүгі, кірлемеген көңіл деген сөздер “рухани
дүние” деген тақырыптық топ болып, “толгашан ақын” деген
1 Тимофеев Л.Н. П роблемы теории литературы. М ., 1955. С. 79.
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образды ұсынъш түр. Немесе Махамбет ақынның көп өлендері
қольша қару ұстап, ұрыс майданы на ш ыққан жауынгер
образына арналғандықган, бүларда кдру-жарақгың бейнелеуіш
атаулары: балдагы алтын құрыиі болат, толғамалы а қ
мылтық, сада к толған сай кез оқ сияқты сөздер мен ұрыссоғыс іс-әрекеттеріне қатысты етістіктер “әскери тақырып”
өрісін қүрап, күрескердің я болмаса ұрыс-шайкдстың образьш
береді.
Ал ж еке сө з-о б р аз дегенге келетін болсақ, бұл да
п оэти к ал ы қ сөз кестесін ің элем енті. М ы салы , Дулат
(Бабатайүлы) ақынның:
Көргеннің көзі тойғандай,
Топты ортадан ойғандай,
Сәулетіңнің сағымы
Бүгағына шынардың
Күнді әкеп іліп крйғандай,
Сәндісің, жаным, сәндісің, —
деген шағьш өлеңіңде бірнеше сөз-образ бар. Айталық, мұнда
шынар — образ. Ш ынар — ең биік ағаш, сондықтан оны ң
бұтағына ілінген затқа адам қолы жетпейді, сұлу қыз да
екінің бірінің қолы жете бермейтін жан. Демек, шынар —
қол жетпейтін нәрсенің образы. Сол сияқты күн де сөзобраз: кұн — нүр шашьш, айдай әлемді жаркьіратады, сүлулық
та күн сияқты нүр себеді, адам ж аны н сүйсіндіреді, демек,
күн сөзі образ үшін жүмсалған.
Сөз-образдарды Абайдан келтірсек, тіл құдіретіне тәнті
боламыз. Мысалы, оның жастарға арнап: Сен де бір кірпіш
дүниеге Кетігін тап та бар, қалан — дегенінде кірпіш те,
кетік те, калану етістігі де сөз-образдар, өйткені бүл сөздер
өздерінің тура мағьшасында келмей, беж ілі көркемдік жүк
арқалап, образдар галереясын жасап түр: мүндағы кірпіш тас
емес, адамның, жас адамның образы, кетік те бұл жерде үй
кдбырғасының немесе тостағанньщ кетііі емес, қоғам өмірінде
әр адамньщ алатын орны, атқаратын пайдалы қызметі
дегеннің образы , калану етістігі болса, бүл да өзін ің
номинативтік мағьшасында емес, ауыспалы, асгарлы мәнде
жүмсалып тұр:бұл жердегі калану — адамның қоғамда өз
орнын тауып, қызмет етуі.
Абайдан тағы бір мысал келтірейік. Жол азы к— кдрапайым
тұрмыстық сөз, ал Абай: Кеш деп кдйтар жол емес, Жол
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азығым мол емес — десе, бұл тіркес түпғалық өзгеріске түспейа қ мағына жағынан қосымш а ж аңа үнге (‘ обертонға”) ие
болып тұр: мұндағы жол дегеннің өзі метафора, ол — өмір,
осы өмірдегі ақы нны ң мақсаты, күресі, жол азы қ — сол
күресте жұмсайтын күралы, демек, соңғы тіркес сөз-образ
болып шыкқан.
З е р ттеу ш і 3 .А хм етов дұ р ы с к ө р с е т к е н д е й , А бай
өлендеріндегі жол, жартас, жүрек, соқпақ сияқгы сөздер
м етафораланы п жұмсалган сөз-образдар. Бұлар да өздері
жұмсалған контексте қосымша мағынага ие болтан обертондар
(музыка термині болыл саналатын обертон сөзі дауыстьщ
негізгі әуеніне белгілі бір реңк, тембр бояуын үсгейгін қосымша
тон-үн).
Көркем әдебиетгегі, оның ішіңде поэзия тіліңдегі сөздерді
талдаганда, “орфографиялық сөз” нысанаға алынбауы керек,
яғни жазылып көрініп (не ecrimn) тұрған сөзді зертгеу мақсатьш
емес, сол сөздің сол қолданыстағы мағыналық ерекшелііін,
Б.А Ларинш е айткднда, “мағьшалық обертондарын”, яғни
жазушыньщ не аюынның осы сөз аркэшы кдндай идеяны (ойды)
айтпақ болғанын және оқырман ол сөздің мағынасын кдндай
деп кдбылдайтынын көрсетуді көздеу керек1. Ал бұл ерекше
мағына немесе “мағыналық обертондар” сөздердің бір-бірімен
аракдтысынан, біріне-бірініңтигізетін әсерінен пайда болады
да, жазушыньщ (ақынньщ) айтпақ ойыньщ ұдесінен шығады.
Бүл жерде әңгіме лексикалық (тура) мағынасында әр алуан
экспрессиясы бар бояулы сөздер туралы емес, мағынасы
кдлыпты, жай (бояусыз) сөздер жайында.
Бірақ сөздердің кдй-кдйсысына да ерекше мағыналық реңк
қосып жүмсауға болады немесе сөздің өз бойындағы қосалқы
мағыналық реңктерді (сема деп аталатындарды) пайдалануға
болады. Тегі, поэзия — сөздің бар кдбілетін ашатьш, сөз
мағынасыньщ небір нәзік іфірларын көрсететін майдан. Мысалы,
Абай: Мен кджыған арықпын, Кдтын-бала қонағы — дегенде
“арышн, жүдеген” мағьшасындағы арыкпын деген карапайым
сөзді “дүниеден түңіжен, күрестен шаршаған, кдлған өмірінде
өзін тек жай отбасы мүшесі есебінде санаған адам” деген
метафоралық образ үшін пайдалашан. Мүнда қонақ сөзінің
қосаліфі реңкі кәдеге жаратылған, демек, бұл сөз де образ.
1Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л ., 1974. С. 36.
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Лексикалық (негізгі, тілдік) мағьшасында белгілі бір әсерлі
бояуы ж о қ сөздерді метафора-образ етіп жұмсау қазақ
поэзиясьш да бұры ннан жақсы дам ы ған әдіс болаты н.
М ысалы, К ем пірбай Бөгембайұлы (1834— 1895): Ішіне
арғын, найм ан салдым айғай — дегенінде айгай сөзінің
қалыпты лексикалы қ мағынасьш “уытгы өлең сөз” дегенге
ауыстырып, метафоралап, образ ж асап тұр. Немесе Ж анақ
ақы н (1770—1856): Шынар құлап, түбінде қалды шірік. Өз
қолы ңнан үрыға бердің күры қ — дегенінде шынар да, шірік
те, үры да, қүры қ та сөз — образдар: шынар — біртұтас
қазақ қоғамы ны ң образы, шірік —сол еркін елдің төуелді,
отарш ы лы қ күйге түскенінің образы , үры — отарлаушы
немесе езуші топ өкілінің образы, күрық, — әкімшілік, билік
тәртіітгерінің бейнесі.
Демек, бүл образдардың барлығынъщ да жасалуына
көрсетілген сөздердің мағьшалық күбылулары себеп болып
түр. “ Сөз құбылуы” терм инін біз соңғы жылдарда тіл
білімінде өз алды на жеке ш ығарылып, айтыла бастаған,
орысша “словопреобразование” деген категориялык, үгымның
қазақш а баламасы ретінде үсынып отырмыз. “С өзж асам ”
(словообразование), “сөз өзгерісі” (словоизменение) “сөз
кұбы луы ” (словоп реобразование) деген терм индердің
алғашқысы лексикология саласына жататын категорияның
атауы, екінш ісі — грам м атиканы ң объектісі, үш інш ісі —
лингвостилистика деп аталатын ғылым саласы ны ң, яғни
тілдің колданыстағы көрінісін, көркемдік к^ізметін зертгейтін
саланың термині. Демек, біздің бұл еңбекте кдрастыратын
о б ъ е к т ім із — о с ы с о ң ғ ы с ы . Ө й т к е н і п о э з и я с ө з
м ағы насы ны ң қы р-сы ры н ы ң көрінуіне, м ағы налары ны ң
жылжуына: ауысуына, толығуына, тарылуына жол ашады.
Екінші сөзбен айтсақ, сөздер поэтикальіқ қызметінде өзінің
мүмкін (потенциалды ) ж ән е ж асы ры н (“ұ ры н ”) ж атқан
мағьшаларын ашады, мағыналық кдбаттасуларға жол береді.
Сөзді әсіресе эмоциялық-бағалауьшггық қызметте жүмсауға
келгенде ө л ең тілі — б ір д ен -б ір “үлы ж ің гір а л а ң ”
Сонды қган Абай өлеңдері тілінде сөз арқЕЯЛЫ поэтикалы қ
образ жасаудың үлгілерін тану — зерттеуіміздің өзекті
тұсы н ы ң бірі болм ақ. А бай сөз арк^ллы п о э т и к а л ы қ
образдарды кдлай берді деген әңгім ені қозғаймыз. Бұл
әңгіме әсемдік әлемі туралы болмак.
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О БРАЗДЫ Ң ЭСТЕТИКАЛЫ Қ Ө P1CI (ЗОНАСЫ)
Ә с ір е қызыл ем ес д е п ж и р е н б е ң із ,
Т ү б і т е р е ң с ө з арты қ, б ір бай қ ар сы з.

(Абай)

Сөз алды-артыңда (әрине, көбінесе алдында) анықгайтьш,
айқьіндайтьін сөздермен келіп те, жеке тұрьш та образ жасай
алады. Мысалы, Абайдың: М әз болады болысың Аркдға ұлық
қақкднға. Ш елтірейтіп орысьщ Ш енді іиекпен жапкднға —
деген өлең жолдарындағы шекпен сөзінің өзі іъщ образ болып
тұр: шекпен жабу — “әкім етіп қою ”, “ауыл-ел баскдрту”
деген ауыспалы м ән де келген қолданы с. Осы іиекпен
(“әкім дік”) образын айқы ндап, оны ң алдына шенді сөзін
келгіргенде, образ одан сайын ажарланып, оқырман сезіміне
ерекше эсер беретін тіркеске айналган. Демек, образды
айқы ндап, оны әр қы ры нан танытар өрісін қеңейтетін
көріктеу құралы н әдебиеттану ілімінде э п и т е т деп
атайты ны н білеміз. Бұл терминді, Ахмет Байтұрсынов
к ө р к е й т у немесе к ө р к е й т е а й к ы н д а у деп
атаса1, Қажым Ж үмалиев халықаралық ортақ термин —
эпигепі қодданады12, Зейнолла Кдбдолов А. Байтұрсыновтың
терминін жөн көреді3.
Эпитет — адамның, заттың, құбылыстьщ бір белгісін:
сы ры н, сипатын, қасиетін атап көрсететін сөз, бірақ осы
қызметте келетін жай аньпдгауьпи сөзден эпигетгің айырмасы
бар. Ж ай анықтауыш заттың, құбылыстың, адамның өзіне
тән қалыпты сынын (белгісін, қасиетін, түрін, түсін т. б.)
білдірсе, эпитет өзі атайтын белгіні бейнелеп (образдап)
көрсетеді; өйткені бұл белгі сол заттъщ, адамньщ, кубылыстьщ
табиғи, кдлыпты белгісі емес. Мысалы; Абайдьщ: Кәрі қой
ептеп сойған байдьщ үйі, Кдй жерінде кедейдің турсын күйі?
Крра қидан орта қап ұрыспай берсе, О да қылған кедейге
үлкен сыйы — деген шумағында кәрі крй, кара кц, орта
қап, үлкен сый деген тіркестердің кәрі, кара, орта, улкен
деген аньгқтауыштары қойдың, қидың, қапты ң, сыйдың
1Жүмалиев Қ. Ә деби еттеор и я сы . Алматы, I960. 107—Ш - б б .
7 Жүмалиев Қ. Қ азақ өдеби еті тарихының мөселелері ж ән е А бай
поэзиясы н ы ң тілі. Алматы, 1960. 195-6.
3 Крбдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. Алматы, 1970.226-6.
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қалыпты, өздеріне тән белгілерін атайды, ол белгілерді
білдіріп тұрған сөздер өздерінің тура м ағы налары нда
қолданы лған , сон ды қтан бұлар эп и теттер ем ес, ж ай
ан ы қтауы ш тар. Ал А байды ң: Крірмызы қы зы л жібек
бозбалалар Оңғақ бұлдай былғайды бір дым тисе— дегенінде
қырмызы мен қызыл жібек деген сөздер бозбаланың бір
кдсиетін, белгісін атап тұрса, ол белгі адамның табиш кдсиеті
емес, сондықтан бұл жердегі қырмызы, қызыл жібек деген
сөздер ауыспалы мағынада бейнелеп айтылған эпитет
аныктауыштар.
Э питеттер т ұ р а қ т ы ,
тұрақсыз
немесе
т а в т о л о г и я л ы қ (үйреншікті,көпкдйталанатьш)және
метафоралық,
с и н к р е т т і к деп бөлінеді.
Тілдердің кдй-кдйсысында да бір нәрсенің (адамньщ, заттың,
күбылыстың, ұғымның) белгілерін бейнелеп, әсерлі түрде
атайтьш әрі сол атаумен үнемі бірге қолданылатын эпитетгер
болады. Олардың көбі өздерінің тура мағынасында келеді,
бірақ анықгап тұрған сөзімен тіркесіп, белгілі бір образ үшін
жүмсалады. Атап айткднда, образдьщ эстетикалық зонасында
о н ы ң өзін е т ә н аны қтам асы болады. Бүлар түрақты ,
тавтолошялық эпитеттер больш саналады. Мысалы, Абайдьщ
аппақет , қып-қызыл бет, қызыл жүз, тар төсек, бүраңбел,
қызыл арай дегеңдері тұрақгы эпитеттермен келген тіркестер,
ал тәтті қыз, асау жүрек, ит жүрек, ыстық қайрат, долы
крл сияқты тіркестеріндегі қыздың, жүректің, кдйраттың,
қолдың бір белгісін атап тұрған тәтті, асау, ит, долы деген
анықгауыштар өздерінің тура мағыналарында емес, ауыспалы
мәнде келіп, тұрақсыз эпитетгер болып түр, я ш и тәтті болу
барлық қыздың (жалпы адамньщ) белгісі емес, жүректің асау
болуы, ит болуы да өзіне тән түрақты белгі емес.
Міне, осы тұрғыдан келгенде, ақы нны ң кдй-кдйсысы да
эпитепікөркемдікбелгілердің к о н с т а н т т ы (түрақгы)
ж иынын да, өз кдламынан туған а в т о р л ы түрлерін де
пайдаланады.
Кдзак. поэзиясы кдй кезенде де тұрақгы эсгетикалық өрісі
бар образдарды пайдалануды көріктеу тәсілдерінің бірі етіп
келген. Ж әне бүл тәсіл — ауыз әдебиеті тілінен келе жаткдн
дәстүр. Айталық, батырлар жырларындағы образдардың көбі
кдру-жарақ, сауыт-сайман, батырдьщ өзі, оньщ аты сияқгы
ұғы м дарм ен келеді ж ән е оларды ң атаулары тұрақты
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эпитеттермен тіркесте жұмсалып, образ жасайды. Мысалы,
батырдың портретін берген жыр жолдарынан: Жауырынына
қанды көбе сыймаған — дегенді оқысақ, мұндағы канды көбе
тіркесі образ ушін жұмсалып тұр: жай сауыт емес, әрдайым
ұрыс майданында болатын батыр киетін көбе, сондықган ол
қ а н д ы эпитетімен тіркесіп, батыр портретін бейнелі түрде
сипаттап тұр.
Батырлар жырларында да, көркемдік жағынан бұл жанрмен
ілікгес XV—XVII ғасыр жыраулары тілінде де кдру-жарақ,
сауыт-сайман атаулары мен ер жігіт, ел-жүрт, түлпар сөздері
көбінесе жалаң колданылмайды, тұракты эпитеттермен келеді
ж әне ол эпитеттердің өзі бір сөзден тұратын дара да, көп
сөзддсуреттеметүріндеіікүрделідеболады. Мысалы, булгары
садақ, бұқар жай, көк сүңгі, толғамалы найза, шашакты
найза, алмас кылыш, ауыр қылыш, алтын кдлпақ, жез телпек,
а қ сүңгі дегендер жалаң эпитеттермен келсе, алдаспан ауыр
кылыш, толғамалы а қ сүңгі, алтын қүндақ ақ берен, бадана
көзді кіреуке, төрт қырлаған көк сүңгі, тобылғы торы ат,
сегіз қүлаш а қ шатыр, алты сан алаш, он екі баулы өзбек,
алты айшылық Еділ, қырық қакуіалы Қазан, тоғыз санды
торғауыт, он сандайын оймауыт, алпыс үйлі арғын деген
тіркестер д е о б р азд ы ң курси вп ен теріліп көрсетілген
константты (тұрақгы) белгілері өте кұрделі. Бұл суретгемелік
әрі образдың өсерлі болуын — экспрессиясын күшейтеді,
әрі өлең сөздердің өлшем, ұйкдс, ырғақ сияқгы кджеттіктерін
өтеуге көмектеседі.
Біздің байкдуымызша, авторы мәлім, ауызша таратан кдзақ
поэзиясы тілінде —XV—XVIII гасырлардагы акі>ш-жырауларда —
образға алы наты н сөздерді тұрақты эпитеттермен беру
көркемдеудің нормаға айналған ең бір ұгымды тәсілі болтан.
М ысалы, XV ғасырдың соңы, XVI ғасырдың алғашқы
ширегінде ж асап өткен Доспамбет жырау: Толғамалы ала
балта қолға алып, Ton бастадым— өкінбен. Тобыршығы биік
жай салып, Дұспан аттым —өкінбен. Ту күйрығы бір түтам
Тұлпар міндім —өкінбен —десе, бұл жолдардағы балта да,
жай да, түлпар да образ үшін алынған сөздер. Олар образ
больгп жұмсалуы үшін жай өздері тана аталмауы керек, образ
әсемдік, әсерлілік үшін ұсынылады, демек, осы әсемдікті,
әсерлшкті беретін аныкдамалардьщ — эпитетгердің кажеттігін
поэзия тілі жақсы сезінген.
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Белгиіі бір атаулар, мысалы, толгамалы а қ найза, козы
жауырын КУ жебе сиякты кдру-жарақаттары ғана емес, кез
келген образ болып тұрған сөз кдзақгың өлең толғауларында
әрдайым дерлік эпитеттермен беріледі. Мысалы, XV гасыр
жырауы Кдзтуганда: Жабағылы жас тайлақ Жардай атан болтан
жер. Жатып калган бір тоқты Ж айылып мы ң кой болған
жер — дегенінде тайлак та, атан да, тощпы да, кой да туған
жерді — кұтты м екеннің образын беру үшін айтылып тұр,
яғни бұл жерде әңгіме тайлақ пен атан, тоқгы мен қой
жайында емес, осылар арқылы суреттелетін “ақ ала ордасы
қонған” кдйран жұрты — өзінен кдлып бара жаткан отаны —
Еділ жұрты жайында. Осы бір “кдйран жұртының” қасиетін
суреттеу үшін жай тайлақ емес, жабагылы жас тайлақтьщ,
жардай атан болуын, ж ай тоқгы емес, жатып калган бір
тоқтының мың қой болып өсіп-өнуіне қолайлы жағдайы бар —
суы мол, ш үйгіні қалы ң м екен екенін айту үш ін қаж ет
болып тұр.
Бүл тәсіл, бір жағынан, кдзақ әдеби тілінің фразеологиялық
кдзынасын тұрақтандырып, молайтса, екінш і ж ағынан,
фразеологияльщ, модельді кдльштастырды, яғни тұрақгы
эпитеті бар тіркестерді ж асауды ң п әрм ен ді құралы на
айнаддырды.
Міне, көріктеудің осы тәсілін кдзақсөз зергерлері ұрпақган
ұрпақкд, кезеңнен кезеңге жалғастырып, сөз-образдардың
эстетикалық өрісін түрақгаңдырып, фразеология қорын біздің
кұндерімізге жеткізді. Бірақбұл қор бүгіңде штамп калпында
түгелдей актив қолданылмайтыньш білеміз.
Абай кдзақгың бай дәстүрлі (тұрақты) эпитеттерін еркін
пайдаланган ж әне оларды әрдайым дерлік образдық элемент
ретінде жүмсаган. Мысалы, Лермонтовтан ауцарган бір шумақ
өлеңінде: К ең жайлау — жалғыз бесік жас балаға, Алла
асыраған бендесі аш бола ма? Ер жеткен соң сыймайсың кең
дүниеге, Тыньпптық пен зар боласың баспанаға — дегенінде
мұндағы кеңжайлау, кең дүние дегендер түрақгы эпитеттермен
келген тіркестер, екеуінде де к е ң деген эпитет стильдік жүгі
бар қуралдар: кіп-кішкентай бесік жас нәресте үшін жайлаудай
кеңістік, ал өскен соң, кең жайлаудай бесік түгіл, кең дүниенің
өзі тарлық етеді деген идея-образды беруге жұмсалып тұр.
Абайдың көркем тілінде бұл сияқгы тұракты эпитеттер
кдншама молынан кездессе, өзі келтірген авторлықжаналары
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одан кем емес. Соны эпитеттер ұсыну үшін Абай синкретгік
амалды кеңінен пайдаланған, яғни семантикалық жағынан
бір-бірімен үйлеспейтін (тіркеспейтін) сөздерді тіркеегіруді
жүйеге айнаддырған. Мысалы, Көрмеген көп дұние көл көрінді
Кірлемеген көңілдің ашығында — дегенінде кірлемеген эпитеті
магынасы жағынан өзі анықгап тұрған көңіл сөзіне жанаспауга
тиіс, өйткені кірлейтін нақгы зат (киім, төсек т. б.) болса
керек еді, ал көңіл нақгьі зат атауы емес, дерексіз (абстракт)
ұғым атауы. Бұл жерде кірлемеген деген сөз — метафораланып,
әлі жамандық көрмеген, барлығына үмітпен кдрайтын адамды
бейнелеп атайтын образ.
С .Е сенин поэзиясы ндағы метафораларды зерттеуші
Н А Басилая мұндай метафоралық тіркестерді б и н а р м д а р
деп атайды1, яғни мағыналық өрісі мен тіркесу кдбілеттері
әр түрлі сөздердің бірі метафораланып (мағынасы ауысып),
екінш ісі м етаф оралап (қасы ндағы сөздің м ағы насы н
ауыстыртып) тіркесуі бинарм болып шығады. Мысалы,
Есенинде кездесетін руки березы, кости березы, мольба берез
дегендерде береза сөзі метафоралайтьш сөз, ал оньщ алдындагы
сөздер — метафораланып тұрғандар. Абайда да үміттің аты,
саңырау қайғы деген тіркестер бинармдар: магынасы жагынан
тіркесімдік қабілеті ж оқ сөздердің бірі мағьшасы ауысып
(am, саңырау), екінш ісі тіркескен сө зін ің м ағы насы н
ауыстыртып (үміт, қайғы) тұрған метафоралық қолданыстар.
Эпигетгер бір нәрсенің белгісін, қасиетін, сынын айкывдайтын
болгандықган, көбінесе екі-үш сөзден кұралган тіркеспен келеді.
Масалы, крізыл тіл дегеннің өзі турақгы эпитетпен келген тіркес
болса, Абай оған толғауы токран деген эпитет қосып, бұл
образдың экепрессиясын одан сайын күшейтеді.
Бізге дейінгі зерттеушілер де атап көрсеткендей, Абай бір
ғана жүрек сөзін эр алуан эпитетпен жұмсайды, олардың
ішінде жылы жүрек, ет жүрек деген бірен-сараны ғана
түрақгы эпитетпен келгендері болса, калган 14-15-сі Абайдың
өзі ұсынған эпитеттермен айтылған образдар: сорлы жүрек
асау, жүрек, жалын жүрек, үрпейген жүрек, кірлеген жүрек,
ынталы журек, жаралы болған жүрек, асыл жүрек, мүз жүрек,
сүм жүрек, ызалы жүрек. Бұлардың барлығы да образдар.
Абай жалпы жүрек сөзін 150-ден астам рет жұмсағанда, ол
1
Басияая И. А. М етафора в п оэзи и С. Е сенина / / Слово в русской
советской п о эзи и . М ., 1975.
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қодданыстардың дені “адам, адамның ішкі дүниесі, сезімі”
деген ауыспалы мағьшада келген екен.
Жүрек сөзі адамньщ өзіне тән ынталы, сорлы, жаралы,
ызалы, ауру, асыл, сүм деген сын-сипат атауларымен келгенде,
оны ң адамға қатысты образды беріп тұрғаны айқындала
түседі. Ал Үрпейген жүрек басылмай, Талапты көңіл елермес...
Кірлеген жүрек өзі үшін Тұра алмас әсте жуынбай. Жүрегім
менің қырық жамау Қиянатш ыл дүниеден — деген өлең
жолдарындағы эпитеттер жүрек сөзімен берілген образдың
эк сп р есси ясы н артты ры п, қ а за қ п о эзи ясы н д а бұрын
кездеспеген тъщ поэтикалық дүниелерді береді.
Абайдың мағынасы жағьшан бір-бірімен үйлеспейтін
сөздерді тіркестіріп, көбінесе авторлы қ ты ң эпитеттерді
ұсьшуьш (жалтаңдаған жас жүрек, мен — сынық жан т. б.
сияқгы ) Қ.Ж үмалиев орыс көркем сөзінің үлгісі, Абайға
дейінгі қазақ поэзиясы нда кездеспеген тың тәсіл дегенді
айтады. Ал мұқият іздестірсек, бұл — сонау Ахмет Яссауи
п о э зи я с ы н а н кел е ж атқ ан , ер тер ек тегі қ а з а қ ө л ең жырларынанда табылатын поэтикалық көне тәсідцердің бірі
екенін байкдймыз. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи хикметтері
тілінде қолданылатын Дүр-у гәуһар сөзін аламға сачса...
Ешітсә жан күлағы бірлә һәр йар... К үнәһім дәрдидін
дәрмәнда болдум, Бу ит нәфсім білә арманда болдум... иіиқ,
дүкәнін, күрдум..., совдай-ақ шауқшарабы, көңүлкөзі, жан
булбулы, көңүл мүлкі, тариқат базары, хакцқат дарйиасы,
ишқбағы, татиқатны(н) буракы (жүйрііі) деген тіркестерінде
бірі дерексіз ұғым, бірі дерекгі зат атауларын бідціретін сөздер
болып образ жасап тұрғанын көреміз.
Ал қазақ ақы н-ж ы раулары тілінде Абайдағыдай жиі
болмағанмен, бұл тәсіл арқылы жасалған тіркестер бар екенін
айта аламыз. Мысалы, Кемпірбайдың: Тәуекел дариясынан
бетім жудым —дегенін, Жанақгың: Қыр соңыма түсіп ап сүм
кедейлік — дегенін оқысақ, мұндағы көрсетілген эпитеттер
кэлыпты емес, авторлыққолданыстар екенін баикдймыз. Бірақ
зерттеуш і Қ .Ж ұм алиев А байда сем ан ти касы ж ағы нан
үйлеспейтін сөздермен келтірген эпитеттердің өте мол
екендігін ж әне аударма өлендерінде жиі ұшырасатындығьш
дұрыс көрсеткен1
1 Жүмалиев Қ. Кдзақ өдебиеті тарихының мөселелері. Алматы, 1960.
191-192-66.
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Абайда жүйеге айналған бұл тәсіл тек аударма емес, төлтума
өлендерінде де жиі қолданылгандығы көзге түседі. Жоғарыда
келтірілген жүрек сөзі ғана емес, кейбір ұғым атауларьш
түрлі жақган сипаттау үшін, ақын олардьщ эпитеттерін
құбылтып отырады. Мысалы, ой сөзі — философ Абайда
жиі қолданылатын объект, сондықган оның тілінде куатты
ой, ескі ой, ылай ой, ұйыктаған ой, ауыр ой деген тың эпитетті
тіркестер бар. Сөз сөзі де Абай үшін “салмақты”, ауқымды
ұғым атауъшың бірі, осы себептен қайран сөз, басалқа сөз,
түгел сөз, жел сөз, жылы сөз, бос сөз сияқты біршама кәнігі
эпитетті варианттарымен кдтар, ақын іші алтын, сырты күміс
сөз, буулы сөз, куаты күшті нүрлы сөз, жабырқаңқы сөз
деген ж аңа қолданыстарды үсынады. Бүлар семантикалық
алш ақ ұғымдардың тоғысуынан жасалғандар: жабыркду —
адамға тән сипат, әрі кетсе “адам ” м әнінде жұмсалатын
к ө ң іл сөзім ен тіркесуге бейім, ал сөздің ж абы рқаңқы
болуы — образ.
Сөз деген сөзге көп ретте Абайда тіл сөзі контекстік
синоним болып келеді. Тіл сөзі де тура мағьшасымен кдтар,
“айтылған (не айтылмақ) ой, өлең, сөз” деген ауыспалы
м ағы наларда да қолданы лған ды қтан, ақы н м ұны ң да
эстетикалы қ өрісін кеңейтеді: бұрынғы ащы тіл, кдйран
тіл сияқты ларды ң үстіне мінсіз тіл, шыншыл тіл, буынсыз
тіл, толғауы тоқсан қызыл тіл деген ж аңа эпитеттермен
келген тіркестерді қолданады.
Абайда жүрек, тіл, сөз дегендерден баскд да кө ңіі (сынык
көңіл, жанып, сынып, суынып қалған көңіл, жаралы көңіл,
кірлемеген көңіл, кара көңіл, шын көңіл, кайран көңіл,
боямасыз а қ кө ң іл), өмір (алдамшы өмір, к у өмір, асау өмір,
тентек өмір) сияқты сөздердің де эстетикалық өрісі кеңіген.
Қыскдсы, Абай ең алдымен поэтикалық образ жасайтын
тірек сөздерді активтендіреді. Жоғарыда келтірілген жүрек,
сөз, тіл, ой, көңіл, дүние, өмір сияқгы сөздер білдіретін
ұғымдар адам ны ң ішкі дүниесін, жалпы өмірді толғаған
ойш ы л ақы н н ы ң ф и лософ иялы қ объектілері. А қы нны ң
мақсаты бұл үғымдарды тек атап қою емес, оларды сан
қ ы р ы н а н с у р е тт еу б о л ғ а н д ы қ т а н , бұл а т а у л а р д ы ң
эстетикалы қ өрісі де әрі тың, әрі кең болып келген.
Ә рине, жиі қолданылатын таңдаулы сөздер ғана емес,
бірді-екілі рет кездесетін сөздердің де авторлы қ (соны)
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эпитетпен келуі — Абай тілі үшін танданарлы қ құбылыс
емес. Тың эпитеттер ақьш-жазушылардың қай-кдйсысында
да болады, бірақ оқыс көрінетін әрі синкреттік амалмен
(мағынасы жуыспайтын сөздерді тіркестіру тәсілім ен)
жасалған эпитеттердщ жүйелі түрде көрінуі Абай тілінен
басталады.Айталық, ыстыққайрат, нүрлы ақыл, жылыжүрек
дегенінде қайрат, ақыл, жүрек сөздерінің эпитеттері осы
ұғымдардың өздеріне тән қасиет емес, бірақ үш тіркестің
үшеуі де әсерлі, соны ассоциация беретін қүрылымдар, Асау
жүрек аягын шалыс басқан деген өлең тармағы бастан-аяқ
синкреттік қолданыс: жүректің асаулығы да семантикалық
үйлесімі ж оқ сөздердің “ынтымақгасуы”, аяғын шалыс басқап
деген де дәл осындай. Осы іспетгес: Куйлі, күйсіз бәйгеге Кржыды
көңілім көп шауып — деген жолдар да ақы нны ң айтпақ
идеясы ны ң астармен (метафорамен) берілгенін көрсетеді.
Көңілдің бәйгеге шабуы — соны образ, ал ол бәйгеге көңідцің
кейде күйлі, кейде куйсіз кезде түсуі де осы образды одан
сайын күшейтіп, “әр сөздің ж аңа ұнасымын тапкдн”
Тың образды одан сайын еселеп күшейту — Абай кдламына
тән сонылық. Мысалы, Жапырағы куарган ескі үмітпен Киял
қы п өмір сүріп, бос жүріппін — дегенінде ескі үміт деген
к ән ііі эпитеттің үстіне жапырагы куарған деген ж әне бір
эпитетгі еселеп келтіріп, образдың экспрессиясьш мейлінше
арттырған. Бұл қатарды көбейте беруге болады. Мысалы,
Крраңғы, саңырау қайгы ойды жеңген —десе, қайғы сөзінің
қараңгы деген эпитетпен берілуі — ты ңнан кдбылданатын
образ, яғни тъщ ассоциация, ал оған саңырау эпитетін
үстегенде, бүл образдың беретін әсері мүлде күшейіп, бүрынгы
қазақ поэзиясы жүмсамаған жаңа қолданысты көреміз
Сөйтіп, “өлең деген — әр сөздің ұнасы мы ”, деген тезис
ұсынган Абай сол үнасымның бірінтүрақгы және түрақсыз,
яғни дәстүрлі және авторлық немесе контекстік эпитеттерді
қолданудан тапкдн.
Абай өлеңнің “іші алтьш, сырты күміс” болуын кдлағанда,
ол поэзияны ң терең (көп) мәнді, аз сөзді болуын көздейді,
сондықган сырттай әсерлі көрінетін қызыл сөздерден аулақ
болу п р и н ц и п ін ұстайды . О сы себ еп тен де дәстүрлі
эпитеттерге әрдайым и ек арту өзінің ай тп ақ ойы на сай
келмей, көп сөзділікке апаратьш ын Абай жақсы сезген.
Эпитеттердің константгы турлері акынньщ жаңа идеяларына,
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я ғн и п о э т и к а л ы қ ж аң а о б р азд ар ы н а, ө л е ң н ің ж аң а
тақырыбына сай түсе бермейтшін де, олардьщ кұр жылтырақ
арты қ сөз болып шығагынын да талант құдіреті жақсы
сездіреді. сондықган Абай соны эпитеттерді молырақұсынады
ж әне ол эпитеттердің көркемдігі, әсерлілігі бұрынғылардан
артықболмаса, кем емесіігін біле тұрғанмен, кәнігі түрлеріне
құлағы үйренген оқырманға жаңа эггитеттердің шу дегенде
әсерлі болып естілмейтінін де сезеді. Сондықган “көкірегі
сезімді” оқы рм анға — “өлеңі бар өнерлі інілеріне” — өз
поэзиясы н “әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең
сөз артық, бір байқарсы з” —дейді. Н .В.Гоголь Пушкиныің
өлендері туралы: мұнда кызыл сөз жоқ. тұньгп тұрған поэзия
бар деген екен, сол сияқты Абайда да әсіре қызыл сөз жоқ,
түбі терең сөз (поэзия) бар екенін көреміз.
Ақын тіліндегі эпитетгерді сөз еткенде әрі теориялық, әрі
Абай тілін нақты талдауға кдтысы бар бір мәселеге тоқгалуға
тура келеді. Ол — етістік тұлғаларды эпитет деп тануға немесе
танымауға байланысты әңгіме. Ахмет Байтұрсыновтан кейін
әдебиет теориясын кең көлемде сөз еткен ғалым К, Жұмалиев
эпитет болатындар аддымен сын есім деп алып, содан кейін
көсемше мен өткен ш ак есімше тұтғалары дейді1 Кдзақ ауыз
әдебиеті үлгілерінде тұрақты эпитеттер жиі кездеседі дей
келіп, оған мысалдардың бірі етіп: Сары өзеннен өткенде,
Тас суындай сарқырап, Тарлан атпен Көбікті, Артынан кетгі
баркырып — деген жолдарды көрсетеді. Мұндағы барқырып,
сарқырап деген көсемшелерді эпитет деп белгілейді.
Әдебиет теориясынан оқулық жазған З.Қабдолов етістік
тұлғаларды эпитет болады деп апіып айтпаганымен, Жұмекен
Нәжімеденовтен: Тентек үн кетіп еді дауылдап бір, Аңкцы п
әр жерде бір ауыз кдпты — деген өлең жолдарын келтіріп,
ондағы аңқиы п етістігін эпитет деп табады 123* Ә дебиет
теориясымен арнайы шүгылданған 3.Ахметов те Абайдың
“ Болыс болдым, м ін екей ” өлеңіндегі ұйқасқа шыгарылған
шыбындап, қырындап, суылдап... деген етістіктерді эпитет деп
санайды5
1 Жүмалиев Қ. Қ азақ өдебиеті тарихының мөселелері ж өн е Абай
шығармаларының тілі. Алматы, 1960. 194-6.
2 Қабдолов J. Ә деби ет теориясы ны ң негіздері. Алматы, 1970.
227-6.
3 Ахметов 3. Ө лең с е зд ің теориясы . Алматы, 1973. 80-6.
3 — 473
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Етістіктің есімше тұлғасының эітатет болып келуі дау
туғызбаиды, өйткені есімшелер есім орньша қолданыла береді.
Ал көсемше тұлғалар мен аш ы қ раңдағы етістіктерді эпитет
деп санауға келгенде, пікір таластыруға тура келеді. Эпитет
(ай қ ьщ д ау )д еген гезатты ң , к ұ б ы л ы с т ы ң с ипатын,
сапасын анықгайтьш сурепі сөз (З.Кдбдолов) немесе “адамның
не заттьщ, не табиғат құбылыстарының өзгеше белгілерін
көрсету, олардьщ бейнесін оқушылардьщ көз алдына елесгету,
ой-қияльш а эсер ету үшін қолданылатын көркем сө з”
(ҚЖұмалиев) жататын болса, етісгік затгың белгісін, сипатын,
сапасьш емес, қимылын, іс-әрекетін атайды. Демек, жоғарғы
аныкдамалардың дұрыс берілгеніндей эпитет дегеніміз заттьщ
бір белгісін, сыньш, кдсиетін сын есімдердің немесе оның
орньша жұмсалтан сөздердің бейнелеп сипатгауы екен. Затгьщ
тек белгісі емес, қим ы лы , іс-әрекеті де бейнелі түрде
си патталуы м үм кін. М ы салы , М әз болады болы сы ң
Шелтірейтіп орысың Ш енді ш екпен жапкднга — дегенде
шелтірейтіп деген көсемше тұлғасы арқылы ақын әрекетгің
(“шенді ш екпен жабу” — көтермелеудің) орындалу сьшын
бейнелеп (шелтірейтіп жабу) көрсетіп түр. Бірак бұл, біздіндіе,
эпитет емес, әсерлі, бояулы етістіктің стильдік мақсатта
қолданылуы болып табылады. Шелтірейту — өз бойында
экспрессиясы бар етістік, ғылыми терм инм ен айтсақ,
ингеренттік экспрессиялы сөз. Ал көркем әдебиетте өз
м ағы насы нда ж ағымды н е ж ағымсы з бояуы ж оқ, сезімге
тиер әсері ж оқ бейтарап мәндеіі етістіктердің не мағьшасын
ауы сты ры п н ем есе қо сы м ш а м ағы н ал ы қ р е ң к үстеп
қ о л д а н ы л у ы ж и і к е з д е с е д і, бүл к о н т е к с к е қ а р а й
ажыратылатын (адгеренттік) экспрессия болады. Мысалы,
Абайдьщ: Арсыз адам арсаңдап, арсылдайды, Әр ж ерде-ақ
керегеге таңы лса да — деген ж олдары ндағы арсаңдап,
арсылдайды деген етістіктер м етаф ораланы п (мағы насы
ауысып), контекстік экспрессоид дегенге айналып тұр. Осы
жерде біз экспрессоид терминін атауға мәжбүрміз. Мүмкін,
оны кдзакдіалап әсерсөз (әсерлі сөз) деген атаумен беруге
де болар. Э кспрессоид — белгілі бір стильдік м ақсатпен
қолданылған, оқырманға эсер ететін, экспрессиялы сөздер
немесе тұлғалар, тіркестер. Ахмет Байтұрсыновтың тілімен
айтсақ, “көңіл күйінен ш ы ғы п, көңілге күй түсіретін
сөздер”
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Контексте белгілі бір жүк аркдлап, айтылмақ ойға әсерлі
үн үсгейтін сөздер тек етісліктерден емес, өзге сөз таптарынан
да, тіш і одагай, шылаулардан да табылады. Мысалы, Абавдың:
Сорлы Көкбай жылайды, Жылайды да жырлайды — деген
жолдарындағы да шылауының бүл контекстегі қызметі жай
емес: “ж ылай-ж ы лай отырып жырлайды” деген қосымш а
м ағы налы қ рең к беру үшін екі етістіктің арасы на келтіріп
түр (бұл — өте сирек кездесетін қодданыс). Демек, мұнда да
деген ілылау белгілі стильдік қызмет аткдрьш, айтылмақ
сөздің әсерін күшейтетін элемент ретінде келтірілген. Тағы
бір мысал. Абай ақын Татьянаның аузына: Көрген жерде-ақ
мен сені “Осы екен ғой — сол дедім” деген сөздерді саліанда,
яғни осылай деп Онегинге хат жаздырғанда, осы контекстегі
сол деген есімдік — экспрессоңд: “Татьянаның түсіне кіріп,
өміріне ортақгасып, ішіне толгау салған ғашығы” деген күрделі
ұғымды бір ғана сол деген есімдік бойына сыйғызып тұр.
Осы сияқты текст ішінде оқырман сезіміне эсер ететін,
белгілі бір стильдік мақсатпен қолданылған сөздер немесе
сөз тұлғалары болады. Кдзақша құбылту деп атап жүрген
троп түрлерінің, яғн и эпитет, м етаф ора, м етоним и я,
синекдоха, гипербола, литота, перифраз, эвфемизмдердің крйкдйсысы да экспрессивті (әсерлі) элементтер больш келеді.
Бүларды сол әсерлілігін е к а р ай эк сп р ессо и д деп те
атайтындығын жоғарыда айттық. Кдндай тәсілмен жасалса
да, экспрессоидтер көркемдеуіш-бейнелеуіш қьізмет аткарады.
Ал кдзақ көркем сөзінде экспрессоид болып жұмсалатын
етістіктердің мәні өз алдьша зор, айрыкща бөліп әңгіме ететін
объекгілердің бірі деп санаймыз.
Етістік — көріктеу қүралы
Есімдер сияқты етістіктер де көркем сөз тілінде, әсіресе
өлең тексінде поэтикалық-стильдік қызмет аткдра алады.
А б ай д а о й д ы ң ұсы н ы лу с и п а т ы н а қ а р а й ет іс тік
түлгалардың түрліше болып келуі, әрине, ақы н тілінің
е р е к ш е л і г і н т а н ы т п а й д ы , өй ж ен ібұлтәсілді
өзгелер де қолданады, бірақ Абайдың шеберлігін танытады.
Бұл жердегі “ш еберлік” деп отырғанымыз — мазмүн мен
түрдің, ягни айты лмақ идея мен оны ң тілдегі көрінісінің
үйлесімі.
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Әдетге өлеңде айтылмақ ой жай баяндау түрінде ұсынылса,
етістікгер көбінесе аш ы қ райдың ауыспалы ш ақ (кетеді),
өткен ш ақ (кетті, көрдім деген сияқгы ) тұлғаларымен
беріледі. Абай “ Мен жасымнан көп көрдім” деп басталатын
“Абралыға” деген өлеңінде надан адамның портретін оның
іс-әрекет, қылықгарын баяндау арқылы жасайды, сондықган
мұндағы етістікгер көрдім, көрмедім, шатылды, білмейді, не
етеді, кетеді тұлғаларында тұр. Сөзге жұйрік болса да, сауаты
жоқ, тіші мұсылманшылық шарттарын дұрыс білмейгін “Сары
ж орға” атанған замандасына арнаған сы қақ түріндегі бұл
өлеңінде ақын Абралы замандасы ны ң портретін оны ң ісәрекеттерін көрсету арқылы береді. Ол үшін етістіктің
кдлыпты тұлғаларьш пайдаланады.
Абайдың көп өлеңі констатация түрінде, яғни оқиғаның,
болмыстың, суреттің дәл солай екендігін, бар екендігін
баяндау сипатында берілгендіктен, оларда да етістіктер ашық
рай іұпғасында қолданылған. Мысалы, “Кднсонарда бүркітші
шығады аңға” деп басталатын өлеңінде аңш ы лы қ суретін
береді ж ән е оны ж ай баяндау стилімен ұсынады, бұл
констатация шығады, түра қалады, талас қылады, айқасады
деген сияқты ауыспалы ш ақ тұлғасында келсе, сипаттау
етістіктері көсемше тұлгаларымен (сымпың қағып, кррқакупап,
тісін қайрап) ұсынылады.
Қыскдсы, Абай өлендерінде етістіктің ш ақгық тулғаларын
қолдануда сол өлең ңдеясыньщ статика (бір нәрсенің кэлыпты
күйі) мен динамика (қозғалыс, қимыл, әрекет) тұргысынан
берілуіне тікелей кдтысты. Мысалы, ақьінньщ “Кдқтаған ақ
күмістей” деп басталатын өлеңінде сұлу қыздьщ портреті
статикалық планда беріжен, сондықган бұл өленңің сұлудьщ
сыртқы портретін беретін бөлігінде етістіктер негізінен ашық
райдағы , көбінесе ш ақ к атего р и ясы н а бей тарап -ады
қосымш алы тұлғамен келген: Аласы аз қар а к ө зі нүр
ж айнайды... А қш а жүз, ал қы зы л бет тіл байлайды...
Торғындай толқын ұрып көз таңдайды... Өлең екі бөліктен
тұрады: 1-бөлігі сұлу қыздьщ сыртқы түр-түсін суреттейді,
2-б өл ігі кей б ір со н д ай сұл у л ар д ы ң ( “ бұл за м а н н ы ң
қы здары н ы ң ”) ж ән е кейбір ж ігіттердің ж ағы м сы з м ін езқы лы қтары н суреттеуге арн алған . А бай ды ң ақ ы н д ы қ
құдіреті бүл бөліктің тақы ры пты қ үні алды ңғы дан мүлде
бөлек екендігіне орай етістік тұлғалары н д а өзгеш е етіп
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құрғы зады , я ғн и алды ң ғы б ө л ік те сы р тқы сұлулы қ
суретгелсеі екіниіі бөлікте ішкі сүрықсыздық (бүртаңдаған,
тыртыңдаган, ж ыртақтаган қы лы қты қы з бен жігіт)
суреттеледі, мұнда енді өткен ш ақ есімш е қолданылады.
Б ірақ мүнда да қы лы қ бар, қи м ы л ж оқ, қы з бен жігіттің
ж ағы м сы з кдсиеттері бар, әрекеттері ж оқ, дем ек, бұл да
статика.
Ал енді сүйіскен қы з бен ж ігіттің ж ар ы қ айлы ж елсіз
аулақта ж олы ғы сқан сәті сы рт қарағанда қалы пты күй
(стати ка) ретін де суреттелуге ти іс болған ы м ен , осы
т а қ ы р ы п қ а ар н ал ған “Ж ел сіз түнде ж ар ы қ а й ” деп
басталатын өлеңіңдегі етістіктер -ып жұрнақгы көсемшемен
берілген. Бұл түлға, ж оғары да ай тты қ, д и н ам и кан ы :
ты ны м сы з қозғалы сты , үздіксіз іс-әрекетті, қарқы нды
қим ы лды білдіруге бейім, ал “сөз айта алмай бөгеліп,
жүрегі дүрсіл қағып” кездескен ғашықтардың ішкі дүниесі
алай-түлей, сезімдері бір ысынып, бір суынған тынымсыз
күйде. М іне, осы ты ны м сы з күйді, “өлең қағып, бос
ш ош ы ған” жан қозғалысын беретін етістік -ып жүрнақты
өткен ш ақ көсем ш е екендігін сөз құдіретінің теориясы н
емес, табиғатын сезген ақын дөп басқан.
Абайдың көп өлеңі толғаныс болғандықган, ондағы ісәрекет, қим ы л-харекет ж ай баяндау үнім ен (тоны м ен)
берілген, яғни етістіктің аш ы қрай түлғалары қолданылған.
М ысалы, “Ж асымда ғылым бар деп ескермедім ” өлеңі —
ақындық оқу-білім кджеттігіне көзкдрасы туралы толғаныс.
А қын көңілінің бүл сыры ескермедім, тексермедім, кеш
сермедім, жек көрмедім, dec бермедім, теріс көрмедім
сы қы лды қара басы ны ң іс-әр ек еті арқылы беріледі. Бүл
ө л ең н ің сти льдік бояуы на эксп р есси вті -ы п тұлғалы
көсемш е де, философияға бейім -м ақ жүрнақты тұлға да
сай келмес еді.
Етістік түлғалардьщ өленде айтылған ойдың берілу түріне
кдрай икемделуі Абайда жақсы көрінеді. Мысалы, ақынның
ф илософ иялы қ толғауларында етістіктің -м а қ жүрнақгы
тұлғасы жиі жүмсалған. Қимыл есімінің -мак жұрнақгы
тұлғасы м етаф и зи калы қ ұғы м ны ң көрсеткіш і іспетті.
Абайдың “ Кдртайдық, кайғы ойладық...” деп басталатын екі
өлеңі бар екенін білеміз. Бірі — ф илософ иялы қ толғаныс,
ол —“Қартайдық, кдйғы ойладық, үйкы сергек” деген жолдан
37

