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Кітапта Абай тілінін көркемдік бітімі сәз болады. «Өткір- 
дін жүзі, кестенін бізі» сала алмайтын сөэ өрнегіи толғауы 
токсан кызыл тілмен салудың қудіретін танытқан үлы Абай
дын сөз қолдацу, сөз таңдау, сөз қубылту, сөз үйлестіру, сөз 
үидестіру тәсілдсрі мен тәжірибесі талданады Жалпьі әдеби 
тіл мен поэзия тілі зандылықтарының Абай өлендсрі мен про- 
засынлағы к«рінісі, ондағы дәстүрлі нормалар мен Абай үсын- 
ған жаналықтар та ныл злы. Абайдын, поэтикалық тіл үлгісінін 
жалғасын тапкандығы Шәкәрім, Сүлтаимахмұт, Ілияс, Қасым 
өлендерін ішінара талдау аркылы кврсетіледі.

Кітап Абайдаи сөз алыбының «жүрекке жылы тиетін» 
көрікті тіліне сүйсіне түскісі келетін етуденттер мен устаздар- 
ға, сондан-ақ по*тикалық тіл дегенді танытушы акы нжазу-  
шылар мен ғалым мамандарга арналады. .ЩЩЯ
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СӨЗ БАСЫ

Көркем әдебиет, оның ішінде поэзия — әнер дүниесі. 
Ал бұл дүние әсемдік, үйлесімдік, көркемдік деген сипат- 
тарымен өнер аталады. Сондықтан да «өнер» деген жер- 
де «көркем» деген анықтама сөз коса жүреді. Көркем- 
дік — кең ұғым. Әсіресе поэзия әлеміне келгенде, ол тек 
«сырткы сүлулықтың» көрінуі емес, яғни өлең қызыл сөз- • 
дің жиынтығы емес, ең алдымен, ғылым тілімен айтсақ, 
мазмұн мен түрдің сәйкестенуі, түсіндіре айтсақ, аіуьін-* 
нын білдірмек ойына (поэтикалық идеясына) оньГберб-! 
тін тілінің сай келуі. Поэзиядағы көркемдік — тіл деген* 
кұбылыстын (құралдын) адам баласының өміріндей^кұ-. 
діретін, күшін көрсететін белгі. Демек, осы белгі қантгзги
тәсілдермен, тілдің кандай зандылықтарымен жүзеге 
асады, қай акын қалайша жүзеге асырады деген сұрақ- 
тар алдымыздан шығады. Бұл сауалдың ақындардын 
акыны, «қазақтың бас ақыны» Абай тіліне келгенде
қойылуы әбден заңды.

Абай тілін зерттеу — бүгінде қазақ филологиясы ғы-
лымының ауқымды саласы болып қалыптасып 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 аныктап, бір алуан еңбектер ұсынғанымен, әлі 
де арнайы жүргізілетін зерттеулердің қажеттігі^ даусыз. 
Солардын бірі — үлы суреткердін сөз өрнегін тіл білімі 
тұрғысынан тану, яғни ғылымнын «л и нгви сти к а л ық сти
листика» деп аталатын саласы бойынша талдау деп бі- 
леміз. Бүл сипаттағы ізденістер енді-енді басталып отыр.
Осы кітап сол бастамалардың бірі болмак.

Көркем әдебиетте, оның ішінде поэзияда сөз әрда^йым 
өзінің тура (жалпы тілдік) мағынасыида жұмсалмаи, әр 
алуан максатта күбылып, өзгеріп, қосымша реңк үстеп,
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Н6ПЗГ1 тілдік мағынасын ауыстырып нөмвсб тарылтып,
я кеңеитіп колданылып жатады, бірақ бұл күбылулар
бейберекет емес, тілдің белгілі бір заңдылыктарымен,
нормасымен жузеге асады. Лингвостилистика калам ие-
сінің осы заңдылықтармен дүииеге әкелген «әсем бұйым-
дарын» зерттейді. Осы себептен біз бұл еқбекте ұлы
ақынның «өткірдің жүзі, кестенің бізі — толғауын тоқсан
қызыл тілімен» салған өрнегіи тіл маманы танымымен 
талдауды мұрат түттьщ.

Әдетте бір нәрсені, айталық, акыиның тіл көркемдігіи 
зерттеуде негізінен уш түрлі тәсіл колданылады: бірі — 
зерттелетін объектіиі, мысалы, сөздөрді, сөз тіркестерін, 
ұйқасты, өлшемді т. б. тауып, жүйелеп көрсетіп беру 
(орысша описание), екіншісі — талдау (орысша ана
лиз) зерттеген объектілердің, айталық сөздердің, тір- 
кестердің т. б. әр ыңғайдағы кызметін талдау, үшіншісі— 
түсіндіру (интерпретация) — мағыналық кұбылыстарды
түсіндіру. Осы тәсілдердің ішінде біздің көбірек ден қой-
ғаиымыз — соңғы екеуі болды. Бұл үшін, әрине, бірінші 
амалға да жиі барып отырдық.

Сөз жоқ, бұл шағын еңбекпен Абайдай алыптың ті- 
лін зерттеп тану тәмамдалмайды. Суреткер тілін тану- 
дың біз бармаған кырлары әлі де аз емес екенін айта- 
мыз, ол қырлар (зерттеу аспектілері) жеке танымдьщ 
ізденістермен қатар, көркем тілдің жалпы теориялық 
мәселелеріне де қатысты болатынын және айтамыз. Бүл— 
алдағы шаруалар, бізден кейінгі зерттеушілердің, әсіре- 
се жас талаптардың қолына алатын игілікті ісі деп біле-
шз.

Үсынылып отырған жұмыста сөз болған такырыптар
едәуір, бірақ соларды мазмұнына карай былайша топ-
тастьгрып бердік. Әуелі «Абай тілі» деген ғылым тарма-
ғының зерттеу нысаналарын анықтап алуға тура келді,
бұл орайда жалпы поэзия тілін танудың максат-мүрат-
тарын сөз ету де қажет болды. Бүған «Абай тілін тану- 
дың қырлары» деген тарау арналды.

Поэзия ғимаратының негізгі «кірпіші» — сөз. Сөздің 
үш түрлі: 1) тура немесе номинативтік, лексикалық,
2) ауыспалы, 3) символдық мағыналарын акын Абай 
қалай жұмсады дегеннің сырына үңілу керек болды. Ол 
үшін кітаптың «Сөз — өлеңнің арқауы» деген тарауы
жазылды.

Ақын өзінің айтпақ ойына тілінің әрі сай, әрі әсем, 
эсерлі болып шығуы үшін керекті тәсілдер мен сөздерді
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таңдалды. Бұл таңдаудың бір ұшы көркемдік талабында 
жатадьт. Абай сөздерді не үшін таңдады, қалай таңдады, 
тандаған сөзін қалайша жаратты — бұған «Сөз таңдау» 
деген тарау арналды.

Көркем тілде, әсіресе поэзия тілінде сөздің мағына- 
сын түрлендіріп колдану— бірден-бір кажетті шарт. 
Бұл — көркем сөз дүниесі жиі жүгінетін амалдардың бі- 
рі. Абайдың сөз құбылту шеберлігі жөніндегі талдаула- 
рымыз бен ойларымызды осы аттас тарауда ортаға сал-
дык.

Тілдің әсемдік құдіретін өлең үнінің қүлаққа жағым- 
ды, тілге икемді келуі, яғни сездердің әуен жағынан бір- 
бірімен үндесуі, өлеңнің тұтас ен бойындағы мақам гар- 
мониясы да танытады. Абай өлеңдері тұнып тұрған «му
зыка». Бұл жайында «Сөз үндестіру» тарауында әңгіме
болады.

Абай — ақын ғана емес, прозамен де қалам тарткан 
суреткер. Абай прозасынын тілі көркемдік тұрғысынан 
кеңінен сөз болған емес. Сондыктан зерттеуіміздің бір 
өзегін «Кара сөздердің» стильдік-тілдік болмысына бұр- 
дык. Мұнда каламыньщ көркемдігімен катар, каламгер- 
дің өзге тұстардағы шеберлігі сөз болады, яғни казак- 
тын ұлттык тіліндегі публицистика мен ғылыми және 
теологиялык (діни) әдебиет үлгілерінің алғашкы норма- 
лары талданады.

Ен соңында Абай салған тілдік-стильдік жана арна- 
ның жалғасын тапқанын әнгімеледік. Ол үшін Шәкәрім, 
Сұлтанмахмұт, Ілияс, Қасым акындардын тіл өрнегінен 
мысалдар келтіріп, ішінара талдаулар жасадық. Бұл та- 
рауға «Абай тілінің тағыльімы» деп ат койдык.

Бұл еңбекпен танысу үстінде окырманнан мына ес- 
кертпблерімізге күлақ асуларын өтінер едік. Жүмысы- 
мыз ең алдымен ғылыми зерттеу болғандыктан, жазу сти- 
лімізде біраз «икемсіз» сөз колданыстарына орын беру- 
ге тура келді. Мысалы, «өлең жасау», «өлең күрау не- 
месе кұрастыру» дегендерді кездестіресіз. Әдетте казақ 
өлеңді жасады демейді, өлең жазды, өлен шығарды дей- 
ді, ал өлен күрылымын сөз ету керек болған тұста ерік-
сіз жасау, құрау, қурастыру етістіктерін колдандык, ейт- 
кені күрылымды шығармайды, жазбайды, жасайды, ку- 
райды, құрастырады. Бұл сияқты «сірескен» сөздеріміз 
бен таза ғылыми терминдік «орысшылдау» сөз қолданыс- 
тарымыз қалын окырман кұлағына жатықтау тиюі үшін 
кейде жақша ішінде оларды «жалпак» тілге аударып
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(дәлірек айтсақ, шамамен түсіндіріп) отырдық және, ке- 
рісінше, жаңадан қазақша ұсынылған ғылыми термині- 
міздің күні бүгінге дейін жиі қолданылып келген орыс- 
ша (интернационалдық) баламасын да жақш а ішінде
кейде көрсетіп отырдық. л ,

Текстің жазылуы бойынша ескертеріміз және бар. 
Талдау барысында өлең тармақтары (жолдары) «өлең- 
ше» жазылмай, жол бойында катарынан жазылып бе- 
рілді, бірақ әр тармақ бас әріптен басталып жазылған- 
дықтан, ара жіктерін айыру мүмкіндігі бар екендігін 
ескертеміз. Ал өленнің тармақ, шумақ, ұйқас сияқты кү- 
рылымдық бөліктері сөз болған тұста өлең тексі «өлен- 
ше» берілді.

Сондай-ақ өлең тексі мен өзіміздід баяндау тексіміз- 
дің жігін айқын көрсету мақсатымен араларына сызык- 
ша қойып отырдық (ол, әрине, төл сөз бен автор сөзі 
сияқты ережеге бағындырылған сызыкша емес, «стиль- 
дік» деп аталатын тыныс белгісі). Мысалға алынған 
текст ішінен тек талдаңатын объектілер: сөздер мен тір- 
кестер, қосымшалар мен жеке дыбыстар сияқтылар ғана 
курсив деп аталатын шрифтімен берілді. Әр өлеңнің тек- 
сінен немесе бір өлеңнің әр жерінен бөліп алып катары
нан көрсетілген тармактар, үзіктер, фразеологизмдер 
т. б. бір-бірімен косылып кетпесі үшін көп нүктемен ажы- 
ратылып берілді. • 1

Сөйтіп, бұл ескертпелеріміз ғылыми және танымдык 
максатпен жазылған осы жүмысты әдебиет пен тіл тану- 
шы мамандар гана емес, калын жүртшылық та окиды 
деген үмітімізбен айтылды. Сондьгқтан казымыз — оқыр* 
ман қауым: ең алдымен, «елеңге әркімнің-ақ бар тала- 
сы» деп Абайдын өзі айтқандай, «іші алтын, сырты күміс 
сөз жаксысын» ұсынып келе жатқан бүгінгі ақын-жазу- 
шылар қауымы, ғылымньщ әр сөзін кадағалап отырушы 
ғалымдар ортасы, одан калды, поэзия-өлен атты күдірет- 
ті дүниені жанымен қалап, жүрегімен кабылдап окитын, 
оның ішінде Абайындай үлттык мактанышын сүйіне оки
тын қалын жұртшылык. Егер Абайдын классикалық би- 
іктен көрінген тілі жайында жалпылай айтылған мадақ 
сөз емес, талдап-тараткан ғылым сөзі керек болса, окыр- 
ман кауымнан осы енбекті соның бір үзігі деп кабыл- 
дауын қалаймыз. . -Д



АБАЙ ТІЛІН ТАНУДЫҢ ҢЫРЛАРЫ

Абай — қазақтың бас ақыны.
(Ахмет Байтурсынулы)

Біздін бұл енбегіміздін такырыбы — Абай өлевдері- 
нің тілі, дәлірек айтсақ, тіл өрнегі, сөз кестесі. Демек, 
алдымен, өзекті әңгімемізді бастамас бұрын, нақты зерт- 
теу нысанамызды көздеп алсак, талдайтын материалда- 
рымызды іріктеп, анықтап алсақ дейміз. Ол үшін поэзия 
тілін жеке бөліп зерттеудін қажеті қандай болмақ? Зерт- 
телсе, кай қырынан келу керек, қандай максат көздеу 
керек деген мәселелерді айқындап алу керек болар. Өлен. 
тілін зерттеуде назарға алынатын негізгі объектілер не- 
менелер және осы мәселелер жаиында ғылым не деп 
келді деген сияқты сұрақтар да көлденең тартылады.

Жоғарғы сауалдарға филология ғылымы мен оиын 
тіл білімі саласы жауаи іздеп, өлеи тіліи жеке-дара әң- 
гіме етудік қажеттігін дәлелдеген болатыи. «Прага мек- 
Тебі» деп аталған лингвистикалык бағыттык өкілдері
өлек тілі дегеиіміз бір төбе де, әдеби тілдің қалғаи қол- 
даныстары («практикалық етильдердің тілі») бір төбе 
деп бөліп қарайды Бұл — жаны бар тезис, өйткені поэ
зия — көркемдік әлеміиеи. Ал көркемдікке ие болу үшіи 
мұнда тілдік-көріктеу құралдарының айрықша қалыпта 
қолдаиылуы шарт. Оиың үстіие әлен. техникасына, яғни
өленді жасауға (жазуға, шығаруға) кажет ұйқас, ыр- 
ғақ, шума-қ, шоғыр (тирада) сияқтылар поэзия дүниесін
көркем сөздің өзге түрлерінен: көркем прозадан, драма-
тургиядан, керкем публицистикадан бөліп тұрады.

і «Прага мектебі» — о баста, 1926 жылы, В. Матезиус сияқты 
чехословак тіл мамандары ұйымдастырған үйірме негізінде пайда 
болған лингвистикалық бағыт. Кейін бұл бағытқа Н. С. Трубецкой, 
Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур, Е. Д. Поливанов, Б. В. Томашевский, 
Ю. Н. Тынянов, Л. В. Шерба, И. А. Бодуэн де Куртенэ сияқты орыс 
ғалымдары да ден қойған.



Көркем шығарманы, айталық өлеңді, тұтас бір эсте- 
тикалық дүние деп қарастыратын болсақ, оның айтпағын 
(мазмұнын) білдіретін құрал — п о э т и к а  л ы қ  т і л і н  
тану қажет. Поэтикалық тілдің жақсы көрінетін жері 
поэзия, өлең — жыр. Өлең — тілмен берілген контекст, 
демек, сол контекстегі көркем кұралдардың көрінісін 
зерттеу қажеттігі туады, ж алпак  тілмен айтсақ, ақыннын 
көркемдік сөз кестесін тану максаты тұрады.

Әдетте тіл — адамдардың бір-бірімен жасайтын ка- 
тынас құралы болып табылады дейміз де, оның осы кыз- 
метін көбірек сөз етеміз. Ал тіл — сонымен қатар эсте- 
тикалық құрал, көркем дүние кұралы. Тілдің бұл екі 
кызметі бір-бірімен тоғыспайтын екі бөлек нәрсе емес. 
Керісінше, тілдің поэтикалық қызметі коммуникативтік 
(қатынас құралы ретіндегі) қызметіне негізделеді, со
нымен катар ол тілдік тәсілдердін өнерге тән эстетика- 
лык және әлеуметтік-тарихи заңдылықтарға бағынған 
жаңа әлемін жасайды Ч Демек, негізінде қарым-каты- 
настық жүк арқалағанмен (көркем шығарманы жазушы, 
акын өзі үшін жазбайды, өзгелер окысын деп, өзгелерге 
ойын білдіру үшін жазады ғой, сондыктан бұл да карым- 
катынас), көркемдік-поэтикалық қызмет аткаруға кел- 
генде, оньщ өзіне тән тәртіп-заңдылыктары болады, тіп- 
ті әдеби нормадан ауыткитын «орынды кынырлыктары» 
да табылады. Міне, бұлар өлең тілін зерттеудін өзіндік 
кырларынан келуді талап етеді.

Поэтикалык тіл әрдайым метафора, эпитет, тенеу си- 
яқты көріктеу кұралдарының санымен (кептігімен), тіп- 
ті сапасымен (аса керіктілігімен) танылмайды, суреткер- 
дін өз міндетіне алған эстетикалық талаптарына сәйкес 
болмысты тіл арқылы әсерлі де бейнелі түрде көрсете 
білуінен танылады. Ал әсерлілік пен бейнелілік көркем 
әдебиетте, оның ішінде поэзияда әркашан образды мета
фора, теңеулермен берілмей, ешбір экспрессивтік бояуы 
жок сездермен немесе сез тіркестерімен берілуі де мүм- 
кін. Әңгіме көріктеу құралдарының материалдық көріні- 
сінде ғана емес (әрине, ол да орын алуға тиіс), шығар- 
мада сол көркемдіктін бар болуында, оның оқырман се- 
зіміне эсер ететіндігінде. Міне, өлен тілін зерттеуде осы 
жайтқа да назар аудару кажет.

1 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэ
тика. М., 1962, с, 155.
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Сөйтіп, сөз патшасы ■— өлеңнің көркемдігін оның поэ- 
тикалық тілі көрсетеді. Көркемдік дегеніміз өлен. тілінін 
сыртқы жылтырақтығы емес. Көркемдік, ең алдымен, 
мазмұн мен қалыптың (форманың) сәйкестігі, яғни ой 
мен тілдін гармониясы: ақын идеясын білдірген сөздер- 
дің окырман сезіміне эсер ететін экспрессиялылығы мен 
эмоииялылығы. Ал бұл белгілерді жүзеге асырудың 
амал-тәсілдері сан алуан. Ол амалдарды таңдай білу 
суреткер шеберлігінің сыны болмак. Демек, поэтикалық 
тіл дегеніміз, бір жағынан, сөзбен түскен әсем кестелер 
болса, екінші жағынан, сол кестелерді төгетін амалдар- 
дын көрінісі.

«Поэтикалык тіл» мен «өлең тілі» деген ұғымдар бір- 
біріне мүлтіксіз пара-пар емес. Поэтикалық тіл тек өлең 
тексінде емес, қара сөзде де, ауызекі сөйлеу барысында 
да орын ала алады. «Поэтикалық» деген анықтауыш тіл 
көркемдігінің, дәлірек айтсақ, көркемдік үшін қолда- 
ныстын биігін, идеалын білдіреді. Сондықтан өлен, біт- 
кеннін барлығында поэтикальгқ көрініс тұнып тұрмай- 
ды. Көріктеу құралдары қолданылған текстің өзінде 
әрдайым мазмұн мен қалыптың сәйкестігі бола бермеуі 
мүмкін, демек, текст әсемдік биігінен көрінбеуі ықтимал. 
Өлен тілін сөз етуде бұған да көңіл қөю керек болады.