басталатын өлеңі. Мұнда ақын адамзаткд тән жалпы кдсиетқылықгарды баяндап, “сөзді ұғарлық кісі болса, сонымен
мүндасады” Бұл өлеңдегі етістіктер бастан-аяқ дерлік -мак
жұрнақты тұлғамен берілген:
Жас қартаймақ, жоқ тумак, туған өлмек,
Таэдыр ж оқ өткен өмір кайта келмек.
Басқан із, көрген қы зық артта криімак,
Бір қүдайдан басқаның бәрі өзгермек...
Талданып отырған түлға мұнда үйқас құрайтын элемент
те болып тұр. Демек, бұл етістіктерге біршама ой екпіні
түскен деуге де болады. Ал “Кдртайдық, қайғы ойладық,
үлгайды арман” —мазмұны жағынан алдыңғы өлеңнен мүлде
б е л е к дүн и е. Бұл — ф и л о с о ф и я л ы қ то лған ы с емес,
замандастарыньщ накты әрекет-қылықгарын айтьш ренжу,
ызалану, туңілу. Ақын бүл ойын (такщрыбын) бай адам пәлен
істеймін деп, жарлы түген істеймін деп, сол сияқгы дос,
сұм-сүрқия, орыс (әкімдер), жұрт (қазақ қауымы) пәлен
етемін, түген етемін деп жағымсыз іс-әрекетке барып жүр
дейді. Мұндағы етісііктер тек берем деп, жек көрем деп, леп
берем деп, тексерем деп, серт берем деп түрінде келген, я т и
деп көмекшісі мен аш ы қ рай тұлғалы етістік болып келеді.
Бұлар үйкдскд шығарылган. Бір қызығы — едәуір ұзақ бүл
өленде үш -ақ түрлі үйқас бар, біріншіден, басқа алғашқы
сегіз ш умақ берем деп, көрем деп, өткерем деп сияқгы
ұйкдстармен келсе, одан кейінгі екі шумақ өз алдына белекбелек үйқаспен берілген, ал соңғы алты жол үні (идеясы)
ж ағынан да, үйқасы жағынан да, етістіктердің тұлғасы
жағынан да өз алдына автономия деуге болады: бұл алты
жол — осы өлеңнің аккорды, ақы н ны ң өзі атап көрсеткен
жагымсыз квшықгарға айткдн “нәлеті”, сондыктан етістіктер
кдрғыс мәнді жаны күрсын, малы күрсын, заңы қүрсын, паңы
күрсын деген түліада, ал кэлғандары сол жанды, малды, занды,
паңды суреттейтін -ған жұрнақгы есімше: ант ішіп, күнде
берген заны, арын сатып тіленген малы... түрінде ұсынылған.
Абавдың біркдтар өлендері сияқгы, бүл да тезис (алдыңғы
11 шумак) ж әне антитезис-қорытынды (соңғы алты жол —
бір шоғыр) болып құрылған үлгі деп табамыз. Осы үлгіде,
яғни өленде айтылмақ идеяға қарай етістік түлғаларьш
құбылтып қолдану өзге ш ы ғармалары нда да кездеседі.
Мысалы. “Өлең — сөздің патшасы...” деп басталатъш өлеңінің
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алғашқы бес шумағында етістік тұлғалары әр қилы: көбі -ар
жұрнақгы есімше (қиыннан қиыстырар ер данасы), бірақбұл
бес ш у м ақ та е т іс т ік ұй қас қ ұ р ам ай д ы , ж ол іш ін де
қолданы лады . Бұл бесеуінде ақы н өлең н ің статусы н
анықтайды, яғни өлең дегеніміз не (өлең — сөздің патшасы,
сөз сарасы... пайғамбар мен алла айтқан аят, хадис т. т.), ол
кдндай болу керек (тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы
жүп-жүмыр болып келуі керек) дегенді айтады. Келесі
ш умақтар сол өлеңді (поэзияны ) өзіне дейінгі кейбір
ақынсымақгар не деп таныды, не үшін жүмсады, ал поэзияға
өзі калай кдрайды, тындаушы кдлай кдбылдайды деген идеяны
(тақырыпты) қозғайды. Демек, бұл өлең тақырыбы жағынан
екі бөліктен тұрады, осыған орай ақын етістік түлғаларын
топтастырады: 1-бөлікте, жоғарьща айпық, көбі -ар жұрнакзы
есімше топталған, ол жалпы констатация үшін жұмсалған,
2-бөлікте етістік аш ы край мен шартты райда келеді де, -ып,
жүрнақты көсемш е тұлғасы олардың амалын көрсетіп,
ұйкдскд шығарылады: түрсам барлап... өлең қыпты жоқтан
қармап... отырман босмақалдап... тындар едің бір сөзін мыңға
балап...
Ө лең 6-ш умағынан бастап аяғына дейін -ып жұрнақты
етістік ұйқасымен келген. Мүнда негізгі ойды білдіретін
етістіктер аш ы қ не шартты райларда келгенмен, сол етістік
білдіретін іс-әрекеттің амалын көрсететін көсемше тулғасы
стильдік қызмет аткдрьш, ақын мен тындаушы портретін
беруге жұмсалған: жаман ақын сөз қадірін жай кетірмейді,
топта сарнап, жұртты шарлап мақтау өлең айтып кетіреді,
сөзі түзелген ақын бос мақалдап, мал үшін зарлап тұрмайды,
ал тындаушы болса, ақыл сөзге көбі ынтасыз, күн өткізбек
әнш ейін әңгімені ғана мыңга балап тыңдайды, өтірік пен
өсекті жүндей сабап терең ой, терең ғылым іздемейді.
Абай өлендерінің бірқатары II жақкд — тыңдаушыға,
оқырманға кдрата айтылған сөздер болып келеді, сондықган
етістіктід ІІж а қ а н а й ы , сьш айытүрлеріж иіқолданы лған.
Тіпті бүл тұлғалардьщ үйкдсқа шығарылған сәттері де аз
емес. Мысалы, “Ғылым таппай м ақтанба” деп басталатын
өлеңіндегі етістіктер бүйрықрайдың II жағьш көрсетеді. Сірә,
мұнда оны ң қосымш асы з түрі мен (мақтанба, баптанба
сияқты) -ңы з жұрнақгы сыпайы түрінің қолданылуында
мағыналық реттеушіліктен гөрі, ұйқас пен өлшем талабына
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сай келтірушілік мотиві көзделген сияқты. Айталық, Бес
нәрсеге асық бол, Адам болам десеңіз — деген бір сөйлемде
етістікгің біреуі анайы (бол), біреуі сыпайы (десеңіз) тұлғада
тұруы мағына жағынан үйлеспейді. Бұл тәрізді диссонанс
(сәйкессіздік) жалғыз Абай емес, қазақ поэзиясында, тіпті
қара сөзі мен сөйлеу тілінде де кездесетіндігін айту керек.
Грамматикалық тұлғалардың (категориялардың) нормалану
процесінде әлі де аяқталмаган сәттер бары байкдлады.
Адамның мінез-құлқын, жалгты көңіл күйін сөз етуге
арнаған өлеңдері де ш ақ категори ясы на бейтарап -а+ды
(-е+ді, -й+ды) немесе -ар қосымшалы етістікгерді пайдалануға
бейім. Мысалы, Абайдьщ “Сабырсыз, арсыз, еріншек” деп
басталатьш өлеңі кейбір замандастарының мінез-күлқын, ісәрекетін суреттеуге арналған. Демек, мұндағы етістіктер
сол замандастарына тән мшез-кұлықгарын, олардьщ әрдайым
жасайтын әрекет-харекеттерін атайды, сол себептен олар
“өзін-өзі күндейді, жақыньш жалған міндейді, ел тыныш
болса, азады, ерігіп өле жазады...
“Базарға карап тұрсам әркім барар” деп басталатын
өлеңінде ақын өзі “базарга салып” отырган байлығы — өлеңін
тындаушы, оқушы кдуым калай қабылдауға тиіс екенін сөз
етеді. Мүнда да еіісгікгер шакқд бейтарап, адамзаткд әрдайым
тән іс-әрекетті білдіретін -ар тұлғалы есімшені тандайды:
Базарға қарап тұрсам әркім барар, Іздегені не болса, сол
табылар... Біреу үкрас бұсөзді, біреу үғар... Бағасын пайым
қылмай аң -т а ң қалар...
Қысқасы, ақынньщ айтпақ идеясының үні (тоны) үшін
етістікгер баяндайтьш, толғайтын, суреттейтін стильдік
жүк аркдлап тұрады. Бір нәрсені жай баяндау (констатация)
қажет болса, көбінесе аш ы қ рай тұлғалары жұмсалады,
суретгеу кджет болса, айталық, біреудің портретін беру немесе
кө ң іл кұйді суреттеу си яқты , көбінесе -ып жұрнақты
көсемшені кдлайды, ак д а философиялы қ толганыстарға барса,
-мак,, -ар тұлғалы есімшелерді таңдайды. Абай өлендерінің
б ір а з ы н д а е т іс т ік т е р б а я н д а м а й д ы , с и п а т т а й д ы
М ы салы , “А дам ны ң кей бір к е зд е р і” д еп басталаты н
туындысында “тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылған”
кезді жырлайды. Мұндағы етістіктер негізінен -ар тұлгалы
есімше больш келген, “Алла деген сөз жеңіл” деп басталатьш
өлеңінде адам баласы алланы ақылмен, ж үрекпен біліп,
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тануын өлең тілімен сипаттаиды, мұнда етістіктер еш
нәрсені баяндамайды, сондықган бұл шағын өлеңде етістік
тұлғалары мүдце аз, бары -ар жұрнақгы есімше мен кәмілдікті
білдіретін білмейдүр, сезедүр, езедүр сияқты тұлғалар.
Қыздьщ сыны, аттьщ сыны сияқгы сыртқы портреттерді
берген өлендерінде де етістік тұлғалар кемдеу ұшырасады,
барлығы көбінесе көмекш і етістік болып келеді. Мысалы,
Шоқпардай кекілі бар кдмыс кұлақ, Кдз мойынды, қоян жақ,
бөкен кдбақ. Ауыз омырткд ш ығыңқы, майда жалды, Ой
желке, үңірейген болса сағақ — деген төрт жолда бір ғана
етістік бар, ол да қимылды атамаңцы, сағақтың сипатын
(үңірейген болса) атайды. Әрине, сыртқы портретті берген
өлендерінде етістік тұлғалары мүлде кездеспейді деуге
болмайды (жалпы етістіксіз ой айту мүмкін емес қой). Бірақ
мүндайда етістіктер портреті жасалып отырған объектінің
т ік е л е й іс -ә р е к е т ін білдіруден гө р і, с о н ы ң қ а с и е т қылыкдарына кдтысты болып келеді. Мысалы, қыз сынында:
Қақтаглн ақ күмістей кеңмаңдайлы , Аласы аз кара көзі нұр
жайнайды... Акціа жүз, ал қызыл бет тіл байлайды... Бұл
үзікгердегі нүр ж айнайты н сұлу қыздың өзі емес, көзі, тіл
байлайтын оны ң жүзі, беті т. т.
Демек, бүл фактілер ақын тіліндегі етістік түлгалардың
стильдік-көркемдік қызметі тұрғысынан бейтарап еместігін,
ақынньщ творчестволық контексін танытатьш элементтердің
бірі екенін көреміз. Сол себептен біз Абай поэзиясы тіліндегі
етістіктің мына тұлғаларын арнайы таддауды жөн көрдік:.
1) ақынның көсемшенің -ып жүрнақгы түлгасын қолдануы;
2) -мак жұрнақгы етістіктің Абай тілінде жиі кездесуі;
3) -сы жұрнағымен жасалған етістіктердің стильддк қызметі;
4) етістік тұлғаларының ұйкдс суретіне кдтысуы.
Өткен шақ ( -ып, -in, -п жүрнақіы) көсемше тұлгасы. Кдзақ
тілінде, әсіресе оньщ көркем сөзінде бүл тұлғаның қызметі
айы ры қш а. Ол, алдымен, іс-әрекет, қимы лдың амалын,
сынын, яғни кдлай орындалғаньш, орындалатыньш жай да,
б ей н ел еп те береді. С одан соң бұл тұлға қи м ы лды ң
кдрқынын, яғни динамикасын білдіруге бейім. Мысалы, Абай
табигаттың төрт мезіілін суреттеген төрт өлең жазған... Онъщ
біреуінде кдзақгы ң кең даласының қар ж амылы п, тыным
тапкдн қысқы кезеңін ақкиімді, денелі, ақсакдлды , соқыр,
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мылкду шал кейпінде суреттеген. Мүнда динамика: қарқьін,
қимыл, қозғалыс жоқ, статика (кдлыпты күй) бар, сондықтан
етіспктер осы кдлыпты күйді баяндайтьш ашык, райдың өткен
шақтұлғасьшда берілген: баскдн жері сықырлап келіп қалды...
әлек салды... аязбенен қызарьш ажарланды... мазаңды алды...
Күз болса, кдзақ аулында бүл кезенде де динамика аз:
жастар күлмейді, бала шулап жүгірмейді, ауылда үретін ит те
жоқ, тышкдн аулап далаға кеткен, кьіскдсы, бәрі жабыркдңқы.
Демек, бүл суретті беретін қимыл-әрекет атаулары етістіктің
ауыспалы шақдеп аталатьш түліасымен, яғни әрдайым больш
жататьш кдлыпты қимыл-әрекетті білдіретін бейтарап тұлғамен
(қаптайды, м аш а сапсиды, үйін жамайды деген сияқты) және
-ған, -ар жұрнақгы есімше тұлгаларымен берілген.
Ж азғытүры табиғат пен адамдар өмірінде қозғалыс
(динамизм) басталады, тірлік жандана бастайды, ақын енді
осы қозғалысты білдіретін етістік түлғаларын да өзгертеді.
Көкгем — жаңарудың басы, табигат та, адам тіршілііі де жаңаша
түрленуді күтеді, сондықтан мүндағы етістіктердің дені -ар
жүрнақгы келер ш ақ есімшемен берілген: Жазға жақсы киінер
қыз-келіншек... Ж ер жүзіне өңберер гүл-бәйшешек ...Азалы
ақкөрпесін сілкіп тастап, Жер күлімдер өңіне шырай беріп...
Ал кейбір шумақгар қызу қозғалыс, динамиканы суреттейді,
ол үшін ақьш -ып тұлғалы көсемшені алады: Қырдағы ел
ойдағы елмен араласып, Күлімдесіп, көрісіп, күіиактасып...
Шаруа кутан жастардың мойны босап, Сыбырласып, сырласып,
маукын басып...
Енді нағыз жаз келді, өмірдің өзі келді, табиғат жанданды:
кдзақ аулының тіриилігі де қимыл - қозғалыскд тола бастады.
“Жаздыкүн шілде болғанда” деп басталатын өленднде Абай
жазды қысылып шықкдн қыстан кейінгі қазақ аулының
ты ны мсы з тіршілігі, қарқы нды қи м ы л-әрекеті арқылы
бейнелейді. Бүл үш ін ақы н етістіктерді -ып тұлғалы
к ө с е м ш е м е н к е л т ір е д і. О сы ө л е ң н ің су р е т т е у
композициясыньщ өзі қызық: алғашқы бес тарм ақ (жол)
ұсынылатын суреттің кдй кезде болатыньш баяндайды, бұған
ақын етістіктердің өткен ш ақ есімше тұлғасы қолайлы деп
табады, яғни: Жаздыкүні шілде болганда, Көкорай шалғын,
бәйшешек, Үзарып өсіп толганда Күркіреп жаткдн өзенге,
Көшіп ауыл конғанда болатын жазғы ауылдың көрінісі әрі
қарай өлең соң ы на дейін -ып ж үрнақты көсем ш ем ен
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суреттеледі: Шұрқырап жаткдн жылқынъщ Шалғыннан жоны
крілтылдап. Ат, айғырлар, биелер Бүйірі іиығыгт ыңқылдап...
Бір ғажабы —Абайдың екі-үш өлеңіңде осы тұлғатиянакты
етістік орныңда келтірілген, яғни -ып жүрнақгы көсемше щрап
отыр, оқып жүр сиякцы күрделі етістіктің компоненті немесе
пысыктауышты білдіретін тұрлаусыз мұше (сығалап карады,
қарқылдап күлді дегендегі сияқгы), я болмаса бағыныңқы
сөйлемнің баяндауышы (мен хат жазып, жолдасым кітап оқып
агыр дегеңдей) ретінде тұруы керек. Бұл сәттердің барлығында
да көсемше аш ықраңда келетін екінші етістікке “байлаулы”
болады: тиянақгы тұлғадағы отыр, жүр, карады, күлді деген
сияқгы етістіктерсіз -ып жұрнақты көсемше дәрменсіз,
сондықтан оны тиянақсыз тұлға деп атайды.
Ал Абайдың ақындық дарыны тілдің осы зандылығына
“қол сұқгырады”, бірақғажабы бұл “тәртіпсіздік:” айтылмақ
ойды бұзбайды, тіпті оның бұзылғаны сезілмейді. “Ж аз”
өлеңінің кейбір бөлікгерін алып оқысаңыз, сурет толық
түсінікті болып шығады. Мысалы, ауыл суретінің түр-түріне
қарай бұл өлеңді шартты түрде бөліктерге бөлсек, 1-бөлік
жаздағы жылқы малынан сурет береді:
Шұрқырап жаткдн жылқыньщ
Ш алғыннан жоны қылтылдап.
Ат, айғырлар, биелер
Бүйірі шығып ыңқылдап,
Суда түрып шыбындап,
Құйрығымен шылпылдап.
Арасында құлын-тай
Айнала шауып бүлтылдап.
Бөлік осымен аяқталады. Тіл заңы бойынш а мұндағы
етістіктердің әрқайсысы түр, жүр деген сияқгы сөйлемді
тиянақтайтьш тұлғаларды керек етеді: жоны қылтылдап тұр,
бүйірі шығып ыңктылдап түр, айнала шауып бүлтылдап жүр...
десе керек еді. Өлеңде бұл көрсетілген сөздер жоқ. Демек,
көсем ш е тұлғаларды ң ө зд ер і “т и я н а қ т ы ” , т үр, жүр
етістікгерінсіз-ақ өздері осы ш ақ немесе ауыспалы ш ақ
мағьшасын беріп тұр. Келесі бөліктер де осыңдай:
Көлеңке қылып басьша,
Кілем төсеп астына
Салтанатты байлардьщ
Самаурьшы бүрқылдап...
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Бұл жолдардағы -ып тұлғалы көсемшелер де астына кілем
төсеп отырды, самаурыны бұрқылдап қайнап түр деген
сиякды тиянақгы тұлгалардьщ келуін қажет етер еді, бірақ
олар ж оқ ж ән е оларды ң жоқтығы сезілмейді. Бұл — өлең
тілінің табиғатьша тән құбылыс. Атап айтсақ, өлең тексінде
эллипсис (ыкщамдау) деп аталатын амал орын алады, ол —
әдетте тіл норм асы бойы нш а қажет сөздердің түсіріліп
айтылуы. Э ллипсис өлең тексіне, м ақал-м әтелге, ж әне
ау ы зек і сө й л еу тіл ін е т ә н . Ө л ең тек сі м ен м ақ а л мәтелдердегі, афоризмдердегі эллипсис пен диалогтерде
кездесетін эллипсистердің айы рм асы бар. М ысалы, асыл
тастан, актыл жастан дегендегі ықшамдауда табылады,
шығады деген сөздер айтылмайды, бірақтыңдауш ы оларды
ойша кдбьілдайдьі. Диалогтердегі эллипсистерді контекстен
ш ығарып тануға болады. Мысалы: — Қайдан келесің? —
Үйден. Мүнда екінші сөйлемнің келемін деген баяндауьпиы
алдыңғы сөйлемдеті келесің сөзіне қарап ойда тұрады. Бүл
мысалдарда сөйлем мүш елерінің түсірілуі көрініп тұр. Ал
Абай үсынған жоғарыдағы эллипсистер бұлардан басқаша:
Абай сөйлемнің жеке мүшесін емес, көсемшені тиянақгайтьш
етістікті тастап кетеді. Бүл — қазақ поэзиясы нда тек Абай
қолданган, өте сирек үшырасатьш тәсіл (Абайдан кейінгілерде
кездесуі, әрине, олардьщ Абай үлгісін қабылдап, әрі кдрай
жалғастырулары болып табылады).
Абай бүл амалды қай түстарда қолданған десек, біздің
бай қауы м ы зш а. м ы н ан ы ай туға болады . Ө ткен ш а қ
көсемш енің стильдік ж үк аркдлау кдбілеті күшті: ол кейде
д и н а м и зм д і бер у ге ж ұ м с а л с а , ен д і б ір д е а д а м н ы ң
психологиялық күй-кдлпын білдіру үшін алынады. Мысалы,
Абайдың “ Қызарып, сұрланып” деп басталатын өлеңі ғашық
екі жасгьщ оңаша кездескен шағындағы “жүректері елжіреп,
буындары босан ы п ” тұрған күйін суреттеуге арналған.
Мұндагы етістіктердің барлығы да -ып жұрнақты көсемше
тұлғасьшда: әрбір шумақгағы сөйлемді оқырман өз ішінен
болып түр (түрады) деп аяқгайды. Бір-біріне күмар екі асық
кездескенде:
Крізарып, сұрланып,
Лүпілдеп жүрегі.
Өзгеден үрланып.
Өзді-өзі керегі [боп тұр]
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Екі асық кұмарлы
Бір жолдан қайта алмай.
Жолықса ол зарлы
Сөз жөндеп айта алмай [тұр].
Осылай кете береді. И ықгары тиісіп, көздері төмендеп,
үндемей сүйісіп тұрғанмен, екі ж астың ішкі дүниесі алайтүлей динамизмге толы, сол халді көрсетуді ақьш тек -ып
ж ұрн ақты к ө сем ш еге ж ү ктеген . М ұндайда к ө сем ш е
эллипсистеніп, тиянақты тұлғаның қызметін аткдрып тұр.
Ә рине, өткен ш ақ көсемш еге аш ы қ райдың қызметін
жүктеп, стильдік мақсатга қолдануцың реті барлық сәтте келе
бермейтінін Абай жақсы сезеді. Дегенмен -ып жұрнақгы
көсемшенің экспрессивтік қызметі барьш жақсы білген Абай
оны пысықгауыш немесе күрделі етістікгің алғашкьі компонент!,
я болмаса бағыныңқы сөйлемнің баяндауьппы сияқгы өзінің
тілдік табиғи қызметінде келтіріп-ақ экспрессоид ретінде жиі
жұмсайды. Бұл амал тек Абайдан басталмайды: кдзақгың ауыз
әдебиеті үлгілерінде де, бүрынғы акьш -жырауларында да өткен
ш ақ көсемшенің тындаушы мен окьірман сезіміне эсер ететін,
айтылған ойга беліілі бір өң беретін стильдік құрал стилема
етіп пайдаланғанын көреміз. Стилема — белгілі стильдікжүк
ар ты п қо л д ан ы лған тілдік элем ен ттер : ж еке сөздер,
фразеологизмдер, грамматикалық тұлғалар1. Мысапы, “Алпамыс
батыр” жырындағы Гүлбаршын сүлуға таласкдн кдлмақгың ханы
Кдраман Алпамыстың ел шетіне келген хабарьш естігенде:
Басына кдлкдн төңкеріп,
Сауытьш алды киініп,
Саймандарьш сайланып,
Әбден алды түйініп,
Ляттгьтн күстай күйылып,
Қабаіы тастай түйігіп,
Жауатұғын бүлтгай
Келатыр кэлмақ күбылып...
Жыр тармақгары әрі кдрай осылайша кете береді, яғни -ып
жұрнақгы көсемше тармақ соңында келіп, көбінесе үйқас
күраңды, кейде тіпті ұйкдс күрай алмайтьш жерде де кездеседі.
Бүл тұста жыршы осал жау емес Кдраманның портретін онъщ
1 Махмудов X. X. Н екоторы е вопросы теоретич еской стилистики.
Ф илологический сборник. Вып. IV. Алма-Ата, 1965. С. 288.
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қимыл-әрекетін суреттеу арқылы көрсеткен. Ал бүл портретті
жандаңдырып, күшейтіп түрган сол қимылдың орыңцалу амалын
көрсететін сөздер, ол сөздер өткен шақ көсемшемен берілген.
“Қыз Жібек” жырында Жібек сүлу алдап сұрап алып мініп
кеткен Сандалкөгін қуып бара жаткдн Қорен кдлмақгың күйкалпы:
Жөнеді кдлмақ, жөнеді,
Көк қабандай арсылдап.
Тебінгісі тарсылдап,
Кұйысқаны сартылдап.
Кдз мойынды тұлпардьщ
Аузынан ақкдн ақ көбік
Омырауда баяшылдап,
Кдз мойын кдра тұлпарды
Сауырга сипай қамшылап,
Көктен қүйған тамшьщай
Борбайьшан тамшылап,
Кәпір калмақ жөнеді,
Кдһарланьш келеді, —
деп суреттеледі. Міне, мүнда дааш уға мінген, кдһарланған
ханды суреттейтін образдар оны ң тұлпарын қуып, кдлай
жөнегендігін айту арқылы берілсе, бүл куа атгану — жөнеудің
орьшдалу амалын көсемше тұлғасы беріп түр.
Бүл тұлға кдлыпты кездегі іс-әрекеттің амалын суреттеуден
гөрі ашу, ыза, шабыт сияқгы психологиялық сәттегі ісқимылдың орьшдалу сипатын, сыньш біддіруге бейім екендігі
фактілерден байқалады. Ж оғарғы екі мысалдың екеуі де
қалмақтьщ батыр хандары (жырларда хандардың өздері әрі
билеуші, әрі батыр ғой) намыскд шауьш, ашу-ыза кернеген
кездегі қимыл-әрекеттері арқылы суреттеледі. Қобыланды
батыр да “кдтынның сөзінен пш ға алмадьщ” деген Кдраман
қүрдасыньщ сөзі өтіп, қырық күндік кемдігі бар Тайбурылмен
құрдасы ны ң қосы н ы н қуы п ж етпек болы п н ам ы сп ен
ызаланьш келе жаткднда:
Астьша мінген бурыл ат
Жауатын күңдей күркіреп,
Жаңбырдан тері сіркіреп,
Қүбылып, ойнап жер басып,
Цөңгеленіп келеді...
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Ал батырдың қимылы:
Садақгың базы сартылдап,
Масатыдай шалбардың
Сала құлаш балағы
Алтынды зермен көмкерген
Жел соқкдндай жалпылдап,
Белеңнен асты былқылдап,
Тозаңы шықты бұрқылдап... —
деп беріледі.
Махамбет Өтемісұлы көкірегі кекке толып “азаматтарерлерді” күреске шақырған “ Ереуіл атқа ер салмай” деп
басталатын өлеңін бастан-аяқ (17 жольш) болымсыз түрдегі
өткен ш ақ көсемш емен (-май жұрнақгы) бергенін білеміз,
өйткені ақын бұл жерде ерлерді жеңбей тынбайтьш үздіксіз
әрекетке шақьірады. Демек, біреуді не бір нәрсені динамизм
арқылы суреттеу қажет болтан тұста қазақ поэзиясы үшін
етістікіің өзге тұлғалары емес, өткен ш ақ көсемше тұлтасы
қол екендігі көрінеді. Оньщ бір себебі осы тұлғаньщ ісәрекет амалын таныту қызметінде. Ал портрет қимыләрекепің өзі арқылы емес, орындалу амалы арқылы беріледі.
Іс -ә р е к е т т ің ам алы н білдіретін сөздерде белгілі бір
экспрессивтік бояу болуы керек, яғни ол сөздер оқырман
сезіміне эсер ететін эмоциялы көсемше түлғалары болуын
кдзақ поэтикасы сәтті тандаған.
Абай бұл амалды да жатсынбайды. Жатсынбау тұрмақ оның
қолданылу сәттерін (ситуациясын) кеңейтеді. Өткен ш ақ
көсемше адамнъщ психологиялық жай-кұйін, дамылсыз ішкі
қозғалысты беру үшін де (жоғарыда талданған “ Қызарып,
сұрланып” деп басталатын өленді қараңыз), адам портретін
оны ң тынымсыз қимы л-әрекеті арқылы көрсету үшін де
(“ Байлар жүр жиган малый қорғалатып” немесе “ Болыс
болдым, м інеки” өлендерін оқып қараңыз), бұрынғы ескі
билер мен ақыңдардың бейнесі мен сөзі жаңарған ақынның
және оны тындаушының образын таныту үшін де Абай өткен
ш ақ көсемшені стильдік құрал-стилема етіп тандайды.
“Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы ” деп басталатын
шыгармасында:
Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап,
Мақалдап айтады екен сөз крсарлап.
Ақындары ақылсыз надан келіп,
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Көр-жерді өлең қыпты жоқтан қармап.
Қобыз бен домбыра алып, топта сарнап,
Мактау өлең айтыпты әркімге арнап.
Әр елден өлеңменен кдйыр тілеп,
Кетірген сөз кәдірін жұртты шарлап...
Әрі кдрай тағы үш игумақ ескі би мен бұрьшғы ақынның
бейнесін суреттеген, бүлар да ұйқасқа ш ығарылган -ып
жұрнакды көсемшемен берілген. Одан кейінгі екі шумақ —
сөзі түзелген ж аңа ақын бейнесі (Ескі биш е отырман бос
мақалдап, Ескі ақынш а мал үшін түрман зарлап), келесі
шумақгар түзелуге шақырғанымен, “ақыл сөзге ынтасыз,
мақган қуған мал қүмар, терең ой, терең ғылым іздемейтін”
замандас тыңдаушыларының бейнесін көрсетуге арналған.
Бұл шумақгардың барлығында да ақын ұсынған бейнелер
қимыл-әрекеттерімен ғана емес, сол қимы л-әрекеттерінің
орындалу амалымен берілген: Абайдың айтпағы — бүрынғы
ақы нны ң көр-жерді өлең қылуы ғана емес, сол өлеңнің не
үш ін, қалай айтылатындығы: жұртты шарлап, өлеңмен
қайы р тілегендей болуы, мал үшін тілін безеп, жанын
ж алдауы , өз елін бай д е п м ақт ап, қ ү д ай қар ғау ы .
Ты ңдауш ылар бейнесі де солайш а берілген: оларды ң тек
ақы л сөзге ы нтасы зды ғы емес, неге ы нтасы з екендігін
шабандап, табандап, жамандап, қарағайды талға байлап,
алар елдің ебін қамдап, ө сек п ен өтірікті жүндей сабап
ж үргендері арқы лы бейнеленеді. А байдың сөз кестесіне
тән ерекшеліктің бірі — адамньщ ішкі жан дүниесі арқылы
портретін ж асауда -ып ж ұрнақты көсем ш ен і кең ін ен
п ай д ал ан ған д ы ғы . “Ж ай н аған туы ң ж ы ғы л м ай ” деп
басталатын өлеңінде сүйікті інісі Оспанды ж оқгай отырып,
о н ы ң а д а м д ы қ к е л б е т ін к ө р с е т е д і. Бүл ту ы н д ы сы ,
біріншіден, дыбыстық гармония: анафора ж әне аллитерация
(өлең тармақтарыны ң ж дыбысынан басталатын сөздермен
к е л у і)
арқы лы
ақы нны ң
өзге
ө л е ң д е р ін е
ұқсам айты нды ғы м ен көзге түссе, екінш іден, 16 ж олды қ
түтас бір ө л е ң н ің бір ған а қ ұ р м ал ас сө й лем болып
құрастырылғандығымен де айырықш а дүние болып тұр. Ал
үшінпіі оқшау белгісі— етістіктердің түгелге жуық өткен ш ақ
көсемшемен келуі. Бүл жерде Оспанның барлық адамгершілік
ізгі қасиеттері төгіліп-ш аш ылмай, ш оғы рланы п, бір-ақ
ұсыньшған:
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Жайнаған туың жыгылмай,
Жасканып жаудан тыгылмай,
Жасаулы жаудан бүрылмай,
Жау жүрек жомарт күбылмай,
Жақсы өмірің бүзылмай,
Ж ас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,
Ж ан біткеннен түңілмей,
Жағалай жайлау дәулетің
Жасыл шөбі курамай,
Жарқьірап жаткдн өзенің
Ж айдақ тартьш суалмай,
Жайдары жүзің жабылмай,
Жайдакдап кщиып сабылмай,
Ж ан біткенге жалынбай,
Жақсы өліпсің, япырмай!
Абайға дейінгі кдзақ поэзиясында баяндауышы өткен ш ақ
көсемшемен келген бағынынкэі компонентгерді сыйыстырып,
бүкіл өленді бір ғана қүрмалас сөйлем етіп кұрастырған ақын —
Махамбет сияқты (әзірге біздің білетініміз). Ол ‘ Беркініп
садақ асьшбай” деп басталатын 12 жолдық өлеңінің алдыңғы
11 жолында -ып тұлғалы көсемше баяндауышты 10 багыныңқы
сөйлемді беріп, соңғы бір жодды басыңкы сөйлем етіп кұрады
(Ерлердің ісі бітер ме?!). Ал эпосты қ жырларда бірнеше
жолдың -ып жұрнақты көсемш емен қатар келуі ж әне бұл
тұлғаның стилъдік элемент дәреж есіне көтерілуі кәнігі
құбылыс екеңдігін бізден бүрышы зерттеушілер де көрсеткен
болаты н1 Етістіхтің өткен ш ақ көсемш е тұлғасы кдзақ
поэзиясы нда белгілі бір поэтикалы қ міндет өтейтін кұрал
ретінде кэлыптасканьш әдебиеттанушы 3.Ахметов өте жақсы
көрсеткен12
Қысқасы, Абайдың негізгі тақырыбы — адам. Ақын әр
алуан адам портретін олардың іс-әрекеттерін , қим ы лқы лы қгары н сипаттау арқылы беруді қол көреді ж әне ол
әрекеттер мен қылықгардьщ өзін атап кдна қоймай, олардың
оры ндалу ам алы н көрсетуді н ы сан аға алады . П оэзи я
болғанды қган, мұндағы ақын мұраты — құр көрсету, құр
1 Жүбанов Е., Кржанов М. Э п ос тіліндегі көсем ш е / / "Казахстан
м ек тебі” 1982. К»1.
2 Ахметов 3. Өлең сөздің теориясы . Алматы, 1973. 4 8 -6 .
4
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сипаттау емес, оқырманға эсер ететін белгілі бір ассоциация
туғызатындай етіп, яғни түйсігінде әр түрлі эсер беретіндей
етіп суреттеу. Ол үшін, әрине, ақын сезімге тиетін эсерлі
сөздер мен тұлғаларды тандайды ж әне бұл сөздерді белгілі
ұғымды атайтын етіп қана жұмсамай, оларға мақсатты
(сти л ьд ік ) ж үк ар қ ал атад ы , ғы лы м т іл ім е н ай тсақ,
экспрессоидтерді тандайды, тандалған экспрессоидтерді
стилемаға айналдырады.
Етістіктің -м а қ жұрнақгы тұлғасы да Абай поэзиясы
тілінде көбінесе стильдік қы зметте жұмсалады, демек,
поэтикалық құралдардьщ біріне айналады.
Әдетге -мақ жұрнаіы түркі тілдерінің біркдтарында қимыл
атауьш білдіреді, яғни қазіргі қазақ тіліндегі -у жұрнағымен
(бару, келу дегендердегі си яқты ) қ ы зм еттес. Бұл қызметте
-мақ жұрнағы қазақтілінің өткен кезеңдері үшін де, қазіргі
кезеңі үшін де жат емес (мекгеп грамматикаларында қимыл
атауы -у жұрнағымен беріледі деген қағидаға қарамастан).
Қимылдьщ ш аққа, жақкд, райға қатыссыз жалпы атауын
(есімін) бідціруде кдзіргі қазақ тілінде негізінен -у жұрнағы
көрсетілуінің себебі ж оқ емес сияқгы. Біздің байкдуымызша,
мұнъщ бір себебі бүл жұрнақгың қызметтесі —мак -пен келген
тұлғада мақсаттық (супиндік) реңкгің болуы ж әне үнемі
болып жататын кңмьіл-әрекеггі білдіретін, шақкд бейтарап ады қосымшалы тұлғаның орнына жұмсалуы деп ойлаймыз.
Оның үстіне -мақ жұрнақгы етістіктің тіркесімдік қабілеті у жұрнақты тұлғаға қарағанда өзгешелеу келетін “кдсиеті”
де бұл түлғаны қазіргі нормадан едәуір ығыстырған деп
білеміз. Мысалы, баруға болады деудің орны на бармаққа
болады, баруым керек деуцің орнына бармағым керек деп айту
бүл күнде норма емес. Бірақ, әрине, бүл тұлға қолданыстан
мүлде ш ығып қалған жоқ, өйткені м ұны ң -у жұрнағына
кдрағанда стильдік жүк аркдлау қабілеті күштірек. Осыны
Абай жақсы пайдаланған.
Абай — ойш ыл ақын. О ның суреттеуі, баяндауы кднша
болса, толғануы сонш а. Ф и лософ абстракт (дерексіз)
үғымдарды сөз етеді. Ал дерексіз үғымдар жеке түбір сөздер
арқылы ғана емес, көбінесе туынды тұлғалар арқьілы
берілетіндігі мәлім. Абстракт ұғымдар есім сөздерден негізінен
-лық, жұрнағымен жасалатыньш білеміз. Абай мүны да
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кеңінен іске асырған. Біздің байкдуымызша, бұл жұрнақпен
А б ай д ы ң ө л е ң д е р і м ен п р о з а с ы н д а ж ү зд е г е н сө з
қолданылған1 Олардың ішінде кдзақ тілінде бұрыннан бар,
адалдық, арамдык, байлық, билік, батырлык, балалык, кәрілік,
иттік сияқты лары да, ақы н ны ң өзі ж асаған суыктық
(Лермонтовтан аударған өлеңінде, орысш а холод дегеннің
баламасы), кориіылык (қорлықттетші параллелі), адалшылық
(адалдык дегенмен қатар), -тоқтаулылык, байлаулылық,
корғалауыкріық, табылмақтық, үміт үзбестік т. т. бар. Бұл
жұрнақты Абай сөз тіркестеріне жалгап та қолданады, бүл—
А байдан өзгелерде си р ек к езд есетін қүбы лы с. А бай
шығармаларындағы мал тапшылық, колы тарлык, әсем
салдық, қызба бастық, күлкі токраык сиякхы туынды күрделі
есімдер, біздіңше, Абай қаламынан шықкдн (әрине, модель
бұрынғы, атаулар жаңа).
Б ір ақ бұл реттегі А байды ң тілге қо сқан дар ы м ен
қолданыстары көркемдік мақсатты көздемейді, яғни -лык
жұрнақты абстракт есімдер көріктеуіштік емес, атауыштық
қызметге келеді. Ал -мақ жұрнағымен келген сөздерді актив
қолдану — Абай тіліндегі ерекшеліктердің бірі. Бұл тұлға
өлең тексінде екі-үш түрлі қызметте келеді: бірі таза етістік
қы зм етінде жұмсалуы, мүндайда ол көбінесе ұйқасқа
шығарылады. Мысалы, “Кдртайдық, қайғы ойладық, ұйқы
сергек” деп басталатын ф илософ иялы қ толғау-өлеңінің
барлықшумағы -мак жұрнақты етістікке ұйкдстырылған:
Ж ас кдртаймақ, ж оқтумақ, туған шмек,
Тағдыр ж оқ өткен өмір кайта келмек.
Баскдн із, көрген қызык, артта кдлмақ,
Бір қүдайдан баскдньщ, бәрі өзгермек...
Бұл реттегі жұмсалған -м ақ жұрнақты түлға ш аққа
бейтарап, әрдайым болып жататын, қалыпты қимылды
білдіретін қызмет аткдрады, яғни жас картаяды, жок туады,
туган өледі деген сияқты ауыспалы ш ақ деп аталатын
түлғамен қызметтес.
Философия шындықгы баяндайдьі, ал шындық калыптағы,
өдеттегі қүбылыстардан қүралады, демек, өмірде әрдайым
болып ж ататын ш ындықты сөз ету үшін етістіктің шақкд
бейтарап тұлғасын қолдануды ақын қүдіреті жақсы сезген.
1 Сыздыкова Р. Абай шығармаларынын тілі. Алматы, 1968. 231-238-66.
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Абай ж әне бір өлеңіңде -мақ жұрнақты тұлғаны бастанаяқұйкдскд алады, ол — “Тоты кұс түсті көбелек” деген өлеңі:
Тоты құс түсті көбелек
Жаз сайларда гулемек.
Бәйшешек солмақ, күйремек,
Көбелек өлмек, сиремек...
Осы өлеңнің екінші игумағында -мак тұлғалы етістік
қимыл есімі мағьшасында келеді: Адамзаткд не керек: Сүймек,
сезбек, кейімек. Харекет қылмақ, жүгірмек, Ақылмен ойлап
сөйлемек. Мұндағы етістіктер—сүю, сезу, кею, харекет қылу,
жүгіру, ақылмен ойлап сөйлеу деген қимыл есімдерінің екінші
варианттары. Ал соңғы шумағында -мак жұрнақгы етістік
кдйтадан шақкд бейтарап -ады қосымшалы тұлғаның орньша
келген: Әркімді заман сүйремек [сүйрейді], Заманды қай жан
билемек [билейді], Заманға жаман күйлемек [күйлейді], Замана
оны илемек [илейді].
-мақ жұрнақгы етістіктерді кдлған өлеңдерінің өн бойында
емес, жеке шумақгарында пайдаланған:
Сағаттьщ шықылдағы емес ермек,
һәмиш е өмір өтпек — ол білдірмек.
Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас,
Өтті, өлді, тағдыр ж оқ қайта келмек...
Аударма өлеңінен:
Жүрттьщ сөзі тағдырға адам көнбек,
Бір антұрған еріксіз мезгіл келмек.
Осы сенің қызығың, қуанышың
С ағы м ш аж оқбоп кетіп түгесілмек...
Бұл шумақгардың барлығында да ф илософ иялы қ ойтолғамды білдіруде де ақынға қызметтес (синоним) -у және
-ады қосымш алары жалғанған сөзден гөрі -м ак жұрнақты
тұлға қолайлылау, дәлдеу болған болу керек, өйткені алдыңғы
екі тұлғанъщ екеуі де әдеттегі қимы л-әрекепі бідціруге бейім,
ал -мақ жұрнақгы етістік кдзақ тілінде жалпы абстракт ұғымды
атауға көше бастаған.
С өш іп, талданған екі тұлғаньщ: -ып жұрнақты көсемше
мен -м ақ жұрнақгы етістіктің екеуінің де Абай өлеңдеріндегі
қодданысында уәж (мотивировка) бар, олардың бірі (көсемше
тұлғасы) көб ін есе эксп рессои д болы п келеді. Ә рине,
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троптарды ң (Ахмет Байтүрсыновтың терминімен айтсақ,
көрікгеу әдісімен жұмсалған көрнекі тілдің) кдй-кдйсысы да
белгілі бір өң берілген қолданыстар болады да, олар да
экспрессоид (әсерсөз) қызметін аткдрады.
Әсерсөздің қолданысында белгілі себеп, мақсат болады,
сондықган оларды ғылымда уәжді (мотивированный) элемент
(сөз) деп атайды. Абай қолданысындағы талданып отырған
тұлғалардың уәжділігінің бір белгісі — олардьщ ұйкдс құрауға
кдтыстырылуы.
Етістік тұлғалары н ы ң ү й қасқа қаты суы . Біз А бай
өлеңдерінің тіліне арнаған монографияларымыздьщ біреуінде
кдзақ поэзиясындағы, оньщ ішінде Абай өлендеріндегі ұйкдс
көрінісін өлең тілінің синтаксисіне қатыстыра сөз еткен
болатынбыз. Бұл еңбектің ж ары ққа ш ықкднына ш ирек
ғасырдай уақыт өтіп, кітаптың сирек бұйымға айналғандыгын
ескеріп, оньщ үсііне таралымы (тиражы) тым аз (3350 дана)
басылым біреудің қолына тисе де, екінші біреулердің қолына
тимей кдлған болар деп, тіпті әрі-беріден соң аты аса
“ғылыми” бұл кітагшен негізінен мамандар ғана танысқан
болар деген күдікпен біз осында айткдн ойларымыз бен
жүргізген талдауларымыздың бірқатарын осы еңбегімізде
кдлың көпшілікке арнап кдйталап беруді жөн көрдік. Мұндағы
кдйталап ұсынылатьш материалдардьщ осы кітабымыздың
тақырыбына үндесетіндігін де ескердік.
А яққы ұйқасқа алы нған сөздердің атқаратьш рөлін
зерттеушілер айы ры қш а атап көрсетеді. Ү йқастың өлең
табиғатьша сай өзге қызметтерімен кдтар (мысалы, ырғақты
күшейтетін немесе тарм ақ жіктерін ажырататьш) оны ң
көрікгеу-бейнелеу құралы ретінде де мәні бар екендігі, ягни
өлендегі негізгі айты лмақ ойды білдіруге көмектесетіндігі
айтылады. Үйкдстырылатьш сөздерге ой екпіні түседі де, оған
оқырманньщ көңілі аударылады1. Демек, ұйкдскд алынатын
сөздер кездейсоқ болмайды екен және олар шумақгың немесе
өлең бөліктерінің негізгі мағынасьш аша түсетін сөздер болуға
тиіс екен.
Үйқастың өлең мазмұнына, идеясьш а, стиліне тікелей
қатысты болатьшдығын біз де баса көрсетеміз. Соған орай
үйкдстырылатын сөздердің сипаты (кдй сөз табы екендігі)
° Сыздықова Р. Абай өлендерінің синтаксистік қүрылысы. Алматы,
1970. 1 4 7 -1 6 6 -6 6 .
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мен тұлғасының қандай екендігінің үлкен мәні бар, оны ң
үстіне ұйқасқа шығарылған сөздердің өлең құрылысына
тікелей әсері бар дейміз. Бүл мәселе жеке қаламгер шеберлігін
тануға да қатысты, өйткені үйқас пен өлең гармониясын кез
келген ақьш барлық өлеңінде принцип етіп ұстана бермейді.
Абай да айтпақ ойы үшін “ең салмақгы ”, яғни бейнелі
сөзді тарм ақ соңы на шығарып, қалған тармақтарды соған
ұйкдстырады. Мысалы, ұлы ақын біркдтар өлеңдерінің кейде
түгел өн бойы нда, кейде ж еке ш ум ақтары нда кейбір
замандастарының жағымсыз бейнесін суреттейтінін білеміз
(ол жайында басқа тақырыпқа байланысты жоғарьща да
айттык). Адам баласының мінез-қүлығын жағымсыз жақган
көрсететін сөздердің бір тобы — еліктеуіш ж әне бейнелеуіш
сөздер немесе солардан жасалған туьшды түлғалар. Сондықган
Абай “ Кдзағым, кдлың елім, қайран жұртьгм” тәрізді өлеңін
бастан-аяқ кыртың, бүртың, кцкым, тырқың, жыртың
сияқты жағымсыз мәнді сөздердің ұйкдсына қүрады, “жібі
түзу” мәнді сөздер (жүртым, үртың, мүртың, қүлқы ң,
ж ылкың т. т.) алдыңғы жағымсыз сөздерге ұйқастырылып
алынады, сөотіп, өлеңнің негізгі идеясы на —“ж ақсы мен
жаманды айы рм аған”, “ұстарасыз аузына мүрты түскен”
замандасгарыньщ сүрықсыз портретін беруге үйкаска алынған
сөздер де қаты сьш тұр. Ө леңнің өн бойы на созы лған
м оноұйқаста (бір ғана ұйқаста) бейнелеуіш сөздердің
шоғырланып келіп отыруы осы сөздерге оқырман назарын
аудартады, өйткені бүлар тармақ соңында түрғаңдықган, пауза
жігіне сай келіп, оларға интонациялық екпін түседі.
Зертгеушілер жалпы түркі поэзиясында, оның ішінде кдзақ
өлеңінде әр алуан тұлғадағы етістік ұйқастарды ң ж иі
қолданылғаньш айтады. Мүньщ бір себебі кдзақ тілінде, өзге
де түркі тілдеріндегідей, баяндауьпптьщ сөйлем соңында
келуіне қатысты сияқты. Өйткені кдзақтың 11 буынды қара
өлеңінің алдыңғы екі тармағы көбінесе шағьш жеке бір ойды
қамтиты н бір-бір сөйлем болы п келеді, ол сөйлем дер
баяндауьпппен аяқгалады: Қаратаудың басьшан көш келеді,
Көш кен сайьш бір тайлақ бос келеді. Қалған екі тарм ақ не
ж айы лы ңқы ж ай сөйлем , не құрм алас сөй лем болы п
күрылады да, оның да баяндауьппы сөйлем соңында тұрады:
Кдрындастан айрылған жаман екен, Мөлтілдеп екі көзден
жас келеді. Бүл жерде ұйкдскд етістіктердің ж алаң өздері
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емес, олар алдындағы сөздерді қосақкд алып келіп тұр. Бұл
т ә с іл ж а зб а п о э з и я д а ғ ы 11 б у ы н д ы ө л е ң д е р д е де
қолданылады. Абайда: Жасымда гылым бар деп ескермедім,
П айдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді
уысыма, Қолымды мезгілінен кеш сермедім...
7—8 буынды өлең-жырларда да осындай: Аспанды бұлт
күрсайды, Күн жауарға ұқсайды. Көлдерде қулар шулайды,
Көкшіліден ол айуан Соққы жегенге ұқсайды...
Әрине, бұл — ұйкдстың барлық өлеңде сақгалуға тиісті
түрі емес. Етістікке аякдалмайтьш ұйкдстар кдншама! Әсіресе
ж азба поэзия ж алаң етістік ұйқастарды аса сәтті ш еберлік
деп есептемейді. Бұған Мағжанньщ:
Талапсыз сорлы “ойлаған”,
Ойға терең “бойлаған”
Есалаң уға “тоймаған”,
Қажып бір ойын “қоймаған”
Есер жүрек “ойнаіан”
Өлгенше үміт “жоймаған”
Жындьщай жалғыз “тойлаған”
Ж алықгырды “о й ” да “ған” ...
Құрысьш өлең!
Қой бағам! —
дегені дәлел бола алады. “Өлең ұйкдсы” деп ат қойган шағын
мысяфшында МаЕжаңцай поэзия ділгірі ойлағт-бойлаған-ггюйлаған
немесе барады-қалады~ талады сиякды ұйкдстармен өлең жазу
ақьінды мәз етіп танытпайтындығын, асыл сөз — өленді ондай
кдра дүрсінге салып ақын болғанша қарап жүріп қой баққан
артықдегенді айтады.
Әрине, бұдан ауыз әдебиеті қара дүрсін, жазба поэзия
“ж етілген” деген пікір тумасқа керек. С ірә, ақьш дар өлең
жазғанда (не бүрын ауызша толғағанда) еіістіктерді ұйкдскд
шығарайьш ба, ж оқ па деп ойламайды, бүл талғамды өлеңнің
мазмүны мен ойды ұсыну мәнері шешеді. М ысалы, аш ы қ
райдағы етістік ұйқастар жырларда ж иірек ұпп>ірасады.
Бұларда белгілі бір оқиға, іс-қимыл баяндалады, демек,
баяндау стилі үшін оған ең қолайлы ж әне интонациясы
(айтылу әуені, ырғағы) мен синтаксисі (сөйлемде аткаратьш
қ ы зм е т і) ж а ғ ы н а н сай к е л е т ін қү р ы л ы м — е тіс тік
баяндауьпптың ашьгқ райда сөйлем соңьшда түруы болады.
Мысалы, “ Қобыланды баты р” жырында үрысты немесе
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Тайбурылдың шабысын, кейіпкерлердің жүріс-тұрысын
баяндаіан жерлері ашық райдағы етістік ұйкдстарға құрылған.
“Сөзге сьш ы қ қы лды ң” деп, басын кесіп алм ақ болған
Қ обы ланды дан қорқы п , баты рды ң ал д ы н ан ш ы ққан
Құрткдның қимыл - әрекетін баяндаған жер былайша берілген:
Шьщай алмай қыз Құрткд
Ж әне апггы жабыюпы.
Жабықган көзін салыпты,
Салса ерді таныпты...
Батырдан Құртқа қорықкэн соң
Төмен кдрап жер шүқып,
Өксіп жылай қамыщпы.
Енді Құрткд сасады,
Бетінен кдны қаиіады,
Оң етегін басады.
Саскдн емей, немене,
Аш күзендей бүгіяді,
Құрткджаннан түңілді...
Мүнда түгел етістік ұйкдстар. О қиғаны ң өзі әлдеқайда
э к с п р е с с и в т і б о л ғ а н м е н , б а я н д а у т ә с іл і ө з ін е т ә н
морфологиялық-синтаксистік амалды кэлап, етістіктер сөйлем
с о ң ы н д а ж ә н е аш ы қ р ай д а б ер іл ген . О сы ж ы р д ы ң
Тайбурыддьщ шабысын суретгеген жеріңде де ұйкдстар бастаная қ аш ық райдағы етістіктер болып келеді, өйткені мұнда да
баяндау реңкі бар.
Ал баяндау емес, суреттеу, толғау, нақы л-өсиет айту
түріндегі өлендерде ұйкдскд көбінесе өзге сөз т а т а р ы немесе
етістікгің аттгық райдан баскд түлғалары алынады. Мысалы,
Махамбетгің “Арғымакдан туған кдзанат”, “Таудан мұнартып
ұшкдн тарланы м ” тәрізді И сатайдьщ портретін берген
өлендерінде, сон дай-ақ өзінің арм ан-м ақсаты н толғаған
“ Е м е н н ің түбі сар ы б а л ” , “А б ай лам ай а й р ы л д ы м ” ,
“Айналайын А қ Ж ай ы қ” сияқгы туындыларында үйкдс
құрайтын сөздер аш ы қ райдағы етістіктер емес. Біздің
байкдуымызша, жалпы Махамбет өлендерінде етістіктің ашық
райдағы тұлғасымен келген ұйкдстар көп емес, оған басты
себеп ақы н творчествосьш ың тақы ры бы м ен стилінде.
Махамбет — белгілі бір оқиғаны баяндаушы, жырлаушы емес,
сол оқиғаға өзінің көзкдрасы мен кдтынасьш білдіруші.
Өзге акьш -жыраулардың да әр алуан толғау, өсиет болып
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келетін көптеген өлең-жырлары етістік ұйкдсгарды пайдалана
қалса, ол етістіктер көбінесе II, III ж ақ бұйры қ рай, өткен
ш ақ есімшенің жалғаулы, шылаулы және дара түрлері болып
келеді (мысалы, Бұкдр жыраудъщ толғауларьш кдраңыз).
Сөйтіп, оқиғалы тақырыпты жырлайтын толгау, жыр,
қиссаларға негізінен ашықрайдағы еіістік ұйкдстар тән деген
қорытьінды айтуға болады. Абайда поэмалары мен бірдіекілі өлеңінде болмаса, кдлған өлендерінде аш ы қ райдағы
етістік ұйкдстар кемде-кем ұшырасады. Бұған негізгі себеп—
ақьгн поэзиясыньщ тақырыбы мен мазмұны. Абай эпик емес,
он ы ң өлендері — негізінен лирикалы қ шығармалар. Ал
лирикада іс-әрекетті баяндау сирек болатыны мәлім. Сондайақтабигат күбылыстары мен адамдарды (мысалы, сұлу қызды)
немесе жылқыны, я болмаса жүз жылғы өткен ескі киімді
сө з еткен өлең дерін де суреттеу стилін ұстайды . Бүл
циклдердегі өлендердің бірде-біреуінде апгық райдаіы етістік
ұйқас ж оқ, керісінш е, сы н есім м ен сы н д ы қ ұғымда
қолданылған өткен ш ақ есімше ж иірек кездеседі. Мысалы,
“Аттъщ сынында” зат есімдер мен туынды сьш есімдер гана
ұйкдстырылған. Жылдың төрт мезгіліне арнаған өлеңдері де
сондай. Тек “Жаздыкүн шілде болғанда” өлеңінде өткен ш ақ
көсемш е мен жатые септіктегі есімше тұлғалары үйкдскд
алынған. Бұл өлеңдегі өткен ш ақ көсемш енің қызметі мен
ерекшелігі жайында жоғарыда айттық.
Ө ткен ш ақ көсемш е үйкдстарды қолдану қазақ поэзия
тіліне ертеден тән әрі актив тәсілдердің бірі екендііін де
ескерттік. Абай бұл н ор м ан ы ж ақсы тан ы п , үтымды
паидаланған, сонымен кдтар поэтиканьщ өзге жақгары сияқгы,
бұл жағына да өз қолтаңбасын еш ізген.
Сөйтіп, Абай өлеңдерінде етістік ұйқастардьщ басым
көпшілііі тиянақгы баяндауыштар емес, олар не пысықгауыш,
не бағыныңқы сөйлемнің баяндауьшггары болып келеді және
көп ретте образ жасауға қатысып, экспрессоидтік қызмет
аткдрады. Бұл қызметте әсіресе -ып жұрнақгы көсемше көзге
түседі. Ұйқаскд қатыстыруда Абай етістіктің өзге кейбір
түлғаларын да активтендіреді. Олар да шылауымен тіркесіп
келген шартты рай тұлғасы ("Ж ар қ етпес қара көңілім не
қы лса д а ”, “Тұлпардан тұғыр озбас ш абы лса д а ” деп
басталатын өлеңдері), барыс септіктегі -у жұрнақгы етістік
түлғасы (“ И нтернатта оқып ж үр” деп басталатын өлеңінің
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екінші бөлігі білуге, көруге, керуге, сөнуге сияқгы үйкдстарға
құрылған), барыс, жатые септіктеріндегі өткен ш ақ есімше
(“ Кднсонарда бүркітші шыгады аңға” өлеңіндегі аңдығаиға,
із салғанда, самғағанда деген үйкдстарды қараңыз), -мак
жұрнақты тұлғалар. Бұл соңғы көрсетілген тұлға да Абайда
стильдік жүкпен жүмсалган.
Ұлы ақын тіліндегі етістік ұйкдстарды сөз еткенде, ерекше
атайтьш құбылыс — Абайдың бұларды көбінесе моноұйкдскд
пайдалануы, яғни шағьш түтас бір өлеңді немесе ұзақтау
өлеңнің жеке бөліктерін бір ұйқасқа құруы. Бұл амал, бір
жағынан, ақынның сөз тапқыш шеберлігін танытса, екішпі
жағынан, берілген образдардың оқырманға әсерін күшейтеді,
үшіншіден, ақын идеясын аша түсуге көмектеседі. Қорыта
айткднда, ұйкдскд алынған етістік түлгалары көп сәтте “ойнап
тұрады”, жай тұрмайды, сөзден кесте төгіп, қызмет етіп
тұрады.
Демек, Абай өлендеріндегі ұйқас суретінің де стилъдік
мәні айырыкща екенін көреміз. Сөздің стильдікжүк аркалауы —
шеберлікті көрсетеді, ал шеберлік — поэтикалық тідці танудың
бірден-бір көзі. Бүл ораңдағы Абаңдың ұсталығы ең алдымен,
жоғарьща айттъіқ, көптеген өлендерінің жалпы бір үйқасқа
(моноұйкдскд) құрылған тұгастығында. Моноұйкдс ақыннъщ
сол өленде айтпақ ойларьш сомдайтын қызметімен кдтар,
сол сомдалған идеяны тіл жағьшан біртұгас, бір демдік дүние
етіп біддіруге кұш салады. Екіншіден, Абайдьщ моноұйкдсы
әрдайым біркелкі сөз тұлғасымен берілмейтіндікген, ақын
ұйкдстырылатьгн тұпғалардың әр түрін іздеп табады. Мысалы,
“ Бір дәурен кемді күнге бозбалалық” деген өлеңінде -лық
жұрнақты зат есім, -лы қ жүрнақты сын есім ж әне -лык,
қосымшалы етістік (сан құмарлы қ ~ шоіиынарлық ~ сөз
шығардык) сияқты үш турлі сөз табының біркелкі тұлғасын
бір шумақкд топтастырған. Сол сияқты “ Қыс” өлеңінде -ды
жұрнақты сын есімді (а қ сақалды), -ды жалғаулы етістікті
(келіп, криіды), -ды деген табыс жалғаулы зат есімді (малды,
шалды) ұйқастыруы ақын шеберлігін танытады. Абай бұл
орайда шылау, одағайларды да “іске қосады” Мысалы, “Ішім
өлген, сыртым сау” деген өлеңінде сыртым сау ~ деймін- ау
~ япырмау деген бірі есім, екіншісі шылаулы сөз, үшіншісі
одағай болып келген тұлғаларды ұйкдстырады. Эрине, Абай
олардың үш түрлі тұлға екенін біліп, әдейі іздеп келтіріп
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тұрған ж оқ (тіпті Абайдың қазақ морфологиясы, оны ң сөз
тап тары н , сөз тұлғалары н аж ы ратуы ж өнінде қазіргі
оқулықтардағыдай таным-білімі де болмағанын ескерелік),
өлеңде айтпақ ойы, сөз қиыстырудағы ақы нды қ дарыны
осындай моноұйкдстарға өкеліп тұр.
Ө леңнің өн бойына жіберілген моноұйқас немесе бір
өлеңнің бірнеше шумағын қамтитын бір үйқасқа алынған
сөздерге көбінесе стильдік қызмет арткдн, яғни олар не ой
(тақырып) тұтастығын қамтамасыз етеді, не ақын идеясын
білдіретін сөздердің эм о ц и ял ы қ -эксп р есси втік әсерін
күшейтеді. Мысалы, “Ж арқ етпес кдра көңілім не қылса да”
деген өлеңінде шартты раймен берілген етістік ұйқастар
ғаш ы қ ж анны ң қандай ш артпен келсе де оры ндалмаған
ар м ан ы н білдіреді ж ә н е ол арм ан бір н еш е ш артты
багыныңқы сөйлемдер шоғырланып айтылғанда, тігггі әсерлі
шығады. Ақын тапқырлығы да, шеберлігі де, міне, осьшдай
жерде айқьш көрінеді.
Бірқатар өлендерінде ұйкдскд альшатьш сөздерді сыртқы
тұлғаларымен қатар, ішкі мағынасына, мағыналық реңкіне
қарай таңдау да — Абай қалам ы н ы ң көрінеу тұрған бір
ерекш елігі. Еліктеуіш , бейнелеуіш сөздерден ж асалған
етісііктерді көсемше тұлғасына қойып, үйкдска қатыстыру
арқы лы Абай “ Болы с болдым, м ін ек ей ” деген өлеңінде
болыс, ояз, пысықтардың жағымсыз портретін әсерлі етіп
қалай бергенін ж оғары да (-ып жұрнақты көсем ш енің
стильдік қызметін көрсеткен тұста) кеңінен айттық.
Тек бейнелеуіш сөздер емес, семантикасында жағымсыз
рең кі бар өзге сөздер де м әлім . М ысалы, ыржақтау,
далақтау, бос салақтау, бүтып-шату, қүдай ату сияқты
сөздер “оңған” қылықгы білдірмейді. Абай “ Қыран бүркіт
не алмайды, салса баптап” ж әне “Байлар жүр жиган малын
қорғалаты п” деп басталатын өлеңдерінде осы сөздерді
ұ й қ а с қ а ал ад ы . Б ір еу ін д е “ ө зі а л м а й т ы н , қ ы р а н ға
алды рмайты н ” күйкентайы н қияға қоса жіберіп журген,
“басқа сая, ж анға ол ж а” д ән ең есі ж о қ зам андастары н
бейнелесе, екінш ісінде “сұм-сүрқия, қу, білгіш атанбаққа
құдай құмар қы лы п қ о й ға н ” ауы лдастары н суреттейді.
Екеуінде де ақы н образды д әл , әсерлі етіп беруге ұйқас
жасап түрған сөздерді қатыстырған.
Э ри н е, тек ж ағы м сы з образдарды жасауда ғана емес,
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өзге көп сәттерде А байдың ұйқасқа алған сөздері мен
өлеңнің (немесе оның жеке бөліктерінің) мазмұны (идеясы)
сай түсіп жатады. М ысалы, “единица — ж ақсысы , ерген
елі бейне нөл” деген идеяны бір өлеңнің өзегі еткен ақын,
алды м ен, оры сты ң осы сөзін (ноль) образ етіп алады да,
оған ой екпінін түсіруді көздейді, сонды қтан оны да екі
рет тарм ақ соң ы н а ш ы ғары п, 36 ж олды қ түтас өлеңнің
ұйқасы н б а ст ан -ая қ осы сөзге құрады. С өйтіп, нөл сөзі
ерекше таны ла түседі, өлең идеясы н таныта түседі.
С он ы м ен , ұ й қасқа ш ы ғары лған сөздердің типтері,
грам м ати калы қ түлғалары, ұйқас ж асайты н сөздердің
м ағы налы қ рең ктері — осы ларды ң барш асы ақы н н ы ң
п оэти калы қ тіліне тікелей қаты сты болады, яғни оларды
поэтикалы қ құралға айналатын сәттері бар элементтер деп
түйеміз. М ұны біздің ж оғары дағы талдауларымы з қазақ
ж азба п о эзи ясы н ы ң аса күрделі үлгісі болып табы латын
Абай өлендерінің тілі арқылы әбден дәлелдейді.
-сы жұрнақгы туыңды етістіктердің стильдік қызметі
М е н с ін б е у ш і ем н адан ды ,
А қ ы лсы з д е п қ ор түты п.
Т ү зет п ек ед ім зам ан ды ,
Ө з ім д і-ө зім зо р түты п.

Абай

Ақын Абай өз тұсындағы қазақ қауымындағы “сөзуар,
білгіш, закөншік, көргіштерді”, “қу старшын, аш билерді” ,
“малдан басқа мұңы ж оқтарды ” , “тобы қты м олы ққан
пы сы қгарды ” көріп, солардьщ бойындағы ең жағымсыз
қылықгардьщ бірі — көліірсуді, “іші залым, сырты абыздыкқд
салынуды” сынайды. Д әлірек айтсақ, ақын білмесе де, бір
н әрсен і білгенситін, “м ұрны н қисайта тар ты п ” түрып
әсем си тін , “ елін м ы ғы м дап ұстай алм аса д а ” , өтірік
кэйраттысып, кэмқорситындарды “бойы бұлғаң, сөзі жылмаң
бола түрьш” бір міні ж оқ беңдесшіндерді әшкерелеп, түзетпек
болады. Бүл қылықгарды сөзбен таньпуда өң дәл және әсерлі
түліа болып табылатындар -сы жұрнагымен келген егісгіктер.
Түркі тілдерінде, оны ң ішінде кдзақтілінде бұл ж ұрнақ
сөйлеуші өзін біреуге не бір нәрсеге балап, ұқсауға тырысу,
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бір нәрсені істеген немесе істемеген болып көлгірсу, бір
нәрсені қомсыну мағыналарын беретін етістіктер жасайды:
білгенсу —білмей тұрса да, өзін білетін адам санау, мүсәпірсу —
бейш араяы қ жағдайда болм ай-ақ өзін мүсәпір көрсету,
баласыну — біреуді бала деп қомсыну, бала көру.
Егер Абай жаңа сөздер жасады ма деген сұрау қоя кдлсақ,
бірден-бір көзге түсетін жаңа тұлгалар — осы - сы жұрнағымен
жасалғандарды атар едік. -сы мен -сын жұрнақгары қызметтес
боліинмен, контексте олар бір-бірінен өзгешелеу болып келуі
мүмкін: -сын жұрнағымен келген түлғада өзін біреуге балап
көлгірсу рең кінен гөрі, өзгелерді әлдебіреуге балау, бір
нәрсені қомсыну (баласыну, азсыну, көпсіну) реңкі басымырақ
сияқгы. Сондықтан Абай бұрынғы қолданыста бар бәлсіну,
сәнсіну, керексіну деген сөздердің орньша бәлсу, сәнсу, керексу
деген жаңа тұлғаларды ұсынады. Егер керексіну десе, мұнда
“бір нәрсені жай ғана керек ету” мағынасы ғана танылады,
ал: Ел керексіп, сөзге емексіп, Не болады макуаның — дегенде
Абай елді ш ы н м әнінде керек етуді емес, көлгірсіп, керек
еткен болғансып мақтан қуғаңды айтпақ болған. Демек, елді
керексіну деген тіркес еш бояусыз қалыпты мағынаны
білдірсе, ел керексу тіркесі әрі ж ұрнақ тұлғасының өзгеше
келуімен, әрі контекске карай экспрессивтік рең к алып,
жағымсыз қылықты білдіруімен алдыңғы тіркестен өзгеше
түсіп тұр.
Эрине, Абай осы мағынада -сын жұрнақты вариантты да
еркін жұмсаған. Қас маңғаз малға бөккен кісімсініп, Әсте
ж оқ кеселді істен биттей қорықпақ. -сы (-сын) жұрнақгы
етістікгі айтпақ ойына сай жандандырғаны соншалық, Абай
оны кейбір сөз тіркестеріне де, бұрын бұл ж ұрнақпен
келмейтін сөздерге де жалғап қолданады. Крлжыңбассып
өткізген ьфйран дәурен, Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық—
дегендегі қалж ыңбассу деген туынды тұлға бұрын қазақ
тілінде кемде-кем қолданылатын болса, Абай оны өлең тіліне
о ң т а й л ы е н г із г е н : бұл ж ер д е “ е һ е - е һ е - г е е л ір г е н
бозбалалардың жай кдлжьщ куған (кдлжыңбастанган) жастар
емес, қалжың қуғансьш, қалжьщ қуудан баскд ісі жоқ, көңілі
шат болгансып, өмірін боскд өткізген жастар екенін танимыз.
Абай өлендерінде кездесетін еркесу, серкесу (Еңбегі ж оқ
еркесіп, Бір шолақпен серкесіп), кайраттысу (Крйраттысып,
қамқорсы п, Сайманымды бүтіндеп), жер тәңірісу (Жер
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тәңірісіп кермағыз), жарамсақсу, салгыртсу, әсемсу, сәнсу
деген тұлғалар негізінен Абай кдламының туындылары.
Сөзбен образ жасауда сөздің мағынасы мен стильдік бояуы
ғана емес, грамматикалық тұлғасы да, дыбыстық әуені де,
синтаксистік және фразеологиялық мүмкіншіліктері де қызмет
етеді екен . Д ем ек, А бай сөз ө р н егін тоқуда кейбір
гр ам м а ти к ал ы қ элем ен ттер д і, я ғн и ж ұрн ақтарды да
пайдаланды дей аламыз. Етістіктің -мақ, -сы(н) жүрнақты
түрлерін актив қолданып, штгі олармен жаңа сөздер жасаған
болса, тілге жаңа сөз қосу мақсатын көздеп емес, өлеңдегі
айтпақ идеясының дәл, әсерлі, өрнекті болып берілуін көздеп
пайдаланған, яғии бұл жерде де поэтикалы қ тілдің басты
шарты — мазмұн мен түр (идея мен ііл) үйлесімі орын алған.
Көрсетілген жұрнақтармен келген етістіктердің дені Абай
өлендерінде стильдік мақсатпен келген поэтикалы қ образ
қорын құрайды.
СӨЗ ТАНДАУ
Өлең және сөз
Ө л ең д е г е н өр с ө з д ің ұн асы м ы ,
С ө з қосар л ы қ орайлы ж арасы мы .

(Абай)

Өлең тіліндегі сөздерді грамматикалық категориялар
ретінде зат есім, сын есім, етістік деп жіліктеп талдаудың
қаж еті ж оқ. П о эти к ал ы қ текстің л екси касы н (сөздік
казынасын) зерттеу дегеніміз белгілі бір мағыналық, стильдік
жүк арқалаған қолданыстарды әңгімелеу болады. Мұнда
алдымен ақынның сөз тандау шеберлігіне назар аударылады.
Сөз тандаудың өзін екі саладан іздеу керек. Бірі — өлең
тексінде кездесетін сөздердің сол өлеңнің мазмұньш а,
тақырыбьш а қатысты алынуы, екіншісі — көркемдік, яғни
эстетикальіқ-стильдік м ақсаш ен белгілі бір сөздерді таңдап
жүмсауы.
А қынньщ қай-қайсы сы нда да ж еке өлең тақы ры бы на
қатысты сөздерді қолдану — занды құбылыс. Бірақ бүкіл
шығармаш ылығынан (творчествосынан) алып кдрайтын
болсақ, Абайдың ақын ретінде ай тпақ негізгі идеясы на,
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о й ш ы л р етін д е то лғаған т а қ ы р ы п та р ы н а , ж а н р л ы қ
жаңалықгарына сай біркдтар сөздерді жиі қолданьш, актив
сөздік қоры на айналдырғаны көзге түседі, өзгелерден
айырықша түрғанъш танытады.
Абай — гуманист, ол дүние жүзіндегі ұлы гуманистердің
алдыңғы сапында. Гуманизм әділдікті жақгау, адам баласы
үшін игі кдсиетгерді уағыздау, адамды сыйлап, оған жақсылық
тілеу п ри н ц и п тер ін е негізделетін болса, А байды ң да
жырлағаны алдымен имандылық, адамгершілік кдсиеттер
болды. Сонды қтан ол рухани-мәдени дүниеге кдтысты
дерексіз ұғым атауларын (абстракт сөздерді) өте ж иі
қолданды. Мысалы, адамдық сөзін Абай 15 рет жұмсаса,
оньщ бір вариантты адаміиылық тұлғасьш 17 рет қолданған,
демек, “адамгершілік” мағынасындағы сөзді ақын отыздан
астам рет келтірген екен.
Абайдьщ ең жиі қолданған сөздерінің бірі —иман, оны
ақ ы н өз тіліне 59 рет үйірген. И м анды лы қ — гуманизм
шарты. Имандылықкд шақыру, оны үгіттеу, оны таныту —
гуманист суреткердің міндеті. М іне, Абай осы үдеден
шыққан. Иман сөзі о баста “ислам дінінің бес пары зы ны ң
бірі” дегенді білдіргенімен, ал діни терм индік мағынасы,
А б ай д ы ң тү сін д ір у ім ен а й т с а қ , “А лла т а б а р а к а уа
тағаланы ң... бірлігіне, барлығына... жіберген ж арлы ғы на
м ойы нсұны п, и л ан б ақ” болғаны м ен, бұл сөз қазақты ң
халы қ тілінде ж алпы “адам герш ілік” , “ізгілікке деген
с е н ім ” ұғы м ы нда ж и ірек қолданы лған . А байды ң өзі:
Ескендір патшаға Аристотель аузымен: Үятың мен арьгнды
м ал ға са ты п , Ү ятсы зд а иман ж о қ , тү п к е ж етер —
дегізгенінде, иман сөзі таза діни наны м ды ғана емес, ар,
үят сияқты адам герш ілік қасиетті атап түр. Бұл сөздер
қ а з а қ п о э з и я с ы н д а б ұ р ы н д а к е з д е с к е н ім е н , д ә л
Абайдағьщай бір ақьш ның өлеңдерін де 30—40 реттен орьш
алмағандығын білеміз.
С о н д ай -ақ Абай адам қасиеттерін атайты н ж ақсылық
(33 рет), ж аманшылық (18), арсыз (18) си яқты сөздерді
өл ең тілінің актив сөздігіне айналды рған. А қын ж ақсы жаман мінез-қылықгар мен іс-әрекетгерді атайтьш сөздерді
жиі қолданады. Абайдың адамнан, әсіресе жастардан күтетіні
талап болса, ақын осы идеясын білдіруде талап сөзін 45 рет
қолданған екен. Ал өз түсындағы қ а за қ қоғам ы үш ін
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сауаттылықкд, білім-ғылымға ұмтылуды, өнердің түр-турін
игеруді жырлау — Абайдың ең негізгі тақырыбы. Бүл — өз
халқы ны ң сауатты лы қ ж ай ы н , өн ер -білім дәреж есін
ойлағанда, Абайдьщ кдбырғасы кдйыскдн тұсы.
Жарлы емеспін, зарлымьш,
Оны да ойла, толганып.
Жұртым деуге арлымын,
Өзге жұрттан ұялып, —
деп зарланған, арланған сәттері де осы замани мәселелерге
кдтысты. Сонды қтан оқу, білім, өнер жайын сөз еткен
шығармаларында осы категорияларды ң өзін жиі атайды: оку
(54 рет), ғылым (111), білім (31), өнер (46) сөздерін актив
қолдануы осыны дәлелдейді. Бүлардың ішінде ғылым сөзінің
ең көп кездесетіндігі өте қызық. Оның сыры мынада: Абай
бұл сөзді әрдайым осы күнгідей “наука” мағынасында
жұмсамаған. Ғылым сөзінің бұл ұғымда келуі Абайда өте
сирек. Бұл сөзді ақын көбіне-көп “білім, оқу, сауаттылық”
мағынасында жүмсаған. М ысалы, атақты “Ғылым таппай
мақтанба” деп басталатын өлеңіндегі гылым деп тұрғаны—
сөздіктерде көрсетілгендей, “жаратылыстың, қоғамның,
ойлаудың даму зандылығын білу жүйесі ж әне жеке білім
тараулары” (Абай тілі сөздігі, 1968. 183-6.) емес, “сауатты
болу, білім алу, оқу” деген жалпы мағынада. Мұны ақынның
білім-гылым деп қос сөз түрінде де келтіруі оны ң жалпы
“білім” деген үғымда жүмсалганын айқындай түседі.
Кдзақхалқы үшін ағартушыльгқ идеясьш үсыну — Ыбырай
Алтынсарин мен Абайдан жүйелі түрде басталса, кейін оны
XX ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып
Д у л а то в тар ж а л ға с т ы р ы п ә к е т к е н і б ел гіл і. Д ем ек ,
ағартушылықгы уағыздау —Абайдьщ да басгы мүраты. Білім,
гылым, оку сөздерінің ақын тіліне ең жиі оралғандығы тақырып пен тілдің үндесуі болып табылады. Ал мазмұн
мен түрдін, сәйкес келуі — Абайдың сөз тандауда ұстаған
басты принциптерінің бірі.
Әдетте бұрынғы қазақ өлеңдерінде кездескенімен, жиі
көрінбейтін қайгы (66 рет), кулы к (32), иттік (7), кррлык,
(19), қызык, (72), мащпан (56) сияқты сөздерді А байтандап
алып, жиі жүмсағанда, тағы да акын айтпақ идеясының тілдік
көрінісін танытады. Бұл кдтардан кайғы мен кызық сөздерінің
жиілігі көзге түседі. Әр адамньщ тіріиілігінде жиі кездесетін
64

үлкенді-кішілі уайьт-кдйғыньщ үсгіне, заманьш, айналасьш
ойлаған күйініш сезімі қосылғанын білсек, “бір қайғыны
ойласаң, жүз кдйғыны қозғайды” деп шынын айткдн Абайдың
бір басы нда қайғы -қасіреттің аз болм ағаны н көреміз.
Сондықтан оньщ тілінде қайгы жеу, кцйғы басу сияқгы үштөрт реттен келген тіркестерден өзге, жеке тұрып қодданылған
қайғы түлғасын 60-тан астам рет кездестіреміз. Бүл —
ақы нны ң ж ан даусын тілмен, сөзбен, сөздің активтігімен
танытуы.
Көп сәтте қайғы сөзіне антоним болып келетін қызық
сөзі де Абай кдламына 72 рет іліккен. Ол да занды. Кдйғы
сияқты қы зық та әр адам өмірінде жиі үшырасады. Кдйғыра
білген ақын өмірдің тамашасын, рақатын да сезінген, сезіне
тұрып өлең тілінде қызыктьщ түсін түстеп, атын атап кеткен:
Құдай-ау, кдйда солжыддар, Махаббат, қызық мол жылдар —
дегі ж асты қ ш ақтың әдемі кезеңін бір жырласа, құс салып,
ит жүгіртуді “ешкімге зияны ж оқ өзім көрген бір қызык; ісім
екен сүм ж алғанда” — деп тамашалайды. Сірә, қы зықтай
білген адамға өмірінде қайғыдан қы зы қ көп болмақ.
Сондықган ақын баланың жақсысын да, т і т і кдтын-баласы,
досын да, татулықты да кемді күндегі қы зы қ дәурен деп
таниды: Крізықтан өзге қалсаң бос, Кдтының, балаң, досың
бар —дейді.
Тегінде Абай уайымшыл емес, өмірді сүйген, тамашалай
білген, әр нәрсеге үмітпен кдрап білген суреткер. Мүмкін,
сондықтан да Абайда жакры сөзі 130 рет, жаман сөзі 46 рет,
ж ақсылық сөзі 33, жаманшылык, сөзі 18 рет, дос сөзі 60,
достық 28 рет қолданылса, дүшпан 18-ақрет, өмір 113, өлім
26 рет аузы на үйірілген болар. Ә рине, бұл — сырттай
қ а р а ғ а н д а к ө з г е т ү с е т ін с а н д ы қ я л ш е м б о й ы н ш а
топшылағанымыз. Сөз қолданыстың өзге де факторларын
есепке алсақ, бұл тұжырымымыздың жібі бостау көрінер,
дегенмен статистика мәліметінің де (сөз саны на кдраудың
да) маңызы барын ескеру қажет.
Статистиканьщ мәліметі Абай кезеңіндегі кдзақ әдеби тілі
нормасы нан да хабар береді. Мысалы, Абайда әйел сөзі 8
рет, қатын 41 рет, ұргашы сөзі 4 рет қолданылган екен.
Демек, күні кешеге дейін Абай заманында әдеби норма ретінде
көрінетін вариант қатын сөзі екен, арабтың әйел сөзі әдеби
нормаға енді-енді ене бастағанға үқсайды.
5

чі
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Абай — әлеумет, халық, ұлт мүддесін кеңінен сөз еткен
ақын. О ның әлеуметтік тақырыптарға баруы өзіне дейінгі
барлы қ ақындардан асып түседі. Өз заманын, заманындағы
қазақ қоғамын, сол қоғамдағы саяси-әкімш ілік, заң-сот
қүрылысын, экономикалық тұрмыс-тіршілігін тарихшыларша
баяндамайды, ақын болып суреттейді. Суреттеу арқылы
жаманьша күйінеді, жақсысына сүйінеді. Сондықтан ақын
зам аньш ьщ әлеуметтік картинасьш беретін, сол кездегі
жалпыхалықгық тілде актив қолданылған сөздер Абай тілінен
де кең орьш алған. Олар: болыс, болыстық, шаруа, сайлау,
сайлану, шар, партия (“ж ік”, “то п ” мағынасында), үлық,
атшабар, бай, жарлы, жалшы, кедей, жалға жүру, сауда,
саудагер, сату, бақал, бақалшік, кәсіп, үрлық, ку, кулы қ т.т.
Бүлардың ішінде “айлакер” мағынасындағы әлеуметтік топ
атауы к у сөзі 37 рет, тағы бір әлеуметтік топ атауы ретінде
XIX ғасырда жаңданған тентек сөзі 17 рет, Абай заманында
етек алған кұбылыс атауы үрлық сөзі 18 рет бір ақынның
тілінде кездесуі оны ң тілінің заман айнасы болғандығын
танытады.
Бұл сөздердің көбі XIX ғасы рды ң II жартысындағы
А байдан өзге су р еткер л ер д е д е қ о л д ан ы л ған зам ан
неологизмдері (жаңа сөздері). Бұларды Абай тек заман
келбетін суреттеу үшін емес, осы күбылысгарды атай отырып,
“түзетпек едім заманды, өзімді ты м -ақ зор тұтып” деп өзі
айтқандай, заманын түзету үшін қолданған. Бұл ретте ақын,
әсіресе болыс, атшабар, қу, ұры-кдрыларға “кьірғидай тиеді”,
олардың аттары н атап қоймайды , портреттерін береді,
қылыкдарьш шебер тілмен сьшайды, олардан қалың жұртты
безіндіреді, заманьш сөйтіп түзетпек болады. Ақынньщ одан
баскд шарасы жоқ: кдруы — тілі, соны жұмсайды. Осы
себептен ақын тілінде саяси-әлеуметтік, эконом икалы қ
салалардьщ атаулары кеңінен орьш алған, олар тек атауьпн
қызметін емес, суреттеу қызметін атқарып, ақы н ны ң сөз
қолдану шеберлігін де көрсетеді.
Абай тілінің өз заманы ндағы лексикалы қ нормадан
шығатьшдығын мынадай фактілер дәлелдейді. Бұл күнде
әдеби норма болып саналатьш немесе жарыспалы тұлғалардың
ішінде ж иірек қолданылатын сөздер Абайда ж о қ болып
шығады. М ысалы, қазірде терм индік дәреж еге көтеріліп,
активтенген адамгершілік сөзі Абайда жоқ, оны ң орны нда
66

адамдық, адамшыЛык варианттары қолданылған. Сондай-ақ
кдзіргі әдемілік сөзі жоқ, бұл мағынаны Абай әдемішіпік деп
береДі. Осы кдтарға жаманшылық, әуреіиілік, бүзақышылық
сөзДерін жатқызуға болады, яғни Абай тілінде жамандық,
әурелік, әурешілдік, бүзықтык, тұлғалары жоқ. Қазіргі казақ
әдеби тілінде көбінесе стилъдік мақсатта жүмсалатын зайып,
жұбай сөздерін Абай қолданбаған, олардың орнына жар (39
рет) және қатын (бұл мағьшада 21 рет) сөздері келеді. Күллі
(8), барлық (13), бүкһ (1), тамам (4) синонимдерінің ішінде
ең активі — барлық сөзі, қазіргі норм а бойы нш а жиі
қодданылатьш бүкіл сөзін Абай бір-ақрет жұмсаған. Синоним
больш келетін кыл- мен ет- деген көмекші етістіктердің
алдыңғы варианты жиірек қолданылған: қыл- 409 рет, ет123 рет келеді. Бұл — көмекші етістіктердін, ет- вариантыньщ
жандануы біздің заманымызда, 30-жылдардан бермен кдрай
болғандығын көрсетеді. Кріл- варианты Абайда да, Абайдың
т ұ с т а с т а р ы н д а д а , т іп т і о л а р д а н б е р гі А хм ет
Байтүрсыновтардың тілінде де ет- тұлғасына кдрағанда
әлдеқайда актив қолданылған.
Өте бір қы зы қ ф акт —“н әр се” мағынасындағы зат сөзі
Абайда жоқ, бұл тұлға тек “шығу тегі, негізі” мағынасында
келіп төрт рет қана жұмсалған. Бұл ұғымда Абай нәрсе сөзін
133 рет, нәсте сөзін бір рет қолдану арқылы берген. Сондайа қ бұл күнде жиі қолданылатын өте деген үстеу Абайда
мүлде ж оқ, оны ң орнында бек (17), аса (1), тым (16) дым
(8) тұлғалары қолданылған. Бұл да бірқатар сөздердің (әйел,
зат, еңбек, өте т. б.) казак, әдеби тілінде соңғы 50—60 жыл
ішінде жанданып нормаға айналғанын білдіреді. Әрине, бұл
сөздер қазақ тілінде Абайға дейін де, оны ң тұсында да
қолданыста болтан, бірақ жиі жүмсалатын актив қорға
кірмеген.
Сөз статистикасының мәліметіне үңілсек, Абай тіліндегі
кейбір си ноним дік қатарларды ң мынадай қолданы сы н
көреміз: Алла 133, Қүдай 160, тәңірі 43 рет келеді, демек,
Абайда түркінің “өз құдайы” Тәңірі сөзін ертеден енген
парсы ның Қүдайы мен арабтың Аала-сы “жеңіп кеткен”,
бүл ұғымның халық тіліндегі жаратуіиы (7), жасаған (1)
варианттары да көрініс тапкднмен, Аъіа мен Күдай сөздеріндей
актив емес.
Халық кірме сөзі де Абай заманында енді жандана бастаған
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сөз, оны ң түркілік (қазақтық) ел (179), жүрт (133) сөздері
бүрынғыша Абайда да әлі актив. “Ж ұмьіс” мағынасын осы
сөзден гөрі (жүмыс 18 реткелген) еңбек (87), қызмет (26)
синонимдері жиірекбереді. “Еңбек” мағьшасьш бейнет сөзімен
біддіру күні кешеге дейін орын алып келді, Абайда да сондай,
ол бейнет сөзін “еңбек, жұмыс” үғымында да жүмсаған
(“Абай тілі сөздігінде” кейбір сөздердің түсінігі дәл ж әне
толық емес: осы сөз мұнда “азап, қиыніиылық, мехнат” деп
кдна түсіндірілген). Мысалы, ақы н-әке Әбдірахмандай үлын
жоқгағанда: Көзінді салдың түргыіа, беітетін кңын көрмедің —
дегенде, Әбдірахманның қатар-қүрбысының оған тарттыратын
азабын, қиыншылығын емес, артатын қызметін, жұмысын
айтып отыр. Эрине, бейнет сөзінің “азап, мехнат” мағынасы
да бар, бүл мағына көбінесе бейнет тарту, бейнетке түсу,
бейнет шегу сияқгы тіркестерде көрінеді.
“Өлең тіліндегі сөз” тақырыбын қозғағанда, келесі назар
аударатын ж айт — ол ақын тіліндегі сирек қолданылатын
этнографизмдер мен бірді-екілі көне сөздер. Бүлардьщ
көркемдік-бейнелеуіш қызметі ж айы нда өз аддына әңгіме
б ол ад ы . Бұл ж ер де ай тп а ғы м ы з — А бай ды ң сө зд ік
қазынасында, сөз тандауында кездескен, бұл күнде екінің
бірі тап басып мағынасын тани бермейтін этнографиялы қ
атаулар сияқгы пассив қордағы сөздер.
Абай мағьшасы күңгірт сөздерге аса үйір болмаган. Кдзірде
көп қолданылмайтын этнографизмдердің тобы жүз жылғы
өткен ескілік киімі туралы жазылған өлеңіңце кездеседі. Олар:
дәндәку (“кісенің оқш антаймен кдтар тұратьш былғары
қалтасы”, бүл — “Абай тілі сөздігінің” түсіндірмесі, 190-6.),
шидем шекпен (“қой жабағысын сы рты нан ш екпенмен
қаптаган күпі” Сонда. 700-6.), ж арғақшалбар (“иленген,
жүні қырылма жұқа теріден тігіж ен ш албар”), мыкщиған
етік (“биікөкшелі, шоқима етік”, 449-6.), күрысқақ (тобылғы
тиек), пыстан (“көпшіктің шетіне кдғатын кдлпақты ш еге”,
506-6.). Бұл сөздерді ақын образ үшін емес, өз заманынан
көп бүрын өткен кезендегі кдзақтарды ң киіну қалпы н
оқы рм анны ң көз алдына елестету үшін олардың тура өз
мағыналарыңда жүмсаган. Бұл түста біз үшін маңызды нәрсе —
Абайдьщ ескілік киімдерінің түрлеріне, олардың атауларына
назар аударуы.
Б үл к ү н д е с и р е к қ о л д а н ы л а т ы н м ү н д а й к ө н е
68