Өлен тексін талдауда жеке сөздерді нысанаға алу — 
белгілі бір поэтикалық (стильдік) жүк арқалаған сөз- 
дерді айырып тануға алып барады. Ал сөздің жеке тұр- 
ғандағы беретін атауыштыіқ (номинативтік) мағынасы 
жалпы тілдік хабарламалық (информативтік) болса, 
көркем әдебиеттегі, оның ішінде өлен тіліндегі мағынасы 
өзгеше болуы мүмкін, яғни өленде сөз мағынасы а у ы с- 
п а л ы ,  қ о с а л қ ы ,  б о я у л ы  сипаттарда келуі занды. 
Муйдайда сөз экспрессивтік мәнге ие болып, тындаушы 
(окырман) сезіміне белгілі бір эсер беретін элемент ре- 
тінде жумсалады. Ол сөздердін біркатары тек осындай 
әсерлі, экспрессивті мәнімен жиі колданыла келе тұрақ- 
тала түседі де, ғылымда «поэтизм» деп аталатын топ кұ- 
райды, бейнелеп айтсак, оларға казакша «көрікті сөз- 
дер» деген айдар тағуға болар. Мысалы, қазақ тіліндегі 
ару, пэк, арзу, әз сияқты сөздер негізінен поэзияда кез- 
деседі де, сулу, таза, қьшбатты, қүрметті деген сөздердің 
поэтикалык вариантын түзеді және осы мағыналарда 
тұракталған поэтизмдер болып танылады.

Ал енді бірсыпыра сөздер тек сол контексте, сол өлен- 
нің ішінде ғана ауыспалы-бейнелі мағынаға ие болады.
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Мысалы, Абайдын: Сен де бір кірпіш дүннеге Кетігін тап 
та, бар калан — деген жолдарындағы кетік сөзінін ата- 
уыштык мағынасы «белгілі бір заттын, айталык, үй ка- 
бырғасынын толмай тұрған үңірейген түсы» немесе «ағаш 
тостағанның сынған (кетілген) жері» дегенді білдірсе, 
ақын бұл сөзді осы контексте «адамдар қауымынын ка
жет бір мүшесі» деген ауыспалы мәнде, бейнелеп қолда-
НЫП отыр. | V ' -  - /  ■ V

Өлен тіліндегі жеке сөздерді зерттеу объектісі етуде 
тек олардын п о э т и к а л ы к  к ы з м е т і н  ғана емес, 
н н ф о р м а т и в т і к  қ ы з м е т т е р і н  де :талдауға 
тура келеді: Бұл — өлеңнін мазмұны мен онын тілдік 
көрінісі арасындағы сәйкестікті анықтауға алып барады. 
Мысалы, Абай тіліндегі болыс, ояз, пысык,, саудагер, бі- 
лім-ғылым, медресе, қазы, би, тілмаіи деген сөздер өзде- 
рінін номинативтік тура мағыналарында колданылған, 
бұған Абай өлендерінін такырыбы (мазмұны) себепкер 
болып тұр. Демек, бұл топтағы сөздердін актив-пассив- 
тігі, өзге сөздермен тіркесу қабілеттері және образ жа- 
сауға катысы жайында да әңгіме болуға тиіс.

Суоеткердін, айталык акыннын, поэтикалык тілін 
зерттеуде өз алдына бөлініп шығатын дербес тақырып— 
акыннын ө з і н е т ә н көркемдік қ о л т а  н б а с ы ,  мұны 
ғылымда «шығармашылык контекст» деп те атайды. Бұл 
орайда акын тіліндегі сөз-символдарды, өзі сүйіп, жиі 
пайдаланған троптарды және өзге де тіл элементтерін 
эстетикалық кызметте жұмсауынын принциптерін, стиль- 
дік ерекшеліктері арқылы көрінетін «автор образын» 
ашып талдау қажет болады. Бұлардын үстіне поэзияда- 
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 кенінен сөз болмакка керек. 
Грамматиканың поэзиядағы үлесі (И. Д. Благойша айт- 
сак, «поэзияның грамматикасы») деген кызық такырып 
зерттелер болса, поэтика саласы карастыратын мәселе- 
лер кебейе түседі. Бұлардын көпшілігі қазақ  ғылымын- 
да жеке-жеке арнайы сөз болмай келеді.

Поэзия тілін талдауда о б р а з  ( б е й н е л і л і к )  
проблемасы басты такырып екені мәлім. Поэтикалык 
образ көркемдік күралдармен де, стильдік бояуы бар 
сөздермен де, бейтарап (бояусыз) сөздермен де беріле- 
тін сәттері болады. Поэтикалык образдын тілдік көрі- 
нісін зерттеу — өлен тілін талдаудын бір максаты.

Текстің ф о н и к а л ы қ  (музыкалық, әуезділік) күры- 
лымын (оркестровкасын) зерттеу де қазақ  ғылымында
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әлі бел алып кеткен жоқ. Бұл жөнінде ішінара 3. Ахме- 
товтың «Казахское стихосложение» (1964) және біздің 
«Абай өлендерініц синтаксистік құрылысы» (1971) де
ген монографияларымызда сөз болады. Ішінара дейтін 
себебіміз мынада. Текстін әуезділігі немесе дыбыстық 
эффект тек қатар келген сөздердің басқы дыбыстары, я 
болмаса өлен жолдарынын бірінші сөзі біркелкі дауыс- 
ты дыбыстан басталып, а с с о н а н с ,  біркелкі дауыссыз 
дыбыстан басталып, а л л и т е р а ц и я  кұралуы арқылы 
ғана пайда болмайды. Өлец жолдарында не бір жолдын 
ішінде түбірлес сөздердің қатар келуі де өлец үнініц әсе- 
рін ерекше етеді. Мысалы, Абайдың: Қу тілмен қулық  
сауған заны қүрсын — деген блец жолында қу, қулық  
сөздері катар келіп, дыбыс әуезділігін күшейтіп түр. Ал 
бұл күбылыс — казак лингвостилистикасында мүлде сөз 
болмаған такырып объектісі.

Көркем шығарма тілін талдаудағы басты объект — 
с ө з. Өйткені сөз поэтикалық қызмет аткарғанда өзінін 
мүмкін (потенциалды) және жасырын жатқан, яғни кон
тексте ғана көрінетін мағыналарын ашады. Өлец тілін 
танудың үлкен бір мұраты осында дейміз.

Поэтикалык тіл әңгіме болғанда, өлең тексіндегі кө- 
ріктеу кұралдары: троптардын көрінуін, перифраздар- 
дын колданыстарын, теңеулердін, образды анықтауыш- 
тардын, поэтикалык синоним дегендердін жұмсалуын - 
көрсетіп, олардын бейнелеуіш қызметтерін аныктау ка
жет, сонымен катар сол көркемдеуіш құралдардын жа- 
салу амалдарын аныктау керек. Бұл амалдарға сөз ма- 
ғынасынын ауысуы (метафоралануы), сөздін айшыкты 
мағынасы (орысша «фигуральное значение»), фразеоло- 
глялык тіркес кұрап, оған поэтикалык он беру сияқты- 
лар жатады. Осыларды қарастыру— акынныц поэтика
лык тілін зерттеудін лингвистикалық объектілерінен са-
йалады.

Өлең тіліндегі сөздін экспрессивтік-мағыналық бояу- 
ларын таныту, сөздердің тіркесу барысында беретін жа- 
на ұғымдарын, онын ішінде контекстік, кейде окказио- 
налдық үғымдарын көрсету, синтаксистік кұрылымдағы 
жарыспалы катарларын (варианттарын) қарастыру — 
бүлар да тілдік поэтнканын проблемалары.

Қорыта келгенле, өлен тілін талдауда негізгі максат— 
жоғарыда көрсетілген зерттеу кырларынан келіп, акын- 
нын сөз кестесін: көріктеу күралдары мен көркемдеу тә- 
сілдерін танып-таныту болмак, екінші сәзбен айтсак,
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ақын поэзиясынын. мазмұны мен сол мазмұнның тілдік 
көрінісін — тілдік механизмін зерттеу болмақ. Ғылымда 
мұны с у р е т к е р д і ң  и д и о с т и л і н  көрсету деп те 
атайды. ,

Жеке суреткердін идиостилін танытуда әдеби дәстүр, 
көркем сөз мектебінің ұласуы, әдеби тіл нормаларының. 
көрінісі, акынның тілдік-көркемдік әлеміндегі і з д е- 
н і с т е р і ,  ш е б е р л і г і ,  қ о с қ а н  ү л е с і  дегендер 
де әңгіме өзегіне айналады.

Міне, осы мақсат-мұраттарды көздей отырып, біз үлы
Абайдың поэтикалық тілін хал-қадарымызша талдап,
казақтың көркем сөзінің құдіретін қалайша танытқанын 
айтпақпыз. , ? >

Абай сияқты сөз зергерінін тілін зерттеуде екі түрлі 
үлкен максат көзделуге тиіс. Бірі — Абайдың қазақ  әде- 
би тілінің даму барысындағы алатын орны, яғни «Абай 
және қазақтын ұлттық жазба әдеби тілі» деген тақырып. 
Екіншісі — оның тілдік-көркемдік шеберлігі, яғни Абай- 
дың сөз өрнегі, поэтикалық тілі деген проблема. Алдын- 
ғысьі — казак әдеби тілі курсының үлкен бір бөлігі, өйт- 
кені Абай дайын тұрған әдеби тілді пайдаланған катар- 
дағы қаламгер емес, ол осы тілдік ұзын-сонар көшін 
жаңа бағытқа салған, тілдін даму тарихының жаңа са- 
палы кезенін бастаған суреткер.

Үлттық әдеби тілдің калыптасу барысындағы көркем 
әдебиеттін, рөлі жайындағы мәселе өте күрделі, мұнда 
тілдердің кай-қайсысына да тән бағыттармен катар, әр- 
бір әдеби тілдің өзіндік жеке тарихи шешімдері болатын- 
Дығын мойындау кажет. Қазақтың ұлттық жазба әдеби 
тілінің калыптасуы мен дамуы да өзге ұлт тілдерінің 
басып өткен ізін жолма-жол қайталамай, өзіне тән тари
хи жолын бастан кешірді.

Егер әдеби тіл деп қоғамнын қолданыс тәжірибесін- 
де сыннан өткен, өнделіп-кырланған, яғни әр алуан нор- 
маларын қоғам санасы дұрыс деп қабылдаған, әрі ол 
нормалары барлық үлгілерге ортак болып келетін тілді 
атайтын болсақ және ондай тіл коғам мүшелерін топтас- 
тырушы қызмет аткаруға тиіс екендігін мойындасак, ка- 
зақтың үзақ дәстүрлі әрі күшті дамыған әдеби тілі Абай- 
ға дейін көп бұрын-ак, тіпті сонау казак  қазақ  болып 
жеке халык (этнос) ретінде тарих сахнасынан көрінгеи 
кездерден өмір сүріп келгенін айтып жүрміз.

Ол тіл а у ы з ш а  д а м ы п ,  ауызша таралып, ауыз- 
ша сакталып келгенін, соған карамастан жалпылык, ор-
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тақтық, тұтастық, ұйымдастырушылық қасиеттерге (си-
паттзрға)ие болып, нормалары едәуір қалыптасқан, сөз-
дік казынасы баи, көркемдік белгілері күшті дамыған
ә д е б и  т і л  болды деген тезисті де ұсынып, дәлелдеп
келеміз. Бұл тілді ұлттық кезеңге дейінгі әдеби тіл са-
натында қарап, оны таныткан үлгілерді іздестіргенде 
ен алдымен, мыналарды айту қажет.

Әдебн тіл статусын тану сол халықтың мәдени-рухаин 
болмысының, эр алуан әдебиетінің тарихын танып-білу- 
мен тығыз байланысты. Көптеген халықтардың әдеби 
тілінін қальгптасуы мен дамуы оның көркем әдебиетіне 
қатысты болып келвді. Соның ішінде, мысалы, қазақ әде-

тілі алғашқы кезеңдерінде XV—XVIII ғасырлардағы 
ақын-жыраулар шығармашылығымен тікелей байланыс
ты болды. Сондықтан Абайдын алдындағы сан ғасырлық 
казак поэзиясының тілі өзге де үлгілермен катар, казак- 
тын улттық кезеңге дейінгі әдеби тілінің ең басты сүбе- 
лі \  лгілерін танытады. Бұлардан басқа билердің шешен- 
ДІк сөздері және ауызша-жазбаша түрде тараған шежі- 
релері де казактың төл әдеби тілінің үлгілері болып 
саналады. Бүлардың барлығын «фольклор» деп атала- 
тын халық ауыз әдебиеті мұраларынан бөлек дүние деп 
санау қажет. Өйткені ақын-жыраулар мұрасы — автор- 
лы, профессионал әдебиет үлгілері, ал фольклор — ав
тор сыз және өзіне тән ерекшеліктерімен ажыратылатын 
халыктық мұраның казынасы. Бірақ екеуіне ортақ бір 
белгі бар. ол — қазақтын акын-жырауларының өлең- 
жырлары мен билерінің сөздері де, фольклор дүниесі де 
ауызша тарап, ауызша өмір сүргендігі. Сондықтан XV— 
XIX ғасырлардағы казак ақын-жыраулар поэзиясы тілін 
«казактын ауызша әдеби тілі» деп, ал фольклор тілін
«ауыз әдебиеті тілі» деп беліп атауды орнықтырып ке- 
леміз.

Абайға дейінгі казақтың мәдениет көгінде және бір 
тіл өмір сүріп келді. Ол ортаазиялық және Еділ бойы 
мен Кавказды мекендеген бірсыпыра түркі халықтары- 
ның да жазба дүниесіне қызмет етіп келген «түркі» деп 
аталған дәстүрлі жазба тіл еді. XVI ғасырдын соңында 
жасап өткен, қазақтың тарақ таңбалы жалайыр руынан 
шыкқан тарихшы ғүламасы Қадырғали бидін «Жами 
ат-тауарих» атты шығармасы да осы тілде, яғни казак
тын ескі жазба әдеби тіл дәстүрінде дүниеге келген. Бұл 
дәстүрді XVI—XVIII ғасырлардағы қазақ хан-сұлтан- 
дарынын Ресей әкімшілігімен, Орта Азия хандықтары-
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мен араларында болған хат-хабарларда жәнс өзге дс
жазба қатыныстарда пайдаланған.

Қазақтыц осындай сан ғасырлық тарам-тарамды тіл 
тарихында Абайдын орны ерекше, яғни жеке өз алдына 
сөз етерлік тақырып ексндігі онын осы ұлан-асыр тіл та^ 
рихы көшінде жаңа кезенді бастауына байланысты. Абай 
қазақтың байырғы әдеби тілін ұлттық жазба тілге ай- 
налдырып, соның іргетасын қалады, онын. даму Ща ғыт- 
тары мен принциптерін ұсынды. Бұл ретте Абай тілін 
зөрттөу 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
барып ұласады. в .

Бұл тақырып қазақ  ғылымында едәуір зерттеліп ке-
леді. Абайдың қазақ  әдеби тілі тарихындағы орны мен
қызметі М. Әуезов, Қ. Жұбанов, Қ. Жүмалиев, Н. Сау-
ранбаев, I. Кеңесбаев, С. Аманжолов, Ғ. Мұсабаев,
А. Ысқақов, Қ. Өмірәлиевтердің енбектерінде жаксы
көрсетілді. Сондай-ақ осы мәселеге біз де арнайы «Абай
шығармаларынын тілі» атты монография («Ғылым» бас-
пасы, 1968 жыл) ұсындык. Бұл кітапта Абай тілін көр- 
кемдік көрінісі жағынан емес, қазақ  әдеби тілінін жана 
ұлттық жазба тіл кезеңін бастау тұрғысынан және XIX 
ғасырдын II жартысындағы қазақ  тілінін статикалық 
күй-қалпын көрсететін материал ретінде сөз еттік. Бүл 
зерттеуіміздің жалғасы ретінде «Абай өлендерінің син- 
таксистік құрылысы» атты («Ғылым» баспасы, 1971)
екінші монографиямызды да жарияладык. Бұлардан 
басқа XV—XIX ғасырлардағы қазақ  әдеби тілі тарихына 
арналған кітабымызда («Ана тілі» баспасы, 1993) Абай- 
ға жеке тарау беріп, кеңінен сөз еттік, оның ана тіліміз- 
дің тарихындағы орны мен еңбегіне, қосқан зор үлесіне
тоқталдық. - ■'

Аталған енбектерімізде қазақтың ұлттық жазба әде-
би тілінін қалыптасуы, оның негізгі арналары, бүл про
дестеп ескі түркі жазба дәстүрдің, оның ішінде XIX ға- 
сырдың соңғы ширегінде қазақ  топырағында орын алған 
«кітаби тіл» дегеннің рөлі сияқты мәселелерді сөз еттік, 
сонымен қатар мүнда осы процестердегі Абайдың уста- 
ран принциптері мен жөн сілтеген бағыттары, өлендері 
мен прозасынын тілі арқылы тікелей көрсеткен үлгісі, 
қысқасы, бүгінгі үлттық жазба тіліміздін қалыптасып, 
әрі қарай даму барысындағы Абайдың қызметі нақты
фактілермен талданды.

Бұл аталған авторлардан басқа да көптеген ғалым-
дар мен өзге де зерттеушілер тарапынан казақ  әдеби ті-

14



лін дамытудағы Абайдың қызметі айтылып, мүмкіндігін-
ше әр тұстан баяндалғанын көрсетуге болады (М. Мыр-
захметов құрастырған, 1988 жылы шыққан «Абайтану»
атты библиографиялық көрсеткішті қараныз, бірақ бір
өкініштісі — Абайдың тілі жайындағы еңбектер мұнда
түгел қамтылмапты, мысалы, біздің жоғарыда аталған,
Абайдың тілін жеке монография түрінде тұңғыш рет сөз
еткен^біздің екі кітабымыздың екеуі де көрсетілмеген,
сондай-ақ ұлы ақынның тіліне қатысты жариялаған ма- 
қалаларымыз да түгел емес).

Демек, Абай тілін зерттеудің бірінші аспектісі—оның 
қазақ әдеби тілінің даму процесіндегі орны мен қызме- 
тін көрсету жақсы қолға алынып, пікірлер түрақтала 
түскенін көреміз. Ұлы ақын поэзиясы тілін танудың екін- 
ші қыры — поэтикалық сөз өрнегі де назардан тыс кал
ган жоқ, бұл да танымдық және ғылыми әнгіме арқауы- 
на негіз болып келеді. Бұған алдымен әдебиеттанушы- 
лар барды.