этнографизмдердің кдтарына көшкен сөздерден Абай тілінде
кездесетіндері деп акщомшы (“түйеге астық арткдн керуен ’),
жыға (бас киім), шонтай (кдлта), аламандык (жаугершілік),
абьіз (А б ай д ы ң ө з т ү с ін д ір у ін ш е , ‘ә у е л д е ш а м а н
дініндегілердің өз молдасьша қоятын аты екен” ал жалпы
“ақылгөй, көпті көрген, көп білетін адам” деген мағынада
қолданылады) сияқгы есім сөздер мен шк,ау (“қолдау, жақгау,
жарылкду”), денеу (“ж еңу”), дүрсу (“кісімсу”), еріштіру,
кезнесу (“ұялу, қы сы лу (?)”), қасыну (“тиісу”) тәрізді
етістіктерді көрсетуге болады. Бұлардың біркдтары образ ұшін
қолданылған. Мысалы, жыға сөзі “бағы таю” мағынасындағы
бастан жыға кцсаю тіркесінде ғана келтірілген. Өлеңінде
қолданылған абыз сөзі де: сырты абыз бар, желғабыз бар —
деген тіркесте келіп, сыртынан кдрағанда ақылман, білгіш
көрініп, ішкі дүниесіне келгенде желкуық, бос кеуде адам
деген образды беріп тұр.
С и р е к қ о л д а н ы л а ты н сө зд е р д ің тура н о м и н а т и в
мағынасында жұмсалғандары да ж о қ емес. Өлең тексі тек
кдна біртұтас образдардан тұрмайтыны белгілі, демек, кджет
жерінде сөздер тура мағыналарында жұмсалады. Бұл да
суреткер шеберлігінің бір қыры больгп табылады.
Абай тіліндегі сы рт қарағанда си рек, не ко н е, не
жергілікті сөз болып көрінетін қолданыстардың ж әне бір
тобы н атауға болады. О ларды ң бірлі-жарымы жасанды
неологизм дер (арызшы, амалшылық, бәлсу т. б.), енді
бірқатары бадалық, (мақтаныш ), бату (өш, қас), к ыіиыну
(пәле іздеу), сырдаң (сырғақ) сияқты сөздер. Бүлар, сірә,
тілде бар, бірақ орны н тауып ілуде бір жүмсалар тұлғалар
болу керек.
Абай — көптеген ж аңа тақы ры птарға барған немесе
тақы ры пты ж аң аш а ж ы рлаған ақы н. М ысалы, адам ны ң
м оральды қ бет-бейнесін сөз етуде, тіпті о н ы ң сы ртқы
п ортретін беруде ж оғары м атери я — ф и л о со ф и я л ы қ
толғаныстарға барғанда, сондай-ақ табиғатты өлең тілімен
суреттегенде, Абай бүрынғы кдзақ поэзиясынан өзге үлгіге
көшеді: оның ой-толғаулары дидактикалық стильден аулақ.
Ол ар-үждан, мораль жайын өлең тақырыбы етсе, соларға
қатысты категориялар ж айы нда ой толғайды, сонды қтан
Абайға осы категориялардың түсін түстеп, атын атау кджет
болды. Н әтиж есінде көптеген абстракт есімдерді терм ин
69

дәрежесіне көтеріп, қолданыстарын жандандырды. Бірінші
топта ж оғары да өзге қы ры нан әңгім е болтан адамдык,
адамшылык, ғылым, ой, оку, өнер сөздерін көрсетуге болады.
Біркатар абстракт ұғьгм атауларын өзі жасады.
Ақын (жазушы) тіліндегі жаңа қолданыстарды тілдік
(лексикалык) және с т и л ь д і к н е о л о г и з м д е р деп
айыры п қарау керек. Л ексикалы қ неологизмдер затты,
құбылысты, іс-әрекетті атау қажеттігінен туады. Стильдік
неологизмдер ондай кджетіікпен емес, белгілі бір мақсатпен
тек сол контексте ғана қолданылады. Абайдың лексикалық
неологизмдері деп көбінесе кдра сөздерінде кездесетін дерексіз
үтым атауларьш көрсетуге болады. Олар -лык, -лылық, -іиылық,
-м а қ ж ұ р н а қ т а р ы м е н ж аса л ға н тұ лғал ар : өрш ілдік,
қорғалауықтық, қызықпақтық, күлкішілдік, тоқтаулылық,
байлаулылық, сезбек, сүймек. Мысалы: Адамзаткд не керек:
Сүймек, сезбек, кейімек... Арымас әдет болды күлкішілдік.
Абайдың қызба бастық, әсем салдық, күлкі тоқтық, зор
болғандық, адам жаулағандық деген сияқгы күрделі есімдерін
де осы кдтарға жатқызуға болады. Абай текстеріндегі жаңа
қолданыстардың үлкен бір тобы етістіктер саласында. Ақын
-сы жұрнағымен ондаған жаңа етістіктер жасап қодданады:
қайраттасу, әсемсу, жарамсақсу, ел керексу, жер тәңірісу,
еңбегі жок, еркесу т. т. Бұлар Абайдан басқалардың тілінде
жоқсөздер.
Сірә, көркем шыгарма тіліндегі лексикалық неологизмдердің
қолданысында да стильдік мақсат көзделуі мүмкін. Демек,
кейде бұл жаңа сөздердің жалпы тілдік немесе жеке авторлық
қолданыстар екенін айыру да қиын. Әдетте лексикалық
неологизмдер әдеби тілге еніп, жалпыхалықтық нормаға
айналса, авторлық неологизмдер тек сол контексте ғана орын
алып, көбінесе бірқодданар сөздердің кдтарында тұрады.
Абай тіліндегі ж оғары да көрсетілген ж аң а тзд>інды
тұлғаларды ң көгпнілігі ж алпы әдеби тілде қолданы лу
мүмкіншіліктері бар сөздер (гылымда оларды потенциалды
сөздер дейді) болғанмен, кейін белііпі бір номинативтік
мағьшада жалпыхалықгықтіл қорына көшпеді.
Зерттеу желісіне орай қайталап айтатынымыз Абай
өлендерінің негізгі тақырыбы — адам, оны ң психологиялық
күйі, қимыл-харекеті, ішкі, сыртқы портреті екендігі. Бұл
тақырыптарды Абай бүрынгьг ақын-ж ырауларш а жалпы
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констатация немесе сол адамға кэрата айгылған дидакгикалық
үгіт-ақьіл түрінде қозғамайды, ол адамның сы н-сипат, ісәрекеттерін нақгы суреттейді, әр іс-қимыл, мінез-құлыкты
жеке-жеке дәл атау түрінде жырлайды. Сондықган адамнъщ
психологиялық күйін біддіретін сөздерді өлең тіліне мольшан
енгізеді. Бұл— өзіне дейінгі кдзақ поэзиясында көзге түспеген
құбылыс. Мысалы, сүйіскен жастардьщ ішкі көңіл күйлерін
суреттеу үшін суыну, ысыну, бос шошу, жүрегі лүпілдеп,
саусағы суыну, иыщпары тиісу, көздері төмендеу сияқгы
сөздерді өлең тіліне қосады. Бұлар накты сурет беретін сөздер.
Абай поэзиясы нда жалпы толғаныспен қатар, нақгы
картинаны берудің де кеңінен орын алуы тағы да оны ң
ш ы ғармаш ы лық ерекшелігі болса, мұның тілдегі көрінісі
нақгы қимыл-қозғалысты, іс-әрекетгі, сьш-сипатты білдіретін
сөздерді өлең тіліне еркін енгізуі болып табылады. Мысалы,
“Аттың сы н ы ” деп өзіміз ат қойып жүрген “ Ш оқпардай
кекілі бар, кдмыс кұтақ” деп басталатын өлеңіндеіі жылкының
кекілі мен құлағынан бастап көтендігіне шейін бүкіл сыртқьі
түр-тұрпатын атайтын сөздердің ш оғырымен келуі осы
өлеңнің мазмұны мен стиліне сай болып тұр. Немесе құс
сальш, ит жүгірткен аңшылық туралы “Кднсонарда бүркітаіі
шығады аң ға” деп басталатын өлеңіндегі бүркіттің түлкіге
түскен картинасьш, кұсьша мәз болған аңшыньщ “сілке киіп
тымақты, насыбайды бір аты п” көңілі жайланған пішінін
бей н е қы л қ ал ам м ен салған суреттей к ө з алды м ы зға
елестетеміз. Демек, мұнда да бүркітші, аңшы, қағуиіы, қыран
күс, томат, түлкі және аузын ашып қорқактау, тісін қайрау,
канат, күйрық суылдау деген сөздер өздерінің тура номинатив
м ағы насы нда өлеңге қаты сты ры лады . Бұры нғы қ а за қ
поэзиясында мүндай сөздер көбінесе образ үшін алынатынды. Мысалы, Махамбет: Мен а қ сұңкар күст ы ң сойымын
немесе томағалы сүңқар мен едім десе, мұндағы а к сҒңкар,
томаға сөздері сол құсты, оны ң томағасын суреттеу үшін
емес, кейіпкердің портреті үшін қолданылған.
Бұрынғы қ а за қ п оэзи ясы тіліне тұрм ы сты қ сөздер
өздерінің тура мағьшасьшда келіп, белгілі заттарды атау үшін
емес, образ үшін қолданылатын болса, Абайда бұл тәсілмен
қатар, тұрмыстық кдрапайым (экспрессивтік бояуы жок)
сөздерді өз м ағынасы нда жұмсау кеңінен оры н алады.
Мысалы, Бұқар жырау “ Керей, қайда барасы ң?” деп, бұл
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руга “сен бұзау терісі шөншіксің, мен өгіз терісі талыспын ”
дегенінде ы ды с-аяқ атаулары болып табылатын талые,
шөншік сөздерін қолданғанда, әңгіме осы ыдыстар туралы
емес, сол ыдыстарга теңеп көрсеткен әлді, әлсіз (үлкен, кіші —
көп, аз) рулар туралы болып тұр: керей, сен бүзау терісінен
жасалған кіш кентай ш өнш ік сияқтысың, сенімен белдесіп
отырған мен — арғын зормы н, өгіз терісінен жасалған
талыстаймьш деп тұр. Ал Абай болса, қыстың басындағы
қазақ аулының көрінісін беруде кедейдің қатыны тоңған
иін жылытып, тонын илеп, бүрсең кдгып шекпен тігер дейді,
мүнда и де, тон да, шекпен де өздерінің тура мағынасында
келіп тұр, өйткені бүл жердегі әңгіме осылардың өздері
туралы, дәлірек айтсақ, терінің иін жібітіп, тонын илеп, одан
ш екпен тігіп отырған кедей сорлыньщ үй іші көрінісі. Сол
көріністі беру арқылы ақын кдзақ аулының әлеуметтік
топтарының өз заманындағы хал-күйін суреттейді. Мүндай
мысалдардың бірнешеуін келтіруге болады. Түрмыстық
сөздердің поэзия тілінде тура магынасында жұмсалуы —
өлеңнің тақырыбына, сол тақырыпты толғау мәнеріне,
ніығарманың жанрлық сипатына тікелей байланысты екенін
Абай шығармашылығы айқын көрсетеді.
Ә д е т т е а қ ы н б ір н ә р с е н і б а я н д а м а й д ы
с у р е т т е й д і дейміз. “ Кдраша, желтоқсан мен сол бірекі ай” деп басталатын өлеңінде Абай қыстьщ басы, күздің
жуан ортасындағы қазақ аулын суреттейді, ол сурет үшін
сол ауылдағы бай мен кедейдің тұрмыс күйін көз алдымызға
елестетеді. Ақьш мақсаты —айналасы киіз тұткдн бай үйінің
жылы екенін, отыны ж оқ кедей үйінде жас баласы мен
кемпір-шалы тоңып, “талтайып, откд кдқгана алмайтыньш”
баяндау емес, соларды суреттеу арқы лы өзі таны ган
әлеуметтік теңсіздікті көрсетіп, кдзақ халкы ны ң кдльщ
бұқарасының сол кездегі кеш іп отырған күй-халіне деген
күйінішін айту, ақьін ретінде әлеуметтік үнін білдіру. Бүл
үнді естіртуде енді бүрынғы ақьш -ж ырауларш а фактіні
констатациялау (барьш көрсету) ж әне жалпы насихат-ақыл
стилін қолдану Абай үшін қол емес, “сөзі түзелген” , яғни
ақы нды қ идеяны білдірудің ж аңа тәсілін ұсынған Абай сөз
қолданыстьщ ж аңа амалдарына барады: бай мен кедей
тұрмысының нақты картинасын беру арқылы әлеуметтік
диссонансты (кереғарлыкты) көрсетеді, ал тұрмыстың нақгы
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суреті “тұрмыстық” сөздерді өз мағьшасында жұмсауды кажет
етеді. Міне, сырт кдрағанда Абай тіліндегі ет (ет әпер деп
жалшы баласынын шешесіне қыңқылдағаны), бүрқылдаган
самаурын, салтанатты байлардың астьш а төселген кілем,
енесіне иірткен шуда жіп, кемік сүйек, сорпа-су т. т. сөздер
әдетге өлеңге кдтысуға “правосы ж оқ” болып көрінгенмен,
Абай қолданысында өз орындарында тұрған ж ән е кджетті
дүниелер болып тұр. Сөз таңдаудың бұл ретінде де Абай
біліктілік таныткдн.
А қы н “ қ а р а д ү р с ін д е у ” т ұ р м ы ст ы қ сө зд ер түгіл,
“дөрекшеу” ауызекі тіл элементгерін қолдануға барады. Проф.
Қ ұдайберген Ж ұбановты ң сөзім ен ай тқанда, “ суретті
ойдағыдай күшейтіп жіберетін болса, Абай [сөздің] ондаймұндай ерсілігіне, әдепке шетгігіне де карамайды” Сондықган
Абайдай сөз шеберінің кдзактың поэзия тілін аскдктата, кдзақ
сөзінің небір асылын жарқырата ұсынған ақынның тілінен
ж ағы м сы з қим ы л атаулары болып келетін таркылдау,
барқылдау, салпылдау, бүртаңдау, буксіту, быкрыту, кркрыту,
былшылдау, далакцтау, жыртақтау, т оңқаңдау, шертию
сияқгы етістіктердің немесе кріртың, тыртың, киқьш сияқгы
“сүры қсы з” магынадағы сөздердің бір өленде, я болмаса
өлеңнің бір бөлігінде шоғырымен қолданылуы былай тұрсын,
тіпті әйелге кдрата айтылатын қаншык сөзін де, боқ, көт
сөздерін де кездесііреміз.
Сырт кдрағанда мүндай сөздер поэзия тілін “тәтті” етіп
түрған ж оқ сияқгы , күлтесі көз тартатын раушан гүлінің
сабагы на біткен тікенектерге ұқсайды. Сірә, раушан гүлі
жарып ш ы ғы п, құлпыруы үшін табиғат шіркін тікенектерді
де керек етіп ж аратқаны сияқты өлең тілі түтасымен көңіл
толтыру үшін поэзия табиғаты керек ж ерінде “ащ ы -тәтгі”
сөздерді шебер қоддануға да баратьш болар. Құлаккд түрпідей,
ауы зға қы ш қы лдай тиетін м ұндай “д ө р екі” сөздердің
Абайдагы қолданысы стильдік мақсатпен орнымен келгендер
(ғылым тілімен ай тқанда, м отиві-уәж і барлар) болы п
табылады.
Ақын тілінің көркемдік қүны сүлу, “тәтгі” сөздердің ғана
ш о ғы р ы м е н т а н ы л м а й д ы . А қы н тіл ін с ө з етк е н д е ,
к ө р к е м д і к пен ш е б е р л і к кдтар әңгіме болмақка
керек.
Ауызекі сөйлеу тілі элементтерінің Абай өлеңдеріндегі
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көрінісі жеке сөздердің қатысуымен шектелмейді. Күнделікгі
тұрмыстық сөйлеу мәнері Абайдьщ бір-екі шумақган түратын
немесе шағын болып келетін Шәріпке, Көжекбайга, Назарға,
Күлембайға, кдра кдтьшға, Күйісбайға, Дүйсенқүлға арнаған
өлеңдері мен Баймағамбет кдтыныньщ атьшан шығарылған
өленде, “Әйелің — Медет қызы, аты Өрім” , “Бөстегім,
күгылдьщ ба Көтібақган” деген экспромптарында көрінеді.
Бұларда жеке сөздерінен бастап, айтылмақ ойды білдіру
стиліне дейін ауызекі сөйлеу тілінің табы сезіледі. Мұндағы
байга жарып көрмеген [кдтын]... көрінген ит кетеді бір-бір
сарып... шіркінде ес болмайды сезет деген... ала жаздай байың
кеп бір жатпайды... бүйгіп берген баланды берген қүдай өзің
ал... бір боцпы тағы бас та және сүрін... сияқгы сөз орамдары
кдтар-құрбылар арасында немесе айналасындағы жағымсыз
қы лықгарына ренжіген, оны сынаған адамның аузынан
күнделікті сөйлеу үстінде қолданылатын “дөрекілеу” сөз
саптаулар.
Ж алпы әдеби тіл әдетінен, одан кдлды поэзия тілінен
орын алмауға тиісті мүндай қолданысгар көрсетілген өлендерде
дәл орнымен келген, уәжді элементтер. Бүл да өлеңнің
мазмұны мен түрінің (тілінің) үйлесімінен туған, ақын
шығармашыяығын әр қырьшан көрсететін қүбылыс. Демек,
Абай ауызекі сөйлеу тәж ірибесінен әдейі алы нған сөз
тандаудың тағы бір үлгісін көрсеткен.
Ауызекі сөйлеу нормасының кдрама-кдрсысында кітаби
тілдік сөз ұсыну тұрады. Абай тұсындағы “кітаби тіл”
дегеніміз — ж оғарыда айты лған, қазақты ң ескі ж азба
дәстүрінің жалғасы, ол тіл “шағатай тілі” немесе “түркі” деп
аталатын ортаазиялы қ ортақ ж азба дәстүрдің негізінде
кдлыптаскдн тіл болғандықган, мұньгң кдзақтөл әдеби тілінен
өзгешеленетін белгілері болды. Ол белгілердің бірі — халық
тіліне енбеген, көбінесе діни мазмұнды немесе абстракт үғым
атау ы б о л ы п к е л е т ін а р а б с ө з д е р ін ің е д ә у ір м о л
қолданылатындығы болатьш. Абай өлең тіліне, әсіресе
прозасы ньщ тіліне бұл элементтерді де тандай б іж ен .
“Шығыс ақьіндарынша” жазған “Иүзі раушан, көзі гауһар”,
“Фзули, Ш әмси, Сәйдали”, “Әліпдек ай йүзіңе ғибрат еттім”
деп басталатын атақты үш өлеңін былай қойғанда, таза
“кдзақы” өлендерінде Абай араб ж әне парсы сөздерін белгілі
бір стильдік мақсатпен әдейі таңдап алады. Мысалы: Мал
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мен бақгьгң кеселі ұя бұзар, Пәруардигәр жараткдн несін жан
қып — деген өлең жоддарында өлшем үшін күдай, алла,
тәңірі деген синонимдердің біреуі де келмей, төрт буынды
сирек сөз пәруардигәр деген парсы тұлғасы қолданыльш
тұр. Ал: Бірінді-бірің ғиззат, қүрмет етіс — деген өлең
жолында күрмет сөзіне мағынасы жуық арабтықтұлга ғиззат
(кдзакща варианты ізет) сөзін тандауда кадір-күрмет дегеннің
бір варианты ретінде гиззат-қурмет деп беру ушін алған.
Сірә, Абай аса көп қажеті ж о қ жерде де ара-тұра араб
сөздерін өлең тіліне енгізіп отырған, бұл — заманына берген
баз болу керек, өйткені Абай тұсында қазақ әдеби тіліне
жазба сипат беру ұшін кітаби тілдік элементгерді пайдаланып
қою шарт болтан. Сондықган оның “Ғылым таппай мақганба”
деп басталатын өлеңіндегі: Ж ам анды қ көрсең, нәфрәтлі,
Ж ақсы лы қ көрсең, гибратлы — деген ж олдарындағы
нәфрәтлі, ғибратлы сөздері, “Сегізаяқгағы” надандар баһра
ала алмас— дегеніндегі баһра сөзі осы ынтаймен көрінген.
Ал ақын өлеңдеріндегі ганибет, махрүм калу, иждиһат,
михнат, үддасынан шыгу, nip, ғапыл, махаббат, ғадауат
сияқты сөздерді сол кезеңдегі кдзақ әдеби тілінің нормасы
деп тану керек. Бұлардьщ біркдтары кдзақыланған тұлгада
халы қтілінде кеңінен қолданылатындар; ғанибет, махрүм
калу, мекңат, макүлык, үдде (ұде), ғапыл т. т. Абай тұсында
мұсылманша сауагы адамдармен қатар, намаз оқып, алланы
хақ деп таныған қарапайым қазақгар үшін де nip, парыз,
міиәжат, ракым, бакц, фәни, махшар, тағлим сияқты араб,
парсы сөздері жат болмаған. Демек, оларды таңдап алып,
өлең тіліне кдтыстыруы занды.
Абай өлеңдерінің ішінде ж анры жағынан аса бір қы зы қ
шығармалары “Жігіт сөзі” м ен “ Қыз сөзі” Екі өлең де
жастардың бір-біріне жазыскдн хаттары деп ұсынылған: жігіт
сәл еркіндеу, қызға сен деп қарата сөйлейді, тілі де ауыл
мырзасының өзімсінген стилін (мәнерін) танытады, ал қыз
болса, тәрбиелі, ибалы, сөзін cb деп бастайды, б ірақол да
еркін өскен күрбысына наз арта алатын сауатты қыз (“кірсе
ішіңе, оки бер... мұны окыса, кім тан ы п ” деген сөздеріне
назар аударалық), сонды қтан он ы ң хатынан бұрыннан
кэлыптаскрн сабаз, баж сөздерінің кітаби тұлгаларын (шаһбаз)
көреміз.
Абайдың араб сөздері біраз шоғырланған өлеңі “Алла деген
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сөз жеңіл” деп басталатын төрт шумақтық шағын өлеңі мен
"Алланың өзі де рас, сөзі де рас” деген өлеңі. Алдыңғысында
ақьш алла сөзінен бастап махаббат, тағрип, шүбә, мәужүр,
куаһ, хаус, мүтәкәллимин, мантикцн деген араб сөздерін
таңдап жұмсайды. Соңғы өлеңде мұсылман дініне кдтысты
ондаған араб сөзін әдейі келтіреді. Олар: амантү, уәктүбиһи,
һаби, тағриф, әһли китаб, нәфсі, иман, т ағат, тахқиқ,
тасдиқ, хақ, руза, намаз, зекет, хаж, ғибадат, хүснизән,
пайғамбар, м ү ’м ин, күран, т ә ’у илі, нәфа, м у ’м ин, бенде,
мүнафиқ, кінә сияқгы кейбірі кдзақгың тіліне еніп, сіңіскен
(хақ, бенде, нәпсі, иман, ораза, намаз, зекет, пайғамбар, күран,
кінә), ал кейбіреуі халық тіліне енбеген, мағынасы қалың
жұрппылықкд түсініксіз сөздер. Бұларды Абайдьщ қолдануы
тағы да стильдік мүддеден шығып тұр: Алланьщ өзі де, сөзі
де рас дегенді тақырьш етіп алған ақын “му ’м ин болсаң,
әуелі иманды біл” деген идеяны ұсыну үшін, сол иманның
негізін мұсылман дінінің “өз сөзім ен” (араб сөздерімен)
танытады. Демек, Абаңдьщ бұл жердегі араб сөздерін тандауы
тақырьш пен тіл үйлесімін көздеуге бағынған.
М ін е, ұлы ақ ы н н ы ң білд ірм ек ойы м ен таңдаған
тақырыптарына сай сөз таңдау принциптері мен амалдары
осындай. Ал сөз тандаудың ең зор қажеттігі көркемдікэстетикалъгқ мақсатгы көздеуге кдтысты болады. Әрі кдрайғы
өңгімеміз осы орайда болмақшы, яғни “текст түзу” деген
категорияны сөз етіп, бұл реттегі сөз тандаудың. Абай
тіліндегі көрінісін бермекпіз, сондай-ақ синоним, антоним
тәрізді лексикалық топтарды Абайдьщ калай пайдаланғаны,
олардың кдйсысын қалайша тандағаны әңгіме болады, осы
тұста сөз-символдары да тілге үйіреміз.

Текст түзу
С ө з с ө зг е ж ары ғы н д а т ү с ір іп тұрады ,
к ө л е ң к ес ін д е т ү сір іп тұрады .

(Ғабит Мүсірепов)

Текст тузу —қазақ филологиясында бұрын-сонды әңгіме
болмаған тақырып. Ал шындығында бұл — көркем шығарма
тілін, автордың поэтикалық тілін талдауда кеңінен сөз болуға
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тиіс мәселе. Себебі, көркем шығарма, оньщ ішінде поэзия
дүниесі сөздерден өрілетін болса, яғни сөздерден шығарма
тексі түзілетін болса, сол түзілістің қыр-сырын ашу кджеттігі
туады.
Текспүзу (орыс ғылыми әдебиегіңде — текстообразование)
термині жалпы “текстің пайда болуына кдтысты айтьілмайдьі,
ол — поэтикалы қ контекст” деген ұғымга байланысты сөз
болатын күбылыс. Поэтикалық контекст көркем шыгармадағы
сөздердің бір-бірімен кдрым-кдтынаскд түсуімен, сондай-ак,
ы рғақ пен әуеннің, дыбыстардьщ бір-бірімен ұйымдасуы
арқылы жасалады.
Текст түзілісінің өзіне тән шарттары болады. Кез келген
көркем шығармада немесе оны ң кез келген түсында текст
түзіле бермейді. К дзақкөркем сөзінде текст түзудің айқын
көрінісі Абай өлендерінен басталады деуге болады. Текст
түзілісінің бір белгісі — ш ығарманың бір бөлігінде немесе
бір өлеңнің өн бойында мағыналары бірін-бірі айқындайтьш,
модальдық реңктері біртектес сөздерді шоғырлап беру.
М одальды қ р е ң к дегенім із сөйлеуш інің (ж азуш ы ны ң,
ақы нны ң) айтылған ойға жағымды, жағымсыз көзкдрасын
білдіретін м ағы налы қ реңк, ол рең к жеке сөздердің өз
бойларьш да (лексикалы қ мағынасында) да болады немесе
шылау, одағай, көмекші есім, көмекші етістік, етістіктің рай
түлғалары, сы н есімнің ш ырай тұлғалары, дауыс әуені
(интонация) сияқгы лексика-грамматикалық күралдар арқьілы
да беріледі.
Абай өлендегі сөздің белгілі бір стильдік (поэтикалык)
мақсатты өтеуі үшін сол текстегі өзге сөздерге “аркд сүйеуі”,
яғни бір-біріне “қызмет көрсеіулері” керек екендігін де жакры
сезеді. Сонды қтан көптеген өлендеріндегі сөздер қай сөз
табьш а ж ататындығына қарамастан, м ағыналық реңктері
біртекгес (мысалы, бірыңғай жағымсыз) немесе тақырыптас
болып келеді. Айталық, өз заманындағы қазақ кдуымының
ж ағымсыз мүш елерін — “қүдай атып қойған ж ұртты ”
суреттейтін “ Байлар жүр жиган малын қорғалаты п” деген
шағын өлеңіндегі сүм-сүркця, ку, біпгіш деген зат есімдерден
бастап, қүдай ату, сілесі қату, бүғып-шату, есіру, ісіп-кебу,
қабару, ит ырылдату деген күрделі етістіктер — бәрі де
жағымсыз адамдарды, жағымсыз эмоция тудыратын ісәрекеттерді атайды. Жағымсыз реңк бұл сөздердің лексикалық
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м ағы н а сы н ы ң ө зін д е бар, со н ы м ен қатар м ұндағы
етістіктердің көбі ж ағы м сы з эк сп р есси ян ы күш ейте
түсетіндер: сұм-сұрқия, қулар ж оқтан-барды жай айта
салмайды, бүтып-шатады, қүр мақтанбайды, есіреді, жай
шығыңды болмайды, шығынға беліиесінеи батады, ку, білгіш
атанбақкд жай күмар болмайды, оларды күдай қалжыратып
құмар қылады. Демек, бұл көрсетілген сөздердің әрқайсысы
экспрессоид болып келсе, олар шағьш бір өленде шоғырланып,
сол өленде айтылмақ ойды әрі әсерлі етіп түр, әрі өлең түтас
бір жүмыр текст болып тұр, яғни “текст түзіліп” түр.
Абайдың өз заманын, замандастырыньщ кейбір топтарын:
болыс пен пысықгарды, кербез, керімдерді, бойы былгаң,
сөзі жылмандарды аш ы қ сьшауға, ащы тілмен мысқылдап
әшкерелеуге, өз сөзімен айтсақ, “заманьш түзешекке” барған
өлеңдерінде текст түзу — тақырыптас, модальдық реңктес
сөздерді таңдап, бір өленде топтал келтіру өте-мөте көзге
түседі. Олардың бейнесін дәл ж ән е әсерлі етіп беру үшін
оқырман сезіміне ерекше эсер ететін сөздерді поэтикалық
қүралға айналдырьш кана қоймайды, бүл сөздерді бір өлеңге
то п тасты р ы п , б ір -б ір ін е ә с е р ін ти гізд ір іп , ол ар ды ң
экспрессивтік болуын қалындата түседі.
“Болыс болдым, м інеки” — Абай заманындағы болыс,
шабарман, пысықгардьщ классикалық портреті. Мүнда осы
әлеуметтік топтың жағымсыз портреті олардың далпылдап,
жалпылдап, барқылдап, тарқылдап, лепілдеп, күпілдеп жүрген
қылықгары мен іс-әрекетгері арқылы көрсетілсе, бұл текстегі
өзге сөздер де модальдық реңкі жағьш ан осыларға үндес
келеді: мұңда ақын бейтарап мағынадағы беру етістігін емес,
тығындау сөзін тандайды, бағыньпш ы елін мықтап үстау,
қатты үстау деген сөздер ешбір бояусыз кдлыпты іс-қимыл
атаулары болар еді, сондықган бүлардьщ орньш а ақын осы
өлеңнің жағымсыз портретті танытатьш жалпы “үніне” сәйкес
мығымдап үстау сөзін жұмсайды, сондай-ақ мүнда “сияз
бар” десе болыстың жүрегі жай ғана лүпілдемейді, суылдайды.
Демек, бүлардьщбәрі ақьш діттеген белгілі бір үнді беретін
текст қүрап түр.
“Өзге жүрттан үялып, жүртым деуге арлымын” деген Абай
кейбір замандастарын адресін көрсетіп те (Күлембайға,
Көжекбайға, Көкбайға, Әсетке, кдра кдтынға, қатыны мен
Масакбайға, Дүтбайға т. б. өлендерін караңыз), көрсетпей де
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( ‘М әз болады болысың”, “ Қажымас дос халықта ж о қ”,
“Тұлпардан тұғыр озбас шабылса д а”, “ Қыран бүркіт не
алмайды салса баптап” “ Бойы бы лгаң” деп басталатын
өлендеріне назар аударыңыз) “улы сия, ащы тіддің” ұшына
алады: сипаттайды, сынайды, әжуалайды, әзілдейді. Бұл
ө л ең д ер д ің көпш ілігінде, әр и н е, оларды ң ж ағы м сы з
қы лыктарын сөз етеді. Ол өлеңдердің текстері де көбінесе
біртүгас болып түзіліп келеді. М ысалы, Дүтбайға арнаған
өлеңінде (“Жылуы ж оқбойы ньщ ” деп басталатын) жылмию,
қүйт ы ң ету, жылмаң, пішінді болу, түсінің түксігін тырсиып
салу, д өң айналмай ант ату, ар жағы бүксіп, бықсып жату,
сөзімен өзі бөліну, жын сықылды бүзылу, түрлауы жоқкүбылу —
осы қылық, қимылдьщ бәрі 20 ж олдық ш ағын ғана бір
өлеңнің ішіне сыйып тұр. Бәрі де бойының жылуы ж оқ қүр
жылмиған адамның портреті үшін таңцалып алынған текст
түзуші образды сөздер.
“ Қыран бүркіт не алмайды салса баптап” деген 12 жолдық
ш ағы н өлеңі — нағыз сын, “басқа сая, ж анға олжа дәнеңе
ж оқ қүр далақгап жүрген қайран еліне” айтқан зілді сөзі,
сондықган сол елінің әрекет-кңмылы ыржащпап күлу, күпілдеп
қүсын макупау, бос салақтап күні бойы шабу болса, қияға
самғаған қыранға жіберілген қаргасы қарқылдап, күйкентайы
шықылыктап не өзі алмайды, не қы ранға алдырмайды.
А ллегориям ен келген бүл өлеңде образдар ж ағы м сы з
эмоциялы сөздердің шоғырлануымен берілген.
“Кдлың елім, кдзағым, қайран жұртым” өлеңі де —жақсы
менен жаманды айырмаған өз халқына айтылған кдтты сын.
С ы наған соң, әрине, жағымсыз жағы сөз болады ғой,
сонды қган “аузымен орақ орган өңкей қы рты ңны ң, басбасына би болтан өңкей қикммның” қылықгарьш танытатъш
тыртың, бүртың, жыртың-жыртың күлу, пыш-пыіи деу,
бойларындағы тырқы мен қылпы бір өленде айтылып, өндіең
жағымсыз эмоциялы сөздердің шогыры осы өлеңнің тексін
түзіп. түтас бір модальдық өң берген.
М асақбайды ң салақ қаты ны н суреттеу ж алпы салақ
әйелдерді сынауда да кішігірім бір ғана өленде келтірілген
быкрыту, бүксіту, қоқсыту, бүкіиию, сексию, түксию,
барқылдап, тарқылдап, салпылдап токупау деген сөздердің
бәрі де семантикасында жағымсыз мағына бар етістіктер,
өйткені Абайға бүл жерде “құрбыға қады рсы з” шьщамсыз
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байы ойбай салып боқгап, кдмшы мен жұдырыкка жүгіретін,
“жүзінің нәрі мен бойының сыны ж о қ ” қатыны төрінід
қоқымын қоқсытып отыратын жүбайларды сипаттау керек
болып тұр. Бунда да текст түзіліп, ондағы сөздер бірін-бірі
күш ейтіп, ж ағы м сы з отбасы н ы ң портретін түтас етіп
көрсетеді.
Эрине, текст түзу тек жағымсыз реңкі бар сөздердің бір
өленде шоғырлануы арқылы ғана емес, жалпы тақырыптас
сөздердің шоғырлануы арқылы да жүзеге асады. Тақырыптас
сөздер дегеніміз бір тақырьш төңірегіне топталатындар. Олар
әр түрлі сөз таптары және әр түрлі мағынадагы сөздер болады.
Мысалы, “өлең, поэзи я” деген тақырып тобын сөз, мақал,
жыр, ақын, тыңдаушы, шешен сияқгы есімдер, жазу, оку,
тыңдау, жаттау, айту, мақалдау, сөйлеу, жырлау тәрізді
етістіктер, көркем, үктыпты, үңыпсыз, талапты сияқты сын
есімдер қүрай алады.
Тақырьппық топлен текст түзуде сөздің жеке лексикалык,
мағынасы тана емес, контексгік мағынасының да рөлі болады.
Ж еке алғанда мағьшасы жағьшан бір тақырьптқа кірмейтін
сөздерді жазушы (ақын) қолданыста (контексте) стильдік
колорит қүрайтын тақы ры пқа орайластырып, мағынасын
ауыстырьш жіберуі мүмкін. Мысалы, “Бұралып тұрып” деп
басталатын өлеңіндегі керім сөзінің қолданысын алайық. Бұл
тұлға (керім ~ көрім) жалпы Абай тілінде жағымды мәнде
келеді: Көбінесе ән басы келеді ащы. Кел, тында, деп өзгеге
болар басшы. Керім толғап тауысар қоңыр-күңгір, Со жеріне
ойы ңм ен араласшы. Керім сөзі Абай өңірінде де жағымды
мағыналы сөз, ол “әдемі, әсем ” дегенді білдірсе керек.
Шүкіман сүлуды алғаш көргенде, Абайдың оны “көрім, көрім,
ай көрім!” дегенінен атын Әйгерім атап кеііпті—деп жазады
ғой Мүхтар Әуезов. Ал “ Бүралып тұрып, Буыны қүрып”
өлеңінде, бар болтаны 8 жоддық бір шумақта текстің жалпы
т а қ ы р ы п т ы қ (ж а ғы м с ы з п о р т р е т т а қ ы р ы б ы ) ж ән е
ассоциативтік үніне (беретін әсеріне) сай топтастырылған
әсемсу, сәнсу, білгенсу, бәлсу, буыны күру, мүрнын қисайта
тарту, керенау, кердең сияқгы сөздердің кдтарына керім сөзін
қосып жібереді, демек, бұл жердегі керім сөзі керенау, кердең
дегендердің контекстік синонимі іспеттес қолданылған.
Тақырып жағьшан үндес сөздердің шоғырлануы образдын
семантикальіқчггильаік колоршін (бояуын) жасайды (колорит
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дегеніміз түтас дүние ішінен бөлініп көрінетін ерекш елік
қой). Сөйтіп, тақырыптас сөздер де текст түзеді екен.
Айталық, “С егізаяқ” — Абайдың ақындык, азам атты қарүжданының толғанысы, дүниеге, болмыскд деген көзкдрасы,
демек, бұл — философиялык, толғаныс, сондықхан мұнда
негізінен дерексіз ұғымдар сөз болады. “Сегізаяқга” ең
алдымен “толғаны с”, “п о эзи я”, “сөз” деген ұғымдарды
білдіретін крізыл тіл дегеннен бастап, ой, әдет, қайрат, “өлең,
толғаныс, пікір” мағьшасьшдағы сөз, мінез, насихат, өсек,
нысап, үят, дәулет, нәсіп, еңбек, ар, өтірік, үрлық, зорлык,
тамағы токріык, жүмысы жокупық, қулық, сүмдық, қорлық,
мақсүт, абиыр, талап, гылым, дерт, жалгыздык; деген 40-қа
жуықдерексіз ұғым атаулары келтірілген. Бұларды бір өленде
ш оғырлап беру арқылы ақын текст түзіп тұр. Ал бұл жерде
текст түзудің кэж епігі осы өлеңге толғаныс сипатын беруден
туып отыр.
Абайдың поэзияның мәні, кңзметі туралы жазган өлеңінде
өлең, ертегі, сөз, қызыл тіл, өнер деген зат есімдер “поэзия”
деген тақырыптықтоп құраса, жазбау, жазу, сөзді үгу, күлак
тосаңсу, айтқанды үқпау, айта беру, сөз айту, жамандау
сияқгы сөздер тобы “жазу, өлең шығару” деген тақырыпты
кдмтиды. Көкірегі сезімді, тілі орамды, көзі ашык көңіл,
әсіре крізыл сөз, түбі т ереңсөз, өлеңі бар өнерлі [інім], есіл
өнер сияқты сьш есімдер де алдыңгы екі топлен үндес, бұлар
да “тіл, сөз, поэзи я, ө н е р ” деген тақы ры пқа қатысты
анықтауыш сөздер. “ М ен ж азбаймы н өленді ермек үш ін”
деген бұл өлендегі ақынның айтпақ идеясьш — поэзия туралы
толғанысын осы тақырыпка кдтысты сөздердің шоғырланып
келуі біддіріп түрса, бұл жерде де осы шоғырлану арқылы
түтас текст түзіліп түрғанын көреміз. Мүнда сөздердің
модальдық реңкіне кдрай топтасуы емес, тақырыптастыккд
кдрай шоғырлануы орын алып түр.
Сірә, текст түзуде грамматикалық түлғалардың, әсіресе
олардьщ үйқаскд кдтыстырылғандарының да рөлі болатын
сияқгы. Айталық, Абайдьщ “Сап, сап, көңішм, сап, көңілім”
деген өлеңі бес шоғырдан (тирададан) түрады. Әр шоғырдың
грамматикалық тұлғалармен келуі әр түрлі: 1-шоғыр сүраулы
сөйлемдерден түрады:
Сап, сап, көңілім, сап, көңілім,
Саяламай, сай таппай,
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He күн туды басыңа?
Кұні-түні жай таппай?
Сен жайыңа жүргенмен,
Қыз өле ме бай таппай?
Әрі карайғы ш оғы рларды ң барлы ғында да сұраулы
сөйлемдер кдтысып отырады. Демек, бұл өлеңнің тексін
түзуде грамматикалық кұрылыс кдтыскдн.
Текст түзу — жетілген жазба әдебиеттің қөрінісі. Ж әне
ол —кдламгердің зор талантын талап ететін күбылыс, өйткені
текст түзу үшін сөз топтарын, грамматикалық амалдарды
таңдай білу керек, әр сөздің лексикалы қ мағынасы мен
модальдық (ассоциативтік) өңін тап баса білу керек.
Әрине, Абай бұл құбылыстың теорясын да, текст түзудің
амалдарын да оқып білген емес, тігггі бұндай поэтикалық
категорияньщ бар-ж оғынан білім жүзінде бейхабар. Бірақ
поэзия бар жерде ақы нды қ интуиция деген кім-кімде де,
қай кезенде де оры н алатыны даусыз. Абайды біз қазақ
поэзиясын жаңа сапаға, классикалық жазба дүние дәрежесіне
көтерген суреткер деген тезис ұсынсақ, бұлайша тануымызға
негіз болатьш — біз талдап отырған құбылыстар. Абай бұл
орайда тек ж азба п оэзи я деңгейіне көтерілгенін ғана
танытпайды, сөз данасы — поэзи я даньпппаны екенін де
көрсетеді.
Көркем әдебиетге, оньщ ішінде поэзия тіліңде сөзді тандап,
талгап жұмсайтын, дәлірек айтсақ, жұмсататьш саланьщ бірі —
синонимдер кдзынасы. Ж азушыньщ (ақынньщ) сөзді сезіне
білуі, оньщ негізгі мағынасы м ен м ағыналық реңктерін
айырып тани білуі, сөздің береіін әсеріне (экспрессиясьша)
ден қоюы — қы сқасы суреткерлік-тілдік шеберлігі айқын
көрінетін тұстардың бірі осьшда, сондықган Абай поэзиясы
тіліндегі синонимдердің қолданысьш жеке әңгіме етуді жөн
көреміз.
Синонимдерді таңдау
Өлеңнің эстетикалық құньш оны ң көркемдігі көрсетеді.
Ал көркемдік әр алуан амалмен жүзеге асады. Көркемдік,
әрине, тек сыртқы әсемдік емес. Сыртқы әсем дік деп
тұрганымыз образцы сөздердің: эпитетгер мен метафоралардьщ,
ұтықты теңеулердің, арнаулы поэтизмдердің қолданылуы.
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Эрине, өлең көркемдігі үшін олардьщ болуы — басты шарт.
Сонымен кдтар көркемдік дегеніміз сыртқы (тілдік) көрінісі
ж оқ сәттерде де жүзеге асып жатады. Айталық, синонимдерді
тандауда олардьщ сол текске алынған кдтары пәлендей
экспрессивті немесе көріне поэтизм болмауы да мүмкін, бірақ
белгілі бір стильдік мақсатпен келгенде, синонимдердің дәл
сол таңдалған варианты ұгымды болып табылады.
Абай синонимдерді тандауда нағыз үтқырлық таныткдн.
Тұлғалары бөлек, мағыналары жуық сөздер больш табылатьш
си ноним дер — п о эзи я тілінің ең бір қажетті құралы.
Синонимдік кдтардағы сөздердің біреуін тандап алу ақынньщ
айтпақ ойы н (идеясы н) дәл беру, үсынбақ образды әсерлі
етіп шыгару сияқгы шартгарды жүзеге асырады. Синонимдер
бір-біріне сайма-сай мағынадағы сөздер емес, әркдйсысында
өзіне тән мағьшалық реңкі бар, үқсас мағьшалы сөздер болса,
олардьщ қолданысы көркем әдебиетте, әсіресе өлең тіліңде
ерекше орын алады. Өйткені поэзияда әрбір сөздің мағыналық
та, стильдік те жүгі ауыр келеді. Ғылым тілімен айтсақ,
әрбір ең шағын көркем контекстің экспрессивтік аркдуы —
сөз болса, оньщ экспрессия тудыратын күші семантикасында:
мағынасы мен мағыналъгқ реңктерінде. Демек, мағыналас
сөздер өлең тілінде бір-біріне тең түспейді, әрқайсысьш ьщ
өз қолданылу орны, контекстік ортасы болуы кджет.
Синонимдерді таңдайтын түстар әр түрлі: ұйкдс жасауда
да ақын синонимдердің көмегіне жүгінеді, бір сөзді шағьш
микротексте, яғни бір сөйлемнің ішінде немесе кдтар келген
өлең жолдарында кдйталамау сиякды кдрапайым шеберлік
үшін де синонимдер кдтары пайдаланылады (тек өлең емес,
прозада да бір жерде бір сөзді себепсіз қайталау жүрекке
жылы, күлақкд жағымды тимейтіні мәлім).
Бұл айтылған теориялы қ жайттарды оқып білмесе де,
Абайдың тілдік интуициясы (сезімталдығы) синонимдерді
шебер жұмсауға ж ол берген. С иноним дердің стильдік,
к о н н а т а т и в т ік , ү д е тп е л ік (гр а д ац и я л ы қ ) қ а с и е т т е р і
(қызметтері) бар десек, оларды Абай тілінен көре аламыз.
Синонимдер контексте мағыналық контраст деп аталатын
керегарлықмән тудырып, оның оқырманға тигізетін әсерін —
экспрессиясы н күшейту арқылы стильдік жүк арқалайды.
Мысалы, Абайдың баласы Әбдірахманның өлімінде оны ң
жүбайы Мағышкд шыгарып берген жоқгауындағы: Крізыктың
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заңғар басынан Қорлыққа кеттім жығъиіып. Қүдай қоскдн
крсащпан Ж алғанда криідым жырылып. Кдйғында калдым
қамалып, Қызығым кетті сырылып — деген тармақтардың
үш жерінде синонимдік қатарлардан сөз тандайды. Бірінші
сөйлемде күлау мен жығылу деген синонимдердің Абай
екінш ісін алады. С ы рт қарағанда ақы н тілдің әдеттегі
нормасынан ауытқып кеткен сияқгы, өйткені адам биіктен
күлар болар, жығылу — көбінесе өзі аяқ басып тұрған жеріне
құлағанда болатьш қимыл атауы. Ақын бұл жерде Мағышкд
“заңтар биіктен қүладым” дегізсе, ол айтпақ идеяны бейтарап
мәнде хабарлау болар еді, ал қызықт ың (бақытты шақтың)
заңғар биігінен жығылдым дегенде, әрі мағыналық контраст
пайда болып, бұл сөйлемнің экспрессиясы күшейіп тұр, әрі
биік деп тұрғаны өз мағынасындағы биіктік емес, ауыспалы
м әнде келген сөз: бүл биік — М ағыштың Әбдірахмандай
асылға жар болтан бақыты, демек, өзінің өмірі. Мағыштың
КЕ>ізықгың защар басьшан жыгылтаны — ең бакңтгы шаіъшан
айрылғаны. Сол сияқты келесі сөйлемде де Мағыш күдай
крсқан қосағынан айрылдым демейді, жырылып крлдым девді,
оны ң көріп келген қызығы ж ай өтіп кетпейді, сырылып
кетеді.
Бүл ж ердегі А бай тан даған си н о н и м д ер оқы рм ан
(тындаушы) сезіміне қатты эсер ететін, жоқгау тексіне
экспрессивтік өң беретін кдтарлар.
“ Қ артайды қ қайгы ойладық, ұлғайды ар м ан ” деген
өлеңінде “теп-тегіс аларман” замандастарьш сынағанда: Бір
атқа жүз күбылған жүзі күйгір, Өз үйінде шертиген паңы
құрсы н — дейді. М үндағы шертиген деген етістіктің
экспрессиясы өте күпггі. 1954 жылғы басылымда бүл сөздің
орнына шіренген деген сөз келген. Сірә, түпнұскада кэйсысы
болғаньш айту қиы н, дегенмен Абайдьщ стиліне салғанда,
шертиген синонимі үтымдырақ: шертию дегеннің өзі де
жағымсыз бояуы қалы ң экспрессоид, ол да “маңғаздану”
дегенді білдіреді, ал шертиген адам ж ай маңғазданбайды,
тіпті шамадан тыс шіренеді, өзін мүлде зор санайды.
Синонимдік кдтарлардан экспрессивтік мәні күштілерін
тандау Абайда жүйелі түрде келеді. М әз болады болысың
Арката үлық кдқкднга, Шелтірейтіп орысың Шенді шекпен
жапкднға— деген өлең жолдарьшда “қолпаштау, м әз ету”
м ағы н асы н беретін сөздердің эксп р ессо и д си н о н и м і
84

шелтірейтіп вариантын алады. Бүны таңдау кекесін бояуы
кдлың сөз болғандықган ұгымды, бұл сөз өзі “оңып тұрмаган”
болы стың портретін одан әрі мысқылдап көрсетеді. Оньщ
үстіне шелтірейтіп тұлгасы келесі жолдағы шенді шекпен
деген сөздермен аллитерация жасап тұр, сондықган мәз етіп
бір орысың немесе колпаштап крйып орысың деп айтудың
орнъша шелтірейтіп орысың дегені екі бірдей стильдікж үк
арқалап, өлең үдесінен шығып түр.
Синонимдерді қолдануда Абай ұстанған ж әне бір тәсіл —
оларды өлеңнің бір жолында қатар келтіріп, градация (сөз
мағьш асын бірте-бірте күшейту немесе әлсірету) арқылы
оны ң экспрессиясын арттыру. Бұл тәсілді ақын жүйелі түрде
жиі пайдаланған. Мысалы, “Сабырсыз, арсыз, еріншек” деп
басталатын өлеңінде: Өз үйінде қипандап, Кісі үйінде күй
тандап, Ақылы бар кісіні Айбаттайды, даттайды — дейді.
Мүнда “ж амандау” мағынасындағы екі сөз: біреуі ғайбат—
араб сөзі болса, екіншісі халық тіліндегі кән ііі даттау сөзі,
екеуі кдтар келіп, осы образды үстемелеп түр.
Түзу кел, қисық, қыңыр, қырын келмей — десе, бүл жолда
үш синоним түзу дегеннің антонимі (кдрсы мағыналы сөз)
болып, бірін-бірі үстемелеп, айтылмақ идеяны күшейтіп түр.
Кісі алдында кірбендеп, Шабан, іиардақ және шау... Тиянагым,
түрлауым Енді кімге асылдым... Абайлаңыз, байқаңыз Елдің
ж айы со л ай -д ы ... Әуелесін, қалқысын, От ж алы н боп
шалқысын... Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қылпьщ... сияқгы
өлең жоддарындағы көрсетілген синонимдік қатарлардың
стильдік жүктері де осы мақсатты көздейді.
М үндай мағыналас қатарлардың жоғарыда келтірілген
ж еке лексикалы қ сыңарларын пайдаланумен кдтар, Абай
олардың біркдтарын өзі жасайды немесе сирек сьщарларьш
іздеп тауып алады. Мысалы, Татулықпен тыныштықгы крңыр
көрер, кем көрер — дегенінде кем көру сөзіне синоним етіп,
қоңыр көру тіркесін жасап алған.
Ал: Бөтен елде бар болса, Ежеттесің, сыйласың —
дегенінде көпш ілікке түсінікті сыйлас сөзіне синоним етіп
сирек қолданылатын ежеттес сөзін тандайды.
Синонимдік кдтарларды өлеңнің бір тармагыньщ бойында
емес, қатар тармақтарда келтіріп қолдану ақын шеберлігін
қаж ет етеді. Бүл тәсіл де әрі бір тұлғаны қайталаи бермеу
талабын оры ндаса, әрі өлеңнің сөздігін күбылтып, әсерін
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күшейтеді. Мысалы: Өлмекген баскд дауа ж оқ Атаның салған
дертіне. Құгылмас құл жол таппас И енің салған өртіне —
деген қатар тұрған төрт жолда Алла мен ие сөздерінен
синонимдік қатар түзіп қолданған. Сол сияқгы: Кррқытпай
орнықгыр Шошынған жүректі — десе де корку мен шошу —
м ағыналық бояулары ұштасатын сөздер. Өтірік берген
қағаздьщ Тауып алып жалганын — дегендегі өтірік пен
жалған да осы топтан табылады.
Етістіктер — мағьша жағьшан синонимдер кдтарын түзуге
өте бір икемді сөздер. Абай бұл мұмкіндікті де бос жібермейді:
Сөз көбейді, үлғайды... Токтамады, түрмады Кеттіортадан
асылым... Осы өлеңде лексикалы қ синонимдермен қатар
контекстік немесе стилъдік синонимдерді пайдалану —
поэшкальіқтәсілдердің бірі. Абай тілшде бұл амал да сиректеу
болса да орын алған. Мысалы, Өтті, өлді, тағдыр жоқкдйта
келмек — деген жолдарда өлді мен өтті сөздерін тек осы
контексте ғана синонимдік кдтар деп тануға болады, әйтпесе
өткеннің бәрі өлгендік емес қой. Сол сияқгы, Сайра да зарла,
қызыл тіл, Қара көңілім оянсын — дегеніндегі етістікгер де
екі түрлі қим ы л атаулары болғаны мен, бұл контексте
мағыналары жуықгатылған қолданыстар: ақын көңілі зарлау
үшін сайраңды, сайрау арқылы зарлайды. Бүл етістіктердің
арасындағы кдйталанатын да шылауын келтіруі де оларды
мағына жағынан шендестіріп тұр.
С инонимдік қатарлардың біреуін ұйкдс үшін тандау да
ж оқ емес. Абай “намаз білмес пак^ір” Абыралының портретін
берген өлеңінде: Қирә тін оқытып Көріп едім — шатылды —
дейді. Мұндағы шатылды — шатасты сөзінің синонимі,
оны ң тек шатасу емес, сол шатасудьщ нәтижесінде ұсталып
қалу (надандығын білдіріп қою) деген де реңкі бар, бірақ
бұл жерде ақы н дәл осы синонимді қолданғанда алдыңгы
ж әне кейініі жоддармен ұйкдс құрау талабынан шыкқдн. Мен
ж асы мнан көп көрдім М ұсылманды, кәпірді. Абыралыдай
көрмедім Намаз білмес пакырды. Қирә тін оқы тып Көріп
едім — шатылды. Ниет қы ла білмейді не қылады нәпілді...
“Ттиім өлген, сыртым сау” деп басталатын өлеңіндегі: Кісі
алдында кірбеңдеп Шабан, шардак ж әне шау — деген
жолдарында ұйкдскд алынған шау сөзі де синонимдік кдтардан
т а ң д а л ғ а н б о л с а , бұл д а 28 ж о л д ы қ б ір ө л е ң н ің
сау~жау~япырмау~дау... деп кете беретін біркелкі ұйкдсы үшін
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алынған. Бірақ бұл тәсіл өзгелерде де, Абайда да аса жиі
қолданылмаған, өйткені күшті ақы н әдетте ұйкдс іздеп
қиналмайды, ал қатарынан ондаған жолдарды бір ұйкдсқа
құру — Абай үшін қалыпты құбылыс. Бір өлеңге немесе
өлеңнің бірнеше тармағына (жолына) бір ұйкдсты алу, яғни
моноүйқас — Абайда өлеңнің тұтастығын сомдайтын тәсіл.
М ұндайда Абайдьщ өлең ырғағьша келгенде мықгы ақын
екендігі ғана көрінбейді, сонымен қатар сөз байлығы, сол
байлықгы айтпақ ойына (өлеңнің тақырыбы мен мазмұнына)
орайластыра жұмсау таланты ғаламат екені байкдлады.
Кдзақ өлеңінің ұйкдс суреті ж ағынан да, моноұйкдсты
қолдану жағынан да Абай — теңцесі ж о қ әрі кейінгілерге
жол салған ақын. Бұл жайында өз алдына жеке айтылды.
Абай синонимдердің мағыналық реңктерін айтпақ ойының
мазмұнына сай қолданады. Мысалы, бағу мен қарау сөздері
синонимдер. Бірақ алдыңғысы “қарау” мағынасында кез
келген сөзбен тіркеспейді, өйткені бұл етістік деректі
(материалдық) заткд көз тігу деген ұғымды емес, дерексіз
(абстракт) нәрсеге көңіл қою (кдрау) деген мағьшаны білдіреді.
Сондықган Абайдьщ: Суретін көре алмассьщ көп бакпасаң—
дегенінде көз салатьш, кдрайтьш нәрсе — құс салудың суреіі
(абстракт ұғым). Келесі бір өлеңінде: Өз хатыма өз көзім
Үялып, қорқы п баға алмас — десе, мұнда да “бағылатын”
(кдралатын) хат жазылған кдғаз емес, оньщ мазмұны
Синонимдерді тандауда олардың мағына жағынан нақты
немесе жалпылық үғымдарды білдіруін, мағьшалық қосымша
реңктерінің стильдік жүк жағынан жоғары (аскдк) не төмен
(пәс) қызметте жұмсалу кдбілетгерін, экспрессиясы жағынан
бейтарап немесе әсерлі больш келетіндерін Абай тап басып.
жазбай танып отырған. Мысалы, жоғарыда Абай тұсындағы
кдзақ әдеби тілінің нормасы тұрғысынан әңгіме болған әйел,
қатын, үрғашы, деген сөздерді енді синонимдік кдтарлардын
қолданы сы ж ағы нан қарасты рсақ, қазақ ж азба тілінде
активтене бастаған кірме араб сөзі әйел деген мен байырғы
түркілік үрғаіиы синонимін көбінесе “әйелзат, әйел атаулы,
әйел ж ы ны сты ” деген мағынада жұмсайды. Мысалы: Хан
қаһар, қара кісі қасты қ қылса, С онда урғашы болмай ма
арашашы... Үрғашы да көп жан ғой, досым болса, Деп едім
бір пайдасы маған тиер — деген жолдарда үрғаіиы жалпылық
ұғымды — “өйел жынысты адам, әйелзаты” дегенді білдіреді.
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Абайда әйел сөзі де тек қана осы мәнде: Әйел адам гүлмен
тең, дымды сүймек... Әйел жақсы болмайды көркіменен...
Ал катын сөзін нақгы біреудің әйелі (қосағы, жұбайы) деген
үғымда да, “әйелзаты ” деген жалпы мәнде де қолданған.
Демек, бұл синонимдердің Абайда жұмсалу орны бар, бірі
екіншісін алмастырмайды. Бұл жерде тек әйел сөзінің бір
қолданысы жайында тоқгалуға тура келеді. “Әйелің — Медет
қызы, аты Өрім” деп басталатын замандасы Кдрынбай деген
жпітке сын-ескерту ретінде айтқан бір ғана шумақ өлеңіндегі
әйел сөзі, сірә, түпнұсқада қатын болуы керек, өйткені,
біріншіден, бүл — біреудің әйелі, жұбайы мағынасында
айтылған, ал Абай әйел сөзін тек “әйелзаты, әйел жынысты”
деген үгымда жұмсаған дедік, “біреудің әйелі” мағынасында
қатын сөзі келуге тиіс.
Д емек, Медет қызы Өрім — Қарынбайдың қатыны.
Екіншіден, бұл төрт жол 1940 жылы ел аузынан жазылып
алынган. Үстіміздегі ғасырдьщ 20-30-жылдарьшан басгап әйел
сөзі “біреудің әйелі, жүбайы ” мағьшасында да жұмсалып,
қатын сөзін әдеби нормадан ығыстырған. Қатын сөзі тіпті
дөрекі сөздер қатарына көшкен, демек, 1940 жылдары жогарғы
бір шумақ өлеңді ауызша жеткізуіііі өз кезеңінің нормасьша
салып, Кртының — Медет ьдызы, аты Өрім — деудің орнына
“Әйелің... ” деп ұсьшған болар, сірә, қатының десе, Абай
ұшін дөрекі деп тапқан болар. Әрине, бұл — біздің логикага
сайған жорамалымыз, мүмкін Абайдың өзі де әйел сөзін
“жұбай” мағьшасында жұмсай бастаған болуы, бірақ әйтеуір
кдйткенде де бұл сөздің “жүбай” ағымьшда жұмсалуы Абайда
жеке дара тұр.
Синонимдік кдтардағы әйел сөзіне Абай жоғары (асқақ)
стильдік өң берген-ау деп те топш ылауға болады. Мұны:
Ері ашу айтса, әйелі басу айтып — деген өлең жолына кдрап
шамалауға болады. Мұндағы айты лмақ ой ері, әйелі деген
сөздер нақгы бір әйеддің күйеуі немесе нақгы бір еркектің
қатыны туралы емес, әңгіме өзегі — жалпы ер адам мен
оны ң серігі әйел баласы жайында. Демек, бұл жердегі ер де,
әйел де жоғары стильдік сөздер, олардьщ “пәс стильдік”
вариантгары — бай мен қатын деген сөздерді дәл осы тармақга
қолданса, бүл идеяның жалпылық м әні шықпас еді.
Алла, құдай, тәңірі, жаратушы, жасаған (жаратк;ан
с и н о н и м і А байда ж о қ) си яқты м ағы н а л ы қ р ең к
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айырмашылыктары жоқкд тән “таза” синонимдерді де Абай
талғап, белгілі бір стильдік мақсатта жұмсайды. Мысалы,
кдтар келген өлең жоддарыңда бір сөзді кдйталай бермес үшін
бір тармақта кудай, екіншісінде тәңірі сөзін алады: О да
күдай пендесі, Түспей кетер деймісің Тәңірінін кұрған тезіне.
Мүндағы синонимдер жарыспасы тек бір стильдік жүкті емес,
екінші мақсатты да көздеп түр деуге болады: әдетте тәңірі
пендесі дегеннен гөрі Алланың пендесі, Күдай пендесі тіркесі
ж иірек қолданылады, ал келесі жолдағы т әңірі синонимі
тәңірінің қүрган тезі деген қүрылымда аллитерация кджетін
өтеп тұр: қүдайды ң тезі дегеннен гөрі т әңірінің тезі
варианты құлақкд жағымды, айтуға икемді келген. Ал ислам
діні сөз болған жерде бұлардың Агпа жарыспасы көбірек
келеді, әңгіме жалпы “құдіретті күш, жаратушы” ж айында
болса, күдай варианты “өтімдірек”, Кдзақтьщ “өз кұдайы” —
тәңірі сөзі көбінесе құдай сөзімен алмастырылады, ол күдай
атсын, қүдайға жазу деген тіркестер тәңірі атсын, тәңірге
жазу түрінде келе береді. Тәңірі синонимінің аллитерация
үдесінен шығуы Абайда жиірек: Тәңірі сақгар табандап man
ұрса да... М әндес сөздердің біреуін таңдауда жасырын сөзін
алмай, үрланып деген синонимін дұрыс келтіргенін зерттеуші
М.Базарбаев көрсетеді1
Абай синонимдік кдтарлардьщ біреуін өз орнында тандап
жұмсауды аударма өлендерінде де көрсеткен. Аударып отырган
өленді жай көшірме емес, қазақ тіліндегі теңдесі етіп үсьшу
үшін, яғни төлтума өлең авторы ны ң айтпағын дәл ж әне
көркем түрде беру үшін әрбір сөздің бояуын, семантикалық
реңктерін, гылыми терм инмен айтқанда, семаларын, өзге
сө зд е р м е н т ір к е с у қ а б іл ет т ер ін , сезін е білген А бай
М .Ю Лермонтовтьщ “пустыня вн&шет богу”деген идеясын
“елсіз ж ер түрғандай боп ха к қ а мүлгіп ” деп аударады. Бұл
жерде Абай орысш а внемлет етістігінің кітаби поэтикалы қ
сөз екенін іштей сезініп, оны тыңдады немесе қү ла қ салды
деп аудармай, бүл сөздердің орньш а мүлгу сөзін тандайды,
өйткені хақгы, яғни кұдайды жай тындауға, тек күлақ салып
қоюға болмайды, оған адам жан-тәнімен беріліп, бүйрығына
мойынсүнып, мүлгіп тыңдау керек. Сондықган Абай елсіз
жер хаққа мүлгіп түр дейді.
1
99-6.

Базарбаев М. Ө лең — с ө зд ің патш асы, сө з сарасы. Алматы, 1973.
89

Сірә, бұл келгірілген мүлгу, бағу сияқгы сөздерці тыңдау,
қарау дегендердің поэтикалық синонимдері деп тануға болар.
П оэтикалы қ синонимдер қатарьш а авторлық, контекстік
қодданыстарды да жатқызуға болатьш тәрізді. Бұл ретте Абай
өлендерінің тілі көп материал береді. Мысалы, Абыралы
зам андасы ны ң барлы қ м ұсы лм анш ы лы қ рәсім і дұрыс
орындалмағандықган боскд кетеді демейді, желге кетеді деңді,
сұлуды суреттегеңде “сөз жетпеңді, қызыкхырады” деген ойды
айту үшін ақын тіл байлайды деген синоним ді тауып
қолданады. Абайда таза авторлық, яғни тек өзі қолданған,
өзі жасаған өте әсерлі етістік синонимдер молынан табылады.
Оның кулы қ сауу (алдау), к ү т і бағу (құр сайрандау), күлкі
күйлеу (желігу, әуейілену), макрган күйлеу (мақган куу, мақган
іздеу, “Абай тілі сөздігінде” бір жерде бұл тіркесті “мақганды
куу, дәріітгеу” деп түсіндірілген, дұрысында макупан қуу мен
макупан күйлеу — синонимдер, алғашқысы бейтарап мәнде,
соңғысы экспрессиялы образ, яғни поэтикалық кдтары). Күлкі
сату — Абайдың өзі жасаіан образды тіркес, ол еңбекпен емес,
болмашы әрекетпен көріну дегеннің поэтикалықсьщары. Бұл
етісгік “Абай тілі сөздігінде не “куша” сөзтізбесінде (реестрінде),
не “сату” реестрінде түсіндірілмеген, ой табу (іздену), бүл
тіркестің түсіндірмесі де сөздікте жоқ, мал салу (мал жұмсау),
мойын түсу (үнжұргәсы түсу), сөз сату (сөзін бұіщау) сияқты
қолданысгар кейде жеке бір етістікіің, кеңде ііркестің образды,
яіни поэтикалық синонимдері болып келеді. Бұл көрсетілгендер
— Абай ізденістері, Абаңдьщ авторлыққодданыстары.
Ал қыиіыну (пәле іздеу), сарнау (зар айту, зарлау), күлмеңдеу
(ойнақылану), босаспау (айырылыспау), дүрсу (кісімсу) сияқгы
дара етістіктер де, айдыну (жаскдну), алк,ау (қолдау), азырқану
(азсыну) сияқгы сирек крлданылатьш етісгіктер де синонимдердің
поэтикалық кдтарын түзейді, бірақ бұлар Абаңдьщ өзі жасап
ұсынгандар емес, тілде бар сөздер больш келеді.
Сөйгіп, Абай ақын айгпақ ңдеясын айкрін, әсерлі егіпжеткізу
ұшін ж әне поэтикалық образды дәл беру үшін синонимдік
кдтарларды талғап, тандап өте шебер пайдаланған дейміз.
Синонимдер — өлең тілінің сөз оралымьш арттыратын кураддар.
Поэзия өз ерекшеліііне орай тілдеіі өте сирек қолданылатьш
сөздер мен кейбір көне тұлғаларды синонимдік кдтарға тарта
алады. Сондықган біз Абай тілінен безу-күсу, бүкіл-мүқым,
сырлас-ежеттес, қадірлеу-әз түту, кем көру~к,оңыр көру,
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ж олдаст ы к-сүхбат т аст ы қ, шабан~шардак~шау деген
мағыналас сөздер қатарын көре аламыз. Мұндағы екінші
кдтардағы синонимдер не күсу, мүктым, шардак, сияқгы сирек
қолданылатьш сөздер, не ежеттес сияқгы көне тұлға, не әз
түту сияқгы поэтизмдер, не сүхбаттастық сияқгы араб сөзінін,
түпнүскд ііддегі бір мағьшасын кәдеге асыру не крңыр көру,
шау сияқгы экспрессоидтер больш келеді. Сонымен, Абай
поэзия шгінде синонимдерді “ойната”, “сөйлете” білуціңғаламат
үлгісін көрсетіп к е п і дей аламыз.
Мағыналары кдрама-кдрсы сөздер — антонимдер дегендер
де ақы н діттеген п оэти калы қ қы зметті аткдра алаты н
күралдардың бірі. Абай мүны да кдлт жібермейді. Ол өмір мен
өлім, жақсылықпен жамандық, достықпен кдстық, білім мен
надаңдық сияқгы керегар полюстерді көрсету арқылы өмірге
көзкдрасын, философиялық ой түйінін біддіреді. Бұңдай кдрамакдрсы ұғымдардың іілдегі көрінісі — антонимдер болса, ақын
оларды бір өленде немесе өлеңнің бір шумағында, кейде тіітгі
бір жолында кдтар келтіріл, сол арқылы айтпақ идеясына
поэтикалық өң береді. Мысалы, Ішім өлген, сыртым сау,
Көрінгенгедеймін-ау. Бүгінгідос— ертеңжау, Меннеқылдым,
япырмау — дегендегі айтпағы — кдйшылығы мол өмір, сол
кдйшылыкты тудыратьш кубылыстьщ бірі — адамдардың
тұрақсыздығы болса, осыны білдіруде іш—сырт, өлген—сау,
бүгінгі — ертең, дос— жау деген төрт жұп антонимді қолданған.
Абайда тілдік антонимдермен кдтар, контекстік антонимдер
де жиі кездеседі Мысалы: Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты
ұғар — дегенінде тасыр мен талапты сөздері кдрсы мәнді
образдар ж әне олар антонимдік сипаткд тек осы контексте ие
болыптүр, әйтпесе тасыр сөзінің лексикалықмағьшасы “есер,
алащасар, тасырлаіан адам” дегендер болса, бұл контексте тасыр
сөзі “еш нәрсеге талпынысы, ынтасы ж оқ” деген мағынада
жұмсалып, талапты сөзінің антонимі болып тұр. Сол сияқгы:
Надан жөндіге жөн келмей, Білер кдйдағы шәргезді — деген
өлең жолдарындағы шәргез деген сирек қолданылатын сөздің
Абай берген мағынасын оның осы контексте жөнді сөзіне
антоним ретінде қодцанылуына кдрап айгуға болады: бұл жердегі
іиәргез — “шәлкес, жөнсіз” Эрине, Абай тілінде антонимдер
сан жағынан синонимдерге кдрағанда әлдеқайда кем, бірақ
олардың белгілі мақсатпен қолданысы жағынан уәждішіі өте
айқьш көрінеді.
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С ө з -с и м в о л

Лин гвистикалық поэтика саласында символ терминіне
беріліп жүрген анықтама әр түрлі (бүл сөздің “белгі” деген
жалпытйщікмаіьшасын әңгіме ешейміз). Көркем әдебиеттің,
он ы ң іш інде п оэзи ян ьщ тіл кестесін сөз ететін, орыс
п оэтикасы н а қаты сты зерттеулерде “си м вол” терм ині
суреткердің (ақынның) белгілі бір ұғымды, идеяны заттық
образбен (оның атауымен) білдіруін атаиды. Демек, поэтикалык
образдың заттық белгісі, я ш и символ — белгілі бір затгың
атауы түріңде біддіріжен поэтикалық образ. Символ терминін
бүдан өзгеше магынада ұсынушылық та бар. Мысалы, акад.
В.В.Виноградов: символ —поэтикалык,тілдің семантикалық
единицасы (дүниесі) деп таниды1
“Символ” терминіне мағына жаіынан өзгелер қодданатын
“стильдікбелгілер”, “поэтикалықтәсідцер”, “әдебитәсіддер”,
“стилвдік единицалар”, “поэтикалық тідщк элементгер”, “образ
күрайтын элементгер”, “көркемдеу күралдары” деген терминдер
сайкелетінін айтады123.
Ал кдзақ поэзиясының тілін зерттеушілер символ дегенді
кеңінен арнайы сөз еткен емес. Тіпті символды перифраз
сияқгы астарлап, тұспалдап атаумен алмастырушылық та жоқ
емес. Мысалы, Қ.Жұмалиев Абайдың крлдан үиіқан ақсүңқар
деп Әбдірахманды бейнелеп атауын символ дейді, ал бүл —
кәдіміі перифраз.
Әдебиет теориясы на арналған еңбектерде символды
көркемдік мақсатпен сөз мағынасын күбылтып қодцанатьш
тәсілдердің бір түрі деп есептеп, оган орыс ғылымында берілген
анықгама ұсынылады. “Образ тура өз мағынасында емес,
бейнелеу магынасында айтылса, символдық образ немесе
символ деп аталады” деп түсіндіріліп, бұған М.Горькийдің
дауы л д е г е н і р е в о л ю ц и я н ы ң , д а уы лп а зы — о н ы
баскдрушылардың символы деп мысал келтіреді (кдзақ
әдебиетінен келтірілген мысал ж оқ)5. Ал дәл осы мысалды
әдебиет теориясьш зерттеуші ғалым З.Қабдолов кейіптеу
(жансыз заттарды жандылардьщ кдсиет, қңмыл, әрекетін беріп
1 Виноградов В. В. О п о эзи и А нны А хматовой. Л ., 1925 С. 15.
2 Григорьев В. П. О единицах худож ественной р еч и / / П оэтика и
стилистика русской литературы. Л ., 1971. С. 386.
3 Жүмалиев Қ. Э деби ет теориясы . Алматы, 1950. 125-6.
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с у р е т т е у ) д е п к е л т ір е д і1 С и м волды бұл зерттеуш і
а с т а р л а у деп атап, оған толы ғырақ анықтама береді:
“ Құбылтудың бір түрі астарлау, яки символ, бір нәрсені не
қүбылысты тура суреттемей, бүларға үқсас баска бір нәрсеге
не құбылыскд құпия теліп, жасыра жарыстырьш, бүкпелей
бейнелеу, ойды да аш ы қ айтпай, тартымды тұспалмен
түсіндіру”123 Зерттеуші кдзақ ақындарьшан мысалдар келгіреді:
Әбділда Тәжібаевтьщ бір өлеңінде теңіз — өмірдің символы,
Касым Аманжоловтың бір өлеңінде күз — терең ой үстіндегі
ақы н ны ң (ойлы адамның) символы деп дұрыс көрсеткен.
Көркемдеу тәсілінің бірі символ мен әдеби ағым символизмді
шатастырмау керек екендігін де жақсы айткан.
Символ жайында сөз еткен әдебиет теоретигі Зэки Ахметов
те: “Символ дегеніміз — балама бейне. Оған негізгі ойды,
айгкалы отырған нәрсені, кубылысты сол балама бейне, сурет
арқылы тұспаддап көрсету т ә н ”, — дейді5
Сөйтіп, символ — идеяны ң з а т т ы қ (болмыстык)
н ы ш а н ы , астарлы образы. Қ азақ поэзиясы символды
ежелден жақсы білген. XV ғасыр жырауы Қазтуған “кір
жуып, кіндік кескен туған жер, отан, халқының тұрақгы
м екені” деген ңдеяны білдіру үшін Еділ өзенін символ етіп
жырлайды: Кдйран менің Еділім, Сен салмадың, мен салдым —
десе, мұндағы идея —туған жерді еріксіз тастап кеткен, жырау
зары н “ Еділді қалдырып кетіп барам ы н” деген астармен
айты п тұр. Туған жердің, ел, отаны ны ң символы ретінде
Еділ, Ж айы қ деген затты қ ны ш андарды алу күні кешегі
М ахамбеттерге дейін келді. Оның: Еділдің бойы ен тоғай,
Ел қонды рсам деп едім. Ж айы қты ң бойы көк шалғын,
Күзерміз де ж айлармы з— деген өлең ж олдарында айтпақ
идеясы — Еділ мен Ж айық өзендерінің бойьша ел қондыру,
оны ж аз жайлап, күз күзеу емес, нақгы осы әрекеттер емес,
баска, ягни “туған жерде емін-еркін өмір сүру” идеясы. Олай
болса, Еділ мен Ж айық — символдар. М аіжан Жұмабаевтың
поэзиясында жел — символ, ол біркдтар идеяның символы:
жел — бірде ракэт, тыныштықгьщ (Жүмақгағы жібек желден,
М әңгі ж айнап тұрған гүлден Ж аратылған әйел сұлу), енді
бірде жел — тағдырдың, адам өмірінің символы. Мысалы,
1 Қабдолов 3. Ә дебиет теориясының неііздері. Алматы, 1970. 234-6.
2 С онда. 2 3 6 -6 .
3 Ахметов 3. Ө лең сөздің теориясы . Алматы, 1973. 22-6.
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“ Мені де, елім, әлдиле” деген өлеңінде: жел образы алты
рет кдйталап келіп, адам тағдырьшың образьш тұспалдайды:
Жел бұйығып, тербелген Әлдекімнің өлгенін, Оны қалай
көмгенін Әңгіме қып күңіренген... Кдра орманньщ шетінде,
Нағыз желдің өтінде Өскен жалғыз жас қайың... Сол жас
кдйың құлапты, Ж анында жел жылапты... Майданда ұлан
кдйтыпты, Жел иманьш айтыпты... Сорлы шөлде өліпті, Жел
кұмменен көміпті... Кдйтыпты қозы көз тиіп, Бетінен кейде
жел сүйіп... Құшыпты да өліпті, Жел толқыннан біліпті...
Бұл өлеңде символ тек жел емес, жас қайың, жаңа біткен
балдырған — жас өмірдің символдары, бетпақ шөл — қиын
өмірдің символы.
Мағжан ақы н ны ң айтпақ идеясы ны ң затты қ нышаны
ретінде желдің өте кұш іі образ болып келген түстарын біраз
өлеңінен табуға болады.
Кәкімбек Салықовтьщ жезкиігі —сұлулықгың, сүлулықкд
күштарлықгьщ символы, Кдсым Аманжоловтың Дариғасы арманның символы т. т.
Көркемдеу тәсілдерінің ішінде сиреккездесетіні — символ.
Бір аіфщца көзге түсетін нағыз символдар төрт-бесген аспайды
д е с е к те болады. Символды Абай көп қолданбаған. О ның
себебін, сірә, поэтикалық шьгғарманьщ жанрынан, ақынньщ
көркемдеу тәсілдеріне деген талғамынан іздеу керек болар.
Символ негізінен лирика тіліне тән. Әсіресе ақьм н ы ң жан
дүниесін толғаған өлендерінде айтпақ идеясьш тіке атамай,
бейнелеп, түспалдап білдіру әсерлі. Дегенмен, идеяны
символдап (тұспалдап, нышанын ғана білдіріп) беруді лирик
ақьшдардьщ барлығы бірдей ең тартымды тәсіл етіп қолдана
берм ейді. О н ы ң үстіне о қы р м ан н ы ң (ты ңдауш ы ны ң)
символды түсінетін дәреж есімен де санасу керек. Ол үшін
ақы н қолданатын символдар халы қ санасы нда орнықкдн,
көпшілік оқырманның күлағына кднық образдар болуы керек
(мысалы крс а қ ку — сүйіскен жастар, ғаш ықгар, дала —
еркіндік т. т.), не бұл тәсілге өте сақгықпен сараң түрде бару
керек. Сірә, “тындаушымды үғымсыз қыльш тәңірім бергенд і” деп таныған Абай білдірмек ойы н тұспалдам ай-ақтура
айты п жеткізуді көбірек ойласа керек. О ны ң үстіне ақын
срш вол дегенді өзінің ең бір толғанткдн идеясын бейнелеп
беру үшін оған материалдық дүниеден (көзге көрінетін, қолға
ұсталатьш, қүлаккд естілетін дегендей) балама іздейді.
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Ал Абайдан символ іздей кдлсақ, ең алдымен жүректі
атар едік. Жүрек —адам организміндегі мұшенің атауы, демек,
ол да зат. Осы затты ақы н адам ны ң іш кі дүниесінің,
санасының рухани сұранысьшьщ символы етіп қолданады,
тіггп әрі-беріден соң жүрек — адамның өзінің символы болып
шығады. Мысалы, ақын: Жүрегім, ойбай, соқпа енді, Бола
берме тым күлкі — дегенде де, Сорлы жүрек мұнша ауыр
Неге кдтты соқтығар — дегеңце де, Сенісерге жан таба алмай,
Сенделеді ит жүрек —дегенде де — барлығында да әңгіме
организм мүшесі — жүрек туралы емес, адамның өзі туралы:
күлкі болатын жүрек емес, адам, сорлы эпитеті адамға ғана
тән, сенделетін де адам. Абаңдың жүрекзі адамның символьша
айналдыратыны соншалық, тіпті жүрекке берілген қимыләрекетгің бәрі адамньщ әрекеті. Ақыл да, ашу да жоқ, күлкі
де жоқ, Тулап, қайнап, бір жүрек қылады әлек — тулайтын,
әлек салатын — адамның өзі ғой, демек, мұнда да жүрек —
адамньщ символы.
Адамньщ kind дүниесі абстракт нәрсе болса, оның символы
материалдық дүниеден алынып отырғандығын кұшейте түсу
ұшін Абай жүректі “заттандырып” алады: жүрек киім, төсек
сияқты жамаулы болып та келеді (Жүрегім менің кырық
жамау қиянатшыл дүниеден), жылқьі сияқгы асау болып та
келеді (Асау жүрек аяғын шалые баскдн), адамның өзі сияқгы
асы л болып та келеді (ақылды, асыл жүрек сөзі майда),
сон дай -ақ жылы да, ы сты қ та, мұз да, сұм да болып келе
береді. Бұл сипаттардағы жүректердің барлығы —адамның,
лирикалық кейіпкердің өзінің символы.
Абай тіл дегенді де ақынды қты ң, поэзияны ң символы
етіп көрсеткен деуге болады. Тіл сөзін 80-нен аса рет
қолданғанда, ол қолданыстың көбінде тіл сөзінің адамның
ауыз куысындагы дәм беретін мүшесінің атауынан баскд және
адамдардың бір-бірімен сөйлесетін қатынас құралы деген
үғымынан басқа, оны тұспалды мағынада да жұмсайды.
Абайдың атақты “С егізаяғы ” толғауы тоқсан қызыл тілін
“үндеуден” басталады. О ны ң қиуадан шауып, қисы ны н
тауып, тағыны жетіп кдйыратын толғауы тоқсан қызыл тіл —
деп отырғаны — поэзия, өлең сөз. Тігпі үңіле қарасақ, ақьш
өзі “сөйлеймін десең өзің біл” деп өз талант күшіне, ақьшдық
қуатына айтып тұр. Әрине, үсгірт кдрағанда, кңуадан шабатын
да, қисы ны н тауып, тағыны қайы ратын да тілдің (сөздің)
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свзі сиякты, бірақ сол тіл қай түрде жүмсалғанда тағыны
кдйырады: жай сөйлегенде ме, әдде поэзияға қызмет еткенде
ме? Әрине, соңғы жағдайда. Демек, ақы нны ң бүл жердегі
толгауы тоқсан кызыл mini — өзінің ақындық қуаты, өзінің
поэзиясы.
Абайдың аударма өлеңцерінде кездесетін желкен (парус)
сияқгы символдары, әрине, өзінікі емес, түпнұскд өлең
автордікі, Лермонтовтікі. Бірақ мұндай кірме символдар да
Абайда көп емес.
СӨЗ ҚҰБЫЛТУ
Абай фразеологиясы
Я зы к н е и с т о щ и м в с о е д и н е н и и слов.

(А. С.Пушкин)

Ең алдымен, қалың оқырманға “фразеологизм” деген
“орысшалау” терминді қолданғанымызды біддіріп, оның “бір
мағынаны беретін сөз тіркесі” деген атау екенін ескертеміз.
Ал “фразеология” дегеніміз, біріншіден, “фразеологизмдердің
жиьштығы, әлемі, кдзынасы”, екіншіден, “фразеологизмдерді
зерттейтін ғылым саласы ” “Абай фразеологиясы ” дегенге
осы екі ұғымның екеуі де енеді. Біз бұл тарауда Абай
қолданған әр алуан сөз тіркестерінің әлемін көрсетуді де,
сол әлемнің түр-түсін, сыр-сипатын, қызметін зерттеп, талдап
танытуды да көздедік.
Б ел гіл і бір о б р азд ы беруде ф р а з е о л о г и зм д е р —
п о э т и к а л ы қ экспрессияны ң ең бір ұтымды құралы.
Жалпы фразеологизм атаулының табиғатын ашу, оларды өзге
бейнелі ш там птардан аж ы рататы н меж елерін көрсету,
фразеологизмдерді мағьшалық және құрылымдық бел пл ерше
қ а р а й бө л ш ектеп беру си я қ ты м ін деттер бізд ің бүл
жұмысымызда діттеген ны санам ы з емес. Д егенмен бұл
категорияға қатысты кейбір кдлыптасып кдлған пікіртүжырымдарға байланысты өз ой-түйіндерімізді талдау
барысында ұсынып отырғанымызды да ескертеміз.
Біз әңгіме ететін фразеологизмдеріміз — суреттеме сөз
тіркестері, яғн и п о эти к ал ы қ ф разеологи зм дер. Бұлар
әдетте бір н әрсен і: затты , сынды, қимылды, қимылдьщ
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ам алы н жай атамайды, с у р е т т е п ,
бейнелеп,
а с т а р л а п , “м адақтап” не “балағаттап” атайды, яғни
айтушының (жазушының, ақынньщ) сол нәрсеге —объектіге
"пейілін” — көзкарасьш білдіреатайды. Демек, поэзия тіліңдеіі
фразеологизмдердің басты белгісі — олардың образды (бейнелі)
болатындығы. Ал бейнелілікгің “сүйегі” тілдік метафорада
жатады. М етафора дегеніміз сөздердің мағьша ауыстырып
жұмсалуы
болса,
фразеологизмдер сөз мағынасын
құбылтудың бірден-бір көзі болып табылады. Мұны ақынжазушылар жақсы біледі де, шебер пайдаланады.
Өлең дегеніміз дыбыс пен сөзден өрілген өрнек, төгілген
кесте болса, бұл кестені салуда фразеологизмдердің орны
ай ры қш а. Ф разеологи зм дер — сандаған ж ы лдар м ен
ғасырлардың кдзынасы, бұл, бір жағынан, екінші жағьшан,
ол — ж еке қ ал ам гер л ер д ің табы сы , еңбегі, ізден ісі.
Фразеологияльгқ тіркестер — семантикалық шоғырлар, яғни
жеке сөз мағыналарының бір-бірімен түйісуінен туған жаңа
мағынапық дүниеліктер. Демек, белгілі бір кдламгердің жалпы
тілдік кдзынасын ж әне көркемдік байлығьш зерттеуде оньщ
фразеологиясьш тауып тану ерекше орын алады. Сондыктан
Абай тілінің фразеологиясьш, оның ішінде образды тіркесгерін
арнайы сөз ету —біздің бұл зерттеуіміздің өзекті бөлігі.
Бұл жерде біз образды (бейнелі) фразеологизмдер дегенді
әдейі бөліп атап отырмыз, өйткені суреткер тілінде терминдік
мәндегі тіркестер де, атауыш мәндегі, яғни бір нәрсені жай
атайтын түрақгы тіркестер де кеңінен қолданылады. Егер
фразеологизмдердің бұл тогггарын сөз етер болсақ, ол өз алдьша
бөлек талдануы кджет болар еді, бірақ бұл — өлең тілінің
ө р н егі ж ай ы н д а ғы әң гім е ем ес, а қ ы н н ы ң л е к с и к а фразеологиялық кдзынасы туралы ізденістер болмак, Сонымен
қатар кейбір мамандар фразеологизмдер класына макдлмәтелдерді, наьдял сөздерді, кдлыптаскдн формулалар мен өзге
де ш тамптарды жатқызады. Ал бұларды әңгіме аркдуы ете
кдлсақ, мұны да өз алдына бөлек кдрастыру кджет. Бұлардың
барлығы да бейнелі, астарлы тіркестер болганымен, табиғаты,
я ғ н и т іл д ік қ ы з м е т і м ен с т и л ь д ік ж үгі о б р азд ы
фразеологизмдерден өзгеше дүниелер. Демек, ақын тілінің
фразеологизмдер қорын (кдзынасын, құрамын) сөз етудің
мақсаты оларды тек тустеп, түгендеу ғана емес. Эрине, ол да
кджет.
7— 07.)
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Ж еке суреткер тіліндегі образды фразеологизмдердің
типтерін, олардьщ көп-аздығын, ескі-жаңаларын түгендеу
үсгіңде акынньщ не жазушының фразеологизмдер саласындағы
байырғы кдзьшаны қаншалыкды игеріп, кәдеге асырғанын,
кдншалықгы жаңаларьш ұсынғанын көруге болады. Ал бүлар
шығармашылық контекст немесе авторлық даралық дегенді
тан ы тад ы , тіп ті к е ң ір е к қ а р ас ақ , суреткер тіліндегі
фразеологизмдер әлемі оньщ поэтикалықтіл аркылы көрінетін
дүниетанымьш көрсетеді.
Сонымен кртар фразеологизмдер — экспрессияньщ тагпырмас
күралы. Поэзия тілі жүмсаған фразеологизмдердің кай-кайсысы
да образцы болып келеді, бірақолардың өзі экспрессивтік бояуы
жағынан бірі кұшті, бірі солғындау деген сияқгы болып бөлініп
түрады. Аіфш кджет жерінде тым күішілерін іздестіреді, жоқ
болса, өзі жасайды. Мысалы, тідцеіі көнщі қалу, көңілі жабырқау
дегендер де фразеологизмдер, бірақ Абайға бүлардың беретін
әсері солгындау көрінеді, сондықган көңілге ажым салу деген
мүлде тьщ тіркес жасайды, мүньщ экспрессиясы алдыңгы
•гіркеетерге кдраганда әлдекдйда куыггі. Сол сияқгы біреудіңеңбегін
(күшін, ггікірін) олжалау, пайдалану деген сөздер информативтік
қьізметтегі жай атаулар, ал осылардың орныва ақын адам сауу,
адам аулау деген фразеологизмдерді қолданса, бүл тіркестер
өздерінің сонылығымен, әсерлілпімен көзге түседі, қөңілге
қонады, образ болып келеді.
Абай тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуде оларды екі
қырьшан кдрап талдау кджет. Бірінде, жоғарыда айткдндай,
фразеологиялық тіркестерді жалпы түстеп-түгендеу, мұнда
негізгі назар Абайдың өзі ұсынған авторлық фразеологизмдерге аударылады, олардың жасалу механизмі сөз болады,
екіншісінде фразеологизмдерді ақьінның кдлайша жұмсаганьш
айқындау, мұнда негізгі назар фразеологизмдердің күрылымы
мен магьшасына ешізілген өзгерістерге аударылады.
Алдымен, Абай тіліндегі образды фразеологизмдерді
түстеп-түгендеуге келсек, оқырман назарын мына жайттарға
аудартар едік.
Тіл-тіддің қай-кдйсысында да ғасырлар, жылдар бойы
кдлыптасқан фразеологиялық кдзынасы болады. Олардьщ
ішінде образды тіркестер көркем әдебиет (поэзия) кджетін
өтеуде халыктың эстеіикалықталғамын ақгайтьш ең бір күіші
тілдік кұрал болып келеді. Сондықтан әдеби мектептердің
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және әдеби тіл дамуы кезендерінің дәстүрлілік, жалғастъшық
сипатьш танытуда материадды фразеолошзмдер береді.
Абай негіз етіп алған қазақтың ауызша дамыған әдеби
тілі, яғни ақын-жыраулар поэзиясы мен ш еш ендік сөздері
образды фразеологизмдерге өте бай бодды. Кдзақгың Абайға
дейінгі (және одан кейінгі де) ұлттық ерекше белгілерін іздей
қалсақ, сірә, олардың бірі — өте бейнелі, әсерлі, әуезді
тіркестердің молдыгы дер едік.
Суреткер әдеби тілді қолдануда сол тілдің негізінен,
дәстүрінен еш қаш ан қол үзбейді. Тіпті қазақ әдеби тілінің
ж аңа сапалы кезеңін бастаған Абайдың өзі байырғы кдзақ
поэзи ясы ны ң тіл өрнегін жалғастырды, оны ң дәстүрін
сақтады дей аламыз. Әрине, бүл дәстүрді бүлжытпай, еш
н әрсе қоспай, өзгертттей сакдаған жоқ. Ол — өз алдына
әңгіме.
Абай тілі де осы жалғастылықгы көрсетеді. Үлы суреткер
тілінде жүздеген фразеологизм қолданылған болса, оның дені
өзіне дейінгі әдеби ііл қазынасьгаан алынған. Ал бұлардың
басым көпшілігі жалггытілдік деген топ қүрайды. Мысалы,
Абай жұмсаған ащы тіл (ызалы сөз, кдтты айтылган кейіс
сөз), щ р а тер болу (боскд шаршау), мал шашу (малды орьшсыз
жұмсау), сүттей үю (шынымен илану, мейлінше сену), ант
ішу (уэде беру, қарғанып-сілену), а қ ниет (адал ой), ала
крлсыз (әділ, еш кім ді бөліп-ж арм айты н ад ал) сияқты
фразеологизмдер текп оэзи яда емес, жалпыхалыктық тілде
кеңінен қолданылатъш элементтер. Эрине, бүлар дабейнелеп
айтатьш сөз тіркестері (олардьщ бейнелі емес эквиваленттері
жакдіа ішінде әдейі көрсетіпді). Бүлар ауызша сөйлеу тілшде
де, өлең сөз бен ш еш ендік сөздерде де жиі қолданылатын,
кейде тіпті стильдік мақсат көздем ей-ақ жұмсала беретін
тіркестер.
Біздің ойымызша, Абай тіліндегі ажал жету, азат болу,