Абайдың тіл көркемдігін тұңғыш рет кеңінен және 
арнайы монографиялық еңбек жазып зерттеген адам — 
ірі әдебиеттанушы ғалым Қажым Жұмалиев. Ол 1960 
жылы жарияланған «Қазақ әдебиеті тарихынын мәселе- 
лері және Абай поэзнясының тілі» атты кітабында алды
мен Абай өлендеріндегі өзінін тура мағынасында қолда- 
нылатын сөздерді бөліп карап, содан соң көнерген, жер- 
гілікті сөздер (диалект сөздер), кірме сөздер («шет 
сөз»), Абайдың өзі енгізген жана сөздер деп көрсетіп, 
талдайды. Олардың Абай өлеңдеріндегі қолданылу себеп- 
терін айқындайды, аз-көптігін айтады, бұлардың ауыз 
әдебиеті үлгілеріндегі, өзге ақын-жыраулардағы (ғалым- 
ның өз термині бойынша «тарихи әдебиет» өкілдерінде- 
гі), шағатай әдебиетіндегі көрінісін де камтып, салысты- 
рады. Жұмыстың көлемді бөлігі Абай тіліндегі көріктеу 
құралдары (Қ. Жұмалиевтін терминімен «поэтик тіл- 
дердің негізгі саласы»): эпитет, тенеу, троптарды (мета
фора, метонимия, синекдоха, символ), фигураларды 
көрсетіп, талдауға арналған. Зерттеуші бүларды түр- 
түрге бөліп көрсетеді, тарихи әдебиет пен ауыз әдебие- 
тіндегі көрінісімен салыстырады. Келесі тарауында Абай 
текстеріидегі ирония, сарказм, гипербола, литоталарды 
(автор бұл терминдері осы түрінде қолданған) жоғарғы 
үлгімен талдайды, олар кездесетін мысалдарды келтіре- 
ді, Абайға дейінгі әдебиеттегі түрлерін береді. Қысқасы,
бұл монография Абай тіліндегі көркемдеуіш-бейнелеуіш
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элементтерді тауып көрсвтіп, талдау арқылы онын поэ- 
тикалық тілін зерттеген түңғыш күнды енбек. Бұл зерт- 
теушінің негізгі мамандығы әдебиеттанушы болгандык- 
тан, әрине, өзі тауып талдаған көріктеу қүралдардын 
тілдік механизмін (сырын, амалын, элементтерін) көр- 
сетпеген. Ол — тіл маманынын үлесіне тиетін жүк бол- 
ғандықтан, монография авторы бұл міндетті моинына 
алмаған. Монографиянын негізгі бөлігі Абайдын «поэтик 
тіліне» арналып, калған бөліктерінде ақыннын аударма- 
лары, жалпы тіл туралы Абайдын көзқарасы, қазақ  әде- 
биеті мен әдеби тілінін тарихындағы Абайдын орны 
деген мәселелерге де тоқталған.

Абайдын поэтикалык тілі белгілі әдебиеттанушы З э 
ки Ахметовтың енбектеріиде талданады. «О языке казах
ской поэзии» 1 деген зерттеуінде автор Абайдын поэтика
лык тілін дәстүр мен жаңалық проблемасына жанастыра 
қарастырады. Ақын тіліндегі табиғат пен адамды сурет- 
тейтін эпитеттер мен тенеулердің мейлінше анық, дәл 
екендігін танытады, ол үшін «Қансонарда», «Жазғытұ- 
рым», «Күз» өлендерінін көріктеу кұралдарын талдай- 
ды. Абай тіліндегі поэтикалык образдардын символдық 
мағыналарын ашады. Абай енгізген жас бүлт, кәріж ар- 
тас, тірі сөз, тентек өмір, салқын, өмір, қараңғы өмір, өт- 
кен күннің улары  сиякты фразеологизмдердін аударма 
өлендерінде кездесетіндігін айтады, олардын орысша 
баламаларын көрсетеді. Ал «Өлең сөздің теориясы» деген 
кітабынын III тарауы «Абайдын тіл үстарту өнегесі» деп 
аталып, мұнда автор Абайдың метафорамен келген об- 
раздар арқылы нені сипаттайтынын дәлелдейді, үйқасқа 
алынған сөздердін поэтикалық жүгін танытады, өткен 
шақ көсемше тұлғасымен келген етістіктерді (шығындап, 
мығымдап деген сияқты) талдап, оларды эпитет деп та* 
бады. 3. Ахметовтың бұл зерттеулерін Абай поэтикасын 
әдебиет теориясы тұрғысынан танытатын кұнды енбек-
тер деп танимыз.

Абайдын поэтикалык тіл өрнегін сөз еткен А. Нүрқа* 
товтын, М. Базарбаевтын және тағы баскалардын зерт* 
теулерін атау кажет. Мысалы, М. Базарбаев қазак  поэ- 
зиясы тіліндегі дәстүр мәселесін және дәстүрлі образ- 
дарды сөз ету үстінде Абай шығармаларына да соғады. 
Қазак топырағындағы Абайдын үлы жанашылдық орнын

1 Ахметов 3. О языке казахской поэзии, 1970, Өлен, сөздің тео
риясы, 1973.
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жаналық пен дәстүрді бір-біріне қарсы қою арқыльі 
емес, кайта жаңалық сол жақсы дәстүрлер топырағын- 
да туып қалыптасқан деп тану арқылы көрсету керек — 
дейді. Бірақ ол жаңалықтардың тілдік сипаты қандай 
дегенге қатысты талдаулар жасамайды. Бұл да дәлелді: 
зерттеуші тіл маманы емес, әдебиеттанушы болғандық- 
тан, «жат есікті қақкысы келмегені» заңды. Дегенмен 
бұл ғалым: «Абай дайын сөз орайына, бұрыннан белгілі 
жайтқа телміріп, көп қарай бермейді» 1— дей келіп, кей- 
бір сөз-образдарды ақынның қалай пайдаланғанына 
сәтті мысалдар келтіреді.

Айқын Нүрқатов Абай шығармаларының дәстүрлік 
пен жаңашылдық сипатын сөз ете отырып, кейбір көр- 
кемдік-тілдік фактілерді ұтымды талдайды2. Бүлардан 
баеқа да Абайдың тілге келгендегі шеберлігі жайында 
сөз қозғап, пікір айтқан С. Мүқанов, Е. Ысмайылов, 
М. Әлімбаев, Ә. Қоңыратбаев, Т. Нұртазин және тағы 
басқа әдебиетшілер мен жазушылар жеке арнайы мақа- 
лаларында немесе әдебиеттің өзге мәселелеріне арналған 
еңбектерінің жеке бөлімдерінде ұлы ақынның көріктеу 
элементтері мен көркемдеу тәсілдерін пайдалану сәтте- 
рін және осы орайдағы ерекшеліктерін қозғайды.

Сондай-ақ Қ. Жұбанов, Н. Сауранбаев, С. Аманжо- 
лов, I. Кеңесбаев, Қ. Өмірәлиев сияқты тіл мамандары 
да қазақ көркем сөзінің көрінеу тұрған ғажап фактіле- 
р і — Абай тілінің сөз маржандарын байқамай тұра ал- 
мады. Бүлар Абай өлеңдеріндегі көріктеу элементтерін 
нақты көрсетіп, жүйе-жүйеге бөліп берулерімен қатар, 
кей тұстарда олардың тілдік механизмін танытуға да ба- 
рады. Бірақ бұл ізденістердін қай-қайсысы да моногра- 
фиялық қалыпта жүйелі түрде арнайы жүргізілген кө- 
лемді зерттеулер емес,

Дегенмен осы көрсетілген еңбектер мен пікірлердін 
бар екендігіне, құнды екендігіне қарамастан, Абайдын 
поэтикалық әлемін сөз еткенде тіл маманы ретінде назар 
аударатын қырлары әлі де аз емес. Мысалы, әдебиетші- 
лердің жоғарыда аталған зерттеулерінде ақын тіліндегі 
эпитеттерді тауып көрсету бар. Ал осы эпитеттерді ақын 
ұсынған образдың эстетикалык өрісі (зонасы) тұрғысы- 
нан қарастырсак, әр образдың өзіне тән тілдік-мағына- 
лық заңдылығын іздестіру керек болады. Сонымен қатар

| Базарбаев М. «Өлең — «өзійңТа^гщясц...* .Алм-аты, .1978, 101- 
бет. I Пввло/г, [>

2 Нұрқатов А. Абайдың ^кыидык/.дестурі, Алматы, 1066

2—996 М Б З С € £ Нь
ГІазл
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осы өрістің тұрақты және контекстік түрлерін айқындау 
қажеттігі де туады. Немесе ақын тіліндегі көркемдік 
белгілерді жалпы тауып көрсету бар да, ол белгілердің 
константты (тұрақты) жиынын таныту тағы бар. Қыс* 
қасы, Абайдың поэтикалық қазынасын көру үшін көз 
қырын бір жақтан емес, екі жақтан салу керек, яғни әде- 
биеттанушымен қатар тіл маманынын көзімен де қарап 
зерттей тусетін тұстары баршылық. Бұлайша «екі қарап, 
бір шоқудың» құндылығы сонда, көркем шығарманын 
микродүниесі мен макродүниесі түтас алынғанда ғана 
оның мазмүны (идеясы) мен сол мазмұнның тілдік көрі- 
нісі — поэтикалық әлемі ашылады. Бұл — зерттеу бары- 
сында қолданылар үтымды жолдың бірі болмақ.

Сірә да, л и н г в и с т  и к а л ы қ  п о э т и к а  бойын* 
ша зерттеулер тіл мамандары тарапынан жүргізілетін 
ізденістер болмаққа керек. Ал қазақ  лингвистері, тегі, 
идиостиль, идиолект (суреткердің өзіне тән стилі, қол- 
танбасы) деген мәселелерге көп жуымай келеді. Қазақ  
тіл білімі бүларды көп уақыт назардан тыс қалдырып, 
оны әдебиеттанудың қүзьірына беріп келе жатқан сынайы 
бар. Әсіресе Абай поэтикасын танытуда біз, қазақ  линг- 
вистері, кешеуілдеп келеміз. Осы «кінәмыздьі» аздап 
болса да ақтау үшін ұлы ақын тілінің көркемдік кесте- 
сіне оралып, ұсынып отырған бүл енбегімізде тың тал- 
даулар жасауға, материалды өзгеше топтастырып, оған 
баскаша қырынан қарап, мүмкіндігінше өз пікірлеріміз- 
ді айтуга ұмтылдық. Поэтикалық тілді зерттеудің өз іші- 
нен туындайтын жеке мәселелері мен метадологиялық 
қырлары бар. Біз осылардың ішінде бүрынғы ізденістер- 
ді кайталамадык, ж алаң мәліметнамеге (фактография- 
ға) бармауға тырыстық, сондай-ақ талдау фактілерін 
молырақ қамтуға, оларды жүйелеуге күш салдық.