арыз айту, басу айту, day айту, ләззат алу, мазаны алу, ант
ету, ар түту, шығынға бату, умыт болу сияқгы тіркестердщ
фразеологизмдер ретінде белгілі бір стильдік мақсат көздей
жұмсалуынан гөрі, іс-әрекет, қимыл-қозғалысты ж ай атау
қызметі басымырақ. Өзге қаламгерлерде де, тіпті ауызекі
сөйлеу тілінде де солай: day айтты, мазаны andbi, шыгынға
батты, ойына aлмadы дегендер олардың dayлacmы, Ma3aaadbi,
uibiFbiHdaHdbi, owiaMadbi деген ж еке сөз болы п келетін
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эквивалентгерімен жарыса крлданыла береді, бұл екі кдтардың
екеуі де көбінесе жай атауыштық қызмет аткдратын тәрізді.
Ғылыми таныммен айтсақ, бұлар образды фразеологизмнен
гөрі л е к с и к а л ы қ тір кес деп аталаты н күрд елі сөз
категориясьш а жуықгау тұрады. Сондықган бүл типтегі
тіркестерді Абай тілінің өрнектеуіш қүралдары ретінде
көрсетудің ж өні әрдайым келе бермейді, дәлірек айтсақ,
олардьщ стильдік қызметі айқын сезілмейді.
Ал сәлем айту, акыл айту тәрізді тіркестердің ж еке сөз
болып келетін қатарлары мүлде ж оқ, сәлем беру, акіыл беру
сияқгы тіркес түріндегі синонимдері ғана бар, демек, бұл
типтес тіркестердің де тексте бейнелеуіш элемент болып
келуінен гөрі жай атауыштық қызметі басым. Дегенмен егер
біз әд еттегідей , я ғн и “А бай тілі сө зд ігін д е” оларды
фразеологизмдер деп көрсетуіне қарап, бүларды сөз етер
болсақ, эстетикалық- көріктеуіш элементгері тадцау орайында
емес, ақы н н ьщ сөздік қазы н асы н түгендеу саласы нда
кдрастырар едік.
Ж ылдар, тіпті ғасырлар бойы сүрыпталып, түрақгалған
бай фразеология дүниесін пайдалану — тек Абайдың емес,
әрбір ақын, жырау, жазушының амалы, ісі. Б ірақм ұн да да
әрбір суреткердің немесе әдебиепің әр жанрының өзіне тән
“қолтаңбасы” байкдлып тұрады. Мысалы, ел қорғау, жауға
атгану, ата жауы кдлмақтармен немесе қызылбастармен жер
үш ін, мал үш ін, қы з үшін қы рқы су сияқты мотивтегі
әдебиеттің түтас бір циклін — “Батырлар ж ы ры н” жасаған
қ а за қ тілінде осы ж анрға т ә н жүздеген ф разеологи зм
қалы птасқан. Айтальгқ, мүздай темір күрсану (“мықгы
кдрулану, сауыт-сайман, кдру-жарақгы болу”), туы жыгылу
(“үрыста ж еңілу”), am сауырысын беру (“үрыста немесе
шапқыншы шақга көмекке келу, қол үигътн беру, кдрайласу”).
Сөздіктерде осылай түсіндірілгенімен, бүл тіркесіің , сірә,
“біреудің қасы нан кету, арқасы н беру” мағынасьш да да
жұмсалғаны байкдлады, мысалы, Жиембет жырау Есімханға
ренжіп айткдн сөзінде: Кдйратым кднша кдйтса да, Мүньща,
ханым, шьщаман! Аркдға кдрай көш ермін, Алашыма үран
десермін, Ат күйрығьш кесермін, Ат сауырысын берермін!
Алыста дәурен сүрермін! — дейді, мұнда ат сауырысын
берермін дегені, сөз ж оқ “қол ұшын беру, көмектесу” деген
мағынада емес, “теріс айналып кету, ханның кдсынан кету”
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деген мәнде екенін кейінгі тұрган “алыста дәурен сүрермін”
деген өлең жолы білдіріп тұр), аламанга жел беру (“халыкгы
күреске, ұрысқа ш ақыру”), оза шауып, олжа алу (“жауға
бәрінен бұрын тиіл, бұрын жеңу”), қоңыраулы найза крлға
алу, крңыр салқын төске алу "‘қару-жарактанып жауға кдрсы
аттану”), жаннан т үңілу (“өлімнен қоры қпай, ұры сқа
араласу”) тәрізді фразеологизмдерді батырлар жырларынан
да, ш ығармаш ылығының өзекті тақырыбы —жаугершілік,
ұрыс-соғыс болтан ақын-жыраулар тілінен де молы нан
кездестіреміз. М ысалы, XV—XVI ғасырлардың ж орықш ы
жыраулары Кдзтуган, Доспамбетгердің, кдзақелінің сыртқы
жаулармен ш айқасы үзілмеген XVIII ғасыр ақындары
Ақтамберді, Жанкісілердің, тіітгі XIX ғасырдың алғашқы
жартысындағы отаршылыккд кдрсы соғьіс-шайкдсты басынан
кешірген жауынгер ақын М ахамбепің өлең-толғауларында
кднға кдну, дем тарту (“жұмсалу, шауып түсу”: Балдағы
алтын құрыш болат, Ашылып шапсам дем тартар, Сусыным
қанға кднар деп — Кдзтуған), қан жосадан агу (“қатты
жаракщтану”: Оққылкдндай шаншылса, Кдн жосадай егілсе —
Доспамбет), атқан огын оздыру (“дүшпаньш өлтіру, жену”),
жагасына крл тию (“жаудьщ, дұшпанньщ тиісуі”), ту байлау
(“жауға шабу, жорыкқдшығу”) сияқгы ұрыс-соғыскд кдтысгы
айтылатьш фразеологизмдер кездеседі.
Бұлардың ішінде ақын-жыраулардың жыр-толгауларында
ұшырасатын өте әсерлі бейнелі тіркестер де бұрынғы кдзақ
поэзиясыньщ маржан моншақгарындай. Мысалы, Шалкиіздің
(XVI ғ.): түлпары ш арқ үрып түру (“жаумен шайкдсуға,
үрыскд дайы н тұру” : Атайы ердің тұсында Түлпары түрар
шарқ үрып), иесін жаяу салу (“батырдың астындағы атының
ұрыста окқд ұшып н е найзата түйреліп, иесінің жаяу кдлуы,
яғни жеңілуі, өйткені аты үшкдн адам үры с-ш айқаста
жауынгер емес, ж аяу адам ат үстіндегі кдрсыласымен не
шайкдса алмайда, не қуа алмайды, не кдша алмайды”: Жаты
түкгі жылқы айуан Иесіи қайда жаяу салмаган), Доспамбетге:
күн түбіне жорту (“алые жауга аттану”: Кірмембес ауыр
қолга бас болып, Күңіреніп күн түбіне жорткцнмын), жазыда
жорту (“жорықгарда болу”, Жиембетте: атқа жайдак,міну
(“үрыс даласы нда жеңіліп, кдшу” : Қ алмақгы ң бөрі ханы
келгенде, Соідыр, бурыл байталта Сонда бір жайдакмінгенсің)
сияқгы фразеологизмдер халық тілішң алтын қорьгна енген
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өте бейнелі күралдар. Бүлардың бірен-сараны ғана жеке
суреткердің туындысы болуы мүмкін.
Жаугершілік тақырыптарға қатысты фразеологизмдердің
небір әсем авторлықүлгілерін (мүмкін, олар жалпыхалықгық
та болар) Махамбет тілінен табамыз. М ысалы, к у толагай
бастану (“ж аугерш ілікте, ж оры қта басы н а күн туу”),
адырнасын ала өгіздей мөңірету (“крльіна кдру алу”), көзінен
тізіп жіберу (“қамауға алу”), ту түбінен ту алу (“үрыста
жеңіске жету”), шандоздап қарагай шабу (“кдрулану”), ағыны
қатты Жайыкупы тіземен бүзып өту (“берілмей, кдрсылық
көрсету”) сияқты үрыс-соғысқа, күреске қатысты ондаған
өте бейнелі тіркестер Махамбет кдламынан туған (аузынан
іпықкдн) тәрізді.
Ал қазақ қауымы ның ж ер-суын ш ет жаудан сақгау, ел
түтастығы үінін күрес, отаршылдықкд қарсы күрес сияқгы
ұрыс-шайкдс әрекетгері басылған, басьша тәуелділік кэмыты
мықтап киілген соңғы XIX—XX ғасырлардағы қазақ сөз
зергерлерін ің тілінде енді ш ы ғарм аш ы лы қ тақы ры бы
өзгергендіктен, “әскери” фразеолошяньщ қолданысы да азая
түсіп, оны ң орны на адам, қоғам, табиғат тақырыптарына
қатысты бейнелі тіркестер жиі кездесе бастайды. Мысалы,
XVIII ғасырдың соңы, XIX ғасырдың алғашқы жартысында
жасап өткен Ш ал ақындағы фразеологизмдер біреудің хақын
жеу, малын жеу (“біреудің еңбегін тегін пайдалану”), қосы
күлау (“өлу”, әкесі Құлеке өлгенде айтқаны ), құдай ату
(“оңбаған адам болу”: Байды күдай атқаны — Дәулетіне
мае болар), ұжмақ көру (“ж ақсы лы қ көру, паналау” : Қой,
сиырын кдмасын молда өзі, Үжмак, көрер бір ж ан ж о қ бұл
кісіден), дулап жүру (“дүниенің қы зы қ-ш ы ж ы ғы н бастан
өткізіп өмір сүру”), алдынан тарқау (“біреудің ерлік ісін
көру, соған бағыну”: Кешегі дулап өткен Құлекенің Алдынан
орыс, қазақ тарқап еді), алладан бүйрық келу (“өлу”), бас
көтеру (“есею ”) дегендер больш келеді. Ш ал ақында тек
әкесі Құлеке батырдың өлімін ж оқгап айтқан өлеңінің бір
ғана жерінде ту көтеру (“майданға шығу, үрыс салу” :
Бүрынғы батыр қайда ту көтерген) деген жалғыз әскери
тіркес бар. Ш ал ақын бірнеше өлеңін Қүлеке батырға арнаса
да, бүрынғы әскери тақырыпкд жататын образдарга бармайды,
өйткені XIX ғасырдағы кдзақ п оэзи ясы н ы ң тақырыбы
өзгерген: Шал енді батырлыкды, ел қорғауды, жауға аттануды
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жьірламайдьі, шаруаны, кедейлікіі, кәрілікті, адамгершілікгі,
дінді, ж ақсы -ж ам ан кдтынды, ж ас-кәрі қызды өлең сөзге
қосады. Демек, оньщ жүмсаған фразеологизмдері де “баскд”
дәуірдің “үніне” қатысты образдар үшін алынған.
Сөйтіп, белгілі бір суреткер тілінде немесе жеке көркем
шығармада қолданылатьш фразеологизмдердің мағыналық
топтары сол ақьш-жырау жырлаған тақырытггарға кдтысты
болып келеді деген түжырым айтуға болады.
С оньш ен қатар өмірдің сан алуан жақтарына кдтысты
“бейтарап ф разеология” деген де болады. Бұл топтағы
тіркестер көбінесе адам, табиғат төңірегіндегі әңгімелерде
(шығармаларда) қолданылады ж әне кдй кезеңнің тілінде де,
кдй кэламгердің аузында да негізгі тілдік әрі көрікгеуіш кұрал
ретінде кәдеге асырыльш отырады.
Абай өлендерінде де, прозасында да жалпыхалықгың тіл
кдзы насы на жататын бейтарап м әнді тіркестерді еркін
пайдаланған. М ысалы, қас сагы ну-қас сағынбау тіркесі
“кдстык жасау, қасты қ ойлау” деген м әндегі ежелден бар
коне фразеологизм (өкінішті жайт — бұл тіркес не “Абай
тілі сөздігінде”, не “Кдзақтілінің фразеологиялықсөздігінде”,
не он том ды қ “Түсіндірме сөздікте” тіркелмеген болып
ш ықгы). Бүл фразема “Бәрі де жолдасына қас сагынбайды "
деген мәтелде де сақгалған. Мүның жаулық сағыну варианты
да бар. Мысалы, Бұкдр Абылай ханға: Басына мұнша көтерген
Жүртыңа жаулық сагынба — демей ме?
Сол сияқты Абай қолданған із жоғалту, ішіне крнбау,
көзге үру, көзіне бағу, қырымға қарау, табанынан тозу,
нам ы сқа шабу, т ілін безеу, с ү қ қадау, шырыш бүзу,
шаужайынан қагу, мойыны түсу сияқты қимы л-әрекетке
кдтысты тұрақгы тіркесгер — жалпы тілдік кдзынаның ертеден
келе ж атқан мүлкі. С ондай-ақ, жас өспірім, а қ көңіл, а қ
бейіл, өр көкірек, жау жүрек тәрізді сындықмәнді ііркестерді
де Абай жалпыхалықтық тілден алып жұмсаған.
А б ай д а к е з д е с е т ін атау ы ш (т е р м и н д ік м ә н д е г і)
фразеологизмдердің бірісдтары өз заманындағы әлеуметтік,
саяси-экономикалық кдрым-кдтьшастарға байланысты туган
жаңа тіркестер. Мысалы, басына іс түсу (“әлеуметтік мәндегі
қылмыс таңылу”), орынга сайлану "әюмшілік орынға отыру,
әкім болу”), түсіп қалу (“әкімшілік орыннан айрылу”), байга
кірісу (ат майын алу, сауын сауу тәрізді эконом икалы қ
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кдтынастардьщ жаңа түрлерімен күн көру, бүл тіркес те ешбір
сөздікте жок), міндетті болу (“ұлықтарға қы змет ету”).
Бүлардың көбі Абайдың “ Кдрасөздерінде” қолданылған
атауы ш ты қ тіркестер, ал осы тәрізді “зам анды қ” жаңа
фразеалогизмдер тек Абай емес, XIX гасырдың II жартысындағы
кдзақ ақындарының біразында кездеседі. Мысалы, Біржан
салда: am мініп, акща үстау, Акдн серіде: таразыга тартылу,
жер аудару, закон сүрау, жалға жүру т.т.
Абайдың фразеология саласы на сіңірген еңбегі мен
жаңалықтары, әрине, бұл көрсетілгендер емес. Бұрынғы
зерттеушілер, әсіресе Абайдың поэтикасьш талдаган гальщдар
Қ. Жұмалиев, Б. Кенжебаев, Т. Нұртазиндер, сондай-ақүлы
акьінның кдзақ әдеби тілінің даму барысындағьі орны мен кьізметін
азды-көші әңгімелеген тіл мамандары Абайдың өзі жасаган
фразеологазмдерінің көзге түсетіндігін баса айткдн болатын1.
Біздің бұл зерттеуде көздегеніміз — Абай қолданған
фразеологмзмдердің лексика-семантикалық және құрылымдық
с и п а т т а м а с ы н б е р у . Ж о ғ а р ы д а а й т т ы қ , А бай
шығармашылығының негізгі тақырыбы — адам, қоғам, сол
қоғамның заманы. Осыған сай ақын поэзиясында жұмсалған
образды тіркестердщ мағынасы (тақырыбы) жагынан, яғни
лексика-сем ан ти калы қ тұрғыдан адамды сипаттайты н,
адамның kind жан дүниесін танытатын, адамның іс -әрекет,
қимылын суреттейтін, сол қимы л, іс-әрекеттің орындалу
амалын бейнелейтін, өмірді, өлімді, жастықты, кәрілікті
астарлап атайтын, табиғат күбылыстарын бейнелейтін
фразеологизмдер деп кдрастыруга болады. Бүл семантикалық
тоітгардағы фразеологизмдер байырғы және жаңа болып және
бөлінеді.
Адамды, оның кддір-кдсиетін, түр-түрпатын, ақьш-мінезін
суретгеп, бейнелеп сипаттайтын фразеологизмдердін. дені тідде
кдлыптаскдн, байырғы элементгер: ақж үрек (“адал ниет”),
бүл тіркесті Абай О негиннің аузына салады, ол Татъянаға
екінші рет “сорлы асық” болып жазған хатында: Хүп білемін
сізге жақпас Ескі ж ара білтелеу. Ак, жүрегің енді үнатпас —
М езгіл і ж о қ қ а й м едеу? — д ей д і. Бұл ж ер д егі Т а т ь я н а
Ларинаның ак, жүрегі — оның “жалғансыз сезімі”
1 Жұмалиев К, Аталған кітап. 196—197-66.; Кенжебаев Б. Кдзақ
реалистік өдебиетінің негізін салуш ы // Абайдың өмірі мен творчествосы.
Алматы, 1954. 97-6.; Сауранбаев Н. Аталған мақала. 183-6.
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Л к пейіл, ақ көзді, жау жүрек, жел өкпе, жел буаз деген
фразеологизмдерді де, жоғарыда айтгық Абай халықтілінен
алы п, адамдардың қасиетін, мінезін сипаттауға жүмсаған.
Сұлу қыздың портретін бейнелеп сипаттау үшін а к тамак,
калам кас деген тұрақты тіркестерді қолдануынан да, текті
атаны ң тұқымын сом алтынның сыныгы деп бейнелеуінен
де байырғы көріктеу құралдарына иек артқаны көрініп тұр.
Бірақ бұл кдтардағы образды тіркестер Абайда аса көп емес.
Абай тілінде ең көп кездесетіндер — адамньщ ішкі жан
дүниесін, көңіл күйін сипаттайтындар мен іс-әрекетін, жүрістұры сы н, қи м ы л-қозғалы сы н суреттейтіндер. Олар да
жалпыхалықгық ж әне авторлық (абайлық) болып келеді.
Өлең тақырыбьша алып отырған кейшкердің сезімін, көңіл
күйін, жүрек лүпілін, жан сырын бейнелеп беру үшін көз
майын ағызу (“зар мұңын айту”), айга талпыну (“қолы
жетпеске ұмтылу”), шыр айналу (“кдйғыдан есеңгіреп кдлу”),
дүниеге бой алдыру (“өмірдің ырқына көну, кджу”), кап салу
(“кдйыршылық кепгу”), ит кылу (“қор ету, қорлау”) сиякты
неш е алуан әсерлі фразеологизмдердің Абай тіліне еркін
оралуы занды. Бұл топкд жататын образды тіркестердің
бірқатары А байдың өзі ж асаған соны немесе өзгертіп
қолданған байырғылар болып келеді. Мысалы, адам аулау,
адам сауу, көңілге ажым салмау, аягы маймак тарту, күнді
айдау сиякды фразеологизмдер өзгелерде жоқ, бірен-сараны
кездеесе де, дәл Абай жұмсаган манынада емес. Бұларды келесі
бетгерде Абайдың фразеология саласындағы жаңалықтары
ж айы нда айтылатын жерде арнайы талдаймыз (сондықтан
бұл жерде мағыналары көрсетілмеді).
Адамның іс-өрекетін, қозғалыс-қимылын суреттеу үшін
Абай фразеологизмаерді тандаганда, олардьщ жалпыхалықгық
тілдегі байы рғы лары ны ң күш тілерін алады . М ысалы,
“қулықпен амалдап бір нәрсенің ебін табу” деген мағынаны
беруде карағайды талга жалғау деген образ өте әсерлі. Бұл
образда биік қарағай мен бәкене талшыбықты бір-біріне
жалғастыру мүмкін емес, бұл сияқты қиы нны ң қиы ны н
жүзеге асыру үшін кулық, амал керек. Х алық данасы осы
образды карағайды талға ж алғау деп жасаған болса, Абай
оны Амалдап карағайды талға жалғап, Әркім жүр алар жердің
ебін қамдап — деп амалдап компонентін қосып, бұдан да әрі
әсерлі етіп жұмсаған.
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Өмір мен өлім — толгана білген ақьінның кэй-кдйсысының
да соқпай кетпейтін тақырыптары. Ақын өмірді, тірлікті сөз
етеді, ал тірлік болтан жерде өлім де болады. Суреткер өлімді:
адам баласы өледі немесе пәленш е өлді деп жай хабарлау
үшін сөз етпейді (әрине, бұл да орын алады), сонымен кдтар
тірлікгегі өмірдің м әні, мұндағы сан алуан құбылыстар,
адамньщ (кейіпкердің) өмірдегі орны жайында өз пайымьш
толғау үпіін де “өлім” тақырыбьш фразеологиялық тіркестің
мағьшалық арқауы етеді. Абай бұл орайда ажсих жету, дерт
алу, күні біту, көзіне құм күйылу, көрге кіру, көз жүму сияқгы
байырғы крзақ көркем іілінде кдлыптаскдн кәнігі ііркесгермен
қатар өзі жасаған ант (антүрған), мезгіл келу (Жұрттың сөзі
тағдырға адам көнбек, Бір антүрған еріксіз мезгіл келмек...
Жұрт айткдн сол ант мезгіл келсең керек), өрт алу (баласы
өлген анаға шығарьш берген жоқтауында: Ж еміс ағаш
бәйтерек Балдырғанын өрт алды) сияқты перифраздық
тіркестерді бейнелеуіш құралға айнаддырады (перифраз деп
аталатын тіркестер жайында өз алдына ж еке тақырып етіп
тадданды).
Ал өлең мазмұны өмір, тіршілікке арналган жерде де ақын
жай бейтарап м әнді ж еке не күрделі сөздерді қолданудан
гөрі, олардың образдық қызметіне жиірек жүгінеді, өйткені
Абайдың бізге ұсынып отырғаны — поэзия, ал поэзия бір
нәрсе жайында баяңдамайды, сол нәрсені с у р е т т е й д і
Айталық, ақын: Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр.
Сипат жоқ, сурет те жоқ, көзім талған — десе, мұнда “көп
жасап келемін” деген идеяны дәл осы түрде немесе көп жыл
өмір сүріп келемін деп берсе, жай баяндау ғана болар еді, ал
көп жылдар күнді айдап келе жатыр десе, осы идеяны окушы
(тындаупш) сезіміне эсер ететіндей суреттеп біддіреді. Адам
дүниеге кедді, туды деген ойды (идеяны) поэзияда дәл осы
сөздермен біпдіру экспрессиясы ж ағьш ан дүние есігін ашу
дегенмен теңесе алмайды, сонды қган Абай соңғы тіркесті
кэлаңды.
Болаіиақ өмір деген тіркес бейтарап атау болса, осы ақын
өлең тілінде келер күн деп білдірген екен, бұл да образды
фразеологазм болып шықкдн. “ Біраз өмір сүру” деген ұғьгмды
өмірдің өрін тауысу, белге шығу, талай жерге келу деп
құбылтып білдіру, сөз жоқ, поэтикалы қ ііл талабы ақынды қ
құдіреттің көрінісі: Келдік талай жерге енді, кіруге-ақ кдлдық
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көрге енді... Өмірдің өрін тауысып, Білімсізбен алысып,
Шыкупык міне белге енді.
Міне, бұл көрсетілгендер Абай қолданған фразеологизмдердің лексика-семантикалық (тақырыптық, образдык) негізгі
топтары. Ә рине, бірді-екілі бейнелі тіркестер жоғарыда
көрсетілген тақырыптардан тыс тұруы мүмкін. Мысалы.
рухани күш деген тіркес ж ай “бояусыз” атау, ал оны ақын
жол азык деп асгарлап атаса, бұл тіркес перифраздық бейнелі
фразеологизм больш шығады.
Еңді Абайдьщ өзіне дейінгі әдеби тілде көрінген байырғы
фразеологизмдерді калайша паңдаланғанын сөз етер болсақ,
м ьш а фактілерге назар аудартуға болады. Абай, сөз жоқ,
кэзақгың ғасырлар, жылдар бойы сұрыпталып келген образдар
дүниесін, ол дүниені танытатын тіддік элементгердің, оның
ішінде образды тіркестердің ақын тілі үшін таптырмас кұрал
екенін өте жақсы сезген. Соңдықган ол жалпьітілдік қоймадан
экспрессиясы кұшті не бір фразеологизмдерді тандап алады.
Мысалы, құлын-тайдай айқасу (“жұптарын жазбай бірге
жүріп ойнап-күлу”), қырқын мінсе қыр артылмау (“түкке
тұрмау, ұзакқа бармау”), атының жалын куш у (“үрыста,
айқаста көбінесе өзі мерт болып, не аты оқкд үшып, аттан
жығылу” ж әне “ж еңілу”), кы ры қ жерге қойма кою (“неше
түрлі қулық-сүмдық ойлау”) сияқты тіркестер өте бейнелі
фразеологизмдер ж әне оларды Абай өзіне дейінгі әдеби тіл
кдзынасынан алып жұмсаған.
А байда бұлар тәр ізд і э к сп р е сс и в тік бояуы қал ы ң
фразеологизмдердің әрқайсы сы бір-бір образ. “Ж асымда
ғылым бар деп ескермедім” деп басталатын шагын өлеңінде:
Өзім де баска шауып, төске өрледім, Қазақга кдра сөзге дес
бермедім. Еңбегінді білерлік еш адам жоқ, Түбінде тыныш
жүргенді теріс көрмедім —десе, мүндағы баска шауып, төске
өрлеу тіркесі “ешкімге есе бермеу” деген үгымда қолданылып
түр. Бұл жерде ақын осы ұғымды ешкімге есе бермедім,
ешкімді алдыма салмадым деген сияқты образдылықтан қүр
алақан емес, бірақ бояуы солғындау тіркестерм ен берсе,
бар күш -куаты н халқы на қы зм ет етіп, ақы л беру, жөн
сілтеуге жұмсаған еңбегін таны п, құлақ асаты ндарды ң
ж оқтығын көрген адам ны ң образы әсерлі ш ы қпас еді.
Э ксп ресси ясы күш ті өте бейнелі ф разеологи зм дер
қолданыста әрдайы м бір ғана мәнде жұмсалмайтынын
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байкдймыз. Оған бұлардың көбінің беретін мағыналарын әр
талдаушы әр түрлі етіп көрсететіндігі дәлел. Мысалы, осы
баск;а шауып, төске өрлеп деген тіркесті “Абай тілі сөздігін ”
құрастыруш ылар “ ешкімге есе бермеу” деп түсіндірсе,
“Фразеологиялых,сөздіктің” авторы акад. І.Кеңесбаев “өрлік,
астамдық мінезбен көкірек керу” деп көрсетеді. Сөз жоқ,
сы рт қарағанда бұл фразеологизм нің мысалга алынған
контекстегі мағьш асьш а екі түсіндірме де дұрыс келетін
сияқгы, бірақ модальдық реңктеріне келгенде айырма бар:
соңғы түсіндірмеде өзін өзгелерден артық санайтын (“көкірек
керу”) адамды си патта йтын жағымсыздық реңк бар. Баска
шауып, төске өрлеу тіркесінің бұл реңкпен қолданысы
“Фразеологиялық сөздікте” М. Әуезовтен келгірілген мысалға
сай келеді: Бітпеймін деп баска шауып, төске өрлеген Матай
бауы ры ңм ен біт ім т а п т ы ң ба, т үге?! Ал А бай ды ң
қолданысында бұл фразеологизмнің “есе бермеу, алдына жан
салмау” ұғымы басым, өйткені бұл жерде акэш өрлік, аскдқгық
көрсететін м енм ен адамды емес, ақылшы, жөнсілтеуші,
жұртын игілікке шақырушы, халықкд қы змет етуші адам
образы н ұсы ны п отыр, яғн и ж асы нда ғылым бар деп
ескермеген, сондықган білім алсын деп балаларын оқыткдн
адамның образын берген.
О сы с и я қ т ы ә р т ү р л і т ү с ін д ір м е л е р д і ө з г е
фразеологизмдерден де табамыз. Айталық, ала жылан, аш
бака тіркесін “Абай тілі сөздігін” түзушілер ақын бүл жерде
“елді азды руш ы ” деген мағы нада қолданы п оты р деп
анықтаса, “Ф разеологиялы қ сөздікге” “ала көз болып,
араздасу” деп түсіндіріледі. Ал “ Кдзақ тілінің түсіндірме
сөздігі” мұны “ ел арасы н а іріткі, бүлік салуш ы ” деп
а н ы қ т а й д ы . Б ұл т ү с ін ік т е м е л е р д е м а ғ ы н а л ы қ
айырмашылықгар едәуір: “елді аздыру” мен “ала көз болып,
араздасу” немесе “пәлеқор, пәлекүмар болу” — әркдйсысы
бөлек-бөлек үғымдар. Бұл бейнелі тіркес Абайдың “ Көңіл
кдйтты достан да, дүш паннан д а” деп басталатын өлеңінде
қолданылған. Осы туындысында ақы н замандастарының:
түстеп-түгендеп көрсеткен байларды ң, саудагерлердің,
естілердщ, надандарды ң, күпілдектердің т. т. жағымсыз
қылықгары мен іс-әрекетгерін көрсетіп, кдтты сынайды, ол
үшін образды сөздерді пайдаланады. Айталық, пайда үшін
ғана бүгін жолдас болып жүргендер ертең бастан жыға
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қисайганда (“қолдан билік, бастан б ақтай ған д а”) кдсында
түрмайты нын, мал қызығьш біле алмай жүрген байлар малын
ұрлатыл, ізін жоғалтып (“ұрланған малын таба алмай”), ыза
болып, ыржиып күле алмай ('“көңілі ж ай бола алм ай ”)
жүргенін, руластар (қарындас) бірін-бірі кара жерге тыга
алмай (“тас-талкднын шығарып жеңе алмай”) жүргенін, көп
күшті бір тентекті жыга алмай (“тыя алмай, жөнге сала
а л м а й ” ) ж ү р ге н ін , с ә ле м н ің борыш, сө зд ің к у л ы к к а
айналғаны н айткднда, көрсетілген фразеологизмдердің
әркдйсысы өте әсерлі образ болып түр, яғни ақынның айтпақ
ойын, бермек портретін дәл көрсетіп тұр.
Ф разеологизмдер құрылымы ж ағынан есім мағьшалы,
етістік мағыналы, үстеу мағыналы болып бөлінеці. Кдзақ
тілінде, сірә, сан ж ағынан етістік мәнді фразеологизмдер
басым болып келеді деп ойлаймыз ж әне олардың барлығы
дерлік адам ны ң әрекет-харекеттерін бейнелеп, суреттеп,
астарлап атайды. Абайдың жырлаған ең басты объектісі —
адам, оны ң қоғамдағы іс-қимылы болғандықтан, ол образ
жасауда жалпыхалықтық тілдегі дәстүрлі фразеологизмдерді
кеңінен, еркін, орынды жұмсаған. Ә рине, бүл тәсіл тек
Абайдың ерекшелігі емес, сөз зергерлерінің кэй-кдйсысы да
фразеология кдзынасына иек аргпай, поэзия дүниесін жасай
алмайды. Қ азақгы ң ауызша дамыған әдеби тілінің —ақынжыраулар мұрасьшың бүл игілікті дәстүрі Абайдай шебердің
қолына мол байлықты ұсына салган. Әсіресе, кдзақхалқының
кү н к ө р іс тір ш іл ігін е н , ай н ал асы н қо р ш аған таби ғат
күбылыстарын танудан алынған образды сөз өрнегі Абай
тіліне еркін оралып отырады.
Күлын-тайдай айқасу, дөң айналмау (атты адам ғана дөң
айналады), арқасы босау (мініс аты ны ң арқасы босайды),
кыркын мінсе, кыр артылмау, am үстінен үйкы алу, атының
басын бүру, бәйге атындай аңкылдау, малга шылбыр беру,
атының жалын күшу, із жогалту (малдың ізін таба алмау)
деген тіркестер сан ғасыр көш пелі өмір кеш іп, мал
ш аруаш ылығымен айналы сы п келген қазақ халқы ны ң
өзіне кажет образдарды да көбінесе осы салага кдтыстырып
алғаны н көрсетеді. Бүлардан басқа да а к жем болу, істің
а қ пен қарасы, ақыр заман, Аллаға жазу, Алла оңгару,
басын бүлт шалу, ант ату, аркага қағу, аруак аттау,
табанынан таусылу, кара тер балу, үя бүзу, id түсу, іш кайнау
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сияқгы көптеген (жүзден асатын)
фразеологизмдерді де
Абай өзі жасаған жоқ, жалпыхалықгық қордан алды. Бұлардьщ
барлыгы да Абайдьщ сөз кесгесінің бояуын кұбылтып, көз бен
көңіл таргатындай әсем больш төгілуіне үлес қоскдн бүйымдар.
Мысалы, “шаршады” деген үғьшды осы сөзбен ғана білдірсе,
бұл қимыл-әрекетті жай ғана хабарлау болып шығар еді, ал
оның орнына бұл ұғымды ак^ш: Су сарылдап құйьшдьі, кемені
ырғап, Огыз құлы таусылды табанынан... немесе: Елің бұзық
болтан соң, Ояз жатыр шартылдап, табстыңнан тозасың, Құр
жүгіріп, тарпыдцап—деп берсе, көрсетілген екі фразеологизмнің
екеуі де “шаршау” ұғымына экспрессивтік-модальдьіқ реңк
үстеп, оны әлдекдйда әсерлі еііп береді: таң аткднша су төккен
құлдар да, оязға жақсы атты көрінем деп тырыскдн болыс та
жай шаршап крймайдьі, әбден олесі курып шаршайды, тигықгап
шаршайды, екінші мысалда ш п і “боскд сандалып, әуре болып
шаршау” деген реңкте бар. Міне, образды фразеологизмдердің
күші кдйда жатыр! Екі-үш сөздің ііркесі арқылы негізгі уғыммен
кдтар бірнеше қосалқьі ұғымды паңдалануға болады екен. Тілдің
осы күш-күдіретін сөз зергерлері де, тілді пайдаланушы халық
та жақсы білген, өйткені мүндай образды ііркестер сюйлеутілінде
де кеңінен қолданылады.
Фразеологизмдерді қолдануда тек көріктеу мақсаты ғана
көзделм ейді, соны м ен қатар әдеби ж анрды ң стильдік
түгастығын, дәстүр жалғастығын сакдау сияқгы суреткерлік
талаптар да түрады. Мысалы, Абай жоқгау цикліне жататын
өлеңдерінде халы қ тіліне, он ы ң ж оқтау ж ан ры н дағы
ш ы ғармалары на тән тұрақты тіркестерді осы стильдің
шеңберінен шықпау мақсатымен жумсайды: Крлдан үиіқан а қ
сүңқар Крйтып келіп крнбайды... Кешегі өткен ер Әбіш...Артына
қарай аһ үрып... Замана неткен тар едің Сол қалқамды
қоймаған... Ж иырма жеті жасында Әбдірахман көз жүмды...
Тәуекел қып білдірмей Күтіпті тәңірі жарлығын... Ажал тура
келген соң Шьщатпайды берікгі — деген өлең жолдарыңдағы
көрсетілген фразеологизмдер кдзақ көркем сөзіндегі жоқгау
цңклінің кәнііі элеменггері. Бұл циклге тән сөз өрнеіі, әсіресе,
Абайдың баласы өлген анага шығарып берген жоқгауында өте
айқьш көрінеді. Мұнда көз жүму, дүниеден өту, жүмаға кррсы
өту, шүкірлік қылу, сабыр ету, крізыл балақ қьіранның балапанын
дерт алды, жеміс ағаш бәйтерек балдырғанын өрт алды. Артына
белгітастамай, Жал-күйрыгын келте алды... деген образдардың
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барлы ғы да “өлу, өлім ” ұғымы на қаты сты халы қ тілі
кэлыптастырған сөз өрнегі. Акьш баласы өлген ананы дәстүрлі
үлгімен жоқгатады.
Абай тіліндегі фразеологизмдерді түстеп-түгендеуде.
жогарыда айттық, басты назар олардың Абай кэламынан туған
жаңаларына аударылмак, Бұл орайда айтар әңгіме, талданар
материал баршылық.
Жасалатын образдар әдегге фразеояогияға иек аргатын балса,
Абай бұл ретге жаңа тіркестер жасаудьщ жүйелі жалдарын жүзеге
асырган. Жаңа образ жасайтын немесе акынның айпіақ идеясьш
күшейтетін тіркестер құрастыру үшін Абай бір сөзді бірнеше
фразеологизмнің компоненті етіп пайдалану тәсілін ұсынды.
Бұл — А бай ға д ей ін гі бірде-бір ақ ы н -ж ы р ау тілінде
үшыраспаган күбылыс. Мысалы, Абай сату етісгіігін тіркесжасам
күралы етіп алады да, бүрыннан бар сакрл [ын] сату, ар-уятын
сату, жақынын сату, арын сату дегендердің үстіне осы
модельмен еңбегін сату (“еңбегіне сүйену”), жан сату (“жанын
пида қылу”), көзін сату (“телміру, тілену”), сөз сату (“сөзін
бұлдау, сөзін бір керегі үшін өткізу”), терін сату (“күшкдйратын еңбекке жұмсау”), күлкі сату (“алдау, көлгірсу”),
кулы қ сату (“қулығын асыру, алдау”), кулығын сату (“өпрік
тыңдағансу”), ктылыгын сату (“әрекетін жұмсау”), әнін сату
(“ақьгндық өнерін бұддау, оны пайда үшін жұмсау”), жүрегін
ұстап сату' (“сыртынан иемдену, басын саудага салу”), жүзін
сату (“өті{жжакрьі квріну”)деген он шақгы жанд тіркесгер жасайды.
Қ ай халы қ болса да, тіпті көш пелі тұрм ы с-салты н
кешкеңдердің өздері азды-көші сауда-сатіыкрен ертеден таныс
болған. Сондықган сату етістііі тіпде өзінің номинатив (тура)
мағынасында да, сонымен кдтар ауыспалы мағынада да
жұмсалған. Сату сөзінің “бүлдау, өткізу” деген қосы м ш а 1*Il
1 А б а й ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң б а р л ы қ б а с ы л ы м д а р ы н д а , т іп т і
текстологиялы қ жағынан едөуір түзетілді деген 1977 жылғы кітаптың
өзінде белгісіз орыс ақынынан аударылған өлеңнің 2-шумағы: Антұрган
ел к ө зін е тік қарай м ы н, С оны мды сен с ө г е д і-а у д е п ойлайм ы н.
Журегімді кескілеп салып жүрген, Арсыздарды досы м деп неге аяймын —
деп жазылып жүрген жолдарда екі елеулі текстологиялық қате бар. Бүл
ш умақтың орысш а түпнүсқасы: Чтоб я гордо см отрю на презренны х
л ю дей , Ты за то ли меня упрекаешь? Н о те лю ди торгуют рукой твоей,
Твоим сердцем хотят торговать. Ты их знаеш ь — деген жолдар. Дем ек,
Абай басылымдарында жүрегімді деп жазылган сөз журегіңді болуы керек
ж ен е салып жүрген ем ес, сатып журген болуы тиіс. Сондыктан біз бүл
тіркесті жүрегін сату деп көрсетгік.
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реңкі (семасы) бар, осы сема (м ағы налы қ реңк) бұл сөзді
ж оғары да кө р сетіл ген образды тір к е стер д і, ж асауға
пайдаланылған. Бүлардың ішінде еңбегін сату, терін сату,
жанын сату деген екі-үш еуі ғана ж ағымды м әнде келеді
де, қалған дары н ы ң бәрінде ж ағы м сы зды қ р е ң к бары
байқалады . М ысалы, сақалын сату деген тіркес “жасы
үлкендігін кө л д ен ең тарту, бүлдау, ж асы үлкендігін,
қарттығын пайдалану” сияқгы жағымсыз қылықгы атайды.
Сату сөзінің халы қ тілі пайдаланған осы “қасиетін” Абай
жақсы сезген. Ақын жасаған күлкі сату, сөз сату, қылығын
сату, көзін сату, кулы қ сату, әнін сату, жүзін сату деген
ж аңа тіркестерінің барлығында да ж ағымсы з эм оция бар,
сон ды қтан олар бейтарап м ән дегі эквиваленттерім ен
салыстырғанда әлдеқайда экспрессиялы болып келеді.
Абай жаңа образды тіркестердің қүрылымдық элементі
етіп етістіктердің ішінде сату-дан басқа сауу (адам сауу,
к улы қ сауу, еңбегін сауу), бағу (күлкі бағу, ғылым бағу, ел
бағу), күйлеу (көйлеу: күлкікөйлеу, әуейілік күйлеу, мақтан
к ө й леу), т абу (орын т абу, ой т абу) д еген сө здер ді
пайдаланған.
Ж ақціа ішінде көрсетілген тіркестер де соны күрылымдар
ж әне асгарлап айтылған образды экспрессоидтер. Бүлардың
оқырман сезіміне кдтты эсер ететін экспрессиясы алдыңғы
сату сөзімен келгендер сияқты мағыналары жанаспайтын
сөздердің тіркесуі арқылы пайда больш түр: әдетге сатылатьш
нақіы зат, қолға ұстап, көзбен көретін нәрсе, бүйым, мал т. б.
болуы кереқ, ал жан, көз, күжі, кулық, қылық, ән, жүз дегендер
нақгы деректі затгар емес, дерексіз ұғым атаулары. Сол сияқгы
сауылаіъш тек мал болса керек еді, Абай адамды, қулықты,
еңбекті “сауғызады” ; қазақгың далаға ж айып, қорада күгіп
бағатыны да мал гой, ал Абай күлкіні, ғылымды, елді
“бақгырып” қояды, демек, бүлар да Абай жиі қодданған
синкреттік амал, яғни семантикалық мәндері жағынан бірбірімен үйлеспейтін сөздерді тіркестіру оры н алған.
Абай мұндай жаңа тіркестердің семантикалық ұйытқысы
етіп есім сөздерді де алады. М ысалы, ол макупан сөзін 50ден аса рет қолданған, бүл сөз Абайдан өзгелерде (мысалы,
Ш әкәрімде) кездесетіндігімен, бұры н-сонды Абайдағыдай
сонш а жиі (актив) қолданылган емес. Бүл қолданыстардың
ішінде мак,танға салыну, мақтан сөілеу, макупан іздеу,
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мактан куу, мактанга орналастыру, мактанның күлы сияқгы
фразеологизмдер де бар және олардың дені соны тіркестер.
Ғылым сөзі де Абай шығармаларының тақырыбы мен
мазмұнъша орай жиі қолданылған сөз, сондьгкдан бұл сөздің
де айналасына ғылым табу, ғылым оку, гылым багу, гылым
іздеу деген ж аңа тіркестерді тізеді, бұлардьщ барлығы да
“оку, білім алу” деген мағьшада жұмсалған (гылым сөзін
Абай осы кұнгідей тек “наука” мағынасында ғана қолданбай,
жалпы “оку, білім” мағынасында жиі пайдаланғаны жогарыда
айтылды).
Көңілге ажым салмау, кдйгының иы ққа шыгуы, өтірікке
тушыну, көңілге қалыңберу, корлыққа жығылу, ақылга сәуле
кону, айлага шырақ ж агу си яқгы ф разеологизм дердің
әрқайсысы бір-бір образ ретінде жаңа болғанымен, олардың
жасалу моделі кдзақ көркем сөзінде бұрыннан бар болатын.
Ол модель фразеология теориясы нда синкреттік амал деп
аталатын жолмен жасалған фразеологизмдерге тән , яғни
синкреттік амал бойынша мағьгаалары бір-біріне жуыспайгьш
сөздер тіркеседі. Мысалы, абстракт есім мен нақгы зат немесе
іс-әрекет атауы тіркескенде, бүл қоспадан мүлде жаңа мағьша
шығады және ол мағына экспрессиялы, “отгы” болып келеді.
Семантикалық жуысуы жағынан бір-бірінен алшақ сөздерді
ш ақпақ тас десек, бұл екі тасты бір-біріне соқкднда ұшқын
пайда болатыны сияқты екі сөздің “соқгыгысуынан” пайда
болған ұшқьш экспрессиясы күшті ж аңа магына болып
танылады.
Көрсетілген фразеологизмдердің әрқайсы сьш талдап
байқалық: көңіл — көзге көрінбейді, қолға ұсталмайды
дегендей, абстракт ұғым атауы, ал ажым болса, ол — көзге
көрінетін сызық, демек, көңілге ажым сапу деген үш сөздің
“соқгығысуынан” “реніш, өкпе, наз” деген сияқгы ұғымньщ
бейнелі атауы павда болып тур. Көңілге щпыңберурс осы іспеттес:
әдетге кдлынды айттырылган қьізға береді, калыңмал — нақгы
зат, көңіл — дерексіз “зат”, екеуінің түйісуінен “біреудің
көңілін табу” дегеннің әдемі, әсерлі атауы келіп шьщкдн.
Синкреттік амалмен жасалған фразеологизмдердің дені
белгілі бір стильдік жүгі бар “таңбалы ” (маркированны й),
“ м е н ш ік т і” (авторлы ) д ү н и е болы п кел ед і. О ларды
к о н т е к с т і к ф р а з е о л о г и з м д е р деугеболады.
Жогарыда айттық, бұл тәсіл кдзақ поэтикасьшда сараң түрде
8
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болса да қолданылып келді. Мысалы, Шортанбай ақын сөзге
қонақ беру, сөзіне қарауыл қою деген жалпыхалықгық
фразеологизмдерді қолданса, Дулат ақын: Мөңіреп жүртқа
ой кдйтты Бұзауы өлген сиырдай — деп ой сияқты абстракт
ұғым атауы мен мөңіреу сияқгы нақгы қимыл атауын (сиыр
ғана мөңірейді) түйістіріп, жаңа тіркес жасаған. Ақан сері:
К өңілдің заһарына салдық ұя —деп, Ш әңгерей: Тотықты
а қ ниетім нәпсіге еріп — деп мағыналары жуыспайтын
сөздерді бір-біріне ұштастырып, авторлы образдар ұсынған.
Бірақ аталған сөз зергерлерінің мұндай қолданыстары мен
А б а й д ы ң п о э т и к а л ы қ ө р н е г ін ің а р а с ы н д а ел еу л і
айы рм аш ы лы қ бар: синкреттік тәсіл — Абайда жүйеге
айнальш, көріктеудің, актив құраддардьщ бірінен саналады.
Кдзіргі кдзақ поэзиясы тілінде бұл іспеттес қолданыстар
кәнііі, екінің біріңде ұшырасатын болса, Абайдағы үміттің
аты, күлкінің ерні, көңілдің жайлауы немесе қырық жамау
жүрек, үрпейген жүрек, саңырау қайғы, нүрлы ақыл, өмірдің
тоны, дүниенің есігі, ақы лды ң кө зі сияқты тіркестер,
б ір ін ш ід ен , м ағы н ал ар ы ш ал ғай сө здер дің ж анасуы
болғандықган, бірден ты ң көрініп, көзге түссе, екішиіден,
белгілі бір стильдік ж үк көтеріп , экспрессоид болып
тұрғандығымен тыңдаушыға ерекш е эсер етеді. Бүлардьщ
са н ж ағы н ан едәуір мол кездесуі А байдың авторлы қ
даралығьш, яғни шығармашылық контексін көрсететін белгі
болып танылады.
Сөйтіп, Абайдьщ тіл кесгесін әсемдеген өрнектердің кдлың
тобы образды фразеологизмдер болса, олардың көбі осы
көрсетілгеңдей перифраздар екенін байкдймыз.
Перифраздар
Перифраз — көріктеу тәсілдерінің бірі. Перифраз деп бір
нәрсені немесе қүбылысты, іс-әрекетгі олардың бір белгісін,
бір қасиетін көрсетіп, суреттеп атауды танимыз. Мысалы,
адам өмірін ұзақ көш деп атаса, мұнда адам өмірінің көш
сиякды жылжу, ілгері басу, күннен күн, жылдан жыл өткізу
тәрізді белгіеін көш сөзімен көрсетіп, суретгеп, өзге сөздермен
атап тұр. Немесе өлді дегенді дәм-тұзы таусылды деп
су р еттеп білдіретін б о л сақ, м ү н д а адам б а л а сы н ы ң
қорекгенудің аркдсында өмір сүретіні, сол қорегі (дәм-тұзы)
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таусылса, тіршіліктен де айрылатын белгісі аталып, бұл ұғым
суреттеме тәсілмен білдіріліп тұр.
П ерифраз құбылысын тануда көзқарастар біркелкі емес.
Біреулер белгілі бір ұғымды әдеттегі (тілдегі, қодданыстағы)
бар атаудан өзгеше сөздермен (не сөзбен) аталғанньщ бәрін
перифраз деп таныса, енді бір зерттеушілер мұнда екінші
атаудың (орысша “вторичная ном инация”) арнайы жасалу
жолы (амалы) барын көрсетеді, ол амал бір нәрсені (затты,
қүбылысты, іс-әрекетгі, абстракт ұғымды), оның бір белгісін
көрсетіп, яғни астарлап айткрнда сол белгіні танытатьш сөзді
келгіріп суреттеп атауды жүзеге асырады. Біз де осы еңбекте
перифраз деп соңғы анықгамаға сай келетін атауларды алдық.
Абай тілінде жұмсалтан перифраздар соныльпы жағынан
да, саны ж ағынан да, суреттемелік сипаты ж агынан да
бұрынғылардан мұлде өзгеше болып келеді. Айталық, Бүқар
жырау өлімді үшкілсіз көйлек кию, әзірейіл келген күн деп
перифраздайды, әлем, дүниені сегіз кцыр шартарап деп
бейнелеп атайды, арам, жалғаншы адамды қызыл көзді пәле
деп суреттеп атайды. Бөгембай батырды кдзақгың камал
қорғаны деп багалайды. Бар болтаны осы. П ерифраздап
атайтьш төсіл бар, бірақ өнімді емес.
Абайға дейінгі кдзақ поэзиясында перифраздардьщ, оның
ішінде авторльіқ-сшльдік турлерінің көбірек кездесетін жері —
Дулат Бабатайұлының өлендері. Ол: тас ағызатын ағын деп
өзінің поэзиясын бейнелеп атайды: Дулатгы Дулат демеңіз,
Тас ағызып ағыны Төре алдында ақпаса... Өз тұсындағы
қазақгы ң ел билегеңдерін топырыш топас күшіген деп
суреттеп атайды. Мұнда перифраздықтіркеске негіз болып
тұрған — ел билеушілердің ж емқорлық қасиеті, бұл қасиет
кұшіген сияқгы ұсақ жыртқьпп кұста бар, сондықган перифраз
жасайтын белгіге осы қасиет “иесі” — күшіген сөзі альшған.
Заманын толқынды теңіз, сол замандагы кдзақ кдуымын
жел қайы қ деп тұспалдап атауы — осылардың барлығы
Дулаттың өз туындылары. Ал үрыға құрық беру деп ұрлықкд
жұмсауды атаса, Сүлеймен төрені алтынның айиіық буы десе,
бұлар халық тілінде қалыптасқан перифраздар. Бұл кдтарға
өлең-ж ы рлары н сары алтынның буы, жылғадан сарқырап
аққан суат деп суреттеп атауларын да қосуға болар.
А б ай д а п е р и ф р а з д а р д ы ң ж а л п ы х а л ы қ т ы қ т іл д е
қалыптасқандары да, өзі жасаған авторлық түрлері де бар.
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Мысалы, Абайда өмір, тіршілік дегенді сүм жалган, сұм дүние
(Бір қ ы зы қ ісім екен сүм ж алғанда) , қайран дәурен
(Кдлжындасып өткізген қайран дәурен), кемді күн (Бір дәурен
кемді күнге бозбалалық), бүлдыр заман (Кдйта айналып,
бұрылмас бүлдыр заман) деп перифраздап, 5—6 түрлі етіп
суреттеп атаса, бұларды ақын өзіне дейінгі әдеби дәстүрден
алған. Абай жастарды көк өрім, жаңа өспірім деп, жас қызды
қаламқас деп ауыстырып атаса, бұлар да бүрынғы қазақ
поэзиясына тән перифраздар болатьш.
А б а й д ы ң к ө р к е м т іл к е с т е с ін д е г і к ө з г е т ү с е р
ерекшелікгерінің бірі — контексгік (авторлык) перифраздарды
қоддануы, яғни ж аңа перифраздықтіркестер ұсынуы. Олар
есім мағьшалы ж әне етістік мағыналы болып келеді. Есім
мағыналылар әр түрлі абстракт ұғымдарды суреттеп атайды.
Мысалы, “саналы лы қ” ұғымын Абай ж үректің көзі деп
астарлап атайды. Мұның перифраз болуына саналылықтың
көру, байкду әрекеттерімен байланысты екендігі, сондықтан
ақы н саналылықтың осы белгісін көрсету үіпін көз сөзін
пайдаланады, ал жүрек дегеніміз адамның өзі, оны ң ішкі
дүниесі ғой.
Сол сияқты надандықгы қараңгылық пердесі деуі де осы
жолмен жасалған: наданды қ бір нәрсені көре алмау, біле
алмау, оны ң осы белзісін ақы н перде сөзімен білдіріп түр
(перде өзінің сыртындағыны кдлкэлап көрсетпейтін зат қой),
ал қаращылық сөзі — надандық дегеннің контекстік синонимі.
Абай уайымды көңілд ің сызыгьі, жазмьппты тагдырдың
сызығы, кдйғыны өмірдің шыжыгы деп суреттеп атауын біз
қазақ көркем тіліндегі перифраздардың классикалық үлгісі
дер едік.
Лермонтов сияқгы , Абайдың да ақынды қ, азаматтық
толғанысьш ьщ бір қазығы — адамның жан дүниесі, жан
тебіренісі (сірә, бүл Абайдьщ Лермонтовкд ерекше бой үрып,
біраз өлеңдерін аударуына себеп болса керек), сонды қтан
адамның ішкі жан дүниесін білдіретін уайым, надандык,
саналылык,, сүю, күйіну сияқты сөздерге суреттеме қосалқы
атау беруі айқын сезіледі. Бұл жерде ақынның мақсаты солар
туралы баяндау емес, сол ұғымдар ж айы ндағы өзінің
толған ы сы н, ой ы н , кө зқар асы н білдіріп, яғн и ө зін ің
субъективтік бағасын беріп суреттеу. Ал аідын сөзі оқырман
(тындаушы) сезіміне эсер еткенде ғана көркем сурет болып
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шығады. Ақын сөзінің эмоциялы болуьша тіддік күралдардың
экспрессиялы болуы шарт. П ерифраз сияқгы суреттеме
ном инация (атау), әрине, экспрессоидтердің кдтарынан
табылады.
А байда “ екінш і атау” (“вторичная н о м и н ац и я ”) —
перифразд а рға ұшырайтындар жоғарьща айткдн адамньщ ішкі
жан дүниесінен баскр өмірге, өлімге, табиғат күбылысгарына,
поэзияға, тіш і жеке адамдарға кдтысты ұғьгм атаулары болып
та келед і. Бұлар ақ ы н ұ сы н ған о б р азд ар д ы ң н егізі,
тақьірыптық тарамдары.
Әр тақы ры пқа кдтысты образдарды — перифраздарды
ж асайтын тірек сөздер болады. М ысалы, сотые образына
қатысты суреттеме атауларда дауыл, өрт сөздері, сүю,
қүмарлану, қайғыру сезімдерін білдіруде сусын, от, өрт
сөздері, батырлықты, ерлікті білдіруде арыстан, сүңқар,
жолбарыс сияқгы сөздер перифраздьщ тірек сөзі болып келеді:
жүрегіне өрт түсу — сүю, көкірегінде оты бар — саналы,
ойлы, от қып өртеу — күйік тарттыру, отк,а түсу — жанын
пида қылу, отқа күймеу — пәледен аман болу, кайғы оты —
кдсірет-күйік т.т.
А д ам н ы ң к ө ң іл қ ү й ін е , ж ан д ү н и е с ін е қ аты сты
перифраздардың тірек сөзі ретінде көбінесе көз, тіл, бой, бет,
жүрек, өкпе сияқгы дене мүшелерінің атаулары жұмсалады.
Ол реніипі өкпе сызы деп тұспалдап атайды. Мұнда реніштің
өкпелеуден туатьш белгісі алынтан: Қылт етпеге көңіддің кешуі
жоқ, Ж үрегінде жатады өкпе сызы. Бұл перифразда екі
компонентгің (қүрамды бөлшектің, яғни перифраз күрап тұрган
сөздердің) екеуі де бастапқы номинативтік мағыналарын
ауыстырып жүмсалған метафоралар болып түр: өкпе — реніш
дегеннің баламасы болса, сыз да суық, жағымсыз нәрсе
болтвңдықган, осы матъшата иек артып, жағымсыз көңіл күйі —
реніш дегенді білдір>те “ат салысып” түр.
Әдетте к ө з сө зім ен келетін м етаф оралы тіркестер
ж алпы халы қгы қ тілде де аз кездеспейді. М ысалы, көзінен
от шашқан деген тіркес “өжет, өткір” дегенді астарлап атайды,
сол сияқты жаман көзбен қарау (ұнатпау, жаратпау), көз
старту (өштесу немесе қорқыту), көз жүму (өлу), көз тою
(қанағаттану), көзі түсу (көру, байкду) т. т. Бүлардың
біркдтары перифраз болып келеді. Абай осындай жалпьпілдік
қолданыстарға қоса көз сөзінің кдтысуымен акылдың көзін
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байлау (еш нәрсені ойлашау), акыл көзбен багу (саналы оймен
бағдарлау), көзге сынык к елу (жағымды көріну), ой көзбен
тыңдау (дұрыс түсіну) деген перифраздарды ұсынады. Ең
сощ ы перифраз мүлде тың: мұнда ой(дың) көзі деген тіркес —
мағыналары жуыспайтын сөздердің қабысуы болса, көзбен
тыңдау бұдан да өткен мағыналық “сәйкессіздік”- көзбен
көреді, тьщдамайды, тындайтьш құлақ болса керек. Ал Абай
әрі ойға көз бітіріп, әрі ол көзбен тыңдатып, еселенген
м етаф ора түзіп түр. Бұл екі м етаф ора тұтасы м ен бір
перифраздық қүрылым болып шықкдн: ой көзбен тыңдау —
“жақсы әнді санамен үға білу”, яғни ақы н ны ң өз сөзімен
айтсақ, өмірдің судай тұнық етіп көрсеткен сәулесін көре
білу, ж алпақ тілмен айтсақ, алды ыстық, арты суық, алды
ойын, арты мүң болып шығатын өмірдің ән арқылы берілетін
сырын үға білу, тыңдаушы ұға білсе, ақын: Жарамды әнді
тындасаң, жаның еріп, Жабыркдңқы көңілің көтерілер —деп
түйеді.
Көңіл күйді, адамның ішкі жан дүниесін бейнелеп атауда,
әсіресе еіістікті тіркес болып келетін перифраздар көзге түседі.
Бұлардьщ дені Абайдың кдламынан туган соны қолданыстар.
М ысалы, т алапт ы ң аты арындау (бір н әр сеге қатты
талаптану), үміттің аты елеру (қатты үміттену), көңілдің
күні өшу (үміті үзілу) жүрекке өрт түсу (ғашықболу), шенді
шекпен жабу (қолына билік ұстату), көз майын ағызу (зармұңын айту) т. т. Бүл жерде мъша бір жайтты байқаймыз.
Біздің тануымызша, бұл тіркестердегі етістіктер алдыңғы
м етаф ораланған п ери ф расты қ тіркесті фразеологизм ге
айналдырушы стимулятор (дем беруші) элементтер болып
табылады. А қын алдыңғы есім тіркестерді (үміттің аты,
көкірек көзі, шенді шекпен т. б.), айталық, елеру, ашылу, жабу
сияқгы етісіікгермен ғана қолдану үшін жасаган деуге болады.
Сондықтан бүл фразеологизмдер — авторлық, контекстік
дүниелер: бұлардьщ қүрамьш өзгертуге болмайды. Мысалы,
көкірек көзі жабылды, шенді шекпен киді, үміттің аты шапты
деген тіркестер жасала қалған болса, олардың семантикасы
мен стильдік жүгі мүлде баскдша болар еді.
Міне, сөз магыналарын ауыстырып, метафоралап, одан
барып номинативтік атауды суреттеме атаумен алмастыру —
жалпы көркем сөзге тән құбылыс болса, мұны Абай асқан
шеберлікпен жиі қолданған. Абайдың кейбір перифраздары
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мүлде тың, мағынасы тек қана контекст арқылы ашылатын
қолданыстар болып келеді. Мысалы, жас жігітіің сүлу қызға
қүмарткдн кездегі қол желтее арманын, қиынға түсер әрекеіін
қарсақ жортпас кара адыр деп мүлде астарлап атайды: Can,
сап, көңілім, сап көңілім! Саркд берме санасын... Кррсак
жортпас кара адыр Қарамай неге шабасың? Сол сияқгы
ақы н өз заманын, өз ортасын сокупыкушлы сокуіаксыз жер
деп атауы да — классикалы қ перифраз: Ж үрегіңнің түбіне
терең бойла, М ен бір ж ұмбақ адаммын, оны да ойла.
Сокрпыкпалы сокпаксыз жерде өстім, М ы ңм ен жалғыз
алыстым, кінә қойма!
Абайдың тіліңде адамның жан дүниесін жырлауга кдтысты
көз майын агызу (зар-мұңын айту: Ж ы лайы н, жырлайын,
Ағызып көз майын), дүниеге бой алдыру (өмірдің ырқына көну,
кджу: Көп адам дүниеге бой алдырган, Бой алдырып аяғын
көп шалдырған), көңілдің күні өшу (үміті үзілу), иман жузін
тоздыру (үялмай өтірік айту) сияқты фразеологизмдердің
көбі соны перифраздар болып келеді.
А байда затты н е құбы лы сты п е р и ф р а з ам алы м ен
бейнелеуце орыс поэзиясы тілінің ізі де байкдлады. Мысалы,
ө зі ж ақсы тан ы п оқы ған әр і аударған П уш кин,
Лермонтовтарда, әсіресе Пушкиннін; 1820жылдарғадейінгі
өлендерінде перифразды қолданыстар жиі кездеседі. XVIII
ғасырдың соңғы онжылдығы мен XIX ғасырдың алғашқы
онжылдығы орыс поэзиясы нда периф расты қ стиль дәуірі
д еп а т а л д ы 1 Б ір ақ 1820 ж ы лдардан бастап П уш кин
Карамзиндер мен Батюшковтар мектебінен қол үзіп, олардың
ең ж иі ж үгінген кө р кем дік ам алы — п ери ф раздарды
қол дан уды бір аз теж ейді. Ал Л е р м о н то в ты ң тілін де
перифраздардың әлі де бірсьшыра бар екендігін оны ң Абай
аударған өлендерінен көреміз. Бүл өлендерде кездесетін
караңгы көңіл (Көңілім менің караңгы. Бол, бол, ақын),
к ө ң ілд ің жүгі (Көңілдің жүгін қиял қы п, Ы заға түтқын
бойы ң зең), улы сусын (Одан гөрі еңбек қыл, Улы сусын
төгілсін), жанга түскен жара, ж алтаңдаган жас жүрек,
жүйрік уакыт, үміттің нүры, еркелі кол, асау өмір, тентек
өмір, жабыркаңкы сөз, тәтті үн, нәпсінің сынган кайгысы,
1 Григорьева А. Д. П оэти ч еск ая ф р азеол оги я П уш к и н а / / С б.
П оэтическая фразеология П уш кина. М ., 1969. С. 6.
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асау той, тентек жиын си яқты тір кестер , сөз ж оқ,
түпнұскддағы образдардьщ аудармалары. Бұлардьгң барлығы
дерлік орыс тілінің өзінде перифраз ретінде қолданылған
образдар болса, Абай оларды кдзақтіліне өте әдемі аударып,
перифрасты қ тіркестердің қазақш а баламасын ұсынады.
Әрине, Абай орыстың поэтикалык тілінің канонды қ (заңға
айналған) сөздігін, орыс тіліндегі образдар жүйесін теория
жүзінде зерттеп таныған жоқ, бірақ оньщ ақындық таланты
м ен қ азақты ң кө р кем сөз м әд ен и етін
ж ақсы білуі
Лермонтовты ң көркем қазьш асы н дәл, дұрыс аударуға
мүмкіндік берген.
Қазақты ң көркем сөзінде бұры н-соңды кездеспеген
тіркестер бола тұра, Абай өлендерінде олардың не образ
ретінде, не көркем элемент ретіңде жаттығы сезілмейді. Бұлар
кдтыскдн өлең текстерінің r a id жатық болып шыкңан, өйткені
бүл іспетгес перифрастықтәсіл, біріншіден, кдзақгьщ көркем
сөз дүниесіне бұрьш нан да ж ат емес, бар амал болса,
екіншіден, бұл амалды Абай төлтума поэзиясында да кеңінен
қолданып, ж анданды рғанды қтан, жоғарыда көрсетілген
тіркестердің н е ш еттігі (өзге тілден калька ж олы м ен
жасалғандыгы), не сонылығы көзге ұрмайда. Бұл — Абайдың
сөз кестесін ің төлтума (оригинал) ж ән е аударма деп
бөлінбейтін түгастығын танытады. Ал бұл тұтастық —
ақындық қуаттың, ақьшдьщ даралықтьщ бірден-бір белгісі.
Сөйтіп, Абайдың фразеология саласында көзге түсетін
еңбегінің зоры — оның ж а ң а т і р к е с т е р ұ с ы н у ы
деп білеміз. Бірақ бұл жаңа дүниелер жалпы тіл жүйесіне
(кдзақ тілінің лексика-фразеологиялық құрылымьша) енетін
тұрақгы ііркестер емес, авторлық, контекстік қолданыстар.
Сондықган болар, бірқатар зерттеушілер фразеологизмдер
ж әне авторлык, метафоралар немесе фразеологизмдер және
образды тіркестер деп айырып кдрастырады1 Жалпытілдік
б о л сы н , а в т о р л ы қ болсы н ф р а зео л о ги зм д ер д ің дені
метафораланган сөз тіркестерінің негізінде туады, ягни
сөздердің маіъша ауыстыруы арқылы образ жасалса, мағына
ауысуы үшін сөздердің бір-бірімен тіркесуі (мағыналарьш
“соғыстыруы”) кажет, сол күнде гана сөздік негізгі мағынасына
қосымша магына үстеледі де, негізгі магынасының жүгі не
1 Федоров А.И. Развитие русской ф разеологии. Н овоси бирск, 1973.
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“қисаяды”, не “ауып кетеді”. Мағыналықжұгі ауган тіркестердің
барлығы бірдей жалпыға ортақ көпшілік қолданатын түрақгы
тіркеске айнала бермейді, олардьщ көбі автарлық метафора
статусында (дәрежесінде) кдлады. Абай тілінде де солай: онъгң
периф раз болып келетін ж ән е өзге де өзі жасаған соны
тіркесгері — авторлықтіл өрнекгеріне жатады.
Ж алпыхалықтық тіддегі бейнелілік пен көркем сөздегі
бейнелілік бірдей болмайды: ж алпы тілдік образдар —
үжымның мүлкі, олар қолданы ла-қолданы ла келе ж алпақ
жұрттың меншігіне айналғаңцар, ал көркем сөздегі образдар —
жеке кдлам иелерінің табысы, олардың беретін мағынасы
контексте айқындалады. Бұны ң барлығы лингвистикалы қ
поэтиканъщ сөз күбылту (орысша словопреобразование) деп
аталатьш жаңа саласыньщ зерттеу объектісі. Соңғы кездердегі
орыс ғылымында бұл сала жайьшда жиірек айтылып, батыл
түрде күн тәртібін е ұсы н ы лы п ж ү р 1 Ж еке ақ ы н н ы ң
поэтикалы қ тілін зерттеуде бұл саланың мағьша ауыстыру,
м ағы н ал ы қ р ең ктерді (сем а дегендерді) ж анданды ру,
сөздердің тіркесу кдбілетін таньпу сияқгы сәттерін көрсетудің
м ән і зор, өйткені бүл — сөздің көркем текстегі әрекеті
(орысша поведение слова) туралы ізденістің өзегі болмақ.
Фразеологизмдерді өзгертіп қолдану
Әдетте фразеологизмдерді кдзақтіл білімінде тұрақты сөз
тіркестері, тиянақгы тіркестер деп атаушылық жиі кездеседі.
Зерттеушілер фразеологизмдерді тануда мағьша түтастығы,
тір кес ти ян ақты лы ғы , қолданы лу тұрақты лы ғы деген
белгілерді атайды2. Демек, мағына жағынан да, қүрылымы
жағынан датұрақгыльіқ (өзгермейтіндік) фразеологизмдердің
негізгі сипаты деп танылады. Бұл, сөз ж оқ, жалпьітілдік
кдзынадағы фразеологизмдерге келгенде дұрыс өлш емі
(критерийі), белгісі болып шығады.
Ал фразеологизмдердің қолданыстағы (орысша речевой)
белгілеріне келгенде, “тұрақгы” деген аныктауыш әрдайым
күшін сақгай бермейді. Д әлдеңкіреп айтсақ, тіркестердің
тұрақты деп таны латы ндары — ж алпы халы қты қ тілде,
1Григорьев В. П. О еди н и ц ах худож ественной речи / / П оэтика и
стилистика р усск ой литературы. Л ., 1971. С. 390.
1Кеңесбаев I . К дзақтілін ің ф разеологиялы қсөздігі. 1977. 59 0 -6 .
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көішіішкіің тәжірибесінде (сөзінде, аузында) сол кэлыптаскан
түрінде қолданылатындары. Ал осы қалыпты (жалпытідцік)
фразеологизмдер көркем әдебиетте, әсіресе поэзияда әр алуан
мотивтермен (кэжетгіктерден) азды-көгпі өзгеріп қолданылуы
аз кездеспейді. Бұл өзгеріс құры лы м ды қ ж ағы нан да,
м ағы н а л ы қ ж ағы н ан да болуы м үм кін . Ә р и н е, бұл
өзгерістердің қайткенде де себебі (мотиві) болуға тиіс, әйтпесе
ешбір зәруліксіз әр жазушы не ақын өз қалауынша қолданса,
ол — нормадан ауьітқуіпыльіқ, тілте деген жауапсыздық
болмақ.
Фразеологизмдерді өзгерту мотивтері де әр қилы, бірі —
стиль кджетінен, фразеологизмге қосымша магыналықреңк
үстеп, оларды үтымдырақ ұсыну мақсатымен пайда болатын
өзгеріс. Мысалы, Абай тіддегі қара қылды қ а қ жару деген
ф р а з е о л о г и з м д і қ а р а қы лд ы қ ы р ы к қ а б ө лу деп
трансформадияласа, соңгы тіркестің семантикалы қ реңкі
алдыңғыдан сәл өзгергені байқалды: қара қыдды қақ жару
“ешкімді, еш нәрсені бөліп-ж армай тура әдіддік таны ту”
болса, Абайдаіы оның өзгерген вариантында әңгіме тек кдна
“алаламай әділдік айту” емес, істің м өн-ж айы н әбден
бажайлап (“қырықкд бөліп”), оны ң әрбір қы р-сы рына баға
беріп айтылатын әділдік, көгггің айтқанына қарап емес, өзі
танып айтқан ақылды адамның әрекеті жайында болып түр:
Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек, Әр нәрсеге өзіндей
бага бермек. Таразы да, кдзы да өз бойында, Н аданны ң
сүйенгені көп пен дүрмек. М іне, кәнігі фразеологизмнің
өлендегі қолданы сы нда пайда болтан бүл жердегі өзгерісі
ақы нны ң айтпақ идеясьш (ойын) д әл әрі әсерлі етіп беру
үдесінен шықкдн.
Образды күштірек, әсерлірек етіп шығару үитін ақьш бір
ф р азео л о ги зм д і қ а та р ы н а н екі рет ж үм сай ды , б ір ақ
қүрыльщдарын сәл өзгертіп береді. Мысалы, нәзікгікобразьш
айту үшін Абай: Тал іиыбықтай оралып, Гул іиыбықтай
бүралып — деген өлең ж оддарында тал шыбыкупай бүралу
деген кәнігі фразеологизмді тал жібектей оралу ж әне гүл
іиыбықтай буралу деп екі вариант етіп келтіреді. Осы арқылы
қы з нәзіктігі күшейтіліп суреттеліп тұр.
А байда
тран сф орм ац и ялан ған
( ө з г е р т іл г е н )
фразеологизмдердін көбі ғылым тілінде к о н т а м и н а ц и я
деп аталатын өзгерістерге ұшыраган тіркестер больш келеді.
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М ұнда кәнігі фразеологизмдердің құрамындағы сөздер
алмасы п қолданылады. М ысалы, Абайдың өсеккесалу деп
қ о л д ан ған ы өсекке т а ң у ж ән е сөзге калды ру (салу)
деген дердегі сөздерді б ір -б ір ін ен алы п, алм асты ры п
контаминациялауы больш іпықкдн. Тілге сөз түспеуц&т&н де
осы н д ай : ауы зға сөз түспеу ж ән е т ілге сөз оралмау
дегендерден сөз алмастырып жасаған ж аңа құрылым. Бұл
қатарға Абай қолданған төм ендегі ф разеологизм дерді
жатқызуға болады: ант шайқау (ант бүзу, сөзде тұрмау, сөзін
шайкрсу), шырайын жылыту (жүзін жылыту, шырайын беру),
ардан кет у (ардан безу, ұяттан кету), ой кіру (ақыл кіру, ой
ойлау), кэйғы жеу (уайым жеу, қайғы ш егу ), қасиетін төгу
(арын төгу, қасиетінен айрылу), жатты өз қылу (жатты
жақын ету, жақыньш өзікөру), талап салу (талап ету, кұшін
салу), тілге азу (сөзге еру, тілге еру), ықылас салу (ықылас
қою, ден салу), күш айту (күш көрсету, айбыңды сөз айту),
аспанға тырысу (көкке өрлеу, аспанға үмтылу), сөзі үзын
(тілі үзын, сөзі көп, сөзі жаман), акрілға ену (ақылы кіру,
ақылы толған кезге келу, ену), жазды алу (жазды өткізу,
уақытты алу). Бұл тіркестердің жақша ішінде көрсетілгендері
жалпыхалықгьпс, тілде қолданылатьш кәнігі фразеологизмдер.
Абай олардың сөздерін алмастырып, өзгертіп қолданган. Егер
осы өзгерген фразеологизмдерді жеке-жеке атасақ, олардың
дағдылы емесіігі бірден башфлады. Ал Абай өлендерінің ішіне
келгенде, бірде-бір оқы рман Абай м ы на сөздерді дұрыс
қолданбапты немесе ііркесгі бұзьш, нормадан ауытқып кеііпті
деп еш ойламайды, өйгкені бұлар өлең тілінің бүкіл бітіміне
сонш ам а оралымды етіп келтірілген. Ол оралымдылық әр
түрлі мұқгаждықты өтеуге қызмет етеді. Мысалы, ант бұзуды
антын шайқау деп өзгерту ұйкдс кджетін өтеп тұр: Анттасын
алқайды. Сен тентек демеске. Кім антын шайқайды, Амал
жоқжемеске — деген өлең жолдарында осы фразеологизмнің
бүзады (антын бұзады) деген тұрақгы компонент! мүлде келмес
еді, өйткені бұл ж олдың ұйқасы сықайды деген тұлғаға сай
келуі керек. Бұл жерде өлең ұйқасы да дәл ш ы ққан, тіркес
мағынасы да бұзылмаған, себебі бүзу мен шайқау сөздерінің
негізгі мағыналары дәл түспегенімен, шаійпуау сөзіндегі
қосымша семантикалық реңк (шайкду арқылы бузу, мысалы,
жұмырткд шайқалса, ол бұзыльш, бүлініп, балапан шыкдайды
немесе қаймақгы ш айқаса, ол “бұзы лы п” қайм ақ болудан
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кдлып, май болып шығады т. т.) бұл екі етістікті дәл осы
контексте синоним кдтарына шығарған.
К/шгы жеу тіркесі — дағдыдағы уайым жеу фразеологизм інің т р а н с ф о р м а ц и я м (құбылған түрі). Бүл жердегі
өзгерістің уәжі (мотиві) басқаш алау сияқгы . Қайгы мен
уайым сөздері — м ағы налы қ ж ағы нан тепе-теңге жуық
синонимдер, кейде бұлар уайы м-кайғы деп те қолданыла
береді.
Абай кейбір сөздерді мағыналас қатарлары ны ң ішінен
бөліп алып, ж иірек қолданғаны н білеміз. С онды қтан ол
көрсетілген екі си ноним н ің қайғы деген қатарын уайым
дегенге қарағанда әлдеқайда көп жүмсаған: қайғы сөзі 66
рет келсе, уайым 13 рет қана үшырасады, бірақ қайғы жеу
мен уайым жеу тіркестерінің қолданылу жиілігі бір-бірімен
қ а р а й л а с : ек еу і де ү ш -т ө р т р е т т е н к е л г е н . Б ізд ің
байқауымызш а; ақы н бүл екі тіркеске сәл м ағы налы қ
айырмашылық берген сияқгы: кайғы жеу дегенде “алаң болу,
қам жеу” деген реңк басымдау да, уайым жеу дегенде нағыз
“қайғы ру” м ағы насы күш тірек сезіледі. М ысалы: Бес
нәрсеге асы қ бол, Адам болам десеңіз. Тілеуің, өмірің
алдында, Оған қайғы жесеңіз — дегенде қайғы жеу тіркесі
“адам болам деп ойласаңыз, қам ж есеңіз” дегенді білдіріп
тұрғаны даусыз, ал Әбдірахман наукдстанып жаткднда жазған
өлеңінде: Уайым жеуліміз, “А, қүдай!” деуліміз, Ж азылып
келсеңіз — десе, мұндағы уайым жеуліміз “қайғырудамыз,
зар илеудеміз” дегенді білдіреді.
Тілдің адам сезімін жеткізудегі құдіретін, әрбір сөздің
сырт көзге байкдлмас мүмкіндігін сезу — тіл сырьш түсіне
біж ен қас шебердің ғана қолынан келетін іс. Бір қарағанда
еш айырмасы жоқ, ана варианты н да, мына варианты н да
қолдана беруге болатын сәттерге ж ақы ны рақ қарап, назар
аударсақ, А байдың тілге келгендегі ғаж ап сезімталдығын
көреміз. Бүл орайда Абайдьщ әрбір қолданысын: сөзін, сөз
тіркесін, сөйлемін, өлең күрылымьш, үйкдсын, ырғағын т. т.
ж еке-ж еке талдасақ, көп н әрсен і көрер едіх, п оэти калы қ
тілге кдтысты бірқатар теориялы қ мәселелерге барар едік.
Ә рине, бұл бірер зерттеудің, бірер зерттеуш інің жүгі емес.
Ж әне мұндай талдаулардың қыры да (ғылыми аспектісі) әр
алуан болмақкд керек. Сондыктан ұлы Абай кдлдырған тіл
жүмсау, тіл өрнегін салу үлгісін (тәжірибесін) таддап-таныту —
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әрі карай жүргізіле беретін, ғылымнъщ арнайы бір тармағьша
айналаты н жүмыс деп ойлаймы з. Бұл кітаптағы біздің
ізденістеріміз осынау үлкен шаруаның бір тармағы ғана.
Ф р а з е о л о г и з м д е р д ің қ ұ р ы л ы м д ы қ ө з г е р іс т е р ін
зерттеушілер оларды бірнеш е топкд бөліп кдрастырады.
Бүлардың бір тобы — трансформацияланған тіркестер. Бұған
құрамына баскд сөздер қосылған түрлері жатады. Мысалы,
Аллаға (тәңірге) жазу деген тіркесті Абай Аллаға неден жаздың
деп келтіреді.
Сары алтын фразеологизмі — тұрақты тіркес, мұндағы
сары — “нағыз, қымбат, жогары пробалы” деген мағьшалы
сөз. Осы тіркеске самородный деген орыс сөзін қосьш,
“шынайы, нағыз алтьш” деген үғымды одан сайын күшейтіп
түр. Цүниені айналу фразеологизмі “көп жерді кезу” деген
мағынаны берсе, оны Абай дүниені үш айналу деп, сөз қосьш
қолданғанда, бүл мағынаны одан сайын күшейтіл, “бүкіл
жер-көкті шарлау” деген мәнде жүмсайды.
Ф р а з е о л о г и з м қ ү р а м ы н а с ө з қ о с у — ж ал п ы тіл
тәжірибесінде аса өнімді күбылыс емес, өйткені фразеологизм
өзі аргық сөзді көтермейтіндей дәрежеде ыкщамдалып, “етекж еңін ж инап алған” қүрылым, сондықган өлең тілі сияқгы
ерекш е ж ағдайда болмаса, өзге тұстарда фразеологизм
күрамына қосымша сөз қосу әрекеті бола бермейді. Ал өлең
сөзде фразеологизмнің мағьшасьш не дәлдей, айқындай түсу
үшін, не күшейте түсу үшін, не өлең техникасының кджеттігін
өтеу үшін, қы сқасы, осылар сияқты стильдік мақсатпен
қосылады. Айталық, біреудің иыгына шапан жабу тіркесі
“біреуді сыйлау, қошемет көрсету” дегенді білдіреді, ал Абай
осы фразеологизмдегі шапан сөзін шекпен деп өзгертіп, осы
тіркеске ж әне шенді сөзін қосқанда, қосылған сөз арқылы
ш екпен нщ (ш апанны ң) “сы й корсету” деген образьш сәл
ауыстырады: бұл жердегі жабылатын шекпен сый, құрметтің
символы емес, лауазы мны ң көрсеткіш і, мүны оған шенді
сөзінің тіркесуі айқындап тұр, демек, шенді шекпен — орыс
өкімшілігі үсынатын ұлықгы қты ң белгісі. Сөйггіп, шапан
жабудың шенді шекпен жабу болып өзгертиіуінде ақын айтпақ
ойы н бейнелеп дәл беру мақсатьш көздеген.
Фразеологизмдер дүниесінде Абайдың қолданган және бір
әдісі —жалпыхалықгық тілдегі түракды тіркестердің идеясын
алы п, яғни м ағы насы н қуалап, соньщ ізімен ж аңа тіркес
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жасауболды. Мысалы, казак, тұрмысында, көші-қон кезінде
немесе бір ж аққа бару керек болғанда, біреуден уақытша
пайдалануға көлік сұрау актісі болтан, ол аттың майы
(көлікт ің майы) деп аталған. Т іркестің осы идеясы н
(мағынасын) алып, Абай көздің майы, сөздің майы деген
тіркестер ж асатан. Ат т ы ң м айы “атты ң күш і” деген
матынаны білдіретін болса, көздің майы, сөздің майы деген
тіркестерде Абай осы мағынаны пайдаланады: көздіңмайын
агызу — көздің күші, жасында болса, сол жасты төгіп “кәлкдға
сөз айту”, ынтықгыіъш біддіру, ал сөздіңмайын аямау дегенде
сөздің күшін — әсерін аямай, барын айту деген ұтымды
ұсынады. Келесі мысал. Қ азақ пы сы қ адамды еті тірі кісі
деңді. Осы мағынаны ұстанъш, Абай көңілі тірі деген тіркес
ж асайды . Ж ақы н т арт у, іш т арт у деген қалы п ты
фразеологизмдегі тарту етістііінің мағынасына иек артып,
қайратсыз тарту, ыстық тарту, салбыраңқы тарту деген
соны тіркестер ұсынады. Пайдасы тию, зияны тию дегендердің
үлгісімен панасы тию деген тіркесіі, күшін жалдау дегеннің
моделімен жан жалдау сияқгы ж аңа тіркестерді өлең тіліне
қосады.
Абай осылайша үсынған соны тіркестер өздеріне модель
(үлгі) болтан варианттарынан экспрессиясы әлдеқаида күппі,
образды дүниелер қатарьш қүрайды. Бұл фразеологизмдер,
бір жатынан, тың образдар жасап, поэтикалы қ құралдарга
айналып жатса, екінпгі жатьшан, қазақ тілінің фразеолошялық
кдзынасын толықтырып, байытты деуге болады.
Фразеологизм кұрамындаты сөздердің орьш алмастырып
қолданылуын біз олардың күбылуына (трансформацияга
түсуіне) жатқызбас едік. Бұл — өлең ш артьш ан туатьш
құбылы с, ятн и өлең н ің ы ртақ, үйқас, өлш ем сияқты
шарттарына карай, фразеологизмдердің күрамындағы сөздер
орындарын ауыстырып келе береді. Мысалы, қырқын мінсе
қыр артылмау деген фразеологизмді Абай прозасында осы
көрсетілген орын тәріібімен қолдантан болса, өлеңінде оны
екіге бөліп жібереді: Қ ай ж еріңнен к ө ң іж е куат қылдық,
Крір артылмас болтан соң мінсе қырқын. Екінші мысал: мыс
қазандай кдйнау (магынасы “амалы қүрып, күйіп-ж ану”)
фразеологизмі де өленде: Үшбу қиял келсе баска, Сен жүдер
деп мен үшін, Болар еді қайнамасқа Мыс казандай сорлы
ішім — деген түрде сбздердін орындары ауысып берілсе, ол
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да өлең ш артынан туған қолданыс. Бүл жердегі сөздердің
оры н ауы сты руы си яқты өзгерісі ф разеологи зм ге не
мағыналық, не стильдік реңк үстеп түрған жоқ. Фразеологизм
күрамындағы сөздердің араларьша бөгде сөздер салып, бірбірінен алш ақтап орналасуын п а р ц е л я ц и я дегенге
жатқьізушылық та бар, ал парцеляция — сөйлемнің кұрамды
бөлш ектерін ажыратып, “отауларын бөлектетіп” жіберу
амалы. Ж оғарьща келтірілген мысалдарда сөйлем құрамын
бөлшекгеп көрсетуден гөрі, өлеңін ұйкдс, өлшем шарттарына
бағындыру ғана байқалады. Біздіндпе, фразеологизмдер
контаминациямен немесе үстеме сөздермен мағыналық реңк
алу мақсатын көздеген сәттерде ғана күрылымдық өзгеріске
түседі деп санаймыз.
Абайдың поэтикалы қ тіл өрнегінде өзіне дейінгі ақы нжырауларда кездеспеген және бір жаңалық бар, ол — кдзақ
тілінің фразеологиялы қ қазы насы на орыс тілінен тікелей
аудару арқылы жасалған соны тіркестердің қосылуы. Бұлар
сан ж ағынан аса көп емес, бірақ сол аз фактінің өзі бұл
ж аңалықтың қазақ поэзиясы тілінде Абайдан басталғанын
кө р сетед і. М ы салы , қ а за қ тіл ін де м үйіз ш ыгу деген
ф разеол о ги зм бар. “ Ф разеологи ялы қ сө зд ік те” он ы ң
мағынасы “кдры қ болу, кенелу, дегені орындалу, жетісу
(кекесін мағынасында)” деп көрсетішген де, Абайдан мысал
келтірілген. Осы мысалды алып, бүл тіркестің мағынасын
“Абай сөздігі” де: “жетісу, дегеніне жету” деп түсіндіреді.
Ал б а й ы п т а п қ а р а с а қ , А бай қ о л д а н ған м ү й із ш ы гу
фразеологизм! “күйеуінің көзіне әйелінің шөп салуы” деген
мәнде жұмсалғаны байкдлады. Бұл тіркес ақынның “Бір сұлу
кд>із іүрыпты хан қолында” деген өлеңінде қолданылган. Оның
мағынасьш дүрыс ангару үшін екі-үш шумақгы катар оку керек:
Есерлер жас қатынды түгады екен,
Ж ас қайғысын білдірмей жұтады екен...
Бай кдртайса, малына берер шылбыр,
Мал өмірді жаңғыртпас, қүдай үрғыр...—
деп ж ас әйел алған кәрі адамның хал-жайын айты п алып,
әрі қарай:
Қатыным кдлай деме, ақсакдл бай,
Сонымен дос боп жүрсің, япырым-ай!
Ку қатының майысса, мәз боласың,
Ш айтанның шәкіртінің кылығын-ай!—
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деп, жас қаты нны ң қулықпен маиысып, кәрі шал күиеуш
мәз қьілып қоятынын айтады да:
Қартаң бай, қатты сақ бол, тілге көнсең,
Мүйіз шыгар кдтынның тіліне ерсең, —
деп ескертеді, яғни жас кдтынның тіліне (майысып айтқан
алдауьша) көнсең (сенсең), адданганың — саган мүйіз шыкқаны,
яғни көзіңе шөп салынғаны, сондықган кдртаң бай — кәрі
күйеу, сак, бол дейді. Бұл контекстегі мүйіз шығу, аталған
сөздікгер кдте көрсеткендей, "дегеніне жету, жетісу” емес,
керісінше, “мазақкд кэлу, маскдра болу” Бұл мүйіз шығуорыс
тіліндегі наставить рога кому-либо (“жұбайыньщ көзіне шөп
салу”) деген фразеологизмнің аудармасы деп тану керек.
Абай өлеңцеріңде кездесетін кептерше сүйінісу (“ворковать
как голубки”), салқын тар ту (“постывать”), тактісіне билеу
(“отбивать такт”), бір сағаттан бір сағат (“от часу на час”)
деген тіркестер де кдзақ тілі үшін жаңа: олар орыс тілшен
калькалау (сөзбе-сөз аудару) жолымен жасалғандар. Бір
ғажабы — бұлардың бәрі тек аударма үстінде емес (олар да
бар), Абайдың төл өлендеріңде де қодданыліан! Айталық, салкрт
тарту деген тіркес Абайда: Дүниедегі қызықгың бүгін бәрі
Саган салкрм тарткрндай, сен бір кәрі—деген өлең жолдарыңда
кездессе, бұл жолдар Л ермонтовты ң : Пускай теперь прекрасный
свет Тебе постыл — ты слеп, ты сед — деген жолдарыньщ
аудармасы. Кептерше сүйінісу (Абай жинақтарының барлық
басылымдарында сүйеніскен деп жазылып жүр, біздіңше,
сүйініскен болуы керек, оны Абай орысша ворковать дегеннің
аудармасы етіп алган) деген тіркес те аударма өлеңінде кездеседі,
ал кдлғандары (мүйіз шығу, тактісіне билеу, бір сағаттан бір
сағат) Абайдың төл өлеңдеріңде. Бұл — Абайдың орыс тілінің
көркемдік дүниесін творчестволықпен игергендігінің белгісі.
Абайдың поэтикасын кеңінен сөз еткен ғалым 3. Ахметов
ақы нны ң аударма өлендеріндегі жас бүлт, кәрі жартас,
тентек өмір, салқын өмір, қараңғы өмір, өткен күнніңулары,
көңілдіңауыр жүгі деген тіркестерді кдзақтіліне кәнігі емес,
жаңа фразалар деп көрсетеді.
Сөйтіп, Абай образды фразеологизмдерді п оэтикалы қ
экспрессияны ң құралы ретінде молы нан жұмсауды өзінің
шеберлік тәсілінің біріне айналдырған, ол үшін:
1)
Байырғы жалпытілдік образды фразеологизмдерді
тұлғасы н ө зге р т п е й е р к ін , о р ы н д ы ж ә н е м о л ы н а н
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пайдаланған (аузымен орақору, малына шылбыр беру, баска
шауып, төске өрлеу, атының жалын күшу, қарағайды талға
жалғау т. т.);
2) К әнігі фразеологизм дердің тұлғалы қ құрылымын
өзгертіп жұмсаған, мұнда әсіресе контаминация тәсілі мен
мағыналықмодельді пайдалану амалын жандандырган (қайғы
жеу, тілге сөз түспеу, қасиетін төгі, өсекке салу, сөздің
майы, кайратсыз тарту, салбыраңқы тарту т.т.);
3) О бразды ж аң а ф р азео л о ги зм д ер ж асап , ө зін ің
поэтикалы қ қоры н молайткдн, соны тіркестердің денін
периф раз деп аталатын түрлері құрайды, периф разды қ
тіркестер бір н әрсен і не құбылысты соны ң бір белгісін не
қасиетін көрсетіп, суреттеп атау болса, бұл тәсідді Абай
барынш а жандандырып, жүйеге айналдырған (ж үректің
толқыны — “сую ”, соқтықпалы соқпақсыз жер — “заманы”,
көңілдің сызығы — “уайым” , өмірдің шыжығы — “қайғы,
трагедия”, ажары қайтты, ажары тозды, өмірдің өрін
тауысты, қайратсыз тартты, бұлар “кдртайды” дегеннің
перифраздары);
4) Ж аңа фразеологизмдерді жасауда Абай семантикалық
өрісі әр түрлі сөздерді тіркестіреді. Ол сөздердің біреуі нақгы
зат атауы болса, екінші дерексіз есім больш келеді немесе
нақты затқа т ән қимы л атауларын дерексіз ұғымдарға
жанастырады (үяттыңкүзетшісі, көңілдің жайлауы, тентек
жиын, санырау қайғы, ж абырқаңқы сөз, кулы к сауу, иман
жүзін тоздыру, адам сауу, көңілге ажым салу, көңілге қалы ң
беру, кррлы ққа жығылу, ақылға шырақ жағу, көңілдің
бәйгеге шабуы, қайғының иы ққа шығуы т. т.);
5) Белгілі бір есім сөздерді (жүрек, макріан сияқгы) немесе
етістіктерді (сауу, бағу, табу, күйлеу сияқгы ) ұйытқы етіп
алы п, оларды ң байыргы фразеологизм дердегі моделін
п ай дал ан ы п , ж аңалары н ж асайды : мал сауу дегеннің
моделімен адам сауу, кулықсауу, еңбек сауу, мал бағу дегеннің
үлгісімен күлкі бағу, ғылым бағу, ел бағу, өнер табу — ғылым
табу, ақыл табу тәрізді соны фразеологизмдерді ұсынған.
М үндайда фразеологизм ж асап тұрған сөздердің біреуі
метафораланған (мағынасы ауыскдн немесе жана мағыналық
реңк үстеген) болып келеді: асау жүрек, қырык, жамау жүрек,
үрпейген жүрек дегендердегі алдынгы компоненттер өздерінің
лексикалық мағьшасынан айырылып қалып тұр;
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6) Абай қолданған жаңа фразеологизмдердің шағын тобы
аударма өлендерінде орыс тілінен тікелей калька жолымен
жасалғандар болып табылады: күнді уақыт итеру (Күнді
уакыт итеріп, К өк жиектен асырса — Когда садится алый
день За синий край земли), жанының жүгі (Ж анының ауыр
жүгі жеңілгендей — С души как бремя скатится);
7) Фразеология саласындағы жаңалық, өзгерістердің бәрі
Абайда стильдік мақсатты өтейтін құрал ретінде танылады.
“Сөзі түзелген”, поэзиясы жаңа сипат алған Абай... сол “сөзді”
өдемілеп көмкеруде ж аңа құралдарды іздеп тапқан. Ол
кұралдары — соны фразеологизмдері, перифраздары, байырғы
т ір к е с т е р д і ө з г е р т іп ұ с ы н ғ а н в а р и а н т т а р ы ек ен ін
тал даул ар ы м ы зды ң өн б о й ы н д а к ө р с етк ен ф актілер
(мысалдар) дәлелдейді.
СӨЗ ҮНДЕСТІРУ
Дыбыстар гармониясы
Өлең қай тілде болмасьш, ол — дыбыстар гармониясы,
дыбыс үндестігінің, дыбыс ырғағының көрінісі. Эвфония,
яғни дыбыс әуезділігі, үн гармониясы өлең жазудың басты
шарты екенін қазақ әдебиеті теориясьш сөз еткен ғалымдар
өз зерттеулерінде кеңінен дәлелдеп өтеді1. А қындық өнер
үш ін ы рғақты ң құпия сы ры н сөз зергерлерінің, оңы ң
ішінде орыс ақындары В.Маяковскийдің, А.Блоктьщ кдлай
түсінгенін З.Қабдолов әдемі баяндайды 12.
Ы рғақ — үндестік тудыратын қуат болса, үндестік
дегенім із өлең ж асайты н сөздердің тақта-тақта, бунақбунақ, тар м ақ -та р м а қ болы п ұйы м дасуы . Бұл — бір.
Екінш іден, дыбыс гармониясы сол сөздерді құрап тұрған
ды бы старды ң үні, ұқсасты ғы ж ағы н ан топтасуы болып
табылады.
Өлең сөздің құрылымына жататъш бунақ, тармақ, інумақ
сияқты категорияларды талдау — өз алды на әңгіме, ол да
сайы п келгенде ақы н н ы ң көркем дік кілтін аш ады . Абай
ө л е ң д е р ін і ң қ ұ р ы л ы с ы , ғ ы л ы м т іл ім е н а й т с а қ ,
1 Крбдолов 3. Ә дебиет теориясы ны ң негіздері. Алматы, 1970. 263—
265-66.; Ахметов 3. Кдзақ өлеңінің қурылысы. Алматы, 1964. 11-6.
2 Крбдолов 3. Көрсетілген кітап. 2 6 3 - 2 6 4 - 6 6 .
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архитектоникасы жөнінде 3.Ахметов, З.Кдбдолов сияқты
әдебиет теоретиктері кеңінен сөз етіп, талдады. 3.Ахметов
қ а за қ өлеңі құры лысы н зерттеген үлкен ең бегінщ бір
тарауын Абай өлеңдеріне арнаған1
А б ай
ө л е ң д е р ін і ң
қ ү р ы л ы м д ы қ ж ү й е с ін е ,
ерекшеліктеріне, жаңалы қтары на біз де ақын өлеңдерінің
си н такси стік құры лы сы н талдаған еңбегімізде оқы рм ан
назарын аудартқан болатынбыз12
Ал бұл зерттеудегі әңгімеміздің арқауы өлең үнділігінің
екінш і қы ры — ды бы стар үндесуі, гарм ониясы болмақ.
Атап айтқанда, әдебиет теориясьш сөз етушілер (мысалы,
З.Қ абдолов) “аж арлау” деп атаған көріктеу ам алы н а
(күральша) жататьш ассонанс, аллитерация сияқгы бірыңғай
дауыссыз немесе дауысты дыбыстардьщ өлең жолында не
жолдарында (микро не макротексте) кдйталануына, сондайа қ өлең жолында түбірлес сөздердің қолданылуьша кдтысты
дыбыстар гармониясын талдаймыз.
Абай п оэзи ясы тіліндегі ды бы с гарм ониясы туралы
тұңғыш рет 1934 жылы сөз еткен ғалымдар Е.Ы смайылов
пен З.Ш аш киндер болатын. Олар “Абайдың п оэти касы ”
атты ортақ м ақаласы нда “Дауыс ырғағы туралы ” деген
тақьіры п ш а қой ы п , Абай өлеңдеріндегі аллитерац ия,
эпифораларды көрсетеді3 Бұл мақалада: Абай “ Күз” деген
өлеңінде күзгі желді, ызыңды білдіретін сөз дыбыстарын
ж иі келтіреді, ал “Өзгеге, көңілім , то яр сы ң ” тары ғы п,
қы сы лы п жазылған өлең болғанды қтан, мүнда “сарнаған
дауы сты ” н, м, ң ды бы стары кө п дейді, “ Қ ы с” өлеңінде
ақ, аш ы қ түсті беретін а ды бы сы көп дегенді ай тады 4
Ә рине, бұл таны м да субъективтік сипат бар екендігіне
кдрамастан, дыбыстың стильдік қызмет аткдруы ж әне образ
жасауға қатысы туралы қазақ филологиясында тұңгыш рет
м әселе қойы лғаны н атаймы з. С өз ж оқ, п оэзи я тіліндегі
ды бы стар үні, гарм ониясы т е к өлең біткенге тән дауыс
ы рғағы ны ң (ритм иканы ң) ған а белгісі болып қойм айды ,
оны ң көркемдік-бейнелеуіштік жүкті де арқалайтындығын
1 Ахметов 3. Казахские стихосложение. Алма-Ата, 1964. С. 304—366.
2 Сыздықова Р. Абай өлеңцерінің синтаксистік кұрылысы. Алматы, 1970
3 Ысмайьиюв Е., Шашкин 3. А байды ң поэтикасы //''Э д е б и е т
м айданы ” 1934. № 11—12. 111—112-66.
4 Сонда. 112-6.
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кез келген ақы ннан табуға болады. Ал бұл ретте Абай
поэзиясының тіліне үңілудің үлкен мәні де, кджетгігі де бар.
Көріктеу құралы ретінде үн гармониясын туғызатын
тәсілдердіңбірі — а л л и т е р а ц и я мен а с с о н а н с
Аллитерация микротексті бірынғай (бірдей немесе ұқсас)
дауыссыз дыбыстары қайталанып келетін сөздермен құру
болса, ассонанс бірьщғай дауысты дыбыстарды қайталап
келтіруде қолданылатын тәсіл болып табылады. Бұл — беліілі
жайт.
Егер ырғақ (ритм) өленді жасайтьш кұрал болса, ассонанс
пен аллитерация — өлеңді әш екелей тін құрал. Б ір ақ екі
топ та өлең сөздің сазы н , әуен ін дүниеге келтіретін
амаддар.
Кездесетін орындарьш а қарай дыбыстар гармониясын
дыбыстардың өлең ж олы ны ң басында келетін ж әне қатар
түрған сөздердің өн бойында кездесетін біркелкілігі деп
бөліп қарастыруға болады. Ө леңнің кемінде қатар келген
үш -төрт ж олы ны ң бір не біркелкі дыбыстан басталуын біз
аллитерацияға (не ассонанскд) құрылган д ы б ы с т ы қ
а н а ф о р а деп санағанды ж өн көреміз. Ал а н а ф о р а
дегеніміз — кдтар түзілген өлең ж олдары ны ң біркелкі
басталуы. Ө лең жодцары біркелкі ды бы стардан немесе
біркелкі буындардан да басталуы мүмкін, ол д ы б ы с т ы қ
немесе фонетикалық анафора болып шығады. Анафораның
л е к с и к а л ы қ деп аталатын түріне өлең ж олдары ны ң
б ір с ө з д ің қ а й т а л а п к е л у ін е н б а с т а л у ы а т а л с а ,
с и н т а к с и с т і к түрі деп өлең ж олдарьш ы ң ұқсас
параллельдік қүрылымдар болып айтылуы аталады. Сондайа қ анафораның ш у м а қ т ы қ деп аталатын түрі де болады,
бүл жағдайда өлеңнің әр шумағы немесе әр ш оғы ры бір
тарм ақіы ң кдйталап келуінен басталады.
Аллитерация мен ассонанс
Кдзақ поэзиясы өзінің қай ж анрьш да да, қай дәуірде де
өлең үні гармониясының барлықтүрін көрікгеудің пәрменді
қүраддарының бірі деп қолданып келген. О ның ішінде әуелі
ды бы сты қ анаф ораға келсек, бұл құбылысты қ а за қ ауыз
әдебиеті үлгілерінен де, авторлы әдебиет туындыларынан
да молынан таба аламыз.
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Ө леңнің ең кем дегенде үш -төрт жолы қатары нан бір
ды бы стан, дәлірек айтсақ, біркелкі буыннан басталатын
с ө з д е р м е н к е л ге н д е , д ы б ы с т а р г а р м о н и я с ы ж ақсы
байқалады . М ұндайда кей де үн сазы н ж ағы м ды етіп
келтірумен катар, өзге де стильдік мақсатгар көзделуі мүмкін.
Мысалы, “ Қобыланды” жырында батырдың анасы аттанып
бара ж атқан баласы ны ң амандығы н тілеп, жалбарынған
сөздері:
Кдмбар, өзің қолдасаң,
Қолдамайтын кім бар-ай!
Қ азанға қайдан жол қылдың,
Қараман деген заңғар-ай?
Қала қоймас Бурыл ат
Қатар шапкдн жарыстан —
деп келеді. М ұндағы өлең н ің алты ж олы ны ң қ деген
дауыссыздан, дәлірек айтсақ, кдм, крл, кд деген буындардан
басталып тұруы осы жолдардың алдындағы:
Көл иесі Кдмбар-ай,
Ш өл иесі Кд мбар-ай!—
деген “ие” аты Крмбар сөзімен үндес етіп тұр. Міне, бұл —
енді белгілі бір негізі, дәлелі бар қолданыс, яғни бұл жердегі
аллитерациялық анафора образ жасау мүддесін көздеген деуге
болады.
Өлең жолдарынъщ біркелкі дыбыстан басталуы XV— XVII
ғасыр ақы н-ж ыраулары нда тіпті жиі кездеседі. Бұларда
өлеңнің қатар келген төрт-бес жолында ассонанс немесе
аллитерацияның қолданылуы — кәнігі амал. Мысалы, XV
тасыр жырауы Кдзтуған өзінің “ақала ордасы қонган жүргын”:
Жабагылы жас тайлақ
Ж ардай атан болтан жер.
Ж атып кдлған бір тоқты
Ж айылып мың қой болтан жер.
Жарлысы мен байы тек,
Жабысы мен тайы тең,
Жары менен сайы тең,
Ботташығы бүзаудай
Боз сазаны тоқгыдай,
Балыгы тайдай тулатан,
Бақасы қойдай шулаган...—
д еп ж ы рлай ды . М ұнда ж ы рау ж мен б ды бы стары н
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“ойнатады” Бұл жерде образ жасайтын стильдік мақсаттан
гөрі, өлеңнің үнділігі, дыбыстық әсері көзделген деуге болады.
Кдтарынан төрт-бес жолы аллитерация немесе ассонанспен
келген өлең-толгаулар XV—XVI ғасырларда жасап өткен Асан
кдйғыда да, Доспамбетте де, Шалкиізде де баршылық. Асан
кдйғьідан:
Ойыл деген ойынды,
Орьш тапсаң тойынды.
Ойыл көздің жасы еді,
Ойыдда кеңес қьілмадъщ,
Ойылдан елді көшірдің...
Елбең-елбең жүгірген,
Ебелек откд семірген.
Екі семсер қолға алып,
Ерлер жортьш кұн көрген
Е діл деген қиянға
Еңкейіп келдің тар жерге...—
деген жолдарды оқысақ, мұнда бабамыз о мен е дауысты
дыбыстарын ассонанстық анафораға жегіп, жырдың құлақкд
жағымды әуенін тапкэн. Доспамбет те а, қ, т, ж дыбысгарынан
басталған сөздерді қатар тұрған өлең жолдарында келтіріп,
кдзақсөздерінің дыбыс үнділігін әдемі берген:
Ж ара бір қатты, жан тәтті,
Ж ара аузына кдн кдтты.
Жарықшылар ж оқ па екен,
Ж армай білте саларға.
Жағдайсыз жаман кдлып барамын
Ж анымда бір туғанның жоғынан...
Немесе:
Тоғай, тоғай, тоғай су,
Тоғай қондым — өкінбен.
Толғамалы ала балга қолға алып,
T on бастадым — өкінбен.
Тобыршығы биік жай салып,
Дұшпан аттым — өкінбен...
Ш алкиіздің толғауларынан д а үш -төрт ж олдың басы
қатарынан бірдей дыбыстан басталатын сөздермен келетін
тұстарын оңай табуға болады.
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XV—XVII ғасырлардағы қазақ поэзи ясы ны ң тарм ақ
басындағы ассонанс пен аллитерацияға қүрылған анафораға
кеңірек баруьша өлеңнің оқуға емес, тьшдауға арналғандығы
да себепкер болса керек. Бұл, бір жағынан, екіншіден, аталіан
кезеңде ертедегі түркі поэзиясы ны ң жасалу техникасында
ды бы с ы р ғағы н ы ң кө б ір ек сақталған ды ғы н ан болар.
З е р т т е у ш іл е р д ің ай ту л ар ы н а қ а р а ға н д а , к ө н е түркі
поэзиясындағы өлең құрылысы аллитерацияға иек артқан,
ол әрі ұйкдс, әрі шумақ кұраушы қызмет аткдрған1. Бұл жерде
әңгім е көн е түркі п оэзи ясы ндағы (мы салы , Күлтегін
ескерткішіндегі нем есе Махмүт Қашғари келтірген өлең
жолдарындағы) аллитерация жайында, яғни тармақгардың,
кей де тіпті тұтас ш ум ақтарды ң өн бойы нда біркелкі
дыбыстардың қайталап отыруы туралы. Мысалы, Күлтегінге
арналған үлкен жазбадағы:
Қаған ат бунта біз біртіміз
Сіңлім кунчуйуп бірііміз
Өзі йаңулту, қағаны өліі,
Будуны куң кул болты, —
деген жолдарға көңіл аударыңыз (біз бүл шағын тексті кдзіргі
оқырманға қолайлырақ болсын деп, латын әрігггерімен емес,
о сы к ү н гі г р а ф и к а м ы з б е н б е р д ік ). М үн да қ , б, ө
дыбыстарының кдйталап келуі осы микротексті өлең іспеттес
үнді құрылымға айналдырып түр.
Ө лең құрастырудағы көне түркілік басқы ұйкдс немесе
тармақішіндегі дауьіссыздар біркелкиші (аллитерация) сияқгы
амал қазақгы ң ақын-ж ыраулар поэзиясы нда көпке дейін
сақталып келгенін айта аламыз. Сірә, бүл жерде біз түркі
поэзи ясы н ы ң аллитерациялы қ жүйесі орта ғасырларда
мүсылман м әдениеті күшті эсер етпеген ортада, айталық,
қазақгарда қолданыстан көп ығыспағаны байқалады, яғни
араб, парсы поэзиясының аруз деп аталатын өлең өлшемінің
түркі жазба поэзи ясы на эсер еткеніндей, қазақты ң төл
халықтық поэзи ясы н а ықпалын тигізбегенін зерттеушілер
көрсетіп келеді, оны ң есесіне түркінің поэтикалы қ көне
тәсілдері ізін суытпай келгені айтылады.
Аллитерация мен ассонанс сияқгы дыбыс үнділігін, әрине,
1 Стеблева И. В. Развитие тю ркских поэтичеек их форм в XI в. М .,
1971. С. 88.
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тек ауыз әдебиеті мен ауызша тараған ақын-ж ыраулар
туьшдыларының көріктеу тәсілі деуге болмайды. Эвфония
қарастыратын ды бы сты қ қайталаулардың қай-қай түрі де:
аллитерация, ассонанс, анафора, эпифора, үйкдс, ырғақ
көркем сөзде, әсіресе өлең сөзде беліілі бір эсер тугызатын,
яғни эмоциялық бояу үстейтін стильдік тәсіл болса, оларды
кдй дәуірдің сөзгері болса да қолданбай отырмайды.
Кдзақкөркем сөзінде дыбыс сазының, үн гармониясының
бірден көзге түсетіні де, ең жиі кездесетіні де —сөз басындагы
дыбыстардьщ біркелкі болып келетіндері. “Біркелкі” дегенде
тек бір дыбыстың қайталануын ғана емес, кдтар түрған
сөздердің басында не ішінде үні мен табиғаты жағынан үқсас
дыбыстардьщ қайталап келуін де түсіну керек. Ол үқсас
дыбыстар: т-д , с-ш -з, б-п, қ -к , ғ-г, а - ә , ұ-ү, ы -і, о-ө
сияқтылар. Мысалы, Абайдың: Түзу кел, қисық, қыңыр,
қьірын келмей — деген өлең ж олында қ-к дыбыстарьшан
басталатын сөздер шоғырланған.
Аллитерация мен ассонанс тәсілі тек өлеңнің музыкалы,
үнді болып шығуы үшін ғана емес, белгілі бір стильдік
мақсатпен де қолданъшады, олар экспрессивтік жүк аркдлап
тұруы мүмкін. Мысалы, Мүхтар Әуезов сияқгы сөз құдіретін
көрсете білген шебер жазушы “ Қ арагөз” трагедиясында
Сырым Кдрагөздің гашықгық дертінен жынданыпты дегенді
естігенде айткдн монологін бергенде, тексті аллитерация мен
ассонансқа құрады, оларды кейіпкердің ж ан дүниесін
көрсетуге жүмсайды, Сырымның сүйгенінен айырған күшке
деген лағьшетін, Кдрагөзге деген асқақ сезімін білдіруге
пайдаланады: Сырым мен Қарагөздің қосылуына олардың
бір рудың жеті атаға ж етпейтін Өсер деген бүтағынан
туғандығы бөгет болтан, екеуі де алты атадан қосылатын
Ө серден өрбігендіктен бір-бірін сүюге де, қосылуға да
қүқықгары жоқ, шариғат қосса да, ата-баба заңы қоспайды,
сондықган Сырым осы заңға лағынет айгады, оған Эсер деген
ата атауы сол заңны ң өзі болып түрпідей естіледі: Лағынет,
лағынет болсын сатан, Эсер аулы! Эсер... Эсер... Н е өсер?
Тек зұлымдық өсер несер болып сенен. Сор өсер, ар өшер!..
Өскенде тек зар өсер, өсер сенің латынет табаның астьшда!
Монологгің бүл тұсында Сырым с, з дыбыстарын сөз сайын
дерлік келгіріп, іштегі суылдап кернеген ызасын, тістенген
кегін үнмен (с, р дыбыстарын үздіксіз кайталаумен) білдірсе,
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осы монолога: Кегім, кегім, Қарагөзім! Аяулы ару ардақгарым!
Арнадым саган сол әділ ашу-кеіімді!..— деп аяқгайды. Мұнда
енді аллитерация мен ассонансты ж асайтын дыбыс үндері
өзгерген: к-мен келген аллитерация Кррагөз деген арнау сөзге
екпін түсіру үшін жұмсалған, ал а, ә дыбыстарының сөз
бастарында кдйталануы өзгеше бір ұнді, айгалық, махаббатъша
деген адалдығын, сертін білдіруге “көм ектесіп” тұрғанға
ұқсайды.
Е нді Абай өлеңдерінің үніне оралайы қ. Абай өлең
кұры лысы нда эвфонияға, үн гарм ониясы на кдтты назар
аударған. Өзі де сөз өнерін жақсы сезген, өлең текстеріне ән
шыгарған композитор Абайдьщ күлақган кіріп, бойды алатьш,
ж ақсы ә н м ен тәтті күйге, жалпы үн жарастығына көңіл
қойы п, м ән бермеуі мүмкін емес. “Көңілім әнді ұғады,
жүрегім бойды жылытып” деп, әнді, музыканы ерекше атап,
оған арнайы өлендер шығаруы да тегін емес.
Ү лы а қ ы н н ы ң ө л ең д і, п о э зи я н ы т а қ ы р ы п етк ен
туьшдыларымен қатар, әнді (кдзақтьщ халықтық тілінде де,
тіпті Абайдьщ өзі де әнді кейде “өлең ” деп атайды), ән
салуды сөз еткен шығармалары бар екенін білеміз. Әнге,
яғни сазды өлеңге ж әне жалпы поэзияға бір емес, алты
туындысын арнағаньш аідьш өзі де айтады: Білімдіден аяман
сөздің майын, Алты өлеңмен білдірдім әнніңжайын. Дегенмен
өлең тексінсіз ән айту болмайтындықган, поэзияны да, сазды
өнерді де “өлең” деп қосып жібергені сияқгы, “Біреудің кісісі
өлсе, кдралы ол” деп басталатын шығармасын ақын “туғанда
дүние есігін аш аты н”, яғни “бала туса, шілдехана күзетіп
айтылатьгн”, адам денесі жер қойнъша кіргенде дауысталатъш
ж оқтау өлең сияқгы сазды өлең, ән -өлең , ән салу туралы
бастап, поэзияга, оның қоғам өміріндегі орнына, өзіне дейінгі
кейбір ақындарға деген көзкдрасымен аяқгайды. Демек, Абай
поэзияны да өн сияқгы музыкамен, үн сазымен қабысьш
ш ықкдн дүние деп біледі. Ақын танымында ән (музыка) —
көңілдің көлеңкесі, ән арқыяы көңіл қүсы ш артарапқа
құйқы лж иды , ән ұйықгап ж атқан жүректі тербеп оятады,
сондықган жақсы әнді “ой көзімен” тындау керек. Сол сазды
өнер — әнді есті де, есер де етіп танытатын немесе “қүлақган
кіріп, бойды алатьш ” әуенімен қатар, сөзі — поэзия екенін
ойшьш Абай жақсы біледі. Қүр біліп қоймайды. П оэзияны ң
өнм ен ғана емес, сөзбен айтылғанда, не оқы ғанда құлақкд
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жағымды, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиюін талап етеді. Ол
үш ін ө л ең н ің сөздері бір-бірім ен үндесіп, өуендесіп,
“сыңғырлап” түруы кэжет.
Әрине, ондай әуеңді әуелі ы р ғ а қ , ө л ш е м , ү й қ а с
деген өлең ш артгарының өзі туғызады, бұлар болмаса өлең
де ш ықпаған болар еді. Сонымен қатар поэзия үнділіктің,
саздьілықгьщ, музыкалылықгың өзге де амалдарын іздейді.
Ол амадцардьщ бірі, жоғарыда айтылғандай, дыбыс үндесуін
көрсететін аллитерация мен ассонанс болса, енді бірі —
сөздердің, тұлғалардың қ а й т а л а у л а р ы арқылы үндесгік
туғызатын а н а ф о р а , э п и ф о р а , п а р а л л е л и з м
күбылыстары екендігі мәлім. Бұлардан басқа ішкі ұйқас
дегендер өзге де стильдік қызметтерімен қатар фоникалық
қызметті атқарады, яғни үн жарасымын туғызады. Осының
барлығын ұлы Абай теория жүзінде оқы п білмесе де (ол
әдебиет теориясы курсын университетте оқыған ж оққой ),
оны ң “құдай берген” ақы нды қ қуаты өлең табиғатын тап
басып, дәл сезінуіне мүмкіндік берген. Сондықган Абайда
аллитерациямен де, ассонанспен де келген өлең жолдарын
жиі кездестіреміз.
Кдзақ өлең теориясыңда дыбыстар үндесуінің бүл түрлерін
көбінесе кдтар келген сөздердің баскді дыбыстарыньщ біркелкі
болуынан іздестіреді. Ал шындығында өлеңнің бір жолында
немесе қатар тұрған жолдарында жүмсалған сөздердің тек
қана басында емес, өн бойында кездесетін дыбыстардың
біркелкілііі де ассонанстық немесе аллитерациялық күбылыс
түзейді. Мысалы, Абайдьщ: Сұм-сұрқия сұаддыкден еп берем
деп, Сүйер жансьш, сүйкімді бет берем деп — деген өлең
жоддарьшда тек с дауыссызымен келген аллитерация емес,
ұ, ү, е дауыстыларымен берілген ассонанс та орьш алып тұр.
Немесе: Күндіз күлкің бүзылды, түнде ұйқың — деген өлең
жолында күндіз к ү лк ің деген аллитерациямен кдтар, бүл
тарм ақ тұтасымен ұ, ү дауысты дыбыстарымен жасалған
ассонансқа қүрылған. Бұл жоддың айтылуы, яғни құлақкд
естілетін үні: күндүз күлкүң бұзұлдұ, түндө ұйқұң болатынын
ескер сек , ө л ең н ің бұл ж олы тұ тасы м ен д ауы сты лар
біркелкілігін сақгап жасалғаньш көреміз.
Сірә, Абай өлендерінің күлақкд жагымды болып, ‘‘Termin’5
н ем есе “ сы л д ы р ап ” түраты н үні о сы н д ай д ы бы стар
гармониясына байланысты екенін екінің бірі теория жүзінде
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біліп жатпағанымен, сол өлеңді оқығанда не дауыстап
айткэнда, я болмаса құлақпен естігенде бейне бір музыкалық
дүние тьщдағандай эсер алады.
Абайдьщ кейбір өлеңдері — тұньш тұрған аллитерация
мен ассонанс. Мысалы, “Бір дәурен кемді күнге бозбалалық”
деп басталатын өлеңінің көп тармақтары аллитерациямен
берілген: той болса, тон киелік, жүр баралық... күлкініонша
күйлеп шуламалық... салынба қылсаң даты сан кұмарлық...
ж арлы лы қ, ж алы ны ш ты ж алтаң кө здік... Бұл өлеңде
ассонансты жолдар да бар: үзілмес үмітпенен бос куардық...
әйтеуір ақсакдлдар айтпады деп... уайым — ел қорғаны, есі
барлық... еһе-еһеге елірме, бозбалалар... Бұл келтірілген
мысалдардағы аллитерация мен ассонансгар үн гармониясы
үдесінен шықкдн.
С он дай-ақ Абай дыбыс үнділігін образ кджетіне де
жаратады. Әсіресе мұндайда ақын аллитерацияға кұрылған
анафораға жиі жүгінеді. Мысалы:
Самородный сары алтын,
Саудасыз берсең, алмайды.
Саудыраған жезіне,
Саудырсыз сары қамқаны
Садаға кеткір сұрайды
Самарқанның бөзіне, —
деген өлең тармақгарында олардьщ бастамасы са— сау— сам
деген буындардан тұрған сөздермен келуі образ үдесінен
шығып түр. “Патша қүцай, сыйындым” деп басталатын бүл
шағын өлеңнің идеясы — ақын сөзінің күньш білмейтіндерге
сы н айту. Ал ақын сөзі (өлеңі, творчествосы) — ол алтьш,
жай алтын емес, таза алтын, мұндағы сары сөзі парсыша
“қоспасы жоқ, таза” деген сөз, демек, қоспасыз таза алтын
саналатьш өлең сөздің бұл бағасын одан сайын көтеріп айту
үшін енді орыстың самородный сөзін келтіріп, ақын екі
қоянды бір оқпен атып алып отыр: самородный ж әне сары
деген екі шет іілдік сөзді кдтар келтіріп, олардың эпитетгік
әсерін күшейтсе, “кұдай ондағанда” екеуі де аллитерация
жасайтын бір дыбыстан басталатын сөз болып, өлең жолыньщ
үнін ғана келтіріп түрған ж оқ, сонымен қатар самородный
сары алтын болып бағаланып түрған поэзияға ой екпінін
түсіріп, оған оқырман назары н аударған. Саудырсыз сары
қамқа деген де дөл осы іспеттес: бүл жердегі сары —кдзактың
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түсті біддіретін өз сөзі, саудырсыз (саудырамайтын, яғни
үлбіреп түрған) да қамкд сияқты матаның жақсы белгісін
білдіреді. Мүнда аллитерациялы екі сөз кдтар келіп, әрі
образды күшейтіп, әрі сөздердің бір үнділігімен олардың
эвфонмялық гармониясын келтіріп тұр.
Абайда аллитерадияға қүрылған дыбыстық анафора едәуір
мол қолданылған. Бүған мысал болатын үлгінің бірі — кдйтыс
болтан сүйікті інісі Оспанды есіне алып жазған 16 жолдық
өлеңі. Бұл — жоқгау өлең емес, портрет өлең, Оспанның
адамгершілік портреті. 16 жол өлең түгелімен ж дыбысьшан
басталатын сөздердің жол басында келтірілуімен қүрылған:
Жайнаған туың жығылмай,
Жаскднып жаудан тыгылмай,
Жасаулы жаудан бүрылмай,
Жау жүрек жомарт қүбылмай,
Жақсы өмірің бүзылмай,
Жас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,
Жас біткеннен түңілмей,
Жағалай жайлау дәулетің
Жасыл шөбі қуармай,
Жарқырап жаткдн өзенің
Ж айдақтартып суалмай,
Жайдары жүзід жабылмай,
Жайдақгап кдшып сабылмай,
Жан біткенге жальшбай,
Жақсы өліпсің, япырмай!
Бұл ш ағы н өлең — Абай творчествосы ндағы орны
айрыкща, көркемдік күралдары менірамматикалыққүрьільшьі
жағьшан өзге ешкімде, тілті Абайдьщ өзінде аналогі ж оқ
дүние. Оның жеке-даралыты, ең алдымен, түтас бір өлеңнің,
бастан-аяқ аллитерациялы қ анафораға құрылғандығынан
көрінер болса, екіншіден, ж -м ен келетін аллитерациялы қ
құрылыстың тармақтардьщ тек басьшда емес, өн бойында
сакталуынан да байкдлады: жасқанып жауғатытылмай... жау
жүрек жомарт қүбылмай... жалын жүрек суынбай... жайдары
жүзің — жабылмай... Бүл 16 ж олды қ өлең бір тана тирада
(шотыр) және бір тана сөйлемнен тұрады. Бұл да осы өлеңнің
кдйталанбас ерекшелігі, өйткені бұл — синтаксистік сирек
құры лым: 13 бағы н ы н кы , 1 басыңқы компоненті бар бір
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ғана құрм алас сөйлем. Ө леңнің осы көркем дік ж ән е
грамматикалық ерекшелігінің екеуі де бір ғана идеяны —
О спанны ң м оральды қ портретін беретін тұтас дүниеге
айналдырып тұр. Демек, стильдік-көркемдеуіш мақсатты
көздеуде де Абай сирек кездесетін шеберлікке барған.
Анафора мен эпифора
А нафораның тек дыбыстық емес, өзге түрлерін де Абай
жақсы қолданған. Олардың бірі — шумактық анафора болса,
оны өлеңнің әрбір игумағының немесе шоғыр сияқты өзге
де бөліктерінің басында бір сөздің, кейде бір фраза не бір
сөйлемнің кдйталап келуі көрсетеді. Ш умақтық анафора
өлеңде айтылмақ идеяны күшейте түседі. Мысалы, “Can,
сап, көндлім, сап, көңілім” деп басталатын өлеңінде алабұрткдн
жастықсезімді ақылға жендіріп, тежеңкіреу идеясы айтылған
болса, оны ақьш “сап, сап, көңілім, сап, көңілім” дегенді
осы өлеңнің әр бөлігінін, басында кдйталап келтіру арқылы
нығайта түседі. Екіншіден, анафоралы құрылымы осындағы
бес үлкен шоғырды бір өлең етіп ұйымдастырып тұр.
Тілдік-композициялық келбеті ерекше болып келген бұл
өленде оны тұтастық етіп “цементтеуші” ж әне бір амал бар,
ол — өлеңнің сұраулы сөйлемдермен келуі. Ақын сұрау
арқылы сабырлықкд шақырады:
Сап, сап, көңілім, сап, көңілім!
Саяламай, сай таппай,
Не к үн туды басыңа
Күні-түніж ай таппай?
Сен жайъща жүргенмен,
Кріз өле ме бай таппай ?
Түп кезгенің мақүл ма,
Жан-жағыңа жалтактай ?
Өлермін деп жүрмісің,
Мүнан баска жан таппай ?
Өлеңнің барлы қ шоғыры осы іспеттес. Қысқасы, “Ж ай
жүрсең де қыз қумай, Сені біреу кдрғай ма? Қыз іздесең,
қалы ң бер, М ұным ақы л болм ай м а?” деген сияқты
сұрауларды “жаудырып келіп” лирикалы қ кейіпкер “can,
сап, көңілім, сап, көңілім!” деп өзіне-өзі ақыл айтады.
Ш умакдық анафоралы өлеңнің тағы бірі — “Мен көрдім
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үзын кдйың құлағанын ' деп басталатьш аударма өлеңі. Мұнда
“мен көрдім” деген сөздер өр шумақтың басьшда келіп,
анафора болып түр.
Г рам м ати калы қ ан аф о р а біркелкі м о р ф о л о ги ял ы қ
тұлғалардан немесе синтаксистік құрылымдардан басталатьш
жолдар болып келеді. Мысалы:
Барып келсе, Ертістің суын татып,
Беріп келсе, бір арыз бүгып-шатып...
Ғылым таппай мақганба,
Орын таппай баптанба,
Бес нәрседен қаш ы қ бол,
Бес нәрсеге асы қ бол...
Абай өлеңдерінің қатар түскен м ы на тармақтары да
грамматикалықтұлғалары біркелкі параллельден басталады:
Б ір-ақ секіріп ш ығамдеп,
Бір -а қ қарғып түсем деп...
Бір сөз үшін жау болып,
Бір күн үшін дос болып...
Күп жауғанда қойнында,
Күн ашыкрпа мойнында...
Туғызған ата-ана жоқ,
Тугызарлық бала ж оқ...
Бүларда тар м ақ басы ндағы сөздер м орф ологи ялы қ
күрылымы жағынан біркелкі тұлғалармен келген.
Келесі сәттерде Абай бір сөзді әр түрлі септікте келтіріп,
лексикалық анафора жасайды:
Әркімді заман сүйремек,
Заманды кдй жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек...
Э рине, Абайда анаф ора өлең сайы н кездеседі деуге
болмайды, бірақ барлары сол контекске аса бір әдемі
м у з ы к а л ы қ ү н б е р е д і. К е л т ір іл г е н а н а ф о р а л ы қ
қолданыстардың барлығы да өлеңнің тыңдаушы (оқушы)
сезіміне эсер ететін эмоциялық бояуьш күшейтеді. Анафоралы
өлең жолдары өлең үнінің әсерлі болуына қы змет етуімен
кдтар, өленді жаттау үшін де көмектеседі: “сылдырап түрған
келісім”, әдемі әуен адам жадына өзінен-өзі құйылып,
жатталып калады.
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Өлең жолдарының соңында кдйталап келетін жеке сөздерді
немесе сөз тіркестерін қолдану э п и ф о р а деп аталатын
болса, ол да поэтикалы қ көріктеу амалдарыньщ бірі. Бұл да
өлең үндестігін ж асайты н тәсіл. Э пиф ораны да қазақ
п о э зи я с ы ауы з ә д еб и ет ін ен бастап, ақ ы н -ж ы р ау л ар
үлгілерінде қолданып келгенін айтуға болады.
Эпифораның ең бір қарапайым түрі — өлең жолдарьшьщ
соңғы сөзінің кдйталап келуі, бірақ ол ұйкдсқа кдтыспайды,
үйқасты он ы ң алдьшдағы сөздер жасайды. Э пифораға
қазақтың ауыз әдебиеті мен XV—XVII ғасырлардағы ақынжыраулары жиі барған. Мысалы, Бұкдр жыраудьщ бірнеше
толғауы тармақтың соңы етіп бір сөзді сан рет қайталаумен
ж асалған . “А й н ал асы н ж ер т ұ т қ а н ” д еп басталаты н
толғауының әрбір екінші жолы демеңіз деген сөзге аяқгалып
отырады:
Айналасьш жер тұгкдн
Айды батпас демеңіз.
Айнала ішсе таусылмас
Көл суалмас демеңіз.
Құрсағы құш ақ байлардан
Д әулеттаймас демеңіз...
Ә рі қ ар ай бүл 23 ж о л д ы қ толғауды ң тағы 15 ж олы н
демеңіз сө зі ая қ т а п түрады . Ал “Ай не болар к ү н н ен
с о ң ” д е п б а с т а л а т ы н толғауы со ң д еген ш ы лауды
э п и ф о р а етіп ал ад ы , “ Б ір ін ш і тіл ек т іл е ң із ” д е ге н
толғауы тілеңіз сөзін тарм ақ соңына жиі шығарады. Өзге
тол ғау л ар ы н ы ң бірін де не пайда тір кесі (К ө кте бүлт
сөгілсе, көктеп болмас, не пайда ? Көкірекген жан шықса,
Қ айты п келм ес не пайда?..), екін ш ісін де немене сөзі
(Алыстан қы зы л көрінсе, М анат емей, немене? Көтеріліп
ұш қан соң . Қ а н ат ем ей , нем ене...), үш ін ш ісінде өлгені
сөзі (А сқар тауды ң өлгені — Басы н м ұн ар ш алған ы .
К өктегі бұлтты ң өлгені — Аса алм ай таудан қ ал ған ы ...)
тарм ақ сон дары нда қайталап келіп, эп и ф оралы қ көрініс
береді.
Э п и ф о р а л ы қ қүры лы м — X V III ғасы рдағы Б үқарда
ған а ем ес, о дан бүры нғы ж ы рауларда д а ө н ім д і т әсіл
болғаны байқалады . А йталық, Қазтуған ж ырауда (XV ғ.)
жүрт, деп с ө зд е р ін ің ө л ең ж олдары н дағы сө й лем д і
аяқтап тұруын көрсетуге болады:
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Белгілі биік көк сеңгір
Басынан кдрға ұшырмас,
Ер қарауыл қарар деп,
Алыстан қараш алар деп...
Сусыным кднға кднар деп...
Жамандар мазақ қылар деп...
Асан кэйғыда да (XV ғ.) деп, ғарып сөздері, Доспамбетге (XVI ғ.)
өкінбес, күн қайда, өкінбен сөздері өлең жолдарын аяқгауда
кдйталанып тұрады: Тоғай, тоғай, тоғай су, Тоғай қондым —
өкінбен... Ton бастадым — өкінбен... Дұспан аттьш — өкінбен...
Ару сүйдім — өкінбен... Ш аһид кештім — өкінбен...
Ж ыраулар мектебін ақындар мектебіне ұластырушы
Махамбетге де (XIX ғасырдың I жартысы) эпифоралы өлендер
едәуір. Оларда ер (мінкен ер, неткен ер, өткен ер, жеткен
ер), күн сөзі (Мұнар да, мұнар, мүнар күн, Бүлттан шыққан
шүбар күн... шөккен күн... бақыт тайған күн...), күн қайда
тіркесі, соң, үшін шылаулары, жоқ, бар сияқгы сөздер өлең
тармақгарыньщ соңында сан рет кдйталап келіп, эпифоралы
қүрылымдар жасаған.
Сірә, эпифора тәсілін қазақтьщ дидактикалықтолғаулар
ж анрьш ы ң тілдік-көркемдік құралының бірі деп санауға
болады. Э пифоралы өлең ж олдары ү ж і-ө си ет айтатын
дидактикалық констатация не тұжырым болып табылады да,
олар құрылымы жағьшан біртектес сөйлем-параллельдерді
кұрайды:
Құлпырып тұрған бәйшешек
Курай болар солған соң.
Хандар киген қамкд тон
Шуберек болар тозған соң.
Еңсесі биік кең сарай
М ортық болар бүлген соң...
М іне, бір-бір шындықты баяндау (констатация) үшін
осы лайш а екі-екі жоддан жұптастырып, әр ж үпты соң
шылауымен келген сөздермен аяқтап, өзара үйқастырады.
Демек, әр жүп — бір-бір ш ынды қты ң баяны. Біркелкі етіп
ұсынылған параллель баяңдауларды бір толғауға топтастырудағы тілдік механизм — соң шылаулы тіркестерді қолдану.
Бүл жерде эпифора әрі өлең жасау техникасы на кдтысьш
тұр, әрі көрікгеу қы зметін атқары п, үйкдсты -ы рғақты
параллельдерді жасап тұр.
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Э рине, эпиф ора тек жыраулар мектебіне тән жанрлықтілдік тәсіл деуге болмайды. Оны ретіне қарай қазақ
поэзи ясы н ы ң қай кезеңі де, кдй түрі де (ауызша, жазба
дегендей) еркін пайдалана берді. Ж азба поэзияда эпифора,
сірә, жоғарыдағыдай ж анрлық белгі болудан гөрі, стильдік
мақсат көздеп қолданылатын тәрізді. М ысалы, Мағжан
Жұмабаев 1911 жылы “Ж атыр” деген өлеңін жазды. Текст:
Басқа жұрт аспан көкке асып жатыр,
Кілтін өнер-білім ашып жатыр.
Бірі — ай, бірі — жұлдыз, бірі — күн боп,
Ж алтырап көктен нурын шашып жатыр.
Таласып өнер-білім алып жатыр,
Күнбе-күн алга кдрай барып жатыр.
От жегіп, көкте ұшып, суда жүзіп,
Тәңірінің рахметіне кртып жатыр.
Ойламай біздің кдзақ текке жатыр,
Бір іске жанаса алмай шетте жатыр.
Азырақ көз жүгіртіп, кдрап тұрсаң,
Кдзагың таң кдларлық кепте жатыр ...—
деп басталады да, әрі кдрай кдзақгың “жаткдн күйін” суреттейді:
Байларың мынды айдаған шалқып жатыр,
Бар мальш болысіықкд сарқып жатыр.
Барымта, ұрыс-керіс, кісі өлтіріс
Ішінде сорлы кдзақ қалқып жатыр...
Дау, жанжал ел арасы толып жатыр,
Дін десе бар тілі де қүрып жатыр.
Кешегі ш еш ек жарған кдзақ гүлі
Сарғайъш, бір су тимей солып жатыр.
М інекей, қазақ солай бітіп жатыр,
Күннен-күн артқа кдрай кетіп жатыр.
Сезінбей өз өлгенін өзінікін
Аты өшкір оқығандар нет in жатыр.
(“Айкдп”, 1911. № 2. 14-15-66.)
Қ ы сқасы , өлеңнің идеясы қазақ халқьш ың кдрасы бар,
төресі бар, қараңғы сы бар, көзі аш ы қ оқығандары бар ісәрекетсіз, қам-харекетсіз тегіс “ж аткдны н” айту екенін 3ш умақаш ып көрсетеді. Тоғыз пгумақган тұратьш бұл өлеңнің
(біз оның алты шумағын ғана беріп отырмыз) сегіз шумағыңда
жатыр сөзі көмекші етістік больш келсе, З-шумакда негізгі
етістік болып жұмсалған:
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Ойламай біздің кдзақ текке жатыр,
Бір іске жанаса алмай шетте жатыр...
Ж азба поэзияда түгас өлеңнің бүлайша бір сөзді эпифора
етіп келтіруі — сирек құбылыс. Дегенмен бірнеше жолды
кдмтитын эпифоралы өлең құрылымдары кім -кім нен де
табылады. М ысалы, Абай бұл тәсілмен “ Кдртайдық, кдйғы
ойладық, ұлғайды арман” деп басталатьш өлеңін 2-шумағынан
басгап 10-шумагына дейін деп сөзінің кэйіалап шыруымен жазған:
Бай алады кезінде көп берем деп,
Ж етпей тұрған жерінде тек берем деп.
Би мен болью алады күіиін сатып,
М ен қазақган кегінді эперем деп...
Әрі кдрайғы жеті ш умақ осылайш а түзілген. Дегенмен
А байда эп и ф оралы өлең қүры лысы өте аз. Ж оғарыда
көрсетілгеннен баскд тағы екі-үш өлеңін атауға болады: “Сұм
дүние тонап жатыр, ісің бар м а” деген үш ш умақ шағын
өлеңі бар ма сөзінің эпиф ора болып келуімен қүрылган.
“Туғызған ата-ана ж оқ” деп басгалатын өлеңінде жоксөзінің
тарм ақ соңында қайталап келуі арқылы эпифора жасалған,
“ К ел д ік тал ай ж ерге ен д і” деген өл ең ін де енді сөзі
эпифоралык, қызметте.
Түбірлес сөздер
Өлең тілшің үн сазьша кдтысы бар тагы бір іілдік көріністі
талдау кджет. Ол ж айында кдзақ өлең теориясьгнда немесе
лингвостилистикасы нда мүлде сөз болған емес. Ол —
т ү б і р л е с с ө з д е р д і ң өленңіңбіржолындакеліірілуі.
Мысалы, Абаңда: Шыға ойламай, шыгандап қылық криімай —
деген өлең ж олында шық- түбірінен өрбіген шыға (ойлау)
және шыгандау деген екі сөзді кдтар қолданьш отыр. Крізық
келсе, ктьізыщіа, оңғақкд ерме... Орақ орар, орылар мезгіл
жетті — деген жоддарда да есім м ен етіслік болып келген
түбірлес сөздер кдтар келтіріліп түр. Өлеңнің тек бір жолында
ем ес, қ атар к ел ген ж о л д ар ы н д а д а тү б ір л ес сө зд ер
қолданылып, өлең үніне ерекше саз береді. Мысалы:
Туғызған ата-ана жоқ,
Туғызарлык, бала жоқ.
Туысқан-туған күрбылас
Қызығымен ж әне ж оқ, —
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деген төрт жолдың алғашқы үшеуінде ту етістігінен өрбіген
төрт сөз шоғырланып келген.
"Түбірлес” деп танылған сөздер грамматикалықжағьшан
даусыз аш ы қ болып та келеді. Мысалы, Сүйер жансьш,
сүйкімді бет берем деп — деген жолдағы сүйер, сүйкімді
сөздерінің түбірі — сүй етістігі. Сол сияқты мына өлең
ж олдары ндағы көрсетілген сөздердің м орф ологи ялы қ
қурылымы жағынан түбірлес екендігі даусыз: Ку тілмен қулык,
сауған заңы құрсын... Крркылдап қарға кдлмас артжағьшан...
Күз кузеуде жанжалсыз бола алмай жүр... Шалыктап шалкріп
шатпайма?.. Табысына табынып, кдлтаң кдғып... Крізықкелсе,
қызықпа, оңгақкд ерме... Сүйсіне алмадым, сүймедім... ЬЬайла
ылай ойм ен тұны ғы ңды ... Бас болмай ма бастауга...
Күлдіргііитеу, күлкішіл, қалжыңға ұста... Шарықтап, шар
тараптан көңіл сорлы...
Дыбыстық құрамы ұқсас сөздердің түбірлестігі тұлғалык,
жағынан күмәнді болғанымен, мағьшалық жағынан бір-біріне
өте жақын келетіндіктен, бұларды да түбірлес сөздердің
кдтарында кдрауға болады. Мысалы, қызды айтсам, қызыкргы
айтсам, қыздырмалап деген жолда үш сөз әуендес: к~ыз, қызық,
қыздырмалау, бірақ үшеуінің де түбірі қыз деп этимологтер
дәлелдемесе, кдрапайым оқырманға солай деп тану қиьш,
дегенмен соңғы қызық пен қыздыр деген екі тұлғанъщ түбірі
бір екендігі айқын. Сол сияқты: Есер, есірік болмасаң —
дегендегі алғашқы екі сөздің мағына жағьшан синонимдер
екендігін, мамандар үшін тіпті олардьщ түбірлес екендігін
дәледдеуде қнын болмас. Осы қатарға: Елең кдғып елбірер,
Еліртіп көзді аспанға — деген жолдардағы елең, елбіреу, еліру
сөздерінің түбірлестігі фонетика-морфологиялық тұрғыдан
этимология жасап таппасақ, сырт көзге бірден бұлардьщ түбірі
ел деп айту қиы н. Бірақ бұл жерде ақын түбірлес сөздерді
келтіру арқылы елең қағу тіркесіне елбіреу сөзін жалғастырып,
бір жағынан ж аңа тіркес жасап тұрса (бұл — айтпақ ойына
кджет сүраныс), екінш іден, елең кагу әрекетін елбіреудің
амалы етіп ұсынып, соңғы сөздің эмоциялық әсерін күшейтіп
тұр. Мағынасы жағынан бұл сөздермен түбірлес-ау деп
табылатын еліру сөзін өлеңнің кдтар тұрган келесі тармағында
келтіру — образдың экспрессиясын, яғни “елеңкағып, елбіреп
барып елірген ” деген образды ң экспрессиялы қ бояуын
кдлындата түскен. Демек, мұндай “фоникалық оркестровка”
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(“өлең үнін үйлестіру”) айналып келгенде поэтикалы қ жүк
арқалап тұр екен. Абайдың ақы нды қ құдіреті де осында.
Өйткені егер ф оникалы қ оркестровканы Марина Цветаева
сияқгы орыс ақыны саналы түрде, яғни қы р-сы ры н біліп,
әдейі қодданса (тіпті кейбіреулерін қоддануда кдндай образды
көздегенін қойын дәптеріне жазган сәттері де бар екен), мүны
ол әдебиет тарихын өте жақсы білгендіктен, ана тілінщ де,
шет тілдердің де орта ғасырлардағы поэзия әлемінің барлық
тәртіп-ережелерін оқып біжендіктен деп табамыз. Ал Абай
бұл теорияларды оқыған да емес, алдында — өзіне дейінгі
кдзақ поэзиясында — үлгі-қалып болтан да емес, Абайдың
бүл тұстагы ш еберлік өрнегі — әсемдік интуидиясының
жемісі.
Таза лингвистикалық тұртыдан таддағанда түбірлес болуболмауы күмәнді сөздердің өзін Абай “түбірлес” етіп қояды.
Мысалы, Ашуың — ашыған у, ойың кермек — дегенінде адам
мінезін білдіретін ашу сөзін етістік ашу (“сүттің, сорпаның
аш ып кетуі”) сөзімен үштастырады: мінездегі “аш у” да
бүзылған, “аш ып” кеткен нәрсе деп теңеп түр. Демек, ақын
бүл ж ерде сө зд ің д ы б ы ст ы қ ұ қ састы ғы н ан м ағы н а
ж ақы нды ғьш ж асаппараним икалы қ а т т р а к ц и я
құбы лы сы н дүниеге келтір іл тұр, бұған а с со н а н с та
көмекгескен деуге болады.
Н азар аудараты н ж айтты ң бірі — А байда түбірлес
түлтааардықолданудатавтологиялық қ ү р ы л ы м д а р д ы ң
си рек кездесетіндігі. Мысалы, қазақ ақын-ж ырауларында
кездесетін ой ойлау, тілек тілеу, үйкы ұйықтау сияқгы
тавтологиялар Абайда кемде-кем.
Э рине, Абай өленді кдйткенде де түбірлес сөздерді
қатарынан келтірем деп шығармаған. Ақынға керегі сөздің
м орф ологиялы қ қүрылымы емес, үңдес, әуендес келетін
сөздердің сазы. Керенау, кердең, бір керім, Ж ақпайды маған
сол жерің — десе, дыбысталуы жагынан үңдес кервнау, кердең,
керім сөздерін мағыналары жагынан синонимдес етіп, әдемі
қиюластырған. Немесе: Саяламай, сай таппай — десе, сая
мен сай сөздерін м орф ологиялы қ құрамы ж ағы нан бір
түбірден өрбіте алмасақта, желдің өтінен немесе ыстықтың
апгабынан саялайтын жер — сай болатындықган, бүл сөздерді
д е к о н т е к с т і к немесе л о г и к а л ы қ түбірлесгердеп
қарауға болады. Сарғайды жүзіміз, сарылды көзім із —
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дегендегі көрсетілген сөздердің мағьшаларыньщ да логикалық
уәжі (мотивировкасы) оларды семантикалық компоненттер
кдтарьгаа шығарады. Бұндай сәттерді ақын “поэтикалы қ
этим ологияға” сүйенген я болмаса дыбыстық үқсастықты
м ағы налы қ ж ақы нды қкд ұластырған деп карау керек. Бұл
амалды гылымда паранимикалық аттракция деп атайды. Абай,
сөз жоқ, лингвист ғалым емес, сондықтан ол сөздердің
ф онетика-м орф ологиялы қ этимологиясын (түп-төркінін)
іздемеіщі, үні ұкрас сөздерді магына жағынан жақьшдастырады.
Мысалы, Ауыр ойды көтеріп ауырған жан — дегенінде ауыр
сьш есімі мен ауыру етісіігі бір түбірден өрбіген магьшалас
сөздер емес, бірақ осы контексте оларды бір-біріне магына
ж ағы нан ж ақы ндасты руға қию ы келіп тұр: ойы ауыр
болғандықган, адамның жаны ауырады немесе жаны ауырған
ад а м н ы ң о й ы ауы р болады д еп үғы н ам ы з. М ұндай
мысалдарды Абайдан едөуір мол келгіруге болады.
Е нді б ір қ атар түбірлестер бір етістіктің екі түрлі
морфологиялық тұлғада келген сөздер болып танылады.
Мысалы, Өлсе өлер табигат, адам өлмес... Тәңірі сақгар
табандап, man үрса да... Сендіре алмай, сене алмай, сенделеді...
Сүйсіне алмадым, сүймедім, Сүйегім жасып сор кдлың. Сүйісіп
саган тимедім, Бола алмадым сенің жарьгң... Өлейін деп өлмейді
шерлік жан, Әсте өлмесін білгендей қылыққылған...
Етістік түбірінің әр түрлі тұлғада кдтар қолданылуы —
қазақ тілінде ертеден бар амал: айтса айтсын, айттыайтпады, айтып-айтпай не керек, айтқаны айткан т.т.
Мүндайда түбір сөздің мағынасы жалпылық пен (айтса)
нақгылықгьщ (айтсын) семантикалық оппозициясы арқылы
күшейтіледі. Абайда өлсе (әйтеуір жалпы өлетін болса) мен
шер (нақгы табигат), еьгмес (нақгы адамзат) сөздері дәл осындай
түлгалар арқылы магьшалық-грамматикалық оппозиция жасап
барып, өлу деген етістік түбіріне ой екпінін аударып түр. Ал
көп ретге түбірлес етістіктердің қатар қолданылуы сол түбір
сөз біддіріп тұрған идеяның мағынасын күшейтетін стильдік
қызмет аткдрады. Мысалы: сендіре алмай, сене алмай... сүйсіне
алмадым, сүймедім...
Түбірлес сөздерді кдтар келтіру амалы өлеңге ерекше саз
береді, бірақ бұл төсіл Абайға дейінгі кдзақ поэзиясы тілінде
сирек қолданылган. Онда да көбінесе сөз сөйлеу ( Сөз сөйлесе
жөн болып, Н е десе де жарасар — Асан қайғы), той тойлау
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(Торы төбел ат мініп, Той тойлаған өкінбес — Доспамбет),
тілек тілеу (Тілекті бірге тілеген Малымды достан аяман —
Ш алкиіз, Бірішпі тілек тілеңіз — Бұкдр), үйкы үйыкупау
(Қайғысыз үйқы үйықтатқан ханым-ай! — Бұқар) сияқгы
есім, етістік болып келетін түбірлестер мен бір сөздің екі тұлғада
кзлыптасуьшан пайда болтан варианттардың кдтар келуі ғана
кездеседі. Мысалы, Кдзтуганда: Крһарланып, қарланып, Кдйран
ер карт кұреңге мінбей ме! — дегенінде арабтьщ қаһар деген
бір сөзі әрітүпнұскщна (қаһарланып), әрі “кдзақша” (қарланып)
кдтар қолданылған. Бір етістіктің екі-үш түрлі тұлғада келіп
қайталаулары да ақын-жыраулар поэзиясынан көп болмаса
да үш ырасып отырады: Айдын шүйсең, тарлап шүй. Жауға
кисең, берен ки (Ш алкиіз).
XV—X V III ғасы р ақы н -ж ы раулары нан сүзіп алғанда
тапқандары м ы з ж оғары да талдаған м ы салдардан басқа:
Ж ары қіиы лар ж о қ п а е к е н , Ж арм ай б іл те с а л а р ғ а
(Доспамбет), Жебелей жебе жұгірген Ерлердің арғымақтан
игі малы болар ма? (Ш алкиіз) тәрізді тағы екі-үш ғана
ф акт бодцы.
Қ азақ п о эзи ясы н ы ң А байды ң алды ндағы алы птары
Махамбет пен Дулаттардың өзінде түбірлес сөздердің қатар
қолданылуы дәл Абайдағыдай өнімді де әр қилы емес.
Махамбеттеіі: Кррмиығым, кербезім, Керіскедей шандозым —
деген ж олдарды ң алғаш қы екі сөзі түбірлес, бүлар екеуі
қатар келіп, оларға аллитерация ж асайты н керіске сөзі
жалғасып, өте әдемі әуезді үн пайда болып тұр. Махамбет
ж ы рлары нда бұлардан басқа к ө з көрінім жер, күндердің
күні болғанда, толықсып толғау толғамас... Толғамалы ақ
мылтық, Толғап ұстар күн кдйда деген төрт-бес кдна жерде
түбірлес сөздердің кдтар қолданылуы кездеседі. Бұлардың
барлығы да халықтілінде кэлыптаскдн, ертеден келе жатқан
тұрақгы тіркестердің қолданылуына жатады.
Ал Дулат болса, онда да түбірлес сөздердің титггері крнған
к,оныс (Ақжайлау мен Сандықгас Атамның конған қонысы),
кайнардан суық қайнау... Төрде өңш ең отырған Топыраш,
топас, күшіген... Өткелдектен өткенмен... Улы тілмен улату...
Ағылайын акуіадай... Бежін ерді ерлетіп... Ел тілегін тілеген
Ер азбайды батадан — деген сәттер ғана. Бұлардың барлығы
да халы қ тіліндегі стереотиптермен келген автоматизм
қолданыстар.
150

Ал Абайда түбірлес сөздердің контекстік қолданысы,
біріншіден, өзгеше калыпта ұсынылған, екіншіден, бұл амал
активтенген, үшіншіден, бұл — Абайдың идиостиліне (өз
қаламына, сөз өрнегіне) тән поэтикалы қ тәсілдің біріне
айналған. Көп ретте тілдік немесе контекстік түбірлес сөздер
образ үшін келтіріліп, стильдік қызмет аткдрады.
Түбірлес сөздерді қатар қолдану айты лмақ сөзді (ойды)
әсерлі ететін амалдың бірі — д ы б ы с т ы қ қ а й т а л а у
тәсіліне жатады. Мұнда ой екпіні сөздің түбіріне тусетіндікген,
сол сөздің мағьшасымен қатар бейнелейтін образьша назар
аударылады. Түбірлес сөздердің кдйталануы көбінесе сөз
тіркестерінде ж әне өлең жоддарында қолданылады. Сөйііп,
түбірлес сөздердің қатар қолданылуында бірнеше мақсат
көзделеді екен: бірі — жоғарыда айткднымызд ай, кдйталанып
тұрған сөз түбірінің мағынасын тани түсуді көздеу. Мысалы,
ой ойлау десе, баскдны емес, ойдьщ өзіне назар аударылады,
екіншіден, түбірлес сөздер өлең жолдарында кдтар келгенде
көркемддк-эсгетикалықмүддеден де шығады.
Қорыта айтқанда, өлеңнің ф оникалы қ (үндік, әуендік)
оркестровкасы оңдағы сөздердің ырғақтық-мелодикалық
жағьшан үжымдасуы арқылы және дыбыстық құрамы арқылы
жасалады. Бұл орайда ды бы сты қ қайталауларды ң м әні
айрықш а больш келеді. Абай бұл салада да үлкен шеберлік
танытып, үлгі ұсынған.
Ішкі ұйкдстар
Бір жагынан, өлеңнің ф оникалы қ (әуендік, музыкалык)
күрылымына өң беретін, екінші жағынан, өлең кұрастыруға
(өлең инструментовкасына) кдтысы бар ішкі ұйкдс дегендер
болады. Өлең жолындағы (бас жағындағы) бір (кейде екі)
сөз сол жолдың соңындағы аяққы үйкдспен үндес келсе,
ол ішкі ұйқас болып танылады. М ысалы, Абайдың:
Крнсонарда бүркітші шығады аңға — деген өлең жолының
басындағы қансонарда сөзі тармақ соңындағы шығады аңға
деген ұйқаспен үндесіптұр.
Бұл типтегі ішкі үйкдстар Абайда едәуір кездеседі:
Ер ісі ақылға ермек, бойды жеңбек...
Жігітті жүрт мактаған, қыз жакршған...
Кей күрбы бүгін тату, ертең кат у...
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Ж олың тайга к;, аяғың тартар маймак,...
Шыға ойламай, шығандап қы лы қ кылмай...
Сөзіңніңбасы ыржаң, соңы қылжаң...
Көңілсіз күлақ, ойға олак;...
Мал сұрап біреуді арбап, біреуді алдап...
Алланың өзі д ерас, сөзі д ерас... т. т.
Бұлардың барлығында да ішкі ұйкдстың негізгі жүгі —
сөздердің үн әуенінің үйқасып келіп, эсер ету, яғни өлең
жоддарыньщ жалпы эмоциялық үнін (бояуын, тонын) күшейту.
Соныменкдтар і ш к і ұ й қ а с ж асаптұрғансөздердауыс
ырғағымен (интонациямен) мағьшалық бөліктерді бір-бірінен
айырып, оларға ой екпінін түсіруге көмектеседі:
Крлымды дөп сермесем / өстер ме едім...
Екі елерме/ бітімге жөн келер ме...—
дегеңдерде тік сы зы қ қойылған жерде дауыс кідірісі (пауза)
болады да, ішкі ұйкдс жасап тұрған сөздер соңғы ұйкдстағы
сөздер арқылы өзіне назар аудартады. Демек, өлеңнің аяққы
ұйкдстарымен үндес келетін іш кі ұйкдстар екі түрлі жүк
аркдлайды: бірі — өлеңнің оқы рман (тьшдаушы, айтушы)
сезіміне жақсы эсер ететін ойнақы үн-әуенін күшейтеді,
екіншісі — тармақ бойындағы сөздердің сол жерде беретін
мағынасына екпін түсіреді: оку-білімге дер кезінде ұмтылса
(“қолын дөп сермесе”), өкініш болар ма еді ( “өстер ме еді”),
бұл жердегі ақын идеясының бастысы — оқу-білімге қолын
мезгілінде созу (“дөп сермеу”). Екінші мысалда негізгі ой
иесі — елерме (адам), оған назар аудару үшін ақын осы сөзді
іппсі ұйкдскд жегіп тұр. Абай мұндай сәтгерде екі қоянды бірден
атады: алдымен, өлең жолдарьша дыбыс үңділігін беріп,
эмоциялық әсерін күшейтсе, екінііцден, овдағы айшақойларына
назар аудартьш, олардың экспрессияльгқ бояуы н кдлындатады.
Ішкі үйкастьщ екінші түріне — бір тарм ақ бойындағы
сөздердің өзара ұйкдсуы жатады. Мысалы: бейнет көрмей,
дәулет жоқ... А ппақ ет, қы п-қы зы л бет, ж ап-жалаңаш ...
Крлдан беріп, қор болып, ала алмай жүр... Ішкі ұйкдстың бұл
түрі де Абайда аз кездеспейді. М ұнда көбінесе сөйлемнің
бірыңғай мүшелері ұйкдсып келеді. Бірьщ ғай мүшелерді
ұйкдстыруда ақьш грамматикалық тұлғалардың біркелкілііін
де пайдаланады. Мысалы: Кржымас, кдйга айнымас, кдйран
тату... Сабырсыз, арсыз, ерінш ек... Кдлың елім, казагым,
қайран жұртым... Крртайдық, кдйғы ойладык., ұлғайды
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арман... Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым... Өзі ермей,
ерік бермей, ж ұртқор е п і...
Б ір ы ң ғ а й п а р а л л е л ь қ ұ р ы л ы м д а р д ы ң (к ө б ін е с е
фразеологизм болып келетін тіркестердің) ішкі ұйкдскд
жұмсалуы кейде өлең техникасына кдтысты болады, яғни
сол өлеңці өлшем немесе ұйкдс үдесінен шығару мақсатымен
бірьщғай мүшелерді екіге бөліп жібереді. Мысалы, Крны қара
бір жанмын, жаны жара — деген өлең ж олыньщ әдеттегі
(прозадағы) құрылысы қаны кара, жаны жара бір жанмын
болуы керек, бірақ 11 буынды 4+ 3+ 4 бунақты өлшеммен
келген өлең тармағы үшін қаны кара, жаны жара деген төрт
буынды бунақтар 1-және 3-болып орналасуы керек. Өлең
қүрылымының бұл жүйесі Абайда едәуір көп кездеседі:
Сыртқа пысық келеді, көзге сынық... Арьш саткдн мал үшін
антүрғанның Айтқан сөзі қүрысын, іиықкан үні... Онда оны
адцайды, мүнда мұны... Ездіңбасы кдңғырсын, ердіңкөщ і...
Біреу а ст ы қ алады, біреумаржан... Күндіз к ү л к ің бұзылды,
түнде үйқың... Бір күн тыртың етеді, бір күн бүртың...
Байда мейір, жалшыда бейіл де жоқ...
Көбінесе ұйкдсты параллельдер болып келетін бірьщгай
мүшелерді араларьша сөз салып, олардьщ орналасу тәртібін
бұзған сәттер д е, іш кі ұ й қасты ң тек әу ен дік қы зм еті
көзделмейді, ең алдымен мүндайда екіге бөлінген бірыңғай
мүшелер дауыс ырғағы ж агы нан оқш ауланып, өздеріне
оқьірман (тыңдаушы) назарын аударгады. Мысалы, қаны кара
бір жанмьш, жаны жара дегенде ақынның негізгі айтпағы —
әйтеуір “бір ж ан ” екендігі емес, “қаны кдра, жаны ж ара”
екендігі. М ұнда үйқасқа алынған жаны жара сөздеріне
логикалы қ екпін түсіл тұр, ал ол екпінді үндесіп, үйлесіп
келетін қаны кара деген параллель сьщ арыны ң ішкі ұйкдс
құрап, бір тармақта айтылуы тіпті күшейте түседі.
Ә рине, ұй қасты біры ң ғай м үш елер болы п келетін
параллельдерді кдтар келтірген тармақгар да аз емес, олар да
іттткі ұйкдс қүбылысын көрсетеді. Ішкі ұйкдстьщ бұл атаж ан
екі түрі А байда кө б ін есе о н ы ң 11 буы нды ш ум ақты
өлеңдерінде жиі кездеседі. Көңілсіз күлак, ойға олак деген
сияқгы бірен-саран 7—8 буынды өлең жолдарынан да ішкі
ұйкдсты таба аламыз. Көбінесе екі сөзден құралып, параллель
фразеологизмдер кдтарын түзейтін бірыңғай мүшелерді 11
буынды өленде екіге бөліп жіберудің алғашқы үлгілерін
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Ж анақақыннан кездестіреміз: Артың аіиық болтанмен, алдың
түйық... Берекекөктен деген, жылдан жылыс... Күндіз болса
түстеніп, түнде қо н а к Бірақ Ж анақта мұндай құрылымды
өлең жолдары көп емес ж әне бұл параллельдер (бірыңғай
мүшелер) ұйқасты емес, сондықган Абайдағьщай ішкі ұйқас
құбылысын танытпайды. Бұл ретте Абай — ішкі ұйқастың
тілдік жаңа механизмін тұщ ы ш ұсынушы, із кесуші пионер
акын.
Іш кі ұй қасты ң үш інш і түріне тарм ақаралы қ, яғни
қ а т т а у л ы ұ й қ а с т а р (орысша двойная рифмовка)
жатады. Олар кдтар келген тармақгарда өрі аяққы ұйқас, әрі
тармақішіндегі ұйкдс болып келеді. Мысалы, Абаңда:
Ғылым таппай мақганба,
Орын таппай баптанба, —
деген жолдардағы кдттаулы ұйқастарды ғылым таппай~орын
таппай және мақтанба-баптанба деген сөздер ж асап тұр.
Ішкі ұйқастың бұл түрі де Абайда аз емес:
Жат айбынар ісі жоқ,
Жау айдынар күші жоқ...
Адам бол — бай тап...
Адам бол — мал тап...
Крізығы кеткен ел бағып,
Крсыны кеткен сөз бағып...
Кдттаулы ұйкдстар Абайдың өлшемі, ырғагы, ұйкдс суреті
жәнекомпозипияльіқкүрыльшы, қыскдсы, архитектоникасы
жағьшан кдзақ поэзиясында бұрьш ж оқ жаңа түрде жазылған
өлеңдерінде жиі қолданылған:
Бетті бастым,
Кртты састым,
Тұра кщнтым жалма-жан...
Айтты — көндім,
Алды — бердім...
Ү кі такргық,
Күлкі бақтық
Ж оқ немеге сүйініп...
Сырласа алмай,
Сөз аша алмай
Толды қайғы кеудеге...
Ел де жаман,
Ер де жаман —
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Аңдыганы өз елі...
Жасы күрбы,
Жаны түргы
Дос па деген кісіні...
Б ей т шикі,
Акылы күйкі
Осы жұрт па тапқаның...
Бұндай құрылым — қаттаулы үйкдстармен келген өлең
ж олдары “ С е гіза я қ та ” д а бар. М үндағы іш кі ұ й қасқ а
қатысатын сөздер ды бы сты қ жағынан таза ұйқастар емес,
м ор ф о л о ги ял ы қ тұлғалары ж ағы н ан п араллель болы п
танылады. М ысалы: Өткірдің жүзі, К ест енің6\зі дегенде
а л д ы ң ғы с ө з д е р б ір - б ір ін е д ы б ы с т а л у ы ж а ғ ы н а н
үйкдспайды, м орф ологиялы қ суреті, яғни екеуінің де ілік
септікте тұруы ж ағы н ан үйлес келеді. Қ алған дары да
с о н д а й . Бұл ө л ең — А б ай д ы ң к о м п о з и ц и я л ы қ ,
синтаксистік ж өне ф оникалы қ тұрғыдан ерекше құрылған
“сегізаяқгарыньщ ” біріне жатады. Сегіз аяқты ң, яғни сегіз
тарм ақты ң алды ңғы алтауы көбін есе өз іш ін ен екіге
ж ары лы п, си н так си стік әрі м ағы н ал ы қ п араллельдер
кұрайды.
Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,
Ш ы м ы рлап бойға ж айы лған, —
деген үш тар м ақ ты ң алды ңғы екеуі тұлғалануы бірдей
си н та к си ст ік ж ә н е м ағы н ал ы қ бір п араллель болса,
төртінш і, бесінш і тармақтар да дөл сондай параллельдер:
Кцуадан шауып,
Крсынын тауып...
Тағыны жетіп қайырған.
Демек, 6 тар м ақ үш -үш тен бөлініп, тағы да параллель
қ а та р ы н тү зей д і. Ал п ар ал л е л ьд е р г р а м м а т и к а л ы қ м ағы н ал ы қ үқсасты қтар ды талап ететіні м әл ім . Бұл
ұқсастықтың бір түрі — ды бы сты қ үндестік болғандықтан,
олар көбінесе іш кі ұйқастарды дүниеге келтіреді.
Ішкі ұйкдс құбылысына кеңірек кдрайтын болсақ, оны
өлеңнің ком позициялы қ құрылымымен байланыстыра сөз
ету к е р ек болады . А йталы қ, “А та-ан аға к ө з қ у а н ы ш ”
өлеңін бұл күнде граф ика жүзінде (жазуда) жеті тармақты
өлең етіп беріп жүрміз:
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Ата-анаға көз куаныш
Алдына алған еркесі.
Көкірегіне көп жұбаныш
Гұлденіп ой өлкесі.
Еркелік кетті,
Ер жетті,
He бітті?
С оңғы үш т ар м ақ “ еркел ік кетті, [өйткені] ер жетті,
[дегенм ен] н е бітті?” деген ойды білдіретін үш ш ағы н
к о м п о н е н т т е н қ ұ р а л ғ а н б ір с а л а л а с с ө й л е м , ол
к о м п о н е н т т е р д ің с о ң ғы с ө з д е р і ұ й қ а с ы п к е л г е н ,
сонды қтан д а әрқайсы сы бір-бір тарм ақ болып жазылып
жүр. Ал егер оларды бір тар м ақ ретін де қабы лдасақ, ол
күнде кет т і, жетті, бітті сөздері іш кі ұйқастарды
қ ұ р ай ты н тұлғалар бо л ы п ш ы ғады . А лты ш ум ақтан
тұратын бұл өлеңнің өзге ш умақтары да дәл осындай: ең
соң ғы үш ж олы (тармағы ) іш кі ұйқасты құры лымдар:
жасында өт т і~дәм е етті -босқа өтті; үміті қайда ~соны
ойла ~ абайла т. т.
Д әл о сы н д ай қалы п тағы іш кі ұй қастар д ы “Т айға
м ін д ік ” ө л ең ін ен дё табам ы з. С өй тіп , іш кі ұйқастарды
А байды ң т е к өлең тар м ақтар ы н ы ң өн б о й ы н ан ғана
іздемей, кейбір архитектоникасы ерекше өлендерінің қатар
келген тар м ақтар ы н ан д а іздесек, ол күн де алды ңғы
тармақтардың аякқы ұйкдстары үшінші тармақкд үндескен
іш кі ұйқас болы п шығады. Әңгіме, әри н е, д ә л осы лайш а
тануды ң қайткенде де керектігінде емес (мейлі оларды ң
үшеуі де аяққьі бо л ы п -ақ ш ы қсы н, яғн и әрқайсы сы бірбір өлең ж олы болып танылсын), гәп Абайдың іш кі ұйкдс
қүбылысына м ән беріп, оны өлеңнің ж аңа құрылымдарына
көш іруінде. Крйғысыз пенде к ө р д ің бе өміріңде деген бір
с ө й л е м м е й л і үш ж о л б о л ы п ж а з ы л с ы н ( қ а з ір г і
басы лы м дарда ж азы лы п ж үргендей), м ейлі ө л ең н ің бір
ған а тарм ағы болы п ұсы ны лсы н — бәрібір бұл сөй лем
пенде ~ к ө р д ің бе~өміріңде деген үш ү й қ асқ ан сөзбен
келген и н т о н ац и я л ы қ бөлікке аж ы р аты л аты н ды қтан ,
алды ңғы екі үйқас бір сөйлем іш індегі іш кі үй кдстарға
айналы п тұр.
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КДРА С Ө ЗД ЕРД ІҢ ТІЛ І КДЛАЙ Ө РІЛГЕН ?
А ба й д ы ң осы бар л ы қ қара с ө з д е й т ін
мұралары к өр к ем п р о з а н ы ң ө зін е
б ө л е к , б ір алуаны б о л ы п қалы п тан ған ...

(Мүхтар Әуезов)