Абай мүрасымен толық танысқаннан кейін Ахмет 
Байтүрсынов түңғыш рет «Абай — қазақтың бас ақыны» 
деп берген аз сөзді аныктамасына көп мәи сыйғызған 
болса, бүл баға тек халқының үлы перзенті Абайдын 
азаматтық (демократтык, ағартушылық, гуманистік) 
портретіне емес, акындык, суреткерлік бнігіне де беріл- 
генін аңғарамыз. Ал үлы акындыкты, асқан суреткер- 
лікті танытатын басты белгі — тілі, «тіл ұстартып, өнер 
шашқаны». Міне, осыған тіл маманы көзімен қарап, әлі 
де Абайға арналып алда жазылар көп монографияның
бірін үсынып отырмыз.
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С Ө З  —  ӨЛЕҢНІҢ АРҢАУЫ

ИІУ Әдебиет— тілмен әдебиет.
ИРЭиКЯ*X ■ ' " і (Мүхтар Әуезов)

Бүл тараудың атын «Сөз және поэтикалық образ» дегі 
беруге де болады. Өлеңді өлең ететін — әйтеуір тіл, әй- 
теуір сөздер жиынтығы емес, сол өленде белгілі бір уәж- 
ді қызмет атқаратын сөздердің қолданысы.

Көркем шығармада айтылмақ ойдың теңеу, эпитет, 
метафора, метанимия, әсірелеу, шендестіру, қатарласты- 
РУ т - б. сияқты көріктеу құралдары мен амалдары арқы- 
лы көрінуі ғылымда п о э т и к а л ы қ  о б р а з  (бейне) 
деп аталады. Біздің бұл зерттеуіміздегі әңгімеміздің дені 
поэтикалық образ, яғни сөз-образ жайында болмақ. 
«Образ» деп қарастыратынымыз — көріктеу элементі 
болып келетін жеке сөздер мен сөз тіркестері. Көркем 
шығармада сездің тура мағынасында қолдаыылуьш әде- 
биет теориясы а в т о л о г и я  деп атаса, бейнелі (фигу- 
ралды, ауыспалы) мәнде жұмсалуын м е т а л о г и я  деп
атайды. Мұнда талдайтындарымыз негізінен металогияға 
жатады.

Поэтикалық образ жасауда жазушы мен ақыя сөзге 
иек артады. Тіл — образдың көрінісі болса, образ сол 
шығарманың идеялық мазмұныньщ көрінісі Й Ол сөз 
белгілі бір экспрессивтік (әсерлі) бояуы бар сөз болуы 
да мүмкін, сондай-ақ мағынасында ешқандай әсерлі рең- 
кі жоқ сөз болуы да мүмкін. Бірақ соңғы топ образ ж а 
сауда стильдік жүк арқалап, өз бойында жасырын жат- 
қан қосымша мағыналық ренктерій; ғылыми терминмен 
айтсақ, семаларын немесе «тақырыптық өріс» дегенді 
күрап, образ жасайды. Сөзбен берілетін образ дегеннің 
өзі екі кырынан көрінеді: бірі — тақырыптық өріс арқы- 
лы туатын идея образы, екіншісі — сәз-образ. Мысалы, 
Абайдың «ӨкініштІ кеп өмір кеткен өтіп» деп бастала-

1 Тимофеев Л. Н. Проблемы теории литературы М., 1955, с. 79.
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тын өлені философиялық толғаныс болғандықтан, мұнда 
ойшыл (адам), жан (адам), татулық, жылмаңдық, адам- 
дық, достық, көңілдің кешуі, өкпе сызы, жүрек жігі, кө- 
ңіл жүгі, кірлемеген көңіл деген сөздер «рухани дүние» 
деген тақырыптық топ болып, «толғанған ақын» деген 
образды ұсынып тұр. Немесе Махамбет ақынның көп 
өлендері қолына қару ұстап, ұрыс майданына шыққан 
жауынгер образына арналғандыктан, бүларда қару-жа- 
рақтың бейнелеуіш атаулары: балдағы алтын қүрыш бо- 
лат, толғамалы ақ мылтық, садақ толған. сай кез оқ си- 
яқты сөздер мен ұрыс-соғыс іс-әрекеттеріне қатысты етіс- 
тіктер «әскери тақырып» өрісін қүрап, күрескердің я бол- 
маса ұрыс-шайқастын образын береді.

Ал жеке сөз-образ дегенге келетін болсақ, бүл да поэ- 
тикалық сөз кестесінің элементі. Мысалы, Дулат (Баба- 
тайұлы) акыннын:

Квргеннің кезі тойғандай,
Топты ортадан ойғандай 
Сәулетіқнің сағымы 
Бұтағына шынардың 
Күнді әкеп іліп қойғандай
Сэндісін, жаным, сәндісін —

деген шағын өленінде бірнеше сөз-образ бар. Айталык, 
мұнда шынар — образ. Шынар — ен биік ағаш, сондық- 
тан оның бұтағына ілінген затқа адам қолы жетпейді, 
сұлу қыз да екінің бірінің қолы жете бермейтін жан. Де- 
мек, шынар — қол жетпейтін нәрсенің образы. Сол сияк- 
ты кун  де сөз-образ: күн — нұр шаиіып, айдай әлемді 
жарқыратады, сүлулық та күн сияқты нұр себеді, адам 
жанын сүйсіндіреді, демек, күн сөзі образ үшін жұмсал- 
ған. ' Г. ’ ^  І.

Сөз-образдарды Абайдан келтірсек, тіл қүдіретіне 
тәнті боламыз. Мысалы, онын жастарға арнап: Сен де 
бір кірпіш дүниеге Кетігін тап та бар, қалан — дегенінде 
кірпіш  те, кетік те, қалану  етістігі де сөз-образдар, өйт- 
кені бұл сездер өздерінің тура мағынасында келмей, бел- 
гілі көркемдік жүк аркалап, образдар галереясын жасап 
тұр: мұндағы кірпіш  тас емес, адамнын, жас адамнын 
образы, кетік те бұл жерде үй қабырғасының немесе 
тостағаннын кетігі емес, қоғам өмірінде эр адамнын ала- 
тын орны, атқаратын пайдалы қызметі дегеннін образы, 
қалану  етістігі болса, бүл да өзінің номинативтік мағы* 
насында емес, ауыспалы, астарлы мәнде жүмсалып тұр:
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I бұл жердегі қалану  — адамның коғамда өз орнын та-
I уып, қызмет етуі.

Абайдан тағы бір мысал көлтірейік. Ж ол азық — қа-
II рапайым тұрмыстық сөз, ал Абай: Кеш деп қайтар жол 
I емес, Жол азығым мол емес — десе, бұл тіркес тұлғалық 
I өзгеріске түспей-ақ мағына жағынан қосымша жана үн- 
< ге («обертонға») ие болып тұр: мұндағы жол дегеннің

өзі метафора, о л — өмір, осы өмірдегі ақынның мақса- 
ты, күресі, жол а зы қ — сол күресте жүмсайтын кұралы, 
демек, соңғы тіркес сөз-образ болып шыққан.

| Зерттеуші 3. Ахметов дұрыс көрсеткендей, Абай өлең-
1 деріндегі жол, жартас, жүрек, соқпақ сияқты сөздер ма-
| тафораланып жұмсалған сез-образдар. Бұлар да ездері
| жүмсалған контексте косымша мағынаға ие болған обер-
} тондар (музыка термині болып саналатын обертон сөзі
I дауыстың негізгі әуеніне белгілі бір реңк, тембр бояуын
I үстейтін косымша тон-үн).

Көркем әдебиеттегі, оның ішінде поэзия тіліндегі сез- 
дерді талдағанда, «орфографиялык сөз» нысанаға алын- 
бауы керек, яғни жазылып көрініп (не естіліп) тұрған 
сөзді зерттеу максатын емес, сол сөздің сол қолданыста- 
ғы мағыналық ерекшелігін, Б. А. Ларинше айтқанда, 
«мағыналық обертондарын», яғни жазушынын не акын- 
нын осы сөз арқылы кандай ндеяны (ойды) айтпақ бол- 
ғанын және оқырман ол сөздің мағынасын кандай деп 
кабылдайтынын көрсетуді көздеу керек І  Ал бұл ерекше 
мағына немесе «мағыналық обертондар» сөздердін бір- 
бірімен арақатысынан, біріне бірінің тигізетін әсерінен
пайда болады да, жазушынын (ақыннын) айтпак ойы-

. ның үдесінен шығады. Бұл жерде әнгіме лексикалық 
(тура) мағынасында эр алуан экспрессиясы бар бояулы 
сөздер туралы емес, мағынасы қалыпты, жай (бояусыз) 
сөздер жайында.

Бірак сөздердін қай-кайсысына да ерекше мағына- 
лық реңк косып жұмсауға болады немесе сөздің өз бо- 
йындағы қосалқы мағыналық ренктерді (сема деп ата- 
латындарды) пайдалануға болады. Тегі, поэзия — сөздін 
бар қабілетін ашатын, сөз мағынасынын не бір нәзік 
кырларын көрсететін майдан. Мысалы, Абай: Мен қажы- 
ған арықпын, Қатын-бала қонағы — дегенде «арыған, 
жүдеген» мағынасындағы арықпын. деген карапайым

1 Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974, с. 36.
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сөзді «дүниеден түңілген, күрестен шаршаған, қалған
өміріндө өзін тек жаи отбасы мушесі есебінде санаған
адам» деген метафоралык образ үшін пайдаланған. Мұн-
да қонақ сөзінің косалқы реңкі кәдеге жаратылған, де- 
мек, бұл сөз де образ. / V ' *'"-Л

Лекснкалық (негізгі, тілдік) мағынасында белгілі бір 
әсерлі бояуы жоқ сөздерді метафора-образ етіп жүмсау 
казак поэзиясында бүрыннан жақсы дамыған әдіс бола- 
тын. Мысалы, Кемпірбай Бөгембайұлы (1834— 1895): 
Ішіне арғын, найман салдым айғай—дегенінде айғай сө- 
зінің калыпты л ексіі к а л ы қ мағынасын «уытты өлен сөз» 
дегенге ауыстырып, метафоралап, образ жасап тұр Неме- 
се Ж анак  акын (1770— 1856): Шынар құлап, түбінде кал-
ды иіірік, Өз қолыңнан үрыға бөрдің құрық — дегенінде 
шынар да, шірік те, уры да, қүрық та сөз-образдар: иіы- 
наР біртұтас казақ  коғамының образы, шірік — сол 
еркін елдің тәуелді, отаршылық күйге түскенінің обра
зы, уры  отарлаушы немесе езуші топ өкілінің образы, 
қүрыц әкімшілік, билік тәртіптерінің бейнесі.

Демек, бұл образдардың барлығыныц да жасалуына 
көрсетілген сөздердің мағыналык күбылулары себеп бо- 
льш түр. «Сөз күбылуы» терминін біз соңғы жылдарда 
тіл білімінде өз алдына жеке шығарылып, айтыла баста- 
ған, орысша ^словопреобразование» деген категорпялық
үғымның казакша баламасы ретінде ұсынып отыр- 
мыз. «Сөзжасам» (словообразование), «сөз өзгерісі»

), «сөз күбылуы» (словопреобразова- 
ние) деген терминдердің алғашқысы лексикология сала- 
сына жататын категорияның атауы, екіншісі — грамма- 
тиканың объектісі, үшіншісі — лингвостилистика деп 
аталатын ғылым саласының, яғни тілдің қолданыстағы 
көрінісін, көркемдік қызметін зерттейтін саланың тер.ми- 
ні. Демек, біздің бұл еңбекте карастыратын объектіміз— 
осы соңғысы. Өйткені поэзия сөз мағынасының қыр-сы- 
рының көрінуіне, мағыналарының жылжуына: ауысуына, 
толығуына, тарылуына жол ашады. Екінші сөзбен айт- 
сак, сөздер поэтикалык кызметінде өзінің м ү м к і н 
(потенциалды) және ж  а с ы р ы н («үрын») жатқан ма- 
ғыналарын ашады, мағыналық қабаттасуларға жол бе
реди Сөзді әсіресе эмоциялық-бағалауыштық кызметте
жұмсауға келгенде өлең тілі — бірден-бір «үлы жіягір 
алан». Сондықтан Абай өлеңдері тілінде сөз арқылы по
этикалык образ жасаудың үлгілерін тану — зерттеуіміз-
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дің өзекті тұсының бірі болмак. Абай сөз арқылы поэти- 
калық образдарды қалай берді деген әңгімені қозғай- 
мыз. Бұл әңгіме әсемдік әлемі туралы болмак.

ОБРАЗДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҢ ӨРІСІ (ЗОНАСЫ)

Әсіре кызыл емес деп жиренбеңіз,
Түбі терең сөз артык, бір байқарсыз.

: .V • • • • (Абай)

Сөз алды-артында (әрине, көбінесе алдында) анық- 
тайтын, айкындайтын сөздермен келіп те, жеке тұрып та 
образ жасай алады. Мысалы, Абайдың: Мэз болады бо- 
лысың Арқаға ұлық қаққанға. Швлтірейтіп орысың Шен- 
ді шекпен жапқанға — деген өлең жолдарындағы шек
пен сөзінің өзі тың образ болып тұр: шекпен жабу — 
«әкім етіп кою», «ауыл-ел баскарту» деген ауыспалы 
мәнде келген қолданыс. Осы шекпен («әкімдік») образын 
айқындап, оның алдына шенді сөзін келтіргенде, образ 
одан сайын ажарланып, окырман сөзіміне ерекше эсер 
беретін тіркеске айналған. Демек, образды айқындап, 
оны әр қырынан танытар өрісін кеңейтетін көріктеу кұ- 
ралын әдебиеттану ілімінде э п и т е т  деп атайтынын бі- 
леміз. Бұл терминді Ахмет Байтұрсынов к ө р к е й т у  
немесе к ө р к е й т е  а й қ ы н д а у  деп атаса *, Қажым 
Жұмалиев халықаралык ортақ термин — э п и т е т-ті 
қолданады2, Зейнолла Қабдолов А. Байтұрсыновтың
терминін жөн көреді3.

Эпитет — адамнын, заттын, кұбылыстың бір белгісін: 
сырын, сипатын, касиетін атап көрсететін сөз, бірак осы 
кызметте келетін жай анықтауыш сөзден эпитеттің айыр-
масы бар. Жай анықтауыш заттын, кұбылыстын, адам
нын өзіне тән к а л ы п т ы  с ы н ы н  (белгісін, қасиетін, 
түрін, түсін т. б.) білдірсе, эпитет өзі атайтын б е л г і н і

1 Байтүрсынов А. Шығармалары. «Жазушы» баспасы, 1989, 155-
бет*̂ -' • : ч

2 Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. Алматы, 1960, 107— 111-бет-
тер.

Жұмалиев Қ .  Қазақ әдебиеті тарихынын мәселелері және Абай 
поээиясының тілі. Алматы, 1960, 195-бет.

3 Қабдолов 3. Әдебиет теорнясыныц негіздері. Алматы, 1970,
226-бет.
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бейнелеп (образдап) көрсетеді, өйткені бұл белгі сол 
заттың, адамның, кұбылыстың табнғи, қалыпты белгісі 
емес. Мысалы, Абайдын: Кэрі қой ептеп сойған байдың 
уйі, Қай жерінде кедейдің тұрсын күйі? Кара қидан орта 
қап ұрыспай берсе, О да қылған кедейге үлкен сыйы — 
деген шумағында кэрі қой, қара қи, орта қап, үлкен сый 
деген тіркестердің кәрі, қара, орта, улкен  деген аныкта- 
уыштары қойдың, қидың, қаптың, сыйдын калыпты, өзде- 
ріне тән белгілерін атайды, ол белгілерді білдіріп тұрған 
сөздер өздерінің тура мағыналарында қолданылған, сон- 
дыктан бұлар эпитеттер емес, жай анықтауыштар. Ал 
Абайдың: Қырмызы қызыл жібек бозбалалар Оңғак бұл- 
дай былғайды бір дым тисе — дегенінде қырмызы мен 
кызыл жібек деген сөздер бозбаланың бір касиетін, бел- 
гісін атап тұрса, ол белгі адамның табиғи касиеті емес, 
сондықтан бұл жердегі қырмызы, қызыл жібек деген 
сөздер ауыспалы мағынада бейнелеп айтылған эпитет 
анықтауыштар.

Эпитеттер т ұ р а к т ы ,  т ұ р а к с ы з  немесе т а в т о-
л о г и я л ы қ (үйреншікті, көп кайталанатын) және 
м е т а ф о р а л ы қ ,  с и н к р е т т і к  деп бөлінеді. Тіл- 
дердін қай-қайсысында да бір нәрсенің (адамнын, зат- 
тын, күбылыстын, үғымнын) белгілерін бейнелеп, әсерлі 
түрде атайтын әрі сол атаумен үнемі бірге колданылатын 
эпитеттер болады. Олардың көбі өздерінін тура мағына- 
сында келеді, бірақ аныктап тұрған сөзімен тіркесіп, 
белгілі бір образ үшін жұмсалады. Атап айтканда образ- 
дың эстетикалық зонасында оның өзіне тән аныктамасы 
болады. Бүлар тұракты, тавтологиялык эпитеттер болып 
саналады/М ысалы, Абайдың аппақ ет, қып-қызыл бет, 
қыэыл жүз, тар төсек, бүраң бел, қызыл арай дегендері 
тұрақты эпитеттермен келген тіркестер, ал тәтті қыз, 
асау жүрек, ит жүрек, ыстық қайрат, долы қол сиякты 
тіркестеріндегі кыздын, жүректін, кайраттын, колдын 
бір белгісін атап тұрған тәтті, асау, ит, долы  деген анық- 
тауыштар өздерінің тура мағыналарында емес, ауыспа
лы мәнде келіп, тұраксыз эпитеттер болып түр, яғни тәтті 
болу барлық кыздың (жалпы адамның) белгісі емес, жү- 
ректің асау болуы, ит болуы да өзіне тән тұрақты белгі 
емес.