Абай прозасының тіл өрнегін әңгімелеуімізге ұлы Мүхтар
Әуезовтің мына сөзі “қамшы болды”: “Абайдың поэзиялы қ
мұрасьш а қоса қара сөздері беретін әр заманда бағасы
жойьілмайтын бір үлкен қымбат қазына бар. Ол — Абайдың
осы қара сөзді жазған тілі (айырып көрсеткен — біз Р .С .)”
дей келіп, әрі кдрай: “Өлең сөзінде өзінің барлықш еберлііі,
жаңалыты, көркемдік таланты бойынша кдзақ тілінің сапасын
әдебиет тілінің дәреж есіне көтерген үлы тарихтық еңбегі
кдндай болса, кдра сөздерінің тілімен де Абай осындай енбекгі
біздің мәдениет тарихымызға мол сіңірді” 1— деп, алдыңғы
айткднд арыны ң мән-мәнісін ашып береді.
Әр сөзіне м ән беріп жазатьш М үхаңньщ бұл жерде кдра
сөздердің өзі демей, “тілі” деуінде, біздің байкдуымызша,
айры қш а астар бар: мұндағы “тілі” деп оты рғаны ны ң өзі
көрсеткеннен баскд және бір сыры кдзақга әдебиетгің бұрьш
ж оқ ж анрының сөйлеу мәнері (стилі) дегеннің пайда болып,
оны ұлы сөз зергерінің кдлай алып кеткенін меңзегенінде
болар дейміз. Абайтанушы ғалым бүл тұста кдзақгың үлгтық
әдеби тілінің тағы бір функционалды қ стилі пайда болды,
оған Абай кдламының үпш тиді деп отыр. Демек, Абайдың
прозалықіуыңдыларыньщ өзі де кдзақтілі үшін соны әдебиет
үлгілері болса, оньщ сөз өрнегі де өз алдына әңгіме етерлік
объект болы п шықпақ.
Бұл әңгіме үшін алдымен “қара сөздер” деп өзіміз ат
қойы п, айдар тағып алған прозалы қ ш ығармалардың өзін
жақсылап танып алсақ. Бұл мүра ж айында кеңінен сөз етіп,
толы қбаға берген адам — Мүхтар Әуезов болатын. Ол “Абай
Қүнанбай ұлы” деген м онограф иялы қ еңбегінде: “ Қара
сөздер” көркем прозаны ң өзіне бөлек бір алуаны болып
кдльіптасады. Бұлар сюжетті ш ығармалар емес. Бүрынғы
жазушылар қолданған естегі, мемуар де емес. Стиль, мазмүн
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жағынан алғанда, осы шығармалар Абайдың өзі тапкдн, бір
алуан көркем сөздің түрі” — деп бағалады.
Айтпақ ойын, діттеген мұратьш, арман-үмітін, толқыткдн
ой-пікірін, айналасына, замандастарына деген көзкарасын —
бәрі-бәрін өлең арқылы-ақ айта алған, ақгара алтан Абайдың
бір кезек поэзия әлемінен ауысьш, проза дүниесіне көшуінде,
әрине, себептер бар, негіз бар. Қазақты ң көз-құлағы көп
жаттықпаған сөз айтудьщ бұл түріне көш уінің бір себебін
автордьщ өзі баяндаңды. “ Қ ара сөздерінің” бастамасында
(1-сөзде) бүл әрекетін былайша түсіндіреді:
“Ер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықгық... Ал енді
қалған өмірімізді кдйтіп, не қы лы п өткіземіз? Соны таба
алмай өзім де кдйранмын.
Ел бағу? Ж оқ, елге бағым ж оқ... Мал бағу? Ж оқ, баға
алмаймын. Балалар өздеріне кереіінше өздері табар... Ғылым
6afy? Ж оқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам
ж оқ. Білгенінді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен
сүрарсьщ?.. Софылыққылып, дін баіу? Жоқ, ол да болмайды,
оған да ты ны ш ты қ керек... Балаларды бағу? Ж оқ, баға
алм айм ы н . Бағар едім, қал ай ш а бағуды ң м ән іс ін де
білмеймін, н е болсын деп бағам, кдй елге қосайы н, қай
харекетке қосайын?..
Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазға
жаза берейін, ақ кдғаз бен кдра сияны ермек қылайын, кімдекім ішінен керекгі сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, кереіі
ж о қ десе, өз сөзім өзім дікі дедім де, ақы ры осы ған
байладым...”
Э рине, сырт қарағанда автордьщ осы дәлелін е-ақ ден
қоюға болады , ал ш ы н м ән ін д е, М үхтар Ә уезов дәл
танығандай, Абай өзінің өлең сөздерінің көбі оқушы мен
тыңдаушыларына үнемі түсінікзі болмайтындай көреді, мүны
ақынньщ өзі өлендерінде бір емес, бірнеше рет айтады:
Осы елде бозбала ж оқ сөзді ұғарлық,
Үзілмес үмітпенен бос қуардық...
Немесе:
Тындағьпп кднша көп болса,
Сөз үғарлық кем кісі...
Сондыкдан өлендерінде айткдн кейбір ойларьш кдйталап,
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кдра сөзбен таратады. Өлендерінің әңгіме өзегі болтан кейбір
ой-толгамдарын, әсіресе адам баласының ұнамды-ұнамсыз
қылықтары туралы білген-түйгенін ж аңа үлгіде айтқысы
келеді.
Абай мұрасын сан рет көш іріп, сақгап бізге жеткізген
Мүрсейіт Бікеұлы, Жандыбайүлы, Уақбайұлы т. б. өздерінің
дәптерлеріндегі бұл жазба дүниені “Ибраһим Қүнанбай
ұғлыньщ ел мінездерін ақыл айтып жазған насихат сөздері”
деп атайды. Ал “ел мінезі” деп отырғандары “әділет, ақгық,
турашылдық, ғылымға құмарлық, еңбекті бағалағыштық,
ш ы н д ы қты сү й гіш тік ж ә н е аяр л ы қ , б әле құм арлы қ,
мақтанш ақтық, мансапқорлық, өтірік-өсекке құмарлық,
е р ін ш е к т ік ” си я қ ты адам б а л а сы н ы ң , о н ы ң іш інде
замандастарының мшез-қүлықтары мен қадір-қасиеттері.
Бұлардың бәрі сайьш келгеңде, ағартушылық, тәрбиелік мақсат
көздейтін, адамгершілікке үгітгейтін әңгімеге апарады.
Абайдың прозалы қ ш ы ғармалары тұңғыш рет ақын
мұрасының 1933 жылты басылымында “Ғакдия сөздері” деген
атпен ж ары қ көрді. Бүған дейін бірнеше қолжазба күйінде
сақталы п келгенін білеміз. К ейінгі басы лымдарда бүл
туындыларға “Кдра сөздер” деген ат қойылғаны ж әне мәлім.
Мүхгар Әуезовтің шамалауынша, бүл шығармалар 1890—1898
жылдар арасында жазылған.
“Кдра сөздерді” көлемі жағынан шағын-шағын 46 бөлек
ш ығарма қүрайды. Олардың ж анрлы қ сипаты да әр түрлі:
көбі публицистикалық туындылар, 46-сөз деп берілгені білімтан ы м үлгісін дегі тар и х и о ч ер к , 2 5 -сө з С о к р ат п ен
Аристодимнің әңгімесі деп берілген үлгі-өсиет, 5-сөз — макэлм ө телд ер д і тал д аған ф и л о л о г и я л ы қ этю д, 3 7 -сө з —
афоризмдер жиынтығы, 7-сөз — психологиялық тақьірыпты
қозғаған этюд іспетті, 43-сөз — ф илософиялы қ толғаныс,
38-сөз — дін, мораль м әселелері жайындагы ой-пікірлері
болып келетін ғылыми-публицистикалық еңбек деп ажыратып
жүрміз.
Үлы ақын кдламьшан тутан бұл прозалық үлгілер жайында
әр қилы пікірлер болып келді. Кейбір әдебиетшілер мен
тілшілердің арасында Абайдың “Кдра сөздері” көпш ілікке
ұсынылматан, өзі үшін жазған, сондықтан оның көркемддіне,
тіліне зер салм аған деген сөздер болы п келді. А қы н
ш ы ғарм аш ы лы ғы н ғы лы м и тұрғы дан тер ең зерттеген
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М .С.Силъченко сияқгы ғалым: Абай прозасын жары ққа
шығаруға ниеттенбеген. “бас-аяғы бүгін шығармалар” етіп
жазуды ойламаған, “Кдра сөздер” — ақынньщ қойьш дәптері
(“записные кн и ж ки ”) дегенді айтады. Солай дей тұра бұл
зерттеуші оларды өз алдына әдеби құндылығы бар ғылымипублицистикалық сипаттагы шығармалар деп таниды1
Ал дұры сы нда “ Қ ара сө зд ер ” , ең алды мен, “ақын
лабораториясында жатқан шикізаттар” немесе өзі үшін ғана
жазылған қойьш дәптер емес екендігін дәлелдеуге әбден
болады. Оньщ ш икізат-черновик еместігін таза варианты
жоқгығы дәлелдейді. “Кдра сөздер” — автордьщ өз қолымен
жазылып жеткен автограф емес, өзгелер көшірген текстер
және ол көшірмелер бір-біріне дәл түсетін, өзгеріссіз нұскэлар
болып келетіндігін де ескерсек, “ Қ ара сөздерді” автор өзі
үшін емес, өзгелер ұшін жазғандығы көрінеді. Мүны әрі
кдрай дәлелдейтін факгілер де бар. Өлеңцері сияқгы, ақыннъщ
“Кдра сөздері” де қолжазба туріңде тарағанын білеміз. “Кдлай
да соңғы 10-15 ж ыл ішінде Абай осы сияқты жаңа жанрды
туғызьш, соған кейде өлеңнен де көп уақыт бөледі. Бұл
кездерде Абай сөзін қадірлі көріп, әрбір ш ы кқан ж аңа
өлендеріне ы нты қ больш отырған ел оқушылары “ Қара
сөздер” шыға бастағанда, мұны өлеңнен кем көрмейтін
болады”12
Абай бұл шпығармаларын жай оқып шығу үшін ғана емес,
ш әкірттерге оқы ту үш ін де ж азған тәрізді. Бұл ретте
У әсиланы ң естелігі біраз мәлімет береді. “Уәсила Абай
қызыньщ есте қалғандарынан” деген қордан үзівді келтіріп
көрейік: “Әлі есімде, бір күні біздің оқып отырған үйімізге
әкем келді. Әдеттегідей бәріміз орындарымыздан тұрдық.
Ә кем айнала кдрады да: Отырыңдар! — деді. Біз отырып
жайгаскдн соң, молдаға карал:
— Балаларға м ы на бір кітап әкелдім, осыны көшіріп,
көбейттіріп, бала басына бірден таратып бер. Бүгіннен бастап
осы кітапты қоса оқыт!— деді.
Біз қуанып кеттік. Әкем үйден шықкдн соң, молда әлгі
кітапты алды да, бас жағын оқыды, кітап қолжазба екен. Біз
ол кітапты көшіріл алып оқи бастадық. Баскд кітаптарға көп
1 Сильненко М. С. Творческая биография Абая. Алма-Ата, 1957. С. 266.
2 Әуезов М. Абайдың өмірбаяны //А б а й Күнанбаев. Шығармалары.
Алматы, 1957. II т. 56-6.
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көңіл бөлмейтін болдық. Өйткені бұл ж аңа кітаптьщ тілі
ұғымды, сөзі түсінікті, ыңғай ақыл айтып отыратын жақсы
кітап болды. Кейіннен байкдсам, сол кітап әкемнің “Ғақпия”
атты қара сөзбен ж азы лған кітабы екен. Біздің молдадан
бұл кітапты естіген басқа молдалар да келіп, көшіріп алып,
өз шәкірттеріне оқы ты п жүрді” 1
А бай “ Қ а р а с ө з д е р ін ” б а с қ а л а р ү ш ін ж а зға н ы н
дәлелдейтін келесі бір факт мынадай: “Сөздердің” біркдтары
(12, 13, 32, 43-сөздер), әсіресе 38-сөз ж алпы көпш іліктен
гөрі, оқырмандардың белгілі бір тобына арналған. Мысалы,
12, 13-сөздерің “и м ан ” дегенді қалай ұғьшу кер ек деп,
им анды у ағы зд ай ты н , б ір ақ он ы теріс ұғаты н, теріс
үғындыратын дін қызметкерлеріне немесе жалпы “иманмен
ісі б а р ” ад а м д а р ға ар н ай д ы . 3 2 -сө зін “ б іл ім -ғы л ы м
үйренбекке талап қы луш ы ларға” жазады. Сірә, бүл жерде
бастапқы ш ағы н ғана білш -ғылымды емес, жоғары білімғылымды терең меңгерсем дегендерге айткдн насихаты болса
керек. 43-сөз д еп берілген ф и лософ и ялы қ этюдті де кез
келген оқы рм ан түсіне беретіндей емес. Бүл да қалы ң
жүртшылықган гөрі, “жибили, кәсіби нәрселердің” сырын
білмек болғандарға арналған сияқты. Ал 38-сөзіне келсек,
мұнда автор “адам ұғлының м інездері” туралы айтады,
соны м ен қатар “хаким аты на дұсп ан ”, “хүкім ш ариғатты
таза білмейтін ишандармен” айтысады, соңдықган бүл сөздің
адресаттарының бірі де солар.
Абай 12, 13, 32, 43, 38-сөздерін белгілі бір әлеуметтік
топтарға арнап жазған деген пікірімізді олардьщ тек мазмүны
ған а ем ес, тілі де дәлелдейді. А бай түсы ндағы қ а за қ
мәдениетінде “кітаби тіл” деп аталған жазба тіл араб, парсы
сөздерін молынан пайдалануға бейім тұрды. Абайға келсек,
ол өлеңцері м ен “ Кдра сөздерінің” көпшілігінде қазақты ң
ж аллыхалықгық тіліне әбден сіңіп, қалыптасып кеткендері
болмаса, өзге кірм е сөздерді, дәлірек ай тсақ ш ет тілдік
с ө з д е р д і с а р а ң қ о л д а н ғ а н . Ал ж о ғ а р ы д а а т а л ғ а н
шығармаларында ислам діні оқуына, философияға кдтысты
араб сөздерін жиі қатыстырады, бұларда тіпті арабша тұтас
сөз тіркестері м ен сөйлемдері де қы сты ры лған. Қ азақ
1 А бай өң гім елері (ел аузы нан алы нған). Қ азақ С С Р Ғылым
академиясы Орталық кітапханасының қолжазба қоры . 1950 жылғы.
11— 973
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грамматикасына тән емес нормалардың да дені көрсетілген
“Сөздердің” үлесіне тиеді.
Демек, Абай “ Қара сөздерін” “қойы н дәптері” ретінде
тек өзі үшін жазбай, басқалардың оқуы үшін де жазған екен.
Оның өзінде де жалпы оқырман көгпиілікпен кдтар, олардьщ
белгілі бір тобьша арнап жазғандарьш да көреміз.
Сірә, кейбір зерттеушідердің Абай прозасын өнделмеген
жазбалар болу керек деулеріне неііз болтан оны ң стилі (тілі)
болу керек. Әрбір өлеңі жүп-жұмыр, “айналасы тегіс келген”,
кдзақгың көркем сөзінің сом алтындай асылы болып танылган
Абайдың жаңа дүниесі — кдра сөзінің кейбірі сөйлеу тіліне
жуық кдра дүрсіндеу больш көрінсе, 38-сөз сиякды туындысы
“шагатайшылау”, “кітаітшалау” болып кдбылданган болар.
Ал зер сала қарастырсақ, бұл екі сипаттың екеуінің де уәжі
(мотиві) бар: сөйлеу тілі стилін автор өзі әдейі тандаған,
бұған “ Қ ара сөздерінің” жазылу себептері мен арнаған
адресаттары мәжбүр еткен.
Қысқасы, қымбат қазына — Абай “Қара сөздерінің” тек
мазмүны гана емес, тіл өрнегі де кдзақгың сөз өнерінде алатъш
орны бар елеулі кұбылыс екенін танып, оны осы түрғыдан
зерттеу үшін алдымен бұл туындылардың жанрлық сипатын
айқындап алу кджет, өйткені әдебиетгің әр жанрының өзіне
тән функционалдық стилі, ол стилъдің өзіне хас тілдік
белгілері болатынын білеміз.
Абайтанумен айналыскдн кейбір зертгеушілердің ішарінше,
“Кдра сөздердің” көпшілігі сюжетсіз жазылган көркем әңгіме,
яғни көркем п р о за 1 Б .К енж ебаев А байды ң прозасы н
Салтыков-Щ едрин нің шыгармаларына ұқсайды деп табады.
Абай “Қара сөздерін” арнайы зерттеген Х .Сүйінш әлиев
оларды көркем прозаға жатқызбай, ж ай прозаға (сірә, жай
проза деп талым прозаның көркем әдебиеттен баскд түрлерін
ататан болуы керек) жатқызады да, “прозаны ң шағын алты
түріне” топтайды. Публицистикалық жанрда деп тапкдндары
1, 2, 3, 14, 24, 26, 29, 33, 41, 42-сөздері ж ән е “Біраз сөз
қазакдың қайдан шыккдны туралы” деген ш ығармасы.
Қ ал ған дар ы п р о зан ы ң ө си ет н а қ л и я (п о у ч и тельн ы е
рассуждения), тасдиқ (утверждение), накыл, түспал сөз, кеңес,
әңгіме (беседа), көркем проза элементтері бар түрлеріне
1 Кенжебаев Б. Қазақ реалистік өдеби етін ің негізін салуш ы / /
А байды ң өмірі м ен творчествосы. Алматы, 1954.
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жатады деп бөледі. Бірақ автор айта-айта келе, “Абай
прозасы нда публицистика сарыны басы м ” деп түйеді
М.С.Сильченко “Кдра сөздер” көркем прозаға жата алмайды,
өйткені бұл “С өздердің” әрқайсысьш да бірнеше ж анрды ң
э л е м е н т т е р і б а р ” д е й к е л е , о л а р д ы ң б ір қ а т а р ы н
публицистикалық сипатта, ғылыми проза стилінде жазылган
шығармалар деп табады12
Абайтанудағы орны ерекше зерттеуші Мұхтар Әуезов те
Абай прозасының жанрлық сипаты туралы: “Жалпы алғанда
Абайдың осы “Қара сөз” дейтін мұралары көркем прозаның
өзіне бөлек бір алуаны болып кдлыптанады...” — дегенінде,
бірінпццен, Абай прозасыньщ көркемдік кұндылығын көреді,
екіншіден, таза көркем проза жанрьша жата алмайтьш “өсиеттолгауларын” басқа бір жанрда жазғаньш атайды. Баскд жанр
дейтініміз публицистикалы қ ж анры ма, ғылыми-баяндау
ж анры ма немесе тағы басқасы ма — ол Абай прозасы ны ң
ж анрлы қ ерекш еліктерін ж ан-ж ақты зерттегеннен кейін
тұжырымдалатын жайт екендігі білінеді.
Абай өзінің прозалы қ мұраларымен, сөз ж оқ, қазақ
әдебиеіінде бұрын болып көрмеген соны жанрларды бастады.
Ол Ыбырай Алтьшсарин новеллаларымен бірдей емес, бірақ
мұнда көркем прозаны ң элементтері мүлде ж оқ деп айтуға
тағы да болмайды. Адамнын жақсы-жаман мінез-күлыктары
туралы жазған “Сөздері”, Мұхтар Әуезов айтқандай, үлкен
бір көркем повесть не романдағы кейіпкердің толгана сөйлеген
м онологі бола алмайды деп кім таласар еді. М онолог —
“С өздерге” әсіресе “Осы ақылды кім үйренеді, насихатты
кім тындайды?”, “Біреулер кұдайдан бала тілейді, ол баланы
не қылады?”, “Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма?”
деген сияқгы сұрақтардан басталатьш, күңіреніп отырып
қойған өңкей риторикалық сұраулы сөйлемдерден тұратын
“С өздерін” жатқызуға болады. Сократ хакимнің сөзі (27сөз) мен Ақыл, Кдйрат, Ж үрек — үшеуін айтыстырған 17сөзі натыз көркем проза стилінде жазылған шығармалар.
“ Кдра сөздердің” көпшілігі қоғамдьщ- публицистикалық
ж әне ғылыми баяндау стилінде жазылған деген пікірді біз
де куатгаймыз, оларды көпшілікке арналған публицистикалық
макдлалар, эсселер, очерктер деп тануға болады. Бұлардың
1 Сүйіншөлиев X. А байды ң қара сөздері. Алматы, 1956. 150-6.
2 Сильченко М.С. Творческая биограф ия Абая. 1957. С. 273.
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сөз ететін тақырыптары да публицистикалық туындыларға
сыйымды: прозашы Абай 6, 8, 9, 10, 14, 23, 26, 29, 33, 39,
40, 41, 42, 43-сөздерін де “ ел м ін е зд е р ін ” сөз етеді,
адамгершілік моральды үгіттейді (14-сөзде), адамды бұзып
аздыратын салттарды көрсетеді (33-сөзде), елді тагылымтәрбие түзер еді, ол жоқдейді (41-сөзде), еңбексіздікті, жатыпішерлікті сынайды (42-сөзде). Ал публицист Абай 12, 13,
27, 35, 38, 45-сөздерінде дін м ен м ораль тақы ры бы н
қозғайды. Абай дінге адамгершілік моральдың, тәрбиенің
құралы деп кдрайды. Мұсылмашііылықгьің өзіндік үгітін айта
отырып жеткізбегі — адамгершілікке шақыратын ақыл сөздер.
Ьфіскдсы, “Кдра сөздер” — Абайдьщ кдй тақырыпты қозғаса
да, түгелімен дерлік ағартуш ы лы қ и деясы н ұсы нған,
м оральм ен тәл ім -тәр б и е ж айы ндағы ой-толғам дары н
баяндайтын публицистикалық шығармалары. Сонымен кдтар
бұл туы нды лар тілі мен стилі ж ағы нан то лы қ қанды
ш ы ғарм ал ар ек ен ін баса ай там ы з. О ларды ң көбі —
д и д а к т и к а л ы қ ә ң г ім е , ф и л о с о ф и я л ы қ т о л ғ а н ы с ,
п с и х о л о ги ял ы қ , ф и л о л о ги я л ы қ этю д бо л ы п келетін
публицистикалы қ жанрдағы соны бастам алар, тарихи
очерктердің алғашқы ұлттьгқ тілдегі үлгісі. Үлы Абайдың
сан кдлы еңбегінің бір қыры да осы жерде.
Енді Абай прозасындағы стильдік белгілер қандай ж әне
он ы ң көркемдік өрнегін көруге бола ма деген сауалдарға
жауап ізделік.
Өлеңцерінің идеясы кдльщ оқырман мен тыңдаушыларға
жетпей жатыр-ау деп кұмәнданған ақын сол ойларьш барша
жұрткд түсінікті кдрапайым тілмен айтьш беріісі келген дедік.
Бұл ойларын баяндауда тандаған м әнері — оқы рманы мен
әщ іме-дүкен құру екенін Мүхтар Әуезов жақсы көрсеткен.
Бетпе-бет отырьш әңгімелесу стилін кэлағандыкдан, “ Қара
сөздердің ” тексінде ауызекі сөйлеу норм алары : дауыс
ырғағына құрылған сөйлем түрлері, тыңдауға жағымды
үйқасты сөздер мен ырғакты кдтарлар көзге түседі. Мысалы,
1-сөзінің өзінде-ақ интонацияға құрылған, яғни ауызша
айтытт, құлақпен тыңдауға лайыкталған сөз орамдары бар.
Жоғарыда осы шығармадан келтірілген текстегі: Ел багу? Мал
багу?Балаларды багу? Ғылым багу?деген сөздердің сүраулы
болъш тұруы морфологиялық тәсілмен емес, яғни сүраулық
ш ы лаулар н ем есе сұраулы қ есім діктерсіз, т е к дауы с
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ырғағымен берілген, ал кдзір біздер олардың сұраулы ііркесгер
екендігін жазудағы сұрақ белгісі тұрғанына кдрап білеміз.
М ына сияқты микротекстің мазмұнын да интонация
танытады: ... Өстіп, жер жүзіндегі жүрттың қоры болып,
бірімізді-біріміз андып өтеміз бе? Жоқ, кдзақ ортасында да
ұрлық, өтірік, өсек, кдстық кдлып, өнерді, малды түзден,
бөтен ж ақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма
екен? Ай, не болсын! Бүл жердегі курсивпен теріліп көрсетілген
өстіп, жок, сөздерінің қыстырма элементтер екендігі ж әне
ай, не болсын! деген ф разаны ң да сөйлеу үстінде дауыс
ыргағымен берілегін автордьщ күмәнін, кдпалануын танытатьш
қьютырма екендігі байкдлады. Әрине, бүл күнде текст кдгаз бетіне
түскенде, мұндай интонациялық көріністерді өзіміз тыныс
белгілерімен танытуға үмтылғанымыз аян.
Баяндаудағы модальдық реңктерді, яғни өкінуді, сүйсінуді,
ы залануды т.б. ауы зш а сөйлеу үстінде дауы с ырғағы
жеткізеііндігін Абай жакры пайдалашан. Модальдықгы беруде
тек дауыс ырғағы емес, өзге де тілдік қосымш а элементтер
қатысатындығьш да прозаик Абай дүрыс аңғарған. Мысалы,
м ы на үзікке назар аударалық: Біздің қазақтьщ қосқан аты
алдында келсе, түсірген балуанын жықса, салған қүсы алса,
қоскдн иті өзгеден озып барып ұсгаса, есі шығьш бір қуанады.
Білмеймін, содан арты қ қуанышы бар м а екен! Ай, жок, та
шығар! Мүндагы көрсетілген сөздердің кузметін дауыс ырғағы
білдіріп түр: әңгімелеуші “білмеймін” дегенге логикалы қ
екпін (ой екпінін) түсіру үш ін оны өзі қаты суға тиіс
сөйлем нен бөліп алып, сөйлемнің басы на шығарады (бұл
сөйлем: Содан артық куанышы бар екенін білмеймін түрінде
қүрылуға тиіс қой), ал осы сөйлемнің кдлған бөлігін сүраулы
құрылым етіп беруге де интонация кдтыстырылып, мұның
да модальдық тоны (үні) өз алдына ұсынылған, яғни сұрау
арқылы күмән келтіріп, сенімсіздік біддіру реңкі ұсынылған,
келесі “ай, ж оқ та шығар!” деген үзік сол күмәндылықгы
күшейткен. Мұнда да ауызша сөйлеудің “құралы” — дауыс
ырғагымен кдтар, ай деген одағай мен шығар деген сұраулық
элем ент кдтысқан. Бұл жерде күмәндылы қтың модальдық
реңкін білдіруге алдымен интонация “іске қосылып” түрғаны
даусыз.
Қүрмалас сөйлем бөліктерінің арасындағы жалғаулықгарды
түсіріп айту да сөйлеу м әнеріне тән. Қ азақ прозасы нда
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жалгаулықгардың қолданылуы, олардың белгілі тәртіітпен
нормаға айналуы — кейінгі кезендердің жемісі екенін білеміз.
А у ы зш а с ө й л е у т ә ж ір и б е с ін д е қ ұ р м а л а с с ө й л е м
компоненттерінің (жай сөйлем бөлікгерінің) аралығына
өйткені (үйткені), себебі, сондыктан, бірсщ, алай да, әйтсе
де, ал, және сияқгы жалғаулықшылауларды салмай-ақ ойды
білдіру дағдысы бар, мүнда да жалғаулықгьщ орньша пауза
(дауыс кідірісі) тәрізді интонац иялы қ тәсіл қодданылады.
Сонымен кдтар жалпы мұндай сөйлемдердің интонациялық
суреті қалыпты сөйлемдерден ерекшелеу келеді. Мысалы,
Абай прозасьш да кездесетін: Бағар едім, [бірақ] қалайша
бағудың мәнісін де білмеймін... Жоқ, ғылым бағарға да ғылым
сөзін сөйлесер адам ж оқ, [сондықтан] білгенінді кімге
үйретерсің, білмегенінді кімнен сұрарсың... Әрбір орынды
харекет өзі де уайым-кдйғыны азайтады, [соңдықган] орынсыз
күлкіменен азайтпа, орыңды харекетпенен азайт... Бірақжас
бала қызыл ош ақган қорқушы еді, [ал] бұлар тозақтан да
қорьіқпайды екен... Сонда өзге қазақ балаларынан арты қ
үйренгені немене [және] ол қай көп үйреніпті... — деген
текст үзіктеріне назар аударсақ, бұл сөйлемдердегі текш е
жакдіаға алынған жалғаулықтар Абай тексінде жоқ, бірақ
бұл сөйлемдер ол жалғаулықгарды контекске қарай қосып
айтуға әбден болатьшдай етіп құрылған. Бұл үлгілер осы
күнде аталған ж алғаулы қтармен келетін сөйлемдердің
алғашқы, ауызекі сөйлеу норм асьш а жақындау келетін
кұрылымдары деуге болады.
Эрине, Абай бүл жердегі шылауларды әдейі түсіріп, сөйлем
кұрылысы кдйткенде де ауызша нормамен берілуін көздеген
жоқ: автордың бұл жерде өз ойы н үсынудың жалпы стилі
(мәнері) осы тәртіпке әкеліп тұр, дәлір ек айтсақ, жазушы
оқырманына тындаушы ретіңде кдрап, әңгіме-дүкен күрудың
табиғи тәсілдеріне бой ұрған. Ал табиғи түрде сөйлеу
(әңгімелеу) барысында “үнемдеу” деп аталатын тілдік заң
әрдайым күшінде болады. Сондыкдан мүмкін болтан жерде
тек жалғаулықтардың түсірілуі емес, сөйлемнің тұрлаулы не
тұрлаусыз мүшелерінің біркдтары ж оқтолы м сы з сөйлемдер
де жиі орын алады. Абай прозасынан мұны да кездестіреміз:
Бірлік қандай елде болады — білмейді. Мүнда ең соңғы сөз
“мұны олар білмейді” деген түрде немесе “кдйтсе тату
болатынын білмейді” деген сиякты құрылымда келуге тиісгі
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болса керек еді. Бірақ осылайша үнемделіп, толымсыз сөйлем
түрінде ыкдіамдалып келген “білмейді” деген бір сөздің
беретін мағынасы алдыңғы сөйлемнен шығып, түсінікті
болып тұр. Бұл жерде интонациям ен айры қш а бөлініп
берілген жалғыз баяндауыш тан түратын сөйлем (білмейді)
стильдік мақсатты көздеген: осылайш а кұру арқылы автор
жұрттың кдйтсе бірлік, татулық болатынын білмейтіндіктерін
баса көрсетуді көздеген. Бұл сипаттас құрылымдар Абай
прозасында едәуір: Осы елдің қы лып жүргені немене? Екі
нәрсе. Мүнда автор “ Осы еддің (яғни қоғамдағы кейбір
топтардың) әуелі ұрлық, ұрлықпен мал табу, сонан соң
өзгелерді азғырьш, жаман іске итермелеу сияқгы екі жағымсыз
әрекеті (“екі н ә р с е ”) бар екендігіне оқы рм ан назары н
аудартып тұр. Алдыңғы мысалда бастауыш пен тұрлаусыз
мүше айтылмай, үнемделген болса, сощ ы мысалда бастауыш
айтылмай, есім баяндауыш кдна сақгалған.
Келесі фактілерді талдап көрелік. Тағдырдың жарлығын
білесіздер — өзгерілмейді... Ойлайды жалынтып бердім деп.
Ақымак?пыгынан ойпайды. Бүларда сөйлемнің кзлыпты тәртібі
сақгалмаған: ойлайды деген баяндауыш сөйлемнің басында
тұр, ал ең сощ ы қүрылым — бастауыш, толықтауыштары
түсірілген, мағы насы тек контекстен, яғни алдындағы
сөйлемнен аныкдалатын күрылым: “Олар ақымактығынан
жалынтьш бердім деп ойлайды” түрінде айтылса, сөйлем
қальшты нормада келген болар еді. Абайдың бұл жерде
айтқысы келгені “жүз кісіге қорғалауықгығынан жалынып
малын ұлестіріп ж үрген” байлардың осы әрекеті кдйыр да
емес, мырзалықта емес, аіфілсыздық, аіфшақгық екенін айіу,
демек,
“ақы м ақты ғы нан” деген сөйлем мүшесін бөліп
алы п, ж еке айту осыған логикалы қ ой екпінін түсіру
үлесінен шығып түр. М ұндай қүрылымдарды тек ауызша
сөйлеу тәртібі емес, жазба дүниеде де орын алатьш стильдік
норм а деп санаймы з. Демек, келтірілген мысалдардьщ
барлығында да әңгіме-дүкен қүрып отырған автордың өзінің
кдй ойына (кдй сөзіне) көңіл аудартқысы келген мақсатына
сай түскен.
Ауызша сөйлеу стиліне сөйлем компоненттерінің немесе
мүшелерінің орын ауысып келу тәртіптері де жатады. Мұның
өзі, біздің байқауымызша, екі түрлі: бірі — ауызекі сөйлеу
үстінде белгілі бір сөзге ой екпінін түсіру мақсатымен сөз
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тәртібінің ауыстырылуы. Мысалы, мен айттым ғой саган
осыны — десе, “саған осы ны ” деген тұрлаусыз мүшелердің
баяндауы ш тан со ң берілуі ты ңдауш ы ға бір н ә р сен ің
ескертілгенін баса көрсету мақсаты көзделгендіктен. Ал
екінш ісі — норм аға айналып, жүйелі түрде кездесетін
тәртіптер. Бүлардың біріне деп дән екерін е аяқталған
қүрылымдар жатады.
Өткен ғасырда ж әне осы ғасырдың басында хаткд түскен
үлгілерде (текстерде) деп сөзіне аяқгалған сөйлемдердің жиі
кездесетіндігін біз де, өзгелер де байқап, біраз талдаған
болатынбыз1 Деп дәнекерімен аяқгалатьш сөйлемдер ауыз
әдебиетінің прозалы қ үлгілерінде де, Ыбырай Алтынсарин
әңгімелерінде де, аталған кезеңдердеіі кдзақ баспасөз тілінде
де, Абай прозасыңда да жүйелі түрде кездеседі. Бүл дәстүрдің
де бастау көзі ауызша сөйлеу нормасында жатқаны бежілі.
Әдетте деп-ке аяқталатьш конструкциялар не төл сөзді
сөйлемнен, не құрмалас сөйлемдер болып келеді.
Қүрмалас сейлемді деп-пен аяқгаганда, яғни бағыньщқы
сөйлемді басыңкңцан соң келгіргеңде (дүрысы керісінше болу
керек қой) басыңқы сөйлемді әуелі айтьш алып, оған ой
екпінш түсіру макраты көзделеді деген және бүл тәсіл қүрмалас
сөйлемдердің даму барысында орьш алган деген пікірлер бар12
Бұл қүрылым ж өнінде “Абай ш ығармаларының тілі” атты
е ң б е г ім із д е а й т ы л г а н о й л а р ы м ы з б е н ж а с а ғ а н
талдауларымызды бастан-аяқкдйгаламай, Абайдьщ прозадаіы
тіл кестесіне, дәлірек айтсақ, ойын кдра сөзде көркем тілмен
баяндау мәнеріне кдтыстырып сөз айтсақ, мьшаларға оқырман
назарьш аударамыз.
Төл сөзді конструкцияларды да, қүрмалас сөйлемдерді де
Абай кейде деп дәнекеріне аяқтап отырады:
Сартгы көрсе, күлуші еді:... бұгадан қорыкқрн, көз көргеңде
әке-үке десіп, шығьш кетсе, қызын боқгасқан, “сарт-сұрт”
деген осы деп. Орысқа да күлуші еді: ауылды көрсе, шапкдн,
жаман сасыр бас орыс деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей,
қүдай-ай, бізден баскд халыкдың бәрі антүрған екен деп...

1 Сыздыкова Р А б а й ш ы ғар м ал ар ы н ы ң тіл і. А л м аты , 19 68.
3 0 5 -3 0 8 -6 6 .
2 Сауранбаев Н. К дзақ тілі білім і проблем алары . Алматы , 1982.
3 0 7 -3 0 8 -6 6 .
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Бұлар төл сөзді құрылымдар болса, мына мысалдарда
қүрмалас сөйлем компоненттері орын алмастырып тұр:
Көзді, мұрынды (жаратушы) ауызға жақын жаратыпты,
іш іп-ж еген асымы здың тазалығын көріп, исін біліп ішіпжесін деп...
Сірә, сөйлемдерді бұлайша құрғанда, Абай, бір жағынан,
өзіне дейін жиі қолданы лы п келген тәртіптен де шығьш
кете алмаіанын танытса, екінші жағьшан, шығармашылықіъщ
өзі ұшін ж аңа түрі — қара сөзбен жазуға барған Абай сөз
өнерінін осы крлыбының дүрыс ұсынылуьш да көздеген деп
б а ты л а й т у ғ а б о л ад ы . О ған д ә л е л ж о ға р ы д а ғ ы д а й
ауы тқуш ы лықгарға кдрағанда, жалпы тіл заңдылы ғы на
негізделген дұрыс кұрылымдардьщ жиірекқолданылғандығы.
Мысалы: Әуелі бұл ісімді бұл ісімнен асырайьш деп... өнер
арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осындай қастарға
өзім сөтімді болсы н деп, қы зметке, болы сты қ билікке
таластык,.
Абай прозасында сөйлемдердің табиғи тәртіппен дұрыс
кұрылуы нормаға айналған деп санаймыз. Бұл қүбылыс Абай
кезеңіндегі өзге жазба дүниелер тілімен салыстырғанда айқын
сезіледі. Бұл — А байдың қазақ жазба тілінің прозадағы
нормалары н белгілі бір жүйемен дұрыс қалыптастыруьша
саналы түрде қызмет еткенін көрсетеді.
Абайдьщ прозалық тЬііндегі ж әне бір ерекшелікті айтпай
кетуге болм айды , ол — толы қтауы ш бағы ны ңқы етіп
ұсынылуға тиісті сөйлемнің баяндауышы аш ық райда келіп,
мағына ж ағынан сабақтас, ал тұлғалануы жағынан салалас
сияқгы болып ж ән е бағыныңқы ком понент басыңқьідан
бұрьш келіп құрылған сөйлемдер. Мысалы:
Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді кэғазга жаза
берейін, ақ кдғаз бен қара сияны ермек қылайьш...
Бұл сөйлемнің әдетгегі грамматикалық норма бойынш а
қүрылымы: Акріры осы ойыма келген нәрселерді жаза берейін
деп ойладым... болуы керек. Автор басыңқы компонентті
әуелі айтып алады. Бұл тәртіп м ы на сөйлемдерде де ан ы қ
байкрлады:
һәм м а ғаламга белгілі данышпандар әрқашан байқаған:
әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады.
М ұның д а қалы пты құрылысы: Әрбір жалқау кісінің
қорқақ, қай ратсы з тартаты ны н һәм м а ғаламға белгілі
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даныш пандар әлдеқаш ан байкдған...— деген түрде болуға
тиісті еді.
“Кдра сөздерде” бұд тигтгес сөйлемдер 5—6 жерде кездеседі.
Абай шығармашылығы мен тіліне көп үңіліп, көптеген
қүбылысты жақсы байкдп, қүнды пікірлер айтьш кеткен ұлхен
ғалым Құлмат Ө м ірәлиев п р о заи к А байдың осы ндай
құры лы м ды сөй лем дерін ш ағатай тілін ің , яғн и орта
ғасырлардан келе жаткдн түркі жазба дәстүрінің көрінісі деп
шамалайды. Бұл дәстүрде екі сөйлемнің аральгғына ки, кэ
(кім) жалғаулығьш келтіріп, қүрмалас сөйлем жасалатыны
мәлім (орыс тілінде что деген жалғаулықпен жасалатын
толықгауыш бағыныңқы қүрмаластар сияқты). Мысалы,
Сайфи Сараидың “Гүлистан” поэмасынан: Устады дағы
билди ким өзиндән артуқтурур — деген сөйлемді кдзақшаға
осы тәртібімен аударсақ: Үстазы да білді: ол өзінен кұштірек
[екенін] — деген кдлыпта болар еді, ал кдзақша табиғи турде
қүрылу тәртібі: Ол өзінен күштірек екенін ұстазы да бідді —
болуы керек.
Қүрмалас сөйлемнің бұлайша қүрылу нормасы қазіргі
түрік, әзірбайжан сияқгы әдеби тіддерде сақталғаны мөлім.
Ал о баста парсы тілінен ауыскдн бүл синтаксистік амал
казақтіліңде орын теппеген (біздіңше, тіш і оны енгізу әрекеті
де болмаған тәрізді). Ал Қ.Өмірәлиев Абайдаіы: Соған кдрап
ойлайсың: Алла тағаланың сипатында солай болмақкд тиіс...
Мағлүм болды: қазақ тыньпптық үшін, ғылым үшін, білім
үшін, әділет үшін кдм жемейді екен — сияқты сөйлемдердің
қос нүкге қойылған жерінде кім дәнекері түсіріліп жасалған
дейді1 О сылай деп тан и түра зерттеуш і Абайдьщ бүл
құры лы м дары н ы ң баяндауы ш тары белгілі бір сөздер
(ойлаймын, болды, білінді) болып келетіндігін көрсетеді, демек,
Абайда кез келген сөйлемдер кім жалғаулығын түсіріп
қүрмаласа алмайды екен. Осыған Караганда, Қ.Өмірәлиевтің
топпш лауы на үзідді-кесілді кдрсылық айтпағанымызбен,
біздің ойымызш а, Абайда кездесетін, жазуда аралары на
көбінесе қос нүкге қойылған қүрмалас сөйлемдердің бүлайша
қүры лу себ еб ін тағы да ау ы зш а сө й л еу д ің , ауы зш а
шешендіктің тәртібінен іздеу керек тәрізді, ал бұл нормада
негізгі ойды білдіретін компонентті әуелі айтып алу заңды.
1 Өмірәлиев К Абай кара сөздері синтаксисінщ кейбір түрлері жайлы / /
“К азақстанм ектебі” 1965. № 8.
170

Мысалы, Ә рнеш ік білмек керек: Ж оғарғы жазылмыш екі
түрліден басқа иман ж оқ — дегенде жазуш ының көздеген
нысанасы екі түрліден баскд иман жоқтығын айту емес, сол
жоқтықты білудің кджетгігін айту. Ой екпіні түсетін сөйлем
бөлігін алдымен айтып алу Абай прозасында өзге сәттерде
де орын алган. Мысалы: Әрбір байкаған адам білсе керек
күлкі өзі бір м асты қ екенін. Бүл сөй лем нің дағдылы
құрылысы: Күлкі өзі бір мастык екенін әрбір байкаған адам
білсе керек болуға тиіс. Мүмкін, мүңдай сәтгердің барлығында
бірдей бүл сияқты стильдік мақсат көзделіп те түрмауы.
Жоғарғы сөйлемді ауызекі сөйлеудің “тәртіпсіз” тәртібі деп
те тануға болар.
Абайдың сөз өрнегін тек әсемдік әлемінен ғана іздемей,
табиғи дүрыстық пен нормалылық жағынан да қарастырар
болсақ, ұлы суреткердің қазақ әдеби тілін түтасымен альш
нормалауда орасан зор еңбек еткенін айта аламыз.
Ә р и н е , қ а зір гі п у б л и ц и с т и к а н ы ң , ә с ір е с е газет ж урналдардағы м атериалдарды ң тілі м ен Абай “ Қ ара
сөздерінің” тілінің арасында айырмашылықтар едәуір: бұл
күнде ж оғары да келтірілгендей басы ңқы , бағы ны ңқы
компоненттері оры н ауыстырып, “төңкеріліп” жүрген
с ә т т е р к е м д е -к е м кезд есетін болса, А байда м үндай
ауытқуш ылықгардың өзге түрлері де орын алған. Әсіресе
сөйлем мүшелерінің позициялық қүрылымы (орын тәртібі)
нормадан ауытқып келетін тұстары ж оқ емес. М ысалы,
қазіргі қазақ әдеби тілінің нормасы бойынш а анықтауыш.
толықгауыш, пысықгауыш сияқгы түрлаусыз мүшелер өздері
бағынатын сөйлем мүшесінен бүрьш орналасуы керек болса,
Абайда: Не қы лса да, сөзді ұқса болады оларга... Екі етек
ж айы лы п, екі кө зің асп ан да масқара болып кет кенің
өлгеніңше... Ешбір қазақкөрм едім малды иттікпен тапса да,
адамшылыкпен ж ұмсаған... деген сөйлемдерді оқим ы з.
Мүндағы курсивпен теріліп көрсетілген сөздердің орыңдары
ауысып түр. Дегенмен Абайда сөйлем мүшелерінің орындары
бүлайша ‘‘төңкеріліп”жүрген қолданысгар орыңдарыңда дүрыс
тұрған түрлерінен әлдекрйда аз. Сірә, кейбіреулердің Абайдьщ
прозасы қы рланбаған, тілі “ш и к і” , “қойы н дәп терін ің
материалы” деп тануларына осы іспетгес факіілер себеп болса
керек. Бүл ж ансақ пікірге негіз болтан фактордың бірі — әр
қүбылыскд дамудың тарихи принципінен шығып қарамагандык.
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Қ азақты ң ұлттық жазба әдеби тілінің әсіресе оны ң
бұры ннан үлгісі дамы маған проза ж анрлары стилінің
нормалары бірден, бір жылда, бір адамның қаламымен
қальштаспайтьшдығьш ескермегендіктен, Абайдың “ Кдра
сөздері” текстерінен жоғарьщаіъщай “бүгініі күн талабьша ”
жауап бере алмайтын “ш икі” дүниелер “көрініп қалады ”
Екінш іден, Абайдың прозалы қ туындыларыньщ жалпы
сгилін ескермегендіктен, мұндағы ауызша сөйлеу төрііптерін
әдеби мұраға жат деп санауш ылықтың орьш алғандығы.
Б ізд ің ой ы м ы зш а, А байдағы бүгінгі ж азба әдеби тіл
норм алары на сай келмейтін ауытқулардың орьш алуына
екі стихияньщ (кұцггің) түйіскені себеп болған тәрізді: бірі —
проза саласында, оны ң ішінде қоғамдық публицистика мен
ғылыми баяндауда жазба әдеби нормалары ньщ енді-енді
қальштаса бастауы, екіншісі — автордың осы туындыларды
үсыну мәнері, оқырмаңдарымен санасу кджетгігі, ягни бетпебет отырып, ауызша әңгіме-дүкен қүрутәсілін тандауы.
Әрине, бүл әңгіме-дүкен түгелімен тек қарапайым, көбінесе
сауаты ж о қ кдраңғы тыңдаушыға бағышталмаған, тіпті
керісінше, көпш ілііі “сөзді ұғарлық шәкірттерге”, олардьщ
ішінде де орысш а, мұсылманша сауаты барларға арнап
жазғандары да бар болғандықган, әр шығарманьщ стилінде
үлкеңді-кішілі өзгешеліктер, ерекшелікгер бары даусыз. Міне,
“Кдра сөздерге” баіа берушілердің кейбірі осыны ескермеген.
Егер біркдтар “Сөздердің” тексіңце араб сөздері, кеңде тіш і
шет тілдік түтас блоктар (“сөз кесектері” : тіркестер мен
сөйлемдер) қолданылған болса, бүлар автордың олақгьпъшан
немесе “Кдра сөздер” өзі үшін жаза салған қойьш дәптерлік
дүние болғандықтан емес, үлы Абайдьщ сөз жүмсаудағы
іздешсінің, тапкдн амалдарыньщ жемісі екенін көреміз.
“Кдра сөздерді” жазуда Абай іздене білген, іздене отырып,
мүны кұнды дүние ретінде тындаушы мен оқьірман кдуымға
әсерлі, әдемі етіп үсьша да білген. Бұл пікірімізді Абайдың
бұл күнде “С өз” деп аталып, ал өзі тек нөмірлеп үсынған
(тіпгі дәлірек айтсақ, көшірушілер нөмірлеп реттеген) щюзалық
шығармаларьшьщ к ө р к е м д і к с и п а т ы дәлелдейді.
Бүлардың басым көшиілігін ауызша әңгімелесу мәнерінде
ұсынған дедік, бірақ бұл — кдра дүрсін тілде баяндау деген сөз
емес. Өйткені қазақ халқьшъщ әлеуметтік өмірінде ауызша
сөйлеудің мәні зор болған. Шаршы топ аддына шығатын билер
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айтысы, ауыл, ел басылардың, кздірлі үлкендердің ақылнасихат сөздері, кдзаға көңіл айтып жүбату мен жақсылыккэ
тшеупестік біддірген алғыс пен марапат сөздері, бата-тілектер
гана емес, өзара байсалды әңгіме үстінде де ауыздан шығатын
сөзге кдзақгар мешгінше мән берген. Ауызша әңгімеге мұқият
қарап, он ы ң әсерлі, әдемі шығуьша күш салған. Міне,
сондықган Абай окушы мен тыңдаушы кдуымға өзі “ойыма
келген нәрселер” деп жүпыны көрсеткенмен, шын мәнінде
бүкіл дүниетанымдық, философиялық, тәрбиелік мазмүнды
ой-толғам дары н , ақы л-насихаты н “заманды түзетп ек”
пікірлерін кдзақ “өнер алды — қызыл тиі” деп санаған “жалпақ
т іл м е н ” “ а қ қ а ғ а з ғ а ” т ө к к е н д е ж ұ р ты н ы ң еж ел ден
кдлыптаскдн, әлеуметгік нормаға айналған дәсгүрін ұстайды:
ауыздан ш ы ққан сөздің әсем әрі әсерлі болуын ны санаға
алады.
Әсемдік пен әсерлілік эпитет, метафора т.б. сияқгы
көріктеу элементтерінің кдтысуымен ғана танылмайды. Бүл
жерде поэзия мен проза тексгерінің әркдйсысының өздеріне
көбірек т ән болып келетін ерекшеліктері бар екенін естен
ш ы ғармау керек. П розада бірьщғай мүшелерді, бірыңғай
бағы ны ңқы сөйлемдерді ж иірек келтірудің ж әне олардың
әрқайсы сы н жалтау, шылаулармен ж еке-ж еке көмкерудің
стильдік уәжі болады. Абай “Кдра сөздерінде” осы қүбылыс
көзге түседі: Мысалы: Іиіпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл
көтермек, қүш пақ, сүймек, мал жимак,, мансап іздемек,
айлалы болмақ, алданбастық — бүл нәрселердің бәрінің де
өлшеуі бар деген сөйлемдегі бірынгай мүшелер түлғалануы
ж ағы н ан б ір тектес болы п келген (барлы ғы д а -м а қ
жұрнағымен жасалған дерексіз есімдер).
Әдетге бірыңғай мүшелердің алғашқылары қосымшасыз
беріледі де, тиісті жалғау ең соңгысына жалганады, бүл —
жалпы іілдік норма. Ал тексте, әсіресе көркем әдебиет пен
көркем публицистикада белгілі бір стильдік мақсатпен тиісті
жалғауды олардьщ әркдйсысына жалғап келтіру орын алады.
М ысалы, Абайдың мына қолданы сы на назар аударалық:
Анттың, серттің, адалдыщпың, ұяттың бір тоқтаусыз
кеткені ме? Бүл сөйлемді: Ант, серт, адалдық, үят дегендердің
бір тоқгаусыз кеткені ме? деп те қүруға болады, бірақ бүл
екі вариан тты ң стильдік бояуы бірдей емес: біры ңғай
мүш елердің әрқайсы сы н тиісті тұлғасымен (жалғауымен)
173

келтіргенде, бір-бірінен жіктері ажыратылып, олардың
әрбіреуіне екпін түседі.
Абай прозасында бірыңғай мүшелерді тұлғалануы жағынан
сыйыстыру (алдыңғыларын жалғаусыз беру) кемде-кем
ұшырасады. Бірыңғай мүшелер әрдайым дерлік жеке-жеке
толық тұлғаланып тұрады, соның есесінен сөйлем ұзындау,
шүбалаңқылау болып көрінуі де мүмкін, бірақ оқырманға,
әсіресе тындаушыға оны ң беретін әсері күштірек болады.
Сөйлемнің эмоциялық, тігаі экспрессиялық әсерін тану үшін
тексті толыіырақ келтірелік: Адам баласьша адам баласыньщ
бәрі дос. Н е үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің,
тоюың, ашыгуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан
жерің, бармақ ж ерің — бәрі бірдей, ахиретке қарай өлуің,
көрге кіруің, шіруің, махшарда сұралуың — бәрі бірдей, екі
д ү н и ен ің к а й ғы сы н а , пәлесіне қау п ің , екі д ү н и ен ің
жакрылығына рақатың — бәрі бірдей екен...
Бүл микротексте бірыщайлық екі-үш еселеніп берілген деуге
болады: II жақтағы тәуелдік жалғаулы мүшелер тобы өзара
бірыңғай болып келсе, сол сөздерге кдтысты қайғысына,
пәлесіне, жақсылыгына деген сөздер бір тұлғада келіп, өзара
б ір ы ң ғ а й л а с а д ы . М ү н д а т іп т і б ә р і бірдей д е ге н
баяндауыштардың үш рет қайталанып келуі енді үш жай
сөйлемді өзара бірыңғай етіп шығарады. Бүл — әдейі қолданыс,
стильдік мақсаты бар құрылым. Сөйлем кдншама көп сөзді
болса да, түсінуге де жеңіл, кдбылдауға да әсерлі, өйткені бәрі
бірдей деген сөздер әуелі бұл тексті үш бөлікке бөледі, ал әр
бөліктегі бірыңғай мүшелерді бөліп-бөліп айту (оку) керек
болгандьпсган, яғни олардьщ әркдйсысының жеке-жеке бірдей
тұлғал ан у ы и н т о н а ц и я л ы қ “ а в т о н о м и я л а р ғ а ” алы п
келгендіктен, бұлар да ойды ауырлатпайды.
Бірыңғай мүшелерді жиі қолдану ж әне оларды жеке-жеке
тұлғалау қүбылысьша стильдік қызметі жағынан “кдйталау”
(“повтор”) деп аталатын сөз қолдану амалы ж ақын келеді.
Бір сөзді бір сөйлем ішінде немесе ең келте микротексте
кдйталап келпрудің эмоциялық әсері жогары болады. Бір сөздің
не тіркестің кдйталануы көбінесе бірыңғай мүшелердің не
біры ң ғай сөй лем д ердің қү р ам ы н д а кел іп , п араллель
қүрылымдар түзеді. Мысалы: Біреу бай болса, біреу кедей болса,
біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті болса, біреу есер болса,
біреудің к ө ң іл і ж ақсы л ы ққ а м ейілді, біреудің кө ң іл і
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жаманшылықкд мейілді — бұлар нелікген десе біреу, сіздер
айтасыздар: құдай тағаланың жараткднынан, бұйрығынша
болтан ісі деп... Бұл ұзақгау сөйлемде екі ұдай параллель бар:
ал ғаш қ ы с ы — біреу ж ән е болса д е ге н
с ө зд е р д ің
кдйталануымен, кейініісі — біреудің көңілі және мейілді деген
сөздердің кдйталаньш келуімен жасалған.
Бұл іспеттес құрылымдар Абай прозасыңда едәуір жиі
үшырасады. Кдйгаланатындар жеке мәнді сөздер де, шылаулар
да, модаль сөздер де болып келеді. Мысалы: Өздерінің ырбаңы
барма, гуіддегі барма, дүрілдегі барма — сонысынан дүниеде
ешбір қызықгы нәрсе бар деп ойламаңды... Бай десін, батыр
десін, қу десін, пысық десін — әрдайым не түрлі болса да
“десін” деп азаптанып жүріп, “демесін”-ді ұмытып кетеді...
Соңғы сөйлемде қайталанып тұрған десін сөзі образ болып
тұр: десін -демесін деген тұлғалар енді жай көмекші сөздер
ғана емес, “десінге” салыну, “демесін”-ді ұмыту сияқгы адам
қы лы ғы ны ң атауы на айналған. Келтірілген қайталам а
сөздердің барлығы да эмоция тудыру үшін қодданылган, олар
қатысқан күрделі мүшелер немесе сөйлем компоненттері
сараланып, өздеріне назар аудартады.
Кдйталау тәсілін стильдік мақсатпен жүмсау тек бірынгай
мүшелер емес, шағьш бір тұгас текске (абзацкд, шоғырға)
к е л г е н д е д е қ о л д а н ы л ғ а н . М ы са л ы , А б ай б ір ін ш і
шытармасының өзіңде багу сөзін кдйталау элементі етіп алады:
“ер ортасы жасқа келіп” кджьгп, жалықкдннан кейінгі кдлған
өмірін қайгіп, не қылып өткіземін дегенде айналыса алмайтын
әрекет-харекеттерін санамалап атау үшін ел багу, мал бағу,
ғылым бағу, дін багу, балаларды багу деген ііркестер жасайды.
Бұлардаты багу сөзі — қайталама элемент, оны осы мақсатта
жұмсау үшін номинативтік
мағынасын ауыстырып,
“айналысу” (мал багу), “баскару” (ел багу), “шүғылдану” (ғылым
багу, дін багу), “тәрбиелеу” (балаларды багу) деген ұғымдарда
жұмсайды, сондықшн бұл жерде багу сөзін тура мағынасында
тұрғанда тіркесе алмайтьш сөздермен тіркестірген, тіпті мал
багу деген фразаның өзі жалпы тіпдік мағынасында емес,
әдетте мал багу “малды күтіп, өсіріп, өндіру” болса, Абай
айтып огырған мал бағу “жалпы иіаруашылықпен айналысу”
22-сөз деп аталатын шағын шыгармасынан үзіктер келтірсек,
мьшадай сөйлемдерді оқимыз: Дәл осы кұңде кдзақгың ішінде
кімді жақсы көріп, кімді кддірлеймін деп ойладым... Байды
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қадірлейін десең... Мырзаларды қадірлейін десең... Болыс пен
биді кадірлейін десең... Мыктыны қүрметтейін десең... Есті
кісіні тауып күрметтейін десең... деген сөздерден басталған
абзацтар болы п құры лған. М ұнда тексті ш оғы рларға
(абзацгарға) бөлу бар, яғни айты лм ақ ойды параллель
бөлікгерге ажыратьгп ұсыну тұгас тексп текше-текше еііп реттеп
жеңіл қабылдауға мүмкіндік беріп түр.
Жеке сөйлемдер мен абзацгардьщ бір сөзден немесе біртектес
тіркестен (мал бағу, ел багу, дін бағу сияқты), біркелкі
тұлғаланған сөйлемнен не сөйлем компонентінен (байды
қадірлейін десек, мырзаларды қадірлейін десек деген сияқгы)
басталуы сол текстің анафоралық құрылыммен берілуі деуге
болады. Ал анафора — көріктеу құрадцарының бірі.
Кдйталаулардьщ Абай қолданған ж әне бір түрі — текстің
өн бойын біркелкі сұраулы сөйлемдермен қүру болып келеді.
Мысалы, 40-сөзі: Зинһар сендерден бір сүрайын деп жүрген
ісім бар — деп басталады да, сол сұрақгары қалай деген сұрау
есімдігімен аякдалатын 18 сөйлем, оньщ синонимі ретіндегі
несі есімдігімен аякдалатын 6 сөйлем болып ұсынылады: Осы,
біздін, кдзақгың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің
жамандықган аманы ж оқ болатұғыны қалай?.. Бәйгеге ат
қоссаң, атынды тартыспайтұғьш ағайын атың келсе, бәйгеге
өкпелейтұғыны қалай?Елді пысықбилегені несі?Пысықгьщ
бәрі кедей келетұғыны несі? т. т.
Демек, бұл автор ойыньщ баяндау стилі ерекше болып
шықкдн шағын шығарма. Бұл жерде Абай түр іздегіш нагыз
стилист болып танылады: сұраулы сөйлемдерді шоғырлап беру
арқылы осы сұрақгарға жауап болып табылатын өзінің
көзкдрасын білдіреді, кдзақгың өлгеніңде жаманы жоқ, тірісінде
жамандалудан аманы жоғына кұйінеді, берері жоқ аларға дайын
адамдарды сынайды, елді беделді, соған лайы қ адамдар
билемей, болыстықгы, биліхті, ауылнайлықты сатьш алатын,
тартып алатын пысыкхық көрсеткендер билеп отыртаньш көріп
ызаланады т. т. Ал осындай ой-толғамдарын стильдік әдемі
тәсіл — сұраулы сөйлемдер арқылы таньггса, ол сөйлемдердің
реттеулі, әсерлі болып шығуы ұшін олардың сырткьі қүрылымын
біркелкі етіп береді, яғни бәрі де сұрау есімдіктеріне аякталады.
Бұл кдтарға өзге де фактілерді қосуға болады: Енді карап
тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ,
саудагерінің жүрмеген жері жоқ, кылмаған шеберлігі жоқ...
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Бұл жердегі параллелвдер морфологиялық тұлгалардың бірдей
(екпеген, шығармаған, жүрмеген, кылмаған және егіні, жемісі,
жері, шеберлігі) болып берілуімен, сон дай-ақ ж ок сөзінін
кдйталануымен жасалған. Келесі мьша мысал да дәл осы
типтес: Н оғайға қар асам , солдат т ы ққа да шыдайды,
кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе
сақтап, дінкүт угеде шыдайды...
Параллельдердің кай түрі де көріктеу мақсатымен келеді.
Әсіресе өлең тіліндегі параллельдердің эм оциялы қ әсері
айрыкща көрінеді. Абайдың “Сегізаяғының” архигекгоникалық
жаңалығы м ен ф о н и кал ы қ әсерлілігінің бір ұшы өлең
тарм ақгары нда параллель құрылымдардың келуінде деп
білеміз: өт кірдің жүзі -кест енің бізі... кцуадан шауып ~
кцсынын тауып... басында ми жоқ~өзінде ой жоқ... орынсыз
ыржаң Чзолымсыз қылж аң...
Осы сияқты ұйкдсты, ырғақгы параллельдер Абайдың
прозасыңда да орын алады. Абай шығармашылығыньщ нәзік
қырларын ж азбай таны ған ұлы Әуезов: “ Қара сөздердің”
біркдтары, тіпті басым көпшілігі үлкен бір роман, повесть
кейіпкерлерінің монологтері деуге болады деген пікір айткднды. Ш ы ны нда да солай: көлемі жағынан да (көбі бір-екі
беттік кдна), ұсынылу стилі жағынан да, өзімен-өзі немесе
өзгелермен сырласкдн тоны (үні) жағынан да көркем шығарма
кейіпкерінің монологіне өте жақьш келеді. Ал бүрынғы билер
сөздері, яғни “шешендік сөздер” деп атадан балаіа, үрпақганұрпақкд тарап, біздің заманымызға жеткен монолог емей,
неменеі Олар да ауызша сөйлеу үстінде туган, тындаушыларга
арналған үлгілер. Бүлардың сақгалу, жеткізілу және кәдеге
асырылу себептерінін; бірі тек мазмүны емес, көркемдігі, тілі
екендігі мәлім.
Ш еш ендік сөздер, поэзия сияқгы, қазақ кдуымының
әлеуметгік, азаматтық ой-пікірін білдіруцегі рухани сұранысын
ғана емес, тіл әлемінен алатын эстетикалық сүранысьш да
елеп келді. Сондықган бүлардағы дәстүрлілік, жалғасгылық
күшті болғанын күні бүгінге дейін көріп, сезіп отырмыз.
Абайдьщ “ Кдра сөздеріндегі” монологтердің иелері де
кейде кдзақтың билерінш е ақыл-насихат айтып, дидактик
болы п көрінсе, кейде өз заманындағы ағартушы, ойш ыл
азамат болып сөйлейді, кейде философия, психология, дін,
этика, эстетика салаларынан хабары мол білімді интеллект
12—473
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иесі болып толғайды. Сондықтан Абайдың “ Қара сөздері”
текстерінен билер сөздеріндегідей ұйкдскд, өлшемге, ырғақка
құр ы л ған с и н т а к с и с т ік п ар ал лел ьд ер д і де, образды
фразеологизмдерді де, әсерлі теңеулерді де кездестіре аламыз.
Мысалы: Енді мұндай им ан сақгауға қорыкуіас жүрек,
айнымас көңіл, босанбас буын керекекен... Бұл жерде жүрек,
көңіл, буын деген біры ңғай мүшелер алдарына бірдей
тұлғадағы эпитеттерді сальш, параллельдер түзіп түр. Мал
көбейсе, сүлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ — деген
сөйлемде де шешендік белгі бар. Мұнда көрсетілген сөздер,
бір ж ағы нан, образды фразеологизмдер болып, екінші
жағынан, тұлғалас қатар түзіп, айтылмақ ойды оқырманға
әсерлі етіп жеткізіп тұр. Абай прозасынан осы сияқгы қатар
келген: өнер куып, мал тауып... ішіп ақтап, арамдығын
жакупап... адам баласы жылап туады, кейіп өледі... я көзден
жас боп ағады, я тілден сөз боп ағады... орнын тауып ізденіп,
кісісін т ауып сұраны п... біреуді ж ет ілтейін, біреуді
қүтылтайын... жастығы тозбастай, буыны босамастай
к ө р іп ж үр іп ... ш айқак;т ап ш алы қт а ны п , салбы рап
салғы рт т аны п (бұл ж ер д е А бай ал л и т е р а ц и я н ы д а
“ж еккен ”),-- жақсы иіске ғашык, жаман иістен қаиіы қ
болмақгық... мадды не жерден сүраукерек, не аққан терден
сүраукерек... деген образды параллельдерді теріп ала аламыз.
Абайдьщ прозалық туындыларының тілін көріктеуде жиі
қолданған амалдарының бірі — тұлғалас баяндауыштарды
(әрине, көбінесе етісііктерді) келтіру болып табылады. “Кдра
сөздер” тексінде бірыңғай баяндауыш тарды сыйыстыру,
яғни алдыңғыларын көм екш і етістіксіз беріп немесе -ып
жүрнақты көсем ш е тұлғасында келтіріп, тиісті ж ақты қ,
шақгық, райлық қосымшаларды ең сонгысына жалғау тәсілі
өте сирек. С онды қган мұнда: Ә рберден соң, сыртымызға
ш ы қты , ж ауласт ы қ, дауласт ы қ, парт ияласт ы қ (бүл
сөйлемді: жауласып, дауласып, партияластык, деп құруға
да болар еді)... Кірді, шыщпы, ілді, кщиты, түбегейлеп оқыған
бала да ж о қ (кіріп-шығып, іліп-қашып деп беруге де болар
еді)... деген сияқты сөз өрімдерін таба аламыз.
Біздің байқауымызш а, біры ңғай сөйлем мүш елерінің
немесе компонентгерінің әркдйсысьш жеке-жеке түлғалаудың
эм о ц и ял ы қ әсері қалы птағы норм ам ен келген дерін ен
әлдеқайда күш ті болады, өйткен і оларды ң әркдйсы сы
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интонация жағынан оқшауланып, өздеріне назар аудартады.
Шебер суреткер осыны жақсы сезген.
Толғаныстарын кдра сөзбен білдіруде Абай қолданған
стилъдік тәсілдердің ішінде ең бір көзге түсетіні — айтпақ
ойын сұрау арқылы білдіру. Байкдсақ, “Кара сөздердің” басым
көпш ілігі сүраулы сөй лем м ен аяқталы п оты рады . Ал
кейбіреулері түтасымен дерлік сүраулы сөйлемдерден тұрады.
О ның бір мысалы жоғарыда қайталама әдісті қолдануына
қатыстыра келтірілген 22-сөзі болса, келесі 23-сөз деп
аталатын туындысының шағын тексі де абзац басындағы
сөйлемдерден өзгесі түгелімен дерлік сүраулы сөйлемдер етіп
ұсынылған. Мүнда “біздің қазақты оңдырмай жүрген бір
қуаныш, бір жүбаныш дегендер бар” деп бастайды да, әрі
қар ай “м ы н ад ай -м ы н ад ай л ар ға адам қуан а ма е к е н ”
(Жаманмен санасып жақсы бола ма? Мен бес аттан, он
аттан ілгері едім дегеннің несі куаныш? т. т.), “мынадаймынадайлар жұбаныш бола ма екен” деп түнып түрған
сүрақтарм ен толғанады. Бүл жердегі сүраулары өзінің
келіспейтін пікірлерін айтуға жүмсалған.
40-сөз деп аталатын шығармасы да бастан-аяқ сүраулы
сөйлемдермен келген сауалдар.
Абай прозасында да, өлеңдеріндегідей жиі болмағанмен,
образды тіркестерді қолданудан бас тартпаған. Мұнда бояма
күлкі, кулы қ саумақ, адам саумақ, гылым табу, ғылым багу,
көңілге қалы ң беру, ақылдың көзі. жанның жарығы, көрікті
ой, көкірегі байлаулы болусияқты тың образдар бар. Олардың
біркдтары (қыріфін мінсе кыр артылмау, адам сауу, гылым табу
т. б.) өлеңдерінде де қолданылған, демек, бұлар Абайдың
айтпақ ойына дәл келетін, өзі сүйіп қолданатын тіл кестелері
болып танылады.
Суреткердің тіл өрнегін әңгіме еткенде, талдаудың бір
үшы әсемдікте, сөз кестесінде жатса, екінші үшы шыгарманың
мазмүны мен тақырыбына тілін сай етіп ұсыну шеберлігінде
жатады. Жоғарыда талданған материалдың бәрі — шығарма
тілінің әсемдігін танытатын, көріктеу элементгерін көрсетеіін
фактілер. Ал енді ш ығарманың стильдік астарьша кдтысты
ш еберлікке келсек, Абай қаламьш а мүны да тели аламыз.
Тегі, Абайдың тілдік интуициясы өте күшті болғаны даусыз
сезіледі. Ол тек кдй сөзді қай жерге жұмсауды, кдй сөзбен
кдйсысын тіркестіруді, сөз мағынасын кдй түста кдлайша
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құбылтуға болатынын біліп кдна қоймаған, сонымен кдтар
тіл құдіретін (мүмкіншілігін) бар ішкі жан дүниесімен сезе
білген. Сондықган мазмүн мен түр сәйкестігі тек жеке
сөздерге не тіркестерге келгенде ғана емес, түгас шығармаға
келгенде де қажет екенін де жақсы білген. Бұл әсіресе
прозалық туындыларында айқын көзге түседі.
46 шыгарманың басым көпшілігі, жоғарьща айтгық, көркем
п у б л и ц и сти кал ы қ ж ан рды ң үлгілерін таны тады , оны
“к ө р к ем ” деп оты рғаны м ы з — біраз “С өздің ” роман,
повестердің кейіпкерлерінің монологі іспетте келгендігі.
Сонды қган бұлар таза кдзақ әдеби тілінде жазылған, оны ң
жаңа бір саласы — публицистика стилін танытады. Бүларда
“кітаби тіл” аталған ортаазиялық жазба дәстүрдің — шағатай
тілінің элементгері жоқ, керісінше, қазақгьщ шешен, ойлы,
зерделі адамының сөз саптауьша тән белгілер бар (бүл
белгілерді жоғарыда жеке-жеке таддал көрсетгік).
Ал Абайдьщ екі шығармасы көркем публицистика үлгігінен
өзгерек стильде ұсынылганы бұлардьщ такырыбы мен баяндау
м әнерінен көрінеді. Ол ш ығармалардың бірі — 38-сөз деп
аталатыны да, екіншісі — “ Біраз сөз қазақты ң қайдан
шықкдны туралы” деген ең соңғы шығармасы.
Абай мүрасы қолжазба түрінде таралып, сақгалған кезде
38-сөз “Ғақпийат тасдиқат” деген атпен өзге “С өздерден”
бөлек көшіріліп келген. Мүның бір сыры болу керек. Бүл —
Абай “ Қара сөздерінің” ішіндегі көлемі жағынан ең үлкені,
тақырыбы мен адресаттары (оқушылары) жағынан д а өзге
туындыларынан бөлектеу тұрғаны. Сірә, бүл ш ы ғармасы н
Абай кдзақ балаларының мұсылманш а сауатын аш атын
орындарда (молдаларда, мектеп, медреселерде) ислам діні
негіздерін дұрыс түсініп, білулеріне көмектесетін құрал
ретінде үсынғысы келген болар деген ой келеді. У әсила
А б ай қ ы зы н ы ң ж о ғар ы д а к е л т ір ге н естел ігі д е , осы
шығарманъщ мазмүны мен стилі де, бөлек көшірілуі де бізді
о с ы н д а й б о л ж а м ға и т е р м е л е й д і. М ү н д а а в т о р д ін
тақы ры птары на кдтысты өзінің түсінік-танымдарын ж әне
жалпы мораль жайындағы ой-толғамдарын сөз етеді, иманды
уағыздайтын, бірақ оны теріс түсіндіретін дін адамдарьш
сынай отырьш, хүкім шариғатын түсіндіреді. Демек, Абайдың
бұл ш ығармасын теологиялы к әдебиеттің қазақ тіліндегі
алгашқы үлгілерінін бірі деуге болады. Теология кұдай туралы
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ілім болса, бұл ілімді сөз ететін әдебиет түрлерін белгілі бір
дінді ұстаған халықтардың өз ана тілдерінде ж асап алу
кджетгііі әрдайым сезіліп отырған, өйткені ұстанып отырған
д ін н ің к а н о н д а р ы н (заң р етін д е ұсы н ы л ған ереж екдгидаларын) жақсы білген күнде ғана рухани өмірінің
кджеттігін өтейтін құрал етіп пайдалануға болатыны белгілі.
Осы себептен XIX ғасырдьщ II жаргысьшан бастап таза кдзақ
тілінде ислам діні кдғидаларын уагыздайтын, ол үшін сол
ережелерді азды-көпті түсіндіретін әдебиет үлгілерін жасау
өрекеті пайда болды. Бұл кджеттікті өмірдің өзі ұсынды.
Ыбырай Алтьшсарин 1884 жылы Кдзанда шықкдн “Шари
ат ул-ислам ” атты шағъш еңбегін жазуда өзі аш тырған
азаматтық мектептерде міндетті түрде өтілетін дін сабағында
оқушыларга (кдзақ балаларына) ислам дінінің неіізіі заңдарын
ана тілдерінде түсіндіру макратын көздеген. Ыбырайдьщ өз
сөзімен айткднда, “кәләм шари ат һәм үлкен ғылым кітаптар
ғараб тілінде ж азылулы” болғандықган, оны көп “қара
халық” түсінбейтіндіктен, бірақ “ғарабтан баскд тілмен намаз
оқыгандардың иман болуы да дүрыс” болғандықган, “Ш ари
атул-исламды” жазғанъш білеміз. Зерттеушілердің талдауьша
Караганда, Ыбырай Алтьшсарин осы кітапшасы аркаілы кдзақ
тілінде теология саласында жазуға болатындығьш танытқан,
яғни “ Ш ари ат ул-ислам ны ң” аркауы — қазақтіл і, қазақ
лексикасы мен грамматикасы екенін көрсетеді1
Ал Абайдың 38-сөзін жазудағы мақсаты мұндай нақгы
практикалық болу-болмауы жөнінде өз пікірімізді жоғарыда
айттық. Д егенмен қайткен күнде де “жүрегінің қуаты —
перзенттеріне адам ұғлының мінездері туралы” ойларын
жазуды көздеп, ол әңгім енің негізіне “Алла тағаланы
танымақгы” алады, өйткені “Алланы танымақгық — дүниені
тану, адам өзін тану, адамшылықгы жетілдіру, Алланың бір
с штаты — ғылым-білімді тану” деп бастаған автор әрі карай
“иманның хакңкатын” сөз етеді, Алла тагаланың сегіз сипатын
атайды, ол сипаттарды айырьш білу керек дейді, сол сегіз
сипаттың екеуі — ғылым мен құдіретті түсіндіреді, оларды
кеңінен сөз етеді. Одан әрі карай ислам дінінің дұрыс
түсіңдірілуге тиісті канондарьш “бүл зам анны ң молдалары
мен ишандары өздері дүрыс түсінбейтінін, өзгелерге дүрыс
1 Әбілкасымов Б. X IX ғ. II ж арты сы ндағы қ а зақ ө д е б и тілі.
А лм аты , 1982. 8 7 — 9 2 - 6 6 .
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түсіндірмейтінін айтып, сондықтан олар "хаким атына
дүспан” дей келіп, “құдай тағаланың ниһаятсы з” (шексіз,
өлшеусіз) жолында жүруді өзіне шарт қылған адам ны ң
кдндай кылғанда “таза мұсылман, толық адам” болатынын
айтады. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар.
С он ан қаш п ақ керек: әуелі — наданды қ, екінш ісі —
еріншектік, үшшшісі — залымдықдеп білесің” деп көрсетіп
алып, надандық білім-ғылымның жоқгығынан болатынын,
еріншектіктің дүниедегі күллі өнердің, ал залымдық — адам
б а л асы н ы ң дүш п ан ы ек ен д ігін айтады . О сы ларды ң
барш асын айты п-айты п келіп, бүл үлкен әңгімесін —
көлемді шығармасын: Ж ә, бұл сөзден не ғибратлендік?! —
деп бітіреді, яғни осында айтылғандардан не түйесің, менің
бүл ж а з ғ а н д а р ы м ө з ің е п а й д а л ы (ғи б р а т а л а т ы н ,
ғибратленетін) ой сала ма? — дейді.
“Тындаушымды үқыпсыз қылып тәңірім берген-ді” деп
шағынған Абайдьщ “бүл сөзім де ұғусыз қалды ма, ешкімге
пайдасы жоқ, далаға кеткен сөз болды м а” деген күдігі де
ж оқ емес. М ұның да, біздіндіе, себебі бар. Бұл шығарма
енді “жалпақ жүрткд” — қатардағы қарапайым оқырманға
емес, олардьщ белгілі бір тобьша, яін и мұсылманша оқыған,
ислам діні негіздерімен таныс, оны ң кдғидаларын білетін,
дінге кдтысты араб сөздерін түсінетін, мұсылманша көзі ашық
адамдарға арналған. Сондықтан тілге келгенде аса сезімтал
Абай бүл шығарманың ұсынылу мәнері (стилі) өзгеше болуы
тиіс екенін жақсы аңгарган да өзге “Сөздерінен” бөлекшелеу
етіп жазған. Осы “бөлекшелігім” түсініксіз болып ш ықгы
ма деп кдуіптенуі, әрине, занды еді.
Абайдьщ теологиялық әдебиет үлгісіне жатаіъш 38-сөзінің
публицистикалық немесе ғылыми очерк стиліндегі өзге
шығармаларынан ерекшеленетін белгілерін көрсетуге болады.
Ж аңа жанрдьщ өзіне тән стильдік көрсеткіштері болуға тиісті
екендігі даусыз. Ол көрсеткіштер, негізінен, мьшалар деп
табамыз. Алдымен, мұнда теологиялық әдебиеттің арабша
терминдері мен баскд да сөздері аударылмай келтірілген. Абай
ж инағының 1940 жылғы басылымында осы ш ығармада
кездесетін 179 араб сөзіне түсініктеме берілген болса, 1957
жылғы басылымда олардың саны 187-ге шығыпты.
Кейбіреулерінің казақша баламасьш табугә болатындығына
кдрамастан, оларды арабша келгіру стиль талабынан іиығып
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тұр. Мысалы, кәмәләт дегенді жетілу, толығу цеп, иғтиқат
дегенді сену, нану деп, хаят деген терминнің орньша тіршілік,
өмір деп, ағламланған деудің орны на анық, белгілі болған
деп аудару, сөз жоқ, Абайдай зергердің қолынан келген болар
еді, бірақ оларды сол арабша түрінде алу — дін сөзін сөйлеудің
өзіндік талабы (нормасы) болу керек деген принциптен
шығып тұр деп түйеміз. Бұл шығарманьщ тексінде тіш і жеке
сөздер ғана емес, арабша тұгас блоктардың: сөз тіркестершің,
күрделі атауларды ң, цитаталарды ң, кейбір хадис, аят
аттары ны ң қолданы луы да осы п р и н ц и п ке бағынған.
М ы салы : С із “әм ән т ү биллаһи к ә м ә һ у а би әсмайһи
уасифатиһи "дедіңіз... Пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа
саллалаһү ғалайһи уәсәләм оның тарапынан елші екеңдігіне
иландық...
Діни әдебиет стилінің екінші бір белгісі — бұл шығармада
автор арагідік ортаазиялық жазба дәстүр — шағатай тілінің
морфологиялық, лексикалық, орфографиялық нормаларын
қолданы п қояды. Олар ләкин, у а ләкин, бірлән, қадар, уа,
һәм аның үшін (өйткені дегеннің орнына) деген шылаулар,
олу (болу дегеннің орнына), әзәли (әуелден дегеннің орнына),
әдәби (м әңгі деудің орны на) сияқгы тұлгалар, өткен ш ақ
есімшенің -мыш жұрнақгы түрі (жазылмыш, айтылмыштар) ,
III ж ақга етістікке -лар жалғауын қосу (кетселер де керек,
алмадылар), -дүр формантын қоддану (бәлки ғадаләт барша
езгуліктің анасы дүр), тшті үшіндән (үшеуінен) сияқгы қазақы
емес тұлғалар мен шәкіртлік, перзентлер, сафлық, ғибратлендік
деген сияқты қосымшалардың кдзақ тілінің үндестік заңына
б а ғ ы н д ы р ы л м а й ж азы л у ы — о с ы л а р д ы ң б а р л ы ғы
“шағатайлық” элементтер болса, бұлардьщ 38-сөзде ара-тұра
бой көрсетіп қалуы — тағы да стиль мүддесін көздеуге
байланысты. Сонымен кдтар бұл орайда осы стильдің шагатай
іілінде едәуір қалыптасып, қолданылып келгенін Абай көрмей
кете алмады.
Алайда проза саласы нда өзге ш ы ғарм алардан едәуір
оқш ау тұрған бұл туы нды сы ны ң д а “тө сегі” , “сүйегі”—
қ а за қ т іл і, ш ы ғарма мазмұны н баяндау қазақты ң ұлтты қ
әдеби тілінде берілгенін баса айту керек. Өзге “ С өздері”
сияқгы бастан-аяқ таза кдзақ тілінде ұсынбай, ар-тұра түркі
ж азба дүниесінің осы жанрдағы тілдік-стильдік дәстүрін
сақгауы, яғни “кітаби тілдік” элементтерді қосып отыруы,
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әсіресе лексикасы нда ислам дінінің ии есі” — араб тіліне
и ек артуы — заңды құбылыс деп қараймыз. Бұл жерде де
Абай жазушылық шеберлік көрсеткен.
Егер кдзіргі кезде казақтілінде теологиялық, діни әдебиет
стилі жасалатын болса (жасалуы керек қой), әрине, дөл
Абайша болмағанмен, оны ң кейбір приндиптерін ұстануға
болар еді. Мысалы, кейбір діни терминдерді аудармай алу,
хадис, аяттарды әуелі араб тілінде келтіру (одан кейін, әрине,
қазакдіа аударьш түсіндіру), түркі діни әдебиет дәстүрінде
кдлыптаскдн кейбір формулаларды сақгау сиякгы нормалар
орьш алар ма еді деп ойлаймыз.
Ең алдымен, Ыбырай мен Абай кдзақ тілінде теологиялық
әдебиепі дүниеге келтірудің бастамасьш көрсетгі, ислам діні
негіздерін, мазмұнын, кдғидаларьш кдзақціа айгуга, тусіндіруге
әбден болатыньш танытты. Міне, 38-сөз деп аталған орны
ерекше шығарманың стильдік, іілдік сыр-сипаты осындай.
Еңді Абайдьщ прозалық шығармаларыньщ ішінде жанры
ж ағы нан бөлек таны латы н екінш і туындысы — тарих
тақырыбьш ажазылған соңғы 46-шығармасы. Ол “С өз” деп
нөмірлеп көрсетілмей, “ Біраз сөз қазақгы ң түбі кдйдан
шықкдны туралы” деген атпен басыльш жүр. Бұл жазба —
кдзақтың ұлтты қ ж аңа әдеби тіліндегі тарихи очерктің
алғашқы улгісінің бірі. Әрине, бүл шыгарма терминологиясы
жағынан дәл қазіргі тарихтық ғылыми еңбектермен бірдей
түсе алмайды, бірақ баяндау стилі жағынан білім-танымдық
мақсат көздеп, көпш ілік оқырманға арнай жазылған нағыз
очерк. Бұп тексте тарихи окңғаларды баяндауда қодцанылатьш
кейбір тілдік-грамматикалық құралдар орынды келтірілген.
Мысалы, баяндау желісін жалғастыратын сол, ол, бүл сияқгы
еслмдіктер (сол арабтар... сол он екі кісінің бірі... ол Шағатай
нәсілінің үлкен ханы т. т.) жиі жұмсалады, сон дай -ақ өткен
тарихты баяндау болғандықтан, етістікгер негізінен өткен
ш а қ тұлгалары нда келтірілген: есептеп жүріпті, жат
көрініпті, айтқан екен... жүре береді екен... т. т.). Тарихты
баяндауда автордың үзілді-кесілді айтпай, кейде ш амамен
болжалдап айтатыны да болады, сонды қтан осы реңкті
білдіретін тұлғаларды да тарихшы Абай дәл тапқан (түрған
кезі болса керек... хан аталмак, себебі де сол болса керек...
тауларды мекен кылса керек...).
Әр шыгарманың такырыбы мен жанрына карай сөз саптауы
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(стилі) бір-бірінен өзгеше болып келуге тиісті екещцгін Абай
бұл жерде де тап басқан. Сірә, ол П уш киннің проза тіліне
көзқарасы туралы айткдндарын оқыды ма, ж оқ па (“У нас
употребляю т прозу как стихотворство... для приятного
проявлен и я ф орм ... П роза не мож ет довольствоваться
блестящ им и играми воображ ения и гарм онии... Слово
“прозаический” должно совмещать понятия “спокойны й,
умный, рассудительный” дегендерін), бірақ ол да, Пушкин
сияқгы, өлең сөз бен қара сөздің тілдік-көркемдік тұрғыдан
ай ы рм асы болаты ны н п р и н ц и п етіп ұстаған. Ә сіресе
т е о л о г и я л ы қ т р а к т а т т а р м ен т а р и х и о ч е р к си я қ ты
“м етаф и зи к ал ы қ” ш ы ғарм аларды ң тілін “өлең детп ей ”
(поэтизацияламай), айшықгы сөздермен ажарламай, әр сөзге
нақгы мағьша беріп, анық, айқын етіп жазуды Абай да жақсы
сезгенін оньгң біз талдаған сощ ы екі шыгармасы дәлел бола
алады. Бұл тұста Абайдың тілдің функционалдық стильдерін,
яғни әдебиеттің өрбір ж анры на лай ы қ қолданылу м әнерін
аңгарған шеберлігін танимыз.
Шеберлік, көркемдік сияқгы, Абайдьщ тіліндегі кестенің
бізі, өткірдің жүзімен салынған сөз өрнекгерінің бір накщны.
М іне, поэзиясы мен прозасы нда осы ндай ш еберлік пен
көркемдік көрсеткен үлы Абайдың поэтикалых, сөз кестесі,
толғауы тоқсан қызыл тілінің өрнегі осындай.