Міне, осы тұрғыдан келгенде, акыннын қай-кайсысы 
да эпитетті көркемдік белгілердін к о н с т а н т т ы  (тү- 
рақты) жиынын да, өз қаламынан туған а в т о р л ы түр-
лерін де пайдаланады.
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аьак поэзиясы қаи кезеңде де тұрақты эстетикалық 
өрісі бар образдарды пайдалануды көріктеу тәсілдеріыін 
бірі етіп келген. Және бұл тәсіл — ауыз әдебиеті тілінен 
келе жатқан дәстүр. Айталық, батырлар жырларындағы 
образдардын көбі қару-жарақ, сауыт-сайман, багырдың 
өзі, оньщ аты сияқты үғымдармен келеді және олардың 
атаулары тұрақты эпитеттермен тіркесте жұмсалып, об
раз жасайды. Мысалы, батырдың портретін берген жыр 
жолдарынан: Жауырынына қанды көбе сыймаған— де- 
генді оқысақ, мұндағы қанды көбе тіркесі образ ушін 
жүмсалып тұр: жай сауыт емес, әрдайым ұрыс майда- 
нында болатын батыр киетін көбе, сондықтан ол қанды
эпитетімен тіркесіп, батыр портретін бейнелі түрде си- 
паттаи түр^

’ Батырлар жырларында да, көркемдік жағынан бұл 
жанрмен іліктес XV—XVII ғасыр жыраулары тілінде де 
қару-жарақ, сауыт-сайман атаулары мен ер жігіт, ел- 
жұрт, түлпар сөздері көбінесе жалаң қолданылмайды, 
тұрақты эпитеттермен келеді және ол эпитеттердің өзі 
бір сөзден түратын дара да, көп сөзді суреттеме түрін- 
Дегі күрделі де болады. Мысалы, бүлғары  садак, бүқар 
жай, көк сүңгі, толғамалы найза, шашақты найза, алмас 
кылыш, ауыр қылыш, алтын калпақ, жез телпек, ақ сүң- 
гі дегендер жалаң эпитеттермен келсе, алдаспан ауыр 
кылыш, толғамалы ақ сүңгі, алтын. қүндақ ақ берен, ба
дана көзді кіреуке, төрт қырлаған көк сүңгі, тобылғы 
торы ат, сегіз қулаиі ақ шатыр, алты сан алаш, он екі 
баулы  өзбек, алты айіиылық Еділ, қырық қақпалы  Ка
зан, тоғыз санды торғауыт, он сандайын оймауыт, алпыс 
үйлі арғын деген тіркестерде образдың курсивпен теріліп 
көрсетілген константты (тұракты) белгілері өте күрделі. 
Бұл суреттемелік әрі образдың әсерлі болуын — экспрес- 
сиясын күшейтеді, әрі өлен сездердің өлшем, ұйқас, ыр- 
ғақ сияқты кажеттіктерін өтеуге көмектеседі.

Біздін байқауымызша, авторы мәлім, ауызша тара- 
ған казак поэзиясы тілінде — XV—XVIII ғасырлардағы 
ақын-жырауларда — образға алынатын сөздерді түрак- 
ты эпитеттермен беру керкемдеудің нормаға айналған ен 
біп үтымды тәсілі болған. Мысалы, XV ғасырдын соны, 
XVI ғасырдын алғашкы ширегінде жасап өткен Доспам- 
бет жырау: Толғамалы ала балта колға алып, Топ бас- 
тадым — өкінбен. Тобыріиығы биік жай салып, Дүспан 
аттым — екінбен. Ту қүйрығы бір түтам Түлпар міндім— 
өкінбен— десе бүл жолдардағы балта да, жай да, түл-
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пар да образ үшін алынған сөздер. Олар образ болып 
жұмсалуы үшін жай өздері ғана аталмауы керек, образ 
әсемдік, әсерлілік үшін ұсынылады, демек, осы әсемдік- 
ті, әсерлілікті беретін анықтамалардын.— эпитеттердің 
қажеттігін поэзия тілі жаксы сезінген.

Белгілі бір атаулар, мысалы, толғамалы ақ найза, 
қозы жауырын қу жебе сияқты қару-жарақ аттары ғана 
емес, кез келген образ болып тұрған сөз қазақтың өлен 
толғауларында әрдайым дерлік эпитеттермен беріледі. 
Мысалы, XV ғасыр жырауы Қазтуғанда: Жабағылы жас 
тайлак Жардай  атан болған жер. Жатып қалған бір тоқ- 
ты Жайылып мың қой болған ж е р — дегенінде тайлақ, 
та, атан да, тоқтьі да, қой да туған жерді — кұтты мекен- 
нің образын беру үшін айтылып тұр, яғни бүл жерде 
эңгіме тайлак пен атан, токты мен қой жайында емес, 
осылар арқылы суреттелетін «ак ала ордасы конған» 
кайран жұрты — өзінен калып бара жатқан отаны — 
Еділ жұрты жайында. Осы бір «кайран жұртынын» ка- 
сиетін суреттеу үшін жай тайлак емес, жабағылы жас 
тайлактың, жардай атан болуын, жай токты емес, жатып 
қалған бір токтынын мың кой болып өсіп-өнуіне қолай- 
лы жағдайы бар — суы мол, шүйгіні калын мекен екенін 
айту үшін кажет болып тұр.

Бұл тәсіл, бір жағынан, казак  әдеби тілінін. фразео- 
логиялык казынасын тұрақтандырып, молайтса, екінші 
жағынан, фразеологиялык модельді калыптастырды, яғ- 
ни түракты эпитеті бар тіркестерді жасаудың пәрменді
кұралына айналдырды.

Міне, көріктеудің осы тәсілін казак  сөз зергерлері 
үрпактан ұрпакка, кезеңнен кезеңге жалғастырып сөз- 
образдардың эстетикалық өрісін тұрақтандырып, фразео
логия корын біздін күндерімізге жеткізді. Б ірак бұл кор 
бүгіиде штамп калпында түгелдей актив қолданылмай-
тынын білеміз.

Абай казактын бай дәстүрлі (тұракты) эпитеттерін 
еркін пайдалаиған және оларды әрдайым дерлік образ- 
дык элемент ретінде жұмсаған. Мысалы, Лермонтовтан 
аударған бір шумақ өлеиінде: Кең жайлау — жалғыз 
бесік жас балаға, Алла асыраған бендесі аш бола ма? 
Ер жеткен сон сыймайсың кең дүниеге, Тыныштық пен 
зар боласың баспанаға — дегенінде мұндағы кең жай
лау, кең дүние дегендер түрақты эпитеттермен келген 
тіркестер, екеуінде де кең деген эпитет стильдік жүгі бар 
күралдар: кіп-кішкентай бесік жас нәресте үшін жай-
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лаудаи кеністік, ал өскен соң, кен жайлаудай бесік тү-
гіл, кең дүниенің өзі тарлық өтеді деген идея-образды 
беруге жүмсалып түр.

Абайдың көркем тілінде бұл сияқты тұрақты эпитет- 
Тбр қаншама молынан кездессе, өзі келтірген авторлық 
жаңалары одан кем емес. Соны эпиттеттер үсыну үшін 
Абай с и н к р е т т і к  амалды кеңінен пайдаланған, яғни 
семантпкалық жағынан бір-бірімен үйлеспейтін (тіркес- 
пейтін) сөздерді тіркестіруді жүйеге айналдырған. Мы
салы, Көрмеген көп дүние көл көрінді Кірлемеген көңіл- 
дің ашығында — дегенінде кірлемеген, эпитеті мағынасы 
жағынан өзі анықтап тұрған көқіл сөзіне жанаспауға 
тиіс, өйткені кірлейтін накты зат (киім, төсек т. б.) бол- 
са керек еді, ал кеңіл накты зат атауы емес, дерексіз 
(абстракт) үғым атауы. Бұл жерде кірлемеген деген 
сөз — метафораланып, әлі жамандық көрмеген, барлы- 
ғына үмітпен қарайтын адамды бейнелеп атайтын образ.

С. Есенин поэзиясындағы метафораларды зерттеуші 
Н. А. Басилая мүндай метафоралык тіркестерді бинарм-
дар деп атайды \  яғни мағыналық өрісі мен тіркесу қа- 
білеттері әр түрлі сөздердің бірі метафораланып (мағы- 
насы ауысып), екіншісі метафоралап (қасындағы сөздін 
мағынасын ауыстыртып) тіркесуі бинарм болып шығады. 
Мысалы, Есенинде кездесетін руки березы, кости бере
зы, мольба берез дегендерде береза сөзі метафоралайтын 
сөз, ал онын алдындағы сөздер — метафораланып түр- 
ғандар. Абайда да үміттің аты, саңырау қайғы деген тір- 
кестер бинармдар: мағынасы жағынан тіркесімдік қабі- 
леті жок сөздердің бірі мағынасы ауысып (ат, саңырау), 
екіншісі тіркескен сөзінің мағынасын ауыстыртып (үміт, 
қайғы) тұрған метафоралык колданыстар.

Эпитеттер бір нәрсенің белгісін, қасиетін, сынын ай- 
кындайтын болғандықтан, көбінесе екі-үш сөзден кұрал- 
ған тіркеспен келеді. Мысалы, қызыл тіл дегеннің өзі 
тұрақты эпитетпен келген тіркес болса, Абай оған тол- 
ғауы тоқсан деген эпитет косып, бұл образдың экспрес- 
сиясын одан сайын күшейтеді.

Бізге дейінгі зерттеушілер де атап көрсеткендей, Абай 
бір ғана жүрек сөзін эр алуан эпитетпен жүмсайды, олар- 
дың ішінде жылы жүрек, ет жүрек деген бірен-сараны 
ғана тұрақты эпитетпен келгендері болса, қалған 14— 15-

1 Басилая И. А. Метафора в поэзии С. Есенина.— Сб. Слово в 
русской советской поэзии. М., 1975.
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сі Абайдың өзі ұсынған эпитеттермен айтылған образ- 
дар: сорлы жүрек, асау жүрек, жалын жүрек, үрпейген. 
жүрек, кірлеген жүрек, ынталы жүрек, 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 колданыстардын 
дені «адам, адамнын ішкі дүниесі, сезімі» деген ауыспа- 
лы мағынада келген екен.

Жүрек  сөзі адамнын өзіне тән ынталы, сорлы, жара
лы, ызалы, ауру, асыл, сүм деген сын-сипат атауларымен 
келгенде, онын адамға катысты образды беріп тұрғаны 
айқындала түседі. Ал Үрпейген жүрек басылмай, Талан
ты көңіл  елермес... Қірлеген жүрек өзі үшін Тұра алмас 
әсте жуынбай... Жүрегім  менін қырық жамау Қиянат- 
шыл дүниеден— деген өлен жолдарындағы эпитеттер 
жүрек сөзімен берілген образдын экспрессиясын артты- 
рып, қазақ  поэзиясында бүрын кездеспеген тын поэтика- 
лык дүниелерді береді.

Абайдың мағынасы жағынан бір-бірімен үйлеспейтін 
сөздерді тіркестіріп, көбінесе авторлык тын эпитеттерді 
үсынуын