АБАЙ ТІЛІНІҢ ТАҒЫЛЫМЫ
А б а й д ы ң іс т е п к етк ен қы зм еті —
ө д е б и е т ім ізг е асы л іргетас.
(Е к еу, я ғ н и Ж. Аймауытов пен М. Әуезов)

Абайды қазақ көркем сөзі мен әдеби тілінің жаңа кезеңін
бастаушы, оларды жаңа сапаға көтеруші, сөз өрнегінің соны
үлгілерін ұсынушы деп танығанда, сол жаңалықтардың, сол
үлгі-қалы птарды ң әрі қарай ж алғасуы н іздейм із. Егер
ж алғаспаса, ол ж аңа кезең, ж аңа сапа, ж аң а өрн ек болып
саналм ай, дүниеге б ір -ақ рет келіп, түйы қталы п кдлған
ф еном ендік күбылыс болып табылар еді.
А байды ұлы д еп тан ы ты п о ты р ған белгі — о н ы ң
поэтикалықдәстүрінің, рухани кдзынасыньщ, көркем тілінің
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жалғастық тапкдндығынан, өзінен кейінгілерге үлгі-эталон
болғандығынан көрінеді. Бүл ж айы нда жиі айтылып, көп
жазылып келеді. Дегенмен бұл конц епцияны жоғарғы
талдауларымыз бен түйіндерімізге ж анасты ра дәлелдей
түспекпіз. Осы мақсатпен үлы Абайдың ізбасары Ш әкәрім
Құдайбердіүлы ны ң тіл өрнегін е үңілсек. Ш әкәр ім —
Абайдың азам атты қ ар-ұж даны м ен ақы н ды қ талантын
тамаш а танып, өте жоғары бағалаған, бағалай отырып үлгі
түткдн адам. Ол өлендерінде Абай есімін бір емес, бірнеше
рет атайды. “Ж астарға” деген өлеңінде:
С ақ болалық, бір шоқып, бір қаралық,
Қарауылдар мезгіл ғой, тұр, қаралық!
Жүз айткднмен, өзгенің бәрі надан,
Ж альш алық Абайға, жүр, баралық!
Білімді сол кісіден үйренелік,
“Әдейі іздеп біз келдік сізге” делік,
“Өмір зая болмастық өнер үйрет,
Ақылынды аяма бізге” делік, —
деп, Абайды ұстаз тұтуға жастарды шақырады. Ол “мыңмен
жалғыз алыскдн”, “өзі ермей, ерік бермей қор еткен жүртын”
айтқан, “сөзді үғарлық бозбаланы көре алмай, үзілмес
үм ітп ен ен бос қу ар ған ” А байды д а ж ақсы тан и д ы .
Сондықган:
Бүл Абай саудагер ғой ақыл саткдн,
Әр түрлі асылы көп өтпей жатқан.
Тегін білсең, аласың, бос береді,
Түтасьшан ешкім ж оқ мұны тапқан, —
деп шындықгы айтады. Абайды Ш әкәрім барлық тұрғыдан
ұсгаз түтады:
Сөзбен де, өлеңмен де сабақ беріп,
Алсьш деп керекгісін өзі теріп, —
деп, өзінің алдына ұстазынан өзіне керекгіні алу мақсатын
қойғанын біддіреді. Сөз өнеріндегі керегін теріп алады. Алады
да, жа раткднд арын ұстазышпа халқына ұсынады.
Ш әкәрім есімі ақталып, кдлдырған мол мүрасын қалы ң
жүртшылықкд ұсынылғалы 4—5 жылдың жүзі болғанымен,
Ш әкәрім шығармаларының тілін сөз етуге алғашқы күндерден
бастап кірісе алмаганымыздың дәлелді себебі бар. Ең аддымен,
белгілі бір кзламгердің көркем тілін талдаудың негізгі макраты
ондағы көріктеу құралдарын: эпитет, метафора, метанимия
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т. с. сияқтыларды тауып көрсетіп беру емес, бұндай жұмыс,
біріншіден, ғылыми зерттеу емес, дерекнаме ғана болар еді,
екіншіден, көркем шығарма, әсіресе поэзия болған ды қтан,
көріктеу элементтері ақын -жазушьшьщ кдй-қайсысынан да
мольшан табылары даусыз, сондықган оларды тауьш тіркеп,
не ерекшелік, не жаңалық деп тану әрдайым ғылыми ізденіс
болып шыкцайды. Осы себептен суреткердің тіл көркемдігін
көрсетуде оны ң әсемдік әлемін танытатъш көркемдеуіш бейнелеуіш құралдарды пайдалану тәсілдерін, алдындағы
үлгілерін, қайнар көзін, әрі қарай ұласуьш таны п-таныту
дегендей мәселе қырларын (аспектілерін) нысанаға алу кджет
болмак,
Ал Ш әкәрімнің көркемдік өрнегін, я ін и поэтикалық тілін
Абайдың сөз кестесімен үцггастырмай әңгімелеу мұмкін емес,
өйткені Ш әкәрім — Абайдың поэтикалы қ мекгебінің өкілі,
жалғастырушысы. Демек, Ш әкәрім тілін сөз етпес бүрын
Абайдьщ тілдік поэтикасын ж ан-ж ақты талдап, таньш алу
қ а ж е т б о л д ы . Ү лы а қ ы н н ы ң п о э т и к а л ы қ ө р е с ін
л и н гво сти л и сти кал ы қ түрғы дан ж үйелі түрде арнайы
зерттеген м онограф иялы қ еңбектер болмай келді. Әрине,
А байдың тілі деген тақы ры п мүлде сөз болмады деуге
болмайды, бірақ бүл тақырыптағы ізденістер Абайдьщ кдзақ
әдеби тілінің даму барысында алган орны, аткдрган қызметі,
ақ ы н өлендеріндегі көріктеу қүралдарының көрінісі, бұл
орайда оньщ қоскдн жаңалықгары мен өзгерісгері деген сиякцы
мәселелерге арнадды. Осы кдзына мен жаңалықгардьщ тілдік
негізін (механизмін) танытуды кешеуілдетіп келе жаткдн
ж ай ы м ы з болды. Л и н гви сти кал ы қ сти ли сти ка (тілдік
с т и л и с т и к а , л и н г в о с т и л и с т и к а ) д е г е н ім із ө р түрлі
эмоционалды қ, экспрессивтік қосымш а мағыналарды
білдірудегі тілдік кұбылыстарды зерттейтін ғылым саласы
болса, осы сала бойьш ш а Абай тілі кеңінен әңгіме өзегіне
айналм ай келгені мәлім. Көрсетілген талапты көздейтін
жүмыс енді жазылып отырғандықган, белгілі бір шамада
Ш әкәрім тілін де сөз етуге мүмкіндік алдық. Әрине, бұл
ізденістеріміз Ш әкәрімдей зор суреткердің тілін түтастай
алып, жан-жақты талдау емес, өйткені әрі ақын, әрі прозаик
жазушы, әрі публицист, әрі тарихшы, философ ғалым
Ш әкәрім
мүрасының стильдік-ж анрлы қ өрісінің кең
екендігі, оны ң тілдік-көркемдік тәсілдерді саналы түрде
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қолданып, өзіндік ізденістерге барғандығы, қаламына тән
ерекшелікгердің молдығы мен әр алуандығы — осылардың
баршасы бұл тақырыпты өз алдына бөлек арнайы зерттеуді
кджет етеді.
Біз бұл жерде Абай мен Ш әкәрім поэзиясьш ы ң көркем
тіліндегі іліхтестіктің бірнеше сәттерін ғана талдамақпыз.
Ш әкәрім де, ұлы ұстазы сияқгы, ең алдымен, кдзақгың кұиггі
дамыган байырғы поэтикалық мекгебінен, поэтикалық тілінен
н әр алған, сол тілдің бай мүрасын: образдар дүниесін, сол
образдарды беретін сөздер мен фразеологизмдерді орынды
әрі молынан пайдаланган. Үстазы Абай:
Шортанбай, Дулат пенен Бұкдр жырау,
Сөздері бары жамау, көбі құрау,1 —
деп сынаса да, шәкірті Ш әкәрім:
Сыпыражырау, Шортанбай,
Үмбетай мен Марабай
Алды-артына кдрамай,
Соқкднда жырды суылдап,
Ж ел жетпейтін кұландар, —
деп, оларды кдзақ поэзиясы ны ң ең ірі өкілдері ретінде
таниды. Бұл жерде ш әкірті үстазымен сыпайы түрде пікір
са й ы сы н а бары п тұ р -ау дей м із. А бай Б үқар, Дулат,
Ш ортан б ай л ар д ы сы н аған д а, сір ә, о л ар д ы ң ш ы ғарм аш ы лығы нан біркелкі тұтастықты , төм еннен жоғары
көтерілеіін жүйеліліхті көре алмай, “сөздері жамау, күрау”
д есе, ш ә к ір т і бұл “к е д ір -б ү д ы р д ы ң ” сы р ы н ө зін ш е
дәлелдейді:
Ескі жырдың ұйкдсы
Бірі қысқа, бірі ұзын.
Буындары бүзы қдеп,
Біз баспаймыз ол ізін.
Неге бүлай айтты деп,
Сынамаймыз негізін.
Ойлай келсең ескі жыр
Салады түлпар жүрісін,

1 Өлеңнің бұл тармағын кейбір басылымдарда “бәрі жамау, бөрі күрау”
д е п , ен ді біркдтарында “бірі жамау, бірі күрау” болы п жазы п жур. Ал
1905 жьшғы М үрсейіт қолжазбасында: Ө леңі бары жамау, көбі құрау”
деп жазылған. Біз осы вариантты дүры с болар дей м із.
188

Міне, байкд мүнысын.
Кейде жорға, кейде жел,
Бұлдыр кэғып, асар бел.
Кейде арындап, кейде шап,
Адымын алыс құлашта,
Алады кейде тынысты,
Солғындатып жүрісті,
Осындай жырды ұнандар! —
дей келіп, бұрынғы акьш-жыраулардың өлең-жырларына:
Сырьша баға берсеңіз,
Таңғаларлық ісі бар,
Көңілді тартар кұші бар,
Асықпай тыңдап шыдандар, —
дейді. Осы арқы лы өзін е дей ін гі қ а за қ п о эзи ясы н ы ң
көркемдік әлемін мойындайды. Мойындайды да кдбылдайды.
Ш әкәрім тілшдегі қасықтай қар, тобыщпай ток, көз тойып,
көңіл толу, мінсіз бак, сансыз дәулет, жүзі бар айдай, мінезі
майдай, дариядай мол акіыл, сүр жыландай сусылдау, нощпалы
баск;а бір өлім, көз алартып, күресін адырайту сиякты образдар
мен оларды беріп тұрган сөз кестелері кэзақгың көркем тіліне
бұры ннан кән ігі дүниелер. Бұлар Ш әкәр ім н ің ай тпак
ойларының, поэтикалық идеясының тірегі, негізі. Мысалы,
ақы н ны ң “Өлімнің хақ екенін көрсең д е ” деп басталатын
шағын өлеңіндегі сөз өрнегі түгелімен бүрыннан кдлыптаскдн
образдар дүниесімен кеж ен:
Өлімнің х а қ екенін көрсең де,
Өлместей омыраулап шатасың.
Дозақгың барьш біліп жүрсең де,
Күнәға әлің келсе батасың...
Алланың адал ризыгын ж есең де,
Арамды әдейііздеп татасың...
Алланың а қ өлімі келгенде,
Амалсыз к,ара тастай катасың...
Сырт қарағанда өлең тілінде жарқыраған әш екей сөздер
де, көзге ұратын тосын қолданыстар да жоқ, бірақ ақы нны ң
айтпағы — “біле тұрып, күнәға батпа, дұрыс емесін білген
соң, бұрыстыққа барм а” деген идеяны оқы рм аны на оны ң
құлағы қаны қкдн, тілі ж атты ққан сөз бояуларымен әсерлі
етіп, әдем і ж еткізген.
Алайда бұдан Ш әкәрім тілінде ешбір жаңалықжоқ, ізденіс
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ж оқ деген тұжырым шықпайды. Керісінше, көнігі фонда
Ш әкәрімнің Абайша тапқан соны дүниесі көріне түседі.
А б ай т іл ін ің ө з ін е д е й ін г і қ а з а қ к ө р к е м с ө з і
поэтикасы н ан ерекш еленетін бірнеш е тұстары барын
айттық. С оларды ң бірі — А байдың өз қолтаңбасы ны ң
(ш ы ғарм аш ы лы қ контексін ің) айқы н көрінуі болса, бұл
ерекш елікгі таны таты н белгілердің бірі — поэзия тілінде
соны сөз-образдардың молынан орын алуы. Соны образдар
жасауда А бай ж анданды рған тәсілдердің бірі — мағы на
жағынан бір-біріне жанаспайтын сөздерді тіркестіру екенін
көрсеттік, осы амал Ш әкәрім де де кеңінен қолданылған.
Мысалы, оньщ:
Улы жүрек, долы тіл сөйлеп отыр,
Ы за қы сы п, тісімді байлаулымын, —
деген өлең жолдарындағы улы жүрек, долы тіл, тіс байлау
деген тір кестер м ағы н ал ар ы ж уы сп ай ты н сөздерден
жасалған: улы болатын тамақ, ішімдік, дәрі сияқгы нақгы
заттар, ал жүрек сөзіне тіркескенде, улы ком поненті
мағынасын ауыстырып, “әділетсіздік көрген, ызаға толы ”
деген ұғымға и е болы п тұр, долы тіл де сондай: долы
болаты н нақты адам болса к е р ек (долы қатын деген
сияқгы), ал адамның өзі емес, тілін долы деп бейнелегенде
ж әне тісімді байлаулымын дегенінде тағы да жанаспайтын
сөздердің тіркесуінен ж аңа ұшқын — тьщ экспрессия пайда
болып тұр. Тагы бір өлеңінде Ш әкәрім :
Қайсыбірі қайғы айтып,
Үм іт т ің үйін қүлатты, —
дейді. Үй — нақгы зат атауы, үміт — дерексіз есім. Деректі,
дерексіз есім атаулары тіркеспеуге тиісті, ақын осы “заңсыз
тіркес” арқылы ж аңа ассоциация туғызып тұр, оны ң үстіне
осы үйді күлатып, бұл тың образды одан сайын күшейткен.
Бүрьшғы “үміт үзілу” деген образды үміттің үйін қүлатты
деп ж аңаш а ұсынуы — Абай үлгісі.
Еріксіз м аған ел жапты Болы ст ы қт ы ң тоқымын —
дегеніңде де “өз еркімсіз ел мені болыс етіп қойды ” деген
идеяны “ ел маған болы стықты ң тоқы мы н еріксіз ж апты ”
деп, әсерлі, әсем образ ж асаган. Тоқы м атқа ж абы лады ,
адамға ж абы лм айды , бұл — бір м ағы н алы қ кереғарлы қ
болса, болыстың токрімы дегенде тоқым сөзі м ағы на
а)пыстырып, “ ә к ім ш іл ік ” деген үғымдағы м етаф о р аға
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айналы п түр. Бұл мысалдардың моделі Абайдың күлкінің
ерні, үміттің аты, көңілдің жайлауы, акъілдың көзі немесе
үрпейген жүрек, нүрлы аіфіл деген сишды кодданысгарында жатыр.
Осы кдтарда: талапка нокупа тагу (Талап деген бір жүйрік
тұлпар сынды, Бабьш таппай мінгенді қылар жынды. Ынсап,
рақым, ар, ұят, сабыр, сақтық — Талапқа алты түрлі нокупа
такщык), айла жамылу (Ар кетіп, айла жамылдым), ғылымнан
жалаңаш болу (Бұтасыз біткен шоқыдай, Ғылымнан едім
ж алаңаш ), нокупасыз ой, бояулы дін (Ноқт асыз оймен
тексердім, Бояулы діннен сескендім), ұяттан жүген үстау
(Ынсап, рақым, үяттан жүген үстап, Өзіміз ең түбінде кдйда
бардық), өлеңнің жесір болуы (Ж иырма үш жасымда Бұл
өлең жазылған. Басында табылмай Өзіне лайық ән, Мұңлы,
күйсіз жесір боп жатыр еді, Мінеки, ойланып өз әні табылған)
сияқгы образдарды көре аламыз.
Абайдың қолтаңбасында кейіптеу амалы көзге түседі.
Әрине, бұл мүлде тың тәсіл емес, дегенмен ол жаңа образдар
жасауда ұлы ақынның шебер қолданған құралдарының бірі.
Мысалы, қысты —а қ сакдлды кәрі шал деп, күнді —күйеу,
жерді —кдлындық деп, адам кеш ііне келтіріп бейнелеуінің
әсері Ш әкәрімге: Күн батып жоғалды Нүрыңнан үялып.
Жүлдыз бен ай қалды Сәулеңнен нәр алып. Жетіқаракщы
айналып сені іздеп жүр. Бәрі де сені ойлап, Mac болып сандалып —
деп сұлуды суреттеуіне, немесе: Тойга келген т аң желі
сыбырласып - деген сиякхы өлең жолдарында күн, ай, жұлдыз,
желдерді адамша ұялттырып, мае қылдырып, сыбырлатып
қоюына жол берген.
Ш әкәрімнен, Абай сияқты, образдар дүниесін теңеу,
ш ендестіру арқы лы беруде де жасалу моделі бұрынғы
болғанымен, күгпеген соны қолданыстарды табамыз. Мысалы,
Ш әкәрімде өлең — әскер (Әскерім — өлеңім мен сөздерім),
ән — өлиіеуіш, ашу — келіншек, ынсап — кәрі адам, өлең —
күміс, қағазы — жолдасы, қаламы — сырласы, сөз сөйлеу — ер
Косу (Ер косканға үксайды сөз сөйлемек) тәрізді мысалдар
ақынның образдар дүниесіне ты ң үлгілер енгізіп тұр.
Абайдың ш ы ғармаш ы лы қ контексінен оры н алған
құбылыстың ж әне бірі — мағынасында жағымсыз реңк бар
сөздерді, әсіресе етістіктерді экспрессоид етіп жиі қолдануы
көзге түссе, бұл амалды Ш әкәрім де жалғастырады. Мысалы,
ұстазы болыс пен пысықтардың, керім-кербездердің, бойы
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былғаң, сөзі жылмаңдардың, білімсіз надандардың портретін
беруце далпылдап, жалпылдап, баркрілдап, тарқылдап сияқгы
сөздерді қолданса, шәкіріі де кқлжындіыл, іфілжаіфастарды
суреттеген өлеңінде ыржакта, жыртакща, бүлтылда,
жыппылда, арсылда, жырқылда, тыркрілда сөздерін бір жерде
шоғырлап келтіріп, олардың жағымсыз экспрессиясынан
өткір образдар жасаған. “С әнқойлар” деген өлеңінде де
аталған қоғам топтарыньщ іиедірейіп, шекиіп, қасын керіп,
бүлықсып, қылықсып деп суреттелуі тегін емес. Мұндагы
ж ағымсы з
бояулы
етістіктер
қылжақбастар мен
сәнқойларды экспрессиялы сөздермен “сіл е тіп салган”
Образдьщ эстетикалы қ өрісін кеңейтуде Абай тосын
эпитеттерді қолдануцы жүйелі тәсілге айналдырса, Ш әкәрім
мұны да іліп әкетеді. Жоғарьща аталған ноқтасыз ой, бояулы
дін, улы жүрек, долы тіл дегендері сияқгы, жүрек, тіл, көңіл,
ой сөздерінің эпитеттерін сан құбылтып отырады. Мысалы,
толқынды көңіл, өлген көңіл, жаралы жүрек, от жүрек,
аптыккан жүрек, жарық жүрек, таза жүрек, ақжүрек, жылы
жүрек т. т.
Ж оғарыда айттық, Абай шығармашылығының негізгі
обьекгісі — адам, оның ішкі жан дүниесі. Соңдықган ол жүрек,
көңіл, ой деген сөздерді адамның символы етіп алып, оларға
“жан бітіріп”, көп өлендерін соларга карата айгады. Шәкәрімде
де бұл атаулар — автордың жан сарайының көрсеткіштері.
Сондьіқган бұлар кдратпа сөз болып келеді. Мысалы: Шошыма,
ойым, ш ош ыма ... Кджыма, ойым кджыма ... Ш арлайсың,
ойым, шарлайсың, Алыстан мені барлайсың... Қой, жүрегім,
КЭЙғырма...
Абайга дейінгі кдзақ ақьш-жырауларыньщ бөгде тілдік
сөздерді образ үшін жұмсаулары кемде-кем болатьш. Ал Абай
перизат, айдаһар, дүлдүл сияқгы шығыс сөздерін, единица,
нөл сияқгы орыс сөздерін тура мағынасында емес, ауыспалы
мағынада алып, образ жасаіанын білеміз: перизат — Татьяна
Ларинаны сипаттайтьш образ, айда hap —Кавказдағы Терек
өзені толқынының образы, единица — басшмның, нөл — сол
б асш ы н ы ң со ң ы н ан еріп, ай тқан ы н істей тін қалы ң
көіш ілікгің, тііггі дәлірек танысақ, бастаушысыз әлеуметтік
іс-әрекеттерге бара алмайтын тобырдың образы.
Абайдың бұл қолтаңбалық ерекшеліііне Ш әкәрім мықгап
ден қойған. Ш әкәрім тілінде Абайга Караганда орыс сөздерінің
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қолданылуы әлдекдйда м олы ры қ орын алған. О лардың
бірқатары ө зд ер ін ің тура атауы ш ты қ м ағы н алары н да
жұмсалса, енді бірсыпырасы образ ұшін алынған. М ысалы,
пароход, переводчик, аэроплан, телефон, граммафон, радио,
элект р, магнит , хроноскоп, секунд, минут, заседатель,
фанатик, психолог, конвой, секретарь, повестка, университет,
вокзал, апелляция, спирт, гипноз, телепат, лунатик сияқгы сөздер
өздерінің номинативтгік тура мағыналарында жұмсалса, перевод
малтасын ездім, банкрот боп күйреді, сен ферзімсің, мен жаяу,
Кдйтсем ұгам ойбай-ау. Торге барсам, мен таяу, Қылмыс па
екен ханды мат — деген өлең жолдарындағы көрсетілген бөгде
сөздер образ жасауға кдтысыптүр.
Бұры нғы қ а за қ өлең -ж ы рлары м ен салы сты рғанда,
Ш әкәрім поэзиясында көзге түсетін ең үлкен ерекшелік өлең
архитектоникасы м ен өлеңнің ы рғақты қ-әуендік бітімінде
көрінеді. Абай мен Ш әкәрім поэзиясыньщ арасындағы ұлкен
іліктесіікте осында, дәлірек айтсақ, өлең кұрауда кдзақкөркем
сөз тәж ірибесінде бүры н-сонды болып көрм еген, Абай
ұсынған жаңа тәсілдерді (тәргіптерді) Ш әкәрімнің де саналы,
сауатты түрде қабыл алуында.
Ілгергі тарауларда айтылды, архитектоника дегенім із
ш ығарманың, айталық өлеңнің, композициялық күрылымы,
екінші сөзбен айтсақ, шығарма қүрылымының сыртқы ттітітіні
ж ән е оны құрайты н бөліктердің бір-бірім ен байланысуы.
А бай қ а за қ ө л ең ін ің сы ртқы құры лы м ы на мүлде ты ң
ж аңалы қтар әкелді, бүл ретте қазақ поэзиясы н жоғары
сатыдағы ж азба әдебиет кдтарына қосты. Үлы жаңашылдьщ
бүл еңбегін үсгіміздеіі ғасырдьщ басында Әлихан Бөкейханов,
Ахмет Байтұрсыновтар тұңғыш рет таны п, атаған болатын.
Одан кейін Абайдың ақы нды қ шеберлігін арнайы зерттеген
Кджым Жүмалиев пен кдзақөлеңі қүрылысьш ғылыми негізде
таддаған Зэки Ахметов Абай өлендерінің архитектоникасын
кеңінен сөз етті.
Абай ең алдымен өлеңнің қүрылымдық бөліктерінің жаңа
түрлерін енгізді. Әдетте өлендер ш умақгы, ш умақсыз ж әне
шоғырлы (тирадалы) болып келеді. Абайға дейінгі кдзақгың
ш умақгы өлендері негізінен бір түрде: төрт тарм ақгы ааба
ұйқасты болы п келетін 11 буынды, кейде 7-8 буынды
туы нды лар болы п кездесетін болса, ш умақсы з өлеңдерге
көбінесе 7-8 буынды жырлар мен кейде 11 буынды өлендер
13— 97 .»
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ж ататы н. Зерттеуш ілер (3.А хметов) қазақты ң эп осты қ
жырларында шоғырларға бөлінген түрі де бар дегенді айтады
(шоғыр немесе тирада деп өлең-жырдың бір үйқаспен келген,
бір тақырыпты дәлірек айтсақ, минитақырыпты сөз ететін,
төрт-бестен бастап, одан да көп болып келген тармақгарды
атаңцы).
Абай ш умақты өлеңдер м ен ш оғырлы құрылымдарды
түрлендірді, атап айікздца, 8 тармақгы (“Сегізаяқ”), 6 тармақгы
(“Қ ор бодды ж аны м ”, “Бай сейілді”, т. б.), 7 тармақгы
(“Сен мені не етесің”, “Ага-анага көзкуаныш ”), 9 тармақгы
(“Тайға м індік”), 14 тармақгы (“Қ аты ны мен М асақбай”)
шумақгардан тұратын өлең кұрылымдарьш ұсынды. Бүлардың
ішінде 6 тармақгы өлеңдерінің өзі кұрылымы, интонациясы,
өлш ем і, ұйқасы ж ағы нан бірнеш е түрлі болы п келеді.
М ысалы, алты тармақгы “Қор бодды ж аны м”, “Куаты оттай
бұрқырап” деп басталатын өлендері мен “Бай сейілді”, “Ем
таба алмай”, “Кешегі Оспан”, “Бойы бүлғаң” деп басталатын
өлеңдерінің құрылымдары бірдей емес: “Қор болды жаным”
өлеңінің үйқас суреті аб аб вв, өлшемі 57 57 66, я ш и 1 ж әне
3-тармақгар бес буынды, 2 ж әне 4-тармақтар жеті буынды,
5-6-тарм ақгар алты буынды болы п келген, алдыңғы торт
тарм ақ ш алыс ұйкдспен берілген. “Б ай сей ілді” өлеңінің
ұйқас суреті бұдан өзгеш е: аа б вв б, өлш ем і де басқаш а:
44 7 44 7. А лты-аяқтарды ң тағы бірі — “ Куаты оттай
бұрқырап” деп басталатын өлеңі үйкдсы мен өлшемі жағьшан
алдыңғы екеуінен де бөлек тұрады: өлш ем ж ағы нан буын
сандары: 7777 66, ягаи аддыңғы төрт жол ж еті буы ннан,
сощ ы екі жол алты буыннан күралған. Демек, бір шумақгағы
тар м ақ тар д ы ң сан ы алтау б олы п құ ры л ған өл ең д ер
болғаны мен, бұлардың әрқайсы сы н құрылымы ж ағынан
бұры н қ а за қ п о эзи ясы н ан мүлде оры н алм аған ж аңа
архитектоника деп тану керек болады.
Сөйтіп, Абай қазақ өлеңінің бұрынғы төрт тарм ақгы
шумақгардан түратын түрлерінен баскд, тармақ саны жаіынан
тағы да бес түрін енгізген екен ж әне оларды ң өлш емдік,
ы р ғақты қ , әу ен д ік ө р н егін құбы лты п , әр түрлі етіп
ұсы нғаны н көрем із. Осы арқылы А бай өлең құры лымы н
турлендірудің жолын ашты, үпгісін салды. Үлы жаңашылдың
бұл “ұсы ны сы н” ш әкірттерінін іш інде бірден қабы лдап,
амадды әрі қарай ж алғасты рған, ж алғасты ра оты ры п, бұл
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орайда ұстазынан асып түспегенмен, кдлыспаған Ш әкәрім
бодцы деп батыл айта аламыз.
Ең алды мен, Ш әкәрім сегізаяқгы , яғни сегіз тарм ақгы
(жолды) құрылымды қолданды. Сегізаяқгың Абай келтірген
өлш ем ін ж әне ұйкдс суретін сақгап, Ш әкәрім “Ж асты қ
туралы ” ж әне “К әрілік туралы ” деген екі өлеңін ж азған.
М ысалы, “Ж асты қ туралы” өлеңінің 1-шумағы мынадай:
Гауһардай көзі,
Бұлбұлдай сөзі
Ж аннан аскдн бір пері.
Ж үзі бар айдай,
М інезі маңцай,
Өзгеден арты қ сол жері.
Дариядай ақыл мол еді,
Ж ан ғашығым сол еді.
Бұл ш умақгы ң тарм ақ саны, буын өлш емі, ұйкдс суреті
дәл Абайдың “Сегізаяғындағыдай” Көрсетілген екі өлеңінен
басқа тағы бір өлеңін (“ Ш ын сы ры м ”) Ш әкәрім сегіз
тармақгы құрылыммен береді, бірақ мүнъщ ұйкдс суреті мен
өлш ем сандары (буын сандары) Абай ұсынған сегізаяқтан
мүлде басқаш а. Бұл өленде сегіз тарм ақгы ң барлығы д а 6
буынды өлшеммен келген, ал ұйкдсы аб в бг д еб тәртібімен
қиы сты ры лған, яғни 2, 4, 8-тарм ақгар ғана үйкдсады, ал
классикалы қ (абайлык) сегізаяқга ұйқас формуласы аа б вв б
гг болы п келетінін ескерсек, Ш өкөрім нің “ Ш ы н сы ры м ”
өлеңіндегі сегізаяғы мүлде жаңа ырғақ, ж аңа құрылым екені
көрінеді.
А қ ы н н ы ң “ Қ ал ж ы ң ш ы л қ ы л ж а қ б а с ” ж ә н е “ Т аң
ж у р н а л ы н а ” д е ге н ө л ең д ер і т а р м а қ сан ы ж ағы н ан
“алтыаяқгар” болғанымен, Абайдың алты тармақгы “Буынсыз
тіл ің ” деп басталаты н өлеңінен ырғағы, өлш емі, ұйқасы
ж ағы нан мүлде баскдша құрылған: Абайдың алтыаяғы ааб
вв б, яғни сегізаяқгағы дай параллель құрылымды (аа вв)
болып келсе, Ш әкөрімнің аталған өлеңінің ұйкдс суреті ааа
бб в, ал өлш емі ііп ті қызық: алғаш қы үш тарм ақ 8 буынды,
келесі екі тарм ақ 3 буынды, соңғы тарм ақ 2 буынды “әй да”
деген редиф (әрбір ш умақ сайын не тарм ақ сайын кдйталап
келетін соңғы бір сөз немесе сөз тіркесі).
Ш өкәрім нің өлең архитектоникасы на үңілгенде, бір
ескеретін нәрсе — оны ң кейбір өлендерінде күры лы мды қ
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тәртііггің қатаң сақгалмағандығы, яғни бірқатар пгумақтары
сегізаяқты болса, сол өлеңнің келесі шумақтары әр түрлі
тармақгы болып келеді. М ысалы, мына шумақты ұйқас
суретіне кдрап 10 тармақты деуге болады:
Сөзі — жан,
Әні — тән
Жарасымды болса,
Тыңдар оны дос.
Жыршылар
Ән салар
Толғанып ойдан
Мұңлы зар
Қозғалар
Байқалып бойдан.
Бұл — “Таң ж урналы на” ж аңа әнм ен байғазы ” деген
өлеңінен алынған мысал. Осы өлеңнің келесі мына шумағы
алты тармакты деуге болады:
Ж аңа әнім
Башазым
Құттықтап журнал.
Кәрі жан,
С алы пән
Ж ыбырлап қозғал.
Ш әкәрім де 12 тармақгы өлең де бар, ол — “Достыңыз
зор” деп басталатын өлеңі. Ш әкәрім Абайда ж оқ құрылым —
5 тармақгы өлендерді де ұсынады. Олар: “Бұл ән бұрынғы
әннен өзгерек” ж әне “Ж аралыс басы — қозғалы с” сияқты
туындылары.
Ш әкәрімнің “Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек” деген өлеңін
біз Абайдьщ “Сегізаяғы” сияқты кдзақөлеңі техникасына
тыңнан қосылған ж аңалы қдер едік. Оның жаңалығы кейбір
шумактарының тіпті Абайда ж оқ “бесаяқ” болып курылуында
ғана емес, нем есе бір тарм ақгы ң ек і-ақ буынды болып
келетіндігінде де емес, ең алды м ен, бұл ж аңалы қ өлеңнің
бұрьш кездеспеген интонациясында (әуенінде) және Абайдан
бұрыш ы кдзақ өлеңінде қолданылмаған, үлгісін Абай салған
өлең тасы м алы деген н ің оры н алуы нда ж ән е сөйлем
түзілісінің проза синтаксисіне ж ақьш келуінде, сон дай -ақ
инверсияны ң (сөздердің оры н алмасы п ж ұмсалуы ны ң)
сгильдік максатта қолданылуьшда. Бұд көрсетілген белгілердің
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барлығы да күш ті жетілген ж азба поэзияны сипаттайты н
қүбылыстар. Мысалы:
Бұл ән
Бұрынғы әннен өзгерек.
Бұған
Үйкдсты өлең, сөз керек
Өзіне орайлы.
Бұл шумақ тұгасымен тасымалдан тұрады: әрі кдра сөзбен
құрылған сөйлемге ж ақьш келеді: Бүл ән бүрынғы әннен
өзгерек, өйткені бүған өзіне орайлы үйқасты өлең, сөз керек
деген сейлемнің бір тармақга келуге тиісгі сөздері тармақган
тарм ақкд тасы м алданы п (көш іріліп) берілген. Ә рине, бір
сөйлемнің бірнеше тармаідкд бөлініп берілгенінің бәрі тасымал
болмайды . П оэзияда, оны ң іш інде Абай мен Ш әкәрім
өлендерінде, бір сөйлемнің екі не одан да көп ж олдарға
сыйғызылып берілгені жиі кездеседі. Мүндайда әр тармақгың
с и н та к с и с т ік -и н т о н а ц и я л ы қ дерб естігі болады , яғн и
сөйлем нің синтаксистік дербес бөліктерінің ш екаралары
тарм ақгардьщ жігіне сайм а-сай келеді, аш ып айтсақ, бір
тармақкд бір бөлік орналасады, ол бөліктер: күрделі немесе
ж айы лм а м үш е, біры ңғай м үш елер, құрм алас сөйлем
ком п он ен ттері сияқты ти ян ақты бөліктері. Бұларды ң
тарм ақган тармақкд ауысып орналасуы — заңды, қалыпты
құбылыс.
Ал Ш әкәрім нің жоғарыда келтірілген шумағында екі-үш
буынды бір ғана сөзден тұратын сөйлем мүшесін ж еке бір
тарм ақ етіп құрастырған нем есе өзіне орайлы деген бір
анықтауыш ты сөйлем нің соңы на ш ығарьш , ж еке тарм ақ
етіп берген.
Ш ә к әр ім қ а за қ п о э зи я с ы н а ы рғағы тіп ті А байда
кездеспейтін өлең түрлерін енгізгенін атау керек. О ны ң 23
ж асы нда ж азған, өзі ән ін ш ы ғарған, демек, осы ған орай
ырғағын, ж аңа ритмикасы н тапқан “Ж иырма үш жасымда
Бұл өлең жазылған” деп басталатын туындысы бұл пікірімізді
дәлелдейді. Т арм ақ саны ж ағы нан бұл өлеңнің құрылымы
ж аңа емес, ол — алты тармақты өлең, ал “алты аяқтарды ”
Абайдың ұсынғаны м әлім. Ш әкәрім өлеңінің сонылығы
ырғағында, атап айтканда, алғашқы төрт тармағы алты буынды
аб аб ұйкдсымен келген де, соңғы екі тармағыньщ алгашқьісы
11 буынды, екінш ісі 12 буынды вб ұйқасымен құрылған:
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Бақытсыз жүрегім
Ж алындап жанып тұр.
Үмітті тілегім
Орынсыз кдлып тұр
Ақыл, қайрат, сабырдың бәрі кеііп,
Адаскдн асығьш мүңлы әнге салып тұр.
Мұңда жаңа ы рғақж асап тұрған алдыңғы тармақгар емес,
олар Абайдьщ: “К өзім нщ қарасы , Көңілімнің санасы ” деп
басталатын өлеңімен ырғақгас, ал сощ ы екі тармағының бірін
11 буынды, екінш ісін 12 буынды етіп ұсыну — мүлде тың
кұрылым, оны ң үстіне бұл ж ердегі 11 буынды тармақты ң
бунакхары 4+ 3+ 4, ал келесі тарм ақгы ң бунақгары 6+3+3
болы п келгеніңде. Бұл екі тарм ақ өзара ұйқаспайды (бұл
ұйқаспауш ы лы қ осы екі тарм ақгы ң буын саны н әр түрлі
етіп ұсынуға м үмкіндік беріп түр). Соңғы 6-тарм ақ 2, 4тармақгармен үйкдс күрайды, яін и өлең шумақгарыньщ үйкдс
формуласы аб аб вб. Соңгы eid тармак, көбінесе қүрмалас
сөй лем болы п к ел іп , п р о зал ы қ ы рғаққа ж уы қтайды :
Ж етікдрақш ы айналы п сені іздеп жүр, бәрі сені ойлап мае
болып сандалып...
Қыскдсы, бұл кітаггга Ш әкәрімнің өлең архитекюникасын
толы қ талдап шығуды міндетімізге алған ж оқпы з, бүл —
арнайы терең зерттеудің объектісі дем екпіз. Ал біздің бұл
жердегі көздегеніміз — кдзақ өлеңі кұрылымьша Ш әкәрімнің
де өзгеріс енгізгенін көрсету ж өне бұл әрекеттің үлгісін
Абаңдан алғанын айту болды.
Бүл үлгі-өнегені тек Ш әкәрім емес, Абайдан кейінгі кдзақ
поэзиясы жақсы кдбылдағанын ж әне күр еліктеу түріңде емес,
Абайша мазмұн мен түрді, яғни поэтикалы қидея мен оны ң
тілдік көрінісін сәйкес келтіру м ақсаты нда қолданғаньш
байкдймыз. М ысалы, Сұлтанмахмұг Торайғы ров, Ахмет
Б айтұрсы нов, Ілияс Ж ансүгіров си яқгы ақы н дар ж ан
толғаны сы н п оэзи я тілім ен ай іу ға келгенде, сегізаяққа
ж үгінеді. А бай “С егізаяғы н да” ө зін ің ф и лософ иялы қ,
азаматты қ, суреткерлік ой-толғам дары н білдірсе, Ахмет
Байтүрсынов та үстіміздегі ғасырдың басыңда елдік, ұлттық
тәуелсіздігінен айрыльш , отар ж ұртты қкүн кеш іп отырған,
ғылым-білімнен де қүр қалған халқына:
Кдзагым, елім,
Кдйкэйыпбелің
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Сынуға тұр таяны п.
Талауда малың,
Кдмауда ж аны ң
Аш көзіңді оянып.
Қанған ж оқ па әлі ұйқың,
Үйықтайтын бар не сиқың?! —
деп, кдзақ қоғамы ның ұлттық намысын оятпақ болады. Бұл
идея Ахмет Байтүрсы новты ң бүкіл ақынды қ, агартуш ылық
қызметінің лейтмотиві болса, оны білдірудегі ең бір ұгымды
деп тапқаны — осы ойы н айтаты н өлеңін сегізаяқгы ң
үлгісімен жазу. М ұнда ақын ұстаз түгкдн Абайдың үлгісімен
алғашюы екі жұпты аш ы тармақга айтылмақ идеяның тезисін
(баяндауды) береді де, сощ ы екі тарм ақга сол тезистен
шыгатын түйінді, ягни антитезисті үсынады. Түйін-антитезис
көбінесе ақы л сөз, өнеге сөз (сентенция) больш келеді.
А байды ң “ С егізаяғы ндағы ” ш ум ақтарды ң соңғы 7 - 8 тарм ақгары нақы л сөзге, тіпті м акдл-м әтел сөзге айналы п
кеткенін білеміз. Ал Ш өкәрім өзінін, “С егізаяқтарьш да”
әлеум епік тақырыпты емес, жеке адамдық әңгімені: жастық
пен кәрілікті сөз етеді. Бүлар да ақы нны ң ж ан толқы ны н
сездіретін тақы ры птар. Ш әкәрім өлендеріндегі түйіндер
с е н т ен ц и я д а н гө р і, болған н е болаты н істің ж алпы
қоры ты нды сы түрін де келеді, дем ек, м үнда д а Абай
сегізаяғы ны ң қүрылымы сақталған: эр шумах, тезис пен
қорытындыдан түзілген.
Абай поэзиясы тілінің кейінгі кдзақ ақы ндары на орасан
зор эсер еткенін, А бай тіліндегі осы жұмыста көрсетілген
көріктеудің ам ал-төсілдері м ен ол үсы нған п р и н ц и п бағдарлардың бірі болмаса бірін қазақ ақындары ертелі-кеш
қабылдап, әрі қарай жалғастырғанын батыл ж әне молынан
көрсете аламы з. Бүған мысал ретінде екі-үш ақы нны ң
поэтикалы қ дүниесіне өте ш ағын экскурс жасалық.
Кезінде Пушкиннің тяжелое умиление деген жаңа тіркесін
о қы п , И .С .Т урген ов: “осы лай ай та алу үш ін м ен әр
қолымның ш ынаш ағын кесіп берер ем” деген екен. Абайдың
осы үлгілес ыстык, қайрат , нүрлы ақыл, қы ры қ ж амау
жүректеріне сүйсінгенін айдай әлемге бұлайш а паш етіп,
кдғаз бетінде еш кім білдіре алмаса да, мүның әсері мен үлгісі
қазақ ақы ндары на Тургеневтен кем болтан жоқ. Соларды ң
бірі — Сүлтанмахмүт Торайғыров. Ол да Абайды, оны ң
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ақындығын nip тұгкдн жан. 1913 жылы “Айкдп” журналында
жариялаған “Кдзак, тіліндегі өлең кітаптары жайьш ан” деген
макдласында сол кезенде, үстіміздегі ғасырдың алғашкы 10-15
жылдығына, кдзақ тілінде деп жарық көріп жаткдн поэзия
дүниесінің алдымен такырыбы мен мазмұнын, сонан соң идеясы
(“рухы”) мен түрін (“тілш ’) кдтты сынап, “маркам Абай өлеңдері
баскдларга Караганда пайгамбардың жүрегінен күйьшан кұрандай,
соқыр кісі сыбдырьшан танырлық акқұла аш ық түрады” дейді
де, оның өткірдіңжүзі, кестеніңбізі өрпегіи сендей сапа алмас...
саудырсыз сары қамқа... сөзімде жаз бар шыбынсыз деген
қолданыстарын мысалга келтіреді.
Сұлтанмахмұпъгң бұл сияқгы семанликасы жағынан бір-біріне
жуыспайтын сөздерді Абай ұшгісімен қиюластырып жасаган жаңа
образдары түрмыстыңкүрыгы (Түрмыстың үзын құрығы Бүрды
да түсіп мойынды), надандықты тебу (Тебем деп тірі болсам
надандыщпы, Серт етіп өзіме-өзім еткем егес), надандық теңізі
(Надандык теңізі тартылар), шындыкщың ауылы (Шындыктың
ауылын іздептүстім жолға), уміттіңкөгі, тагдырдың тасқыны,
тағдырдыңкермесі (Тағдырдың кездестім ғой кермесіне) сияқгы
соны тіркестерімен келеді.
Перифраздарды Абаңдай модынан келгірген ешбір ақын жоқ,
бірақсөз кұоіретін тани білген Сұптанмахмұг сиякды тума талант
оны да сезіп, аз да болса Абай үлгісімен жаңа өспірім жас шілік
(жас ұрпақ, замана жастары), Ш оңнъщ, Торайғырдың көк
жапыракгпары (ұрпағы) сиякды тұспалды фразеологазмдерді
(перифраздарды) үсьшады.
Сұлтанмахмүпъщ ағдындық таланты поэзиядағы сөз-символ
дегендерді де тапқызған. Ол жапырақ сөзін жеке адамньщ
символы ретіңде келгіреді: балғьш жас адам (сірә, кьіз) “бүгақгары
салбырап... көз тартарлық балбырап, лебіне де аз желдің үялып
бүккан калтырап... түратьш гүддеген, біжен жапырақ болса, одан
кейініі жас —“жұмакгы кіріп көргендей, сайран етіп жүргендей”
халге түсіретін жапырақ болып сыбдырлайды, сол жастардың
(кыздардың) ішінде бақьітсьпдары бар екенін “солған, сарлайган,
дірілдеп жерге кдраған жапырақкд көзім түсгі” деп асгарлайды.
Қыскдсы, “Жапырақгар” деп өзі атаган бұл өлеңі түгел символмен
берілген. Сарыарканың жаңбыры дегені де символ, ол 1917
жылғы паш іаны кұлатып, бостандық әкелген Ақпан төңкерісі,
бұл символды ақынның өзі-ақ ашып береді: Бұл мысалдың
мәнісін үға алсаң сен, Келген заман — бостандық жаңбырмен
200

тең - дейді. Біздің байкдуымызша, бұл фактілердің барлығы,
бір жағынан, мұсылманша, орысша оқып, көзі ашылған, көп
нәрседен, оның ішінде жадны поэзия сырынан білген-түйгені
бар ізденгіш суреткердің өз талашы болса, екінші жағынан, Абай
өнегесі деп табамыз.
Абавдың өлең архитектоникасына әкелген жаналықгары өзінен
кейініі түсіне білетін, іздене білетін акындарға орасан зор эсер
етгі деп жоғарыда айтгык, Сұлтанмахмұт та, Ш әкәрім сиякты,
бүрышы кдзақ өлең кұрылымында болмаган, Абай жасаіан жаңа
өлшемдер мен ыргақгарга, жаңа ұйкдс түрлеріне назар ауцарады.
Өлең түзілісш Ш әкәрімдей түрлентпегенімен, Абайдьщ кейбір
жаңа “аяқгары н” байкдп көреді. Сұлтанмахмұг шумағы алты
тармақган түратын “Ш әкіртойы”, “ Күңгірт түспен ойға батып”,
“Алтыаяқ” деген өлендерін жазган. Бұл өлендердің ұйкдс суреіі
аб аб вв болып келеді, өлшемі 8 буынды:
Кдраңғы кдзақ көгіне
Өрмелеп шығып күн болам.
Кдраңғылыктың көгіне
Күн болматаңда кім болам.
Мұздаған елдің жүрегін
Жылытуға мен кірермін.
Аіфінның кдлган алзыаяқгары да өлшемі мен ұйкдсы жағынан
дәл осындай. Сегізаяқгардьщ баяндау (тезис) ж әне түйіннен
(антитезис) түратыны сияқеы, Сұлтанмахмүітың алтыаяктарының
да алдыңғы торг “аяғы” (тармағы) констатация-тезис, сощы екі
“аяғы” салдар-қорьпынды болып үйымдаскдн.
Сұлганмахмұгга Абайда ж оқ “бесаякден” жазылган бір өлеңі
бар, ол — ’‘Мейірімсіз ажал” деген туыңдысы. Мұнда алдынгы
торг тармақ осы өлеңнің негізгі тақырыбы — ажалдың сынсипатьш, “әрекет-крихығьш ” бейнелейтін жолдар больш келеді
де, 5-тармақ “уытың кұипі ажал-ай!”, “мейірімсіз шіркін ажалай!” сияқсы ажалға айтылған “кдратпалар” етіп ұсынылады, ұйкдс
суреті аб аб в, бірақтөрт шумақган тұратын бұл өлеңнің бесінші
тармақгары өзара ұйкдспайды, бұл тармақгарды бір-біріне
жуықгататын — “ажал-ай/”ііетън редиф (кдйталап келетін сощы
сөз).
Жоғарыда Абай кейбір кірме сөздерді образ үшін қолданғанын
көрсетгік. Осы амалды аз да болса Сұптанмахмүг та қолданады.
Мысалы: Кдзакціа басшымыз дер шляпалар, Очки сап, портфель
үстап жүрген жандар — деген өлең жолдарында келтірген үш
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орыс сөзінің үшеуі де образ жасап тұр, барлығы да өздерінше
елге басшы баларлықгай сезінетін кдзақ окытандарының образы,
бірақ шляпа киіп, очки салып, портфель ұстағандар сыртгай
интеллигент, кара кдзақган осы түрлерімен гана ерекшеленетін,
ал бірақсол халк^ша “ісгеген он тиындық еңбегі жоқгар” екенін
осы үш бөгде сөздің образдық кызметі көрсетеді.
Әрине, Абай шығармашылығыньщ, Абай тіл кестесінің
Сүлтанмахмұгқа тигізген әсері, берген үлгісі тиіп-кдш ты
көрсетілген бұл факгілермен шекгелмейді. Бұл айткандарымыз
да тек барлау, дәлірек айтсақ, Абай поэтикасынъщ жалғасуьша
арналган шолу-экскурс кана. Торайіыров тілі де лингвостилистика
бойынша арнайы зерттелетін объект. Ол да казак, көркем сөзінің
тіл өрнегіңде із калдырған, мүмкін тіпті кейбір соны іздерін
салған ақын, жазушы дептанимыз.

СӨЗ СОҢЫ НЕМЕСЕ ТҮЙІН СӨЗ
Өлең — эстетикалық тан£>алардың шогыры. Көркемдік пен
әсерлілік — осы таңбалардың нәрі. Абай поэзиясының тілі
көркемдігі мен әсерлиші жағынан шыркау биікке — классикЕШЫҚ
жазба поэзияның сөз үпгісіне калайша, немен көтерідді деген
сауалға жауап іздеген бұл ш ағын жұмысымызда ұсынған
ойлары м ы з бен ж асаған талдаулары м ы зды түйіндесек,
мыналарды айгар едік.
К азақ халқьшъщ Абайға дейінгі поэтикалы қ дүниесі осал
болтан жоқ, ол ғасырлар бойы халықгьщ рухани-эстетикалық
сұранысьш өтеп келді. Ол үшін көркем сөздің өзіне хас белгілері
мен зандылықгары жасалып, орнықгы. Абай өзіне дейінгі сан
ғасырлық казақ поэзиясының жалпы зандылықгарьша мойын
сұнбай кете алмады, өйткені кай ақьш болмасьш өзіне дейініі
сөз шеберлеріне сьшай карауы, туындыларьш кдбыддамауы
мүмкін, бірақ халкьшың жалпы және поэтикалык нормаларьш
аттап кете алмайды. Айталық, Абай кдзақ өлеңінің өлшемі
жағьшан бұрьш болмаған мұдде тьщ түрлерін жасады, бірақ
бұлар казақ поэзиясыньщ негізгі силлабикалық (буындык)
зандылыгына батынды немесе тармақ саны мен ұйкас суретіне
карай өлеңнің бұрын-соңцы больш көрмеген жаңа түрлерін
ұсынды, бірақ бұлардың бәрі де өлеңді аяккы үйкаска кұру
шартьшан шықты. Абай кдзақ күлағы естімеген теңеудің,
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эп и теттің , м етаф ораны ң ж ән е тағы басқа да көріктеу
кұралдарының небір соны түрлерін дүниеге кешірді, бірақ
бұлардьщ да негізгі жасалу амаддары бұрыннан бар болатын.
Десек те бұлардың баршасы поэтикалы қ тілдің жалпы
заңдылықгары, ал олардың сыртында сан алуан жеке тәрііптер,
көркемдік амалдарьш құбылтушы нормалар, өзге тілдердің
әсерінен туған жаңалықгар, әр ақынньщ өзі сүйіп қолданған
және акгивтеңдірген тәсілдері, қыскдсы, әр поөтикалық мектеп,
әр кезең, әрбір ұлы суреткер енгізетін жаңалықгар тұратыны
аян.
Кдзақгың Абайға дейінгі кұшті дамып келген поэтикалық
тіл дәстүрінің өзіне тән белгілері бодды: ол негізінен ауызша
дамыды, ауызша таралды, ауызша сақгалды, поэтикалы қ
мектептердің ауысуы баяу жүрді, дағдылы нормалар ұзақ
сақгадды, дөсгүр жалғастығы м ы қіы болды. Мұның барлығы,
бір жағынан, поэтикалықтіл нормаларьш берік сақгауға ыкдал
етсе, екінші жағынан, жаңалыкқд көп жібермеді. Бірақдамудьщ
аты — даму, оны ң заңы кдзақ өлеңі дүниесінде өзгерісжаңалықгарды туғызбай тұра алмайтын еді. Бұл ұлы тарихи
миссия-міндет Абайдай талант иесінің ұлесіне тиді.
Абай кдзақты ң поэтикалы қ тілінің бұрынғы дәстүрнормаларьш жетілдіру, түрлендіру, кеңейту, жүйеге айналдыру
сияқгы суреткерлік мшдеттерді мойнына артгы, сонымен кдтар
поэтикалық көріктеудің жаңа амалдары мен соны кұрадцарын
ұсыну, өлең архитектоникасы (құрылымы) мен фоникасына
(макдмына, ұніне) кдзақкұлағы естімеген, кдзак, аузы айтпаған
мұлде тъщ жаңалықгар әкелу сияқгы іс-харекеттер де Абай
көтерген ауыр да эор жұктердің бірі болды. Сөйгіп, Абай кдзақгың
ауызша тараған көркем сөзін ұлттық жазба дүние дәрежесіне
жеткізді, поэтикалық тіліне жаңа сапа енгізді. Бұд Абайды
жаңашыл әрі классик кэламгер деп танытгы.
Өзіне дейнгі де, өзінен кейініі де сөз зергерлерінен Абаңцьщ
ш оқш ғы биік түруының негіз-себептері көп болса, солардьщ
бірі — Абайдың жеке суреткер қолтанбасы немесе шыгармашылық
контекст дегенді айқьш көрсетуі бодды, яш и ол өзінің аідлндық
куатьш, сөз тану кдбілетін, сөз жұмсау талантьш жаңаша, өзінше
көрсепі, өз қолтаңбасьш таньпты, мұны таратып айткднда:
1)
П оэтикалық көп (улкен) ойды — “идеяны” аз сөзбен
берудіңұлгісін салды, ол үшін бұрынғы ақын-жыраулар ііліндеіі
көп сөзді шаблоңдардан, кызыл сөзді ригорикадан, дидакгакалық
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параллелвдерден бас тартты. Құцайберген Жүбанов көрсеткендей,
халықжырлары мен ақьш -жырауларда елін сағынғандықгың
идеясьш агауұшін, аршмақгың үйірін, сұңкдрдың ұясын, кдраша
кдздын көлін кдйсысы кдлай сағьшатыньш айгып алып барып,
“ниет кьищым еліме” деген өлең жолын келііреіін тәсілге Абай
бармайды, айтпақойьш дәл әрі жинақы етіп беру үшін әсерлі,
тың сөз-образдарға иек артады, мұндай образдарды молынан
жасайды. Бұп орайда Гогольдің Пушкин өлеңдері жайында:
“Мұңда щязыл сөз жоқ, поэзия бар” дегенін Абайга дажанастыра
айтуға болады. Оны ақынньщ өзі де бірде: Сөзімде жаз бар
шыбьшсыз —деп, енді бірде: Әсіре кызыл емес деп жиренбеңіз—
деп ескертеді.
2) Мазмұн мен түрдің — поэтикалық идея мен оны біддіретін
тілдік механизмнің сай түсуіне кұш салу — Абай қолтаңбасыньщ
көзге түсер белгілерінің бірі. Бұл сәйкесгікге көркем шығарма
тілінің “текст түзу” деген шарты Абаңда тұңғыш рет айқын
көрінеді. Ақын текст түзу ұшін әр алуан уәжбен сөз таңдайды.
Бұл орайда таідырыптас сөздердің, синонимдес тұлғалардьщ, төл
сөз бен кірме сөздердің, көне мен жаңа сөздердің, экспрессивтік
бояуы бар сөздер мен бояусызжай сөздердің, терминдік мәні
бар сөздер мен кдрапайым тұрмыстық сөздердің, тігпі поэзия
тіліне кіретін “хұкьі” ж оқ “кдрабайыр” немесе “дөрекі” сөздердің
ішінен дәл керегін таңдап алады да, оларга стильдік жүк артады,
образ жасаугажұмсаиды, экспрессоидтерге айнаддырады.
3) Абай кдпамьша белгілі бір суретті оқьірманның көз алдына
бадырайтып көрсету тән. Мүны орысшалап айткднда, кино
өнеріндегі “крупным планом” деп аталатын тәсілмен салыстырута
болады. Бұл тәсілде кинода айырып көрсетілмек бір нэрсе (деталь,
айталық, адамньщ бет-жүзі) экранды толы қ алып, барынша
үлкейтіліп түсіріледі. Бұламал поэзияда да орын алады. Орыс
поэтикасыңда мұны тұңғыін енгізген А С. Пуш кин болса
(Онегинге хат жазып отырған Татьянаны ң әсемдеп шиырьш
қойған шашьш — локондарын суреттегені — кейіпкердің жан
толқынын танытатын бет әлпетін үлкейтіп, “бадырайтып”
көрсеткені), кдзақ поэтикалық тілінде де сөз экраньш толы қ
алып жаткдн суреттерді түщ ыш рет Абай ұсынды деуге әбден
болады. “Кднсонарда бүркітші шьнады анта” өлеңіндегі бүрютпң
аспанга кайкдң етіп ұшып шығуы, түлкіге түскен суреті, қүсына
мәз болып, насыбайын атып түрган андіының бейнесі — бөрі
де “үлкейтіліп” бүге-ш ігесімен көрсетілген. “Ел аулақга
204

жолығаскдн” ғашықгардың иықгары түйісіп түрганын, әдегтгі
жас сұлудьщ өз сезімінен өзі қысыльш, “көздері төмендеп”
түрганын өленңен окщаңца, тэты да киноның “крупный планын”
көргендей боламыз. Ш ы вды қкартинаны бүлайша анъЕқетіп,
“деталвдап” нақтүрінде көзге елесгетіп ұсыну кдзақ поэзиясыңда
Абайга дейін бүрын-сонды болтан емес. Ал осындай “ұлкейтіп"
көрсетілетін суреттер үшін Абай кдзақ өленд тіліне нақгы зат
атауларын, оның іитінде тіпгі тұрмыстык зат атгарын, кдрапайым
кңмыл, іс-әрекет атауларьш енгізді, іфіскдсы, поэзия тілін өмірге,
адамның өзіне, онъщ айналасына жақындатты (әдетте поэзия
түйіскен иы қ немесе аткдн насыбай сияқгы “үсақ-түйекті”
елемеуге тиіс жогәры материя ғой).
4) Сөз — өлең тілінің аркдуы. П оэтикалық өрнек сөзден
өріледі. Абайдьщ алдындағы Ш өже ақын “қызыл тілден өрдім
өрім” деп әдемілеп айткдн-ды. Бұл өрнекті салатьш өткірдің
жүзіңдей, кестенің бізіндей қызыл тіл болса, оньщ схш жүзі мен
бізі — сөз, сөз тіркесі, сөздердің бір-бірін сүйеуі, бір-бірімен
“үжымдасуы”, бірін-бірі “итеруі” түрінде көрінеді. Міне, осы
кдсиетгерді Абай нағыз зергер ретінде керемет таныган, таныған
соң тандай білген, тандаған соң орын-орнына жүмсай білген.
Бүл түжырымды ғылым іілімен айтсақ, Абай поэтикалық образ
жасауда сөз мағьгнасын күбылтудьщ сәтгі үлгілерін үсынды
дейміз, яғни сөздің қосымша магыналық реңктерін (коннаіативгік
қызметін) тал басып немесе сөзге қосымша реңк-семаларды өзі
беріп, айтпақ ойыньщ әсерін күш ейпі, кдрапайым сөздердің
мағынасьш ауыстырып, оларды образта айнаддырды, синонимдік
кдтарларды қолданудыңжаңа жолдарьш керсетті.
5) Абаддьщ поэтикалы қ тілінде көзге түсетін ең үлкен
күбылыстың бірі фразеология саласында болды. М үндадаАбай
кдзақгың көркем тіліне жаңа үліілер ұсынды. Фразеологизмдер
дегеніміз түнып тұрган образ, ал өлең сөз — поэтикалық образдар
әлемі. Сондықган бүл кдзына Абайга дейінгі кдзақ көркем сөзінде
де мол болатын. Осы мол дүниені Абай жатсынған жоқ, бірақ
оны түгелімен сол кдлпында пайдаланбады, оны жогарыда
айітык, Әрине, бүл әрекет әйгеуір байырғы дүниенің барпығынан
кщпу керек деген пейідден туган жок, Абай шыгармашылығының
мазмұнынан, сөз өнерін жаңаша ұсыну принциптерінен (“сөз
түзелгендігінен’’), “түзелген сөзді”, яғни жаңа поэзияны жаңаша
көрікгеп беруді көздеуцен іуцы. Ол үигін Абай казақ поэшкасында
бүрын жалпы ныш аны болған амалдарды жандандырды.
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Мысалы, перифраз деп аталатын тәсідді молынан қолданып,
оны жүйеге айналдырды; магыналық өрістері бөлек сөздерді
тіркесгіріп, образ жасаудың небір әсерлі, әдемі түрлерін ұсынды;
сөздердіңэстетикальіқзонасьш кеңейгіі; фразеологизмдердің
күрылымын өзгертіп қодданудың да жаңа ұлгісін садды: түрақгы
сө з т ір к е с т е р ін ің к ей б ір т ә р т іб ін б ұзы п , оларды
“түраіфыздандырды”, ол ұшін фразеологизм кұрамына қосымша
сөздер қосьш немесе компоненттерін ауыстырып, я болмаса
орыңдарын алмастырып қоддаңды. Қыскдсы, Абай тілдің өте
бейнелі, көрікгі, бай бөлігі —фразеологизм саласына “төңкеріс”
жасагаңдай бодды, бұл төңкерісге өзгерісгермен катар жаңалықшр
молынан көріңді.
6) Бұдан да үлкен “төңкерісті” Абай қазақ өлеңінің
архитектоникасыңпа (күр^ілымыңда) жасады: мүццетың өлшемдер
мен ыргақгар әкедді, бүрьш жоқ шумақ түрлерін үсынды, шумақ
пен шоғырдың күрылымын күбылтты: атақгы “Сегізаяқган”
б астап , алты тар м ақты ш ум ақтан тұ р аты н ө л ең —
“алтыаяқгардың” неше түрін, жеті, тоғыз, он төрт “аяқгы” өлең
күрылымьш дүниеге келтірді. Бүл кұрылымдар кдзақ өлеңінің
синтаксисіне, интонациясьша жаңалықгар әкелді: кдзақөлеңі
жазба поэзия статусьша көтерідді; жазба поэзияға тән “‘өлең
тасымалы”, ауызекі сөйлеу интонациясы дегендерді көрсетті.
7) П уш ки н н ің п о эзи ясы туралы П .И .Ч ай ковски й :
“Пушкиннің өлендеріне музыка жазып әуреленудің кджеті жоқ,
оны ң өзі музыка” деген екен, сол сияқгы Абай өлендері де
түньш тұрган үн гармониясы: ол кдзақ өленщің үнін, дыбыслық
әуенін (фоникасы н) күбылтып, оны ң құлақкд жағымды
музыкалылыгьш күшейтті, ол үшін бүрыннан бар ассонанс,
аллитерация, анафора, эпифора сияқгы дыбысгық үйлесімдермен
бірге, түбірлес сөздерді кдтар келтіру, ішкі ұйкдстарды жиірек
қолдану сияқгы шеберліктің де үлгісін көрсетгі.
8) Кдзақтілінің поэтикасьша Абай әкелгенжаңалықгар мен
ол жасаган өзгерістер жалтасын таш ы. Абаңдың тіл өрнегі басаяғы ж оқ түйықгалған, крйталанбас феномендік кубылыс больш
кдлған жоқ, кдзақгьщ мәдени көгінде тарихи басгама болып
көрініп, әрі кдрай ұласкдн үлттық мәңді табыс болып шықгы.
Оны Ш әкәрімнен бастап, бүгінгі ең жас казақ ақынының
поэтикалық дүниесідәлелдеңді.
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Бул кітатпы сатып альт, *АРЫ С» қорының
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тез әрі сапалы орындап береді.

480100, г. Ататы
ул. Курмангазы, 29
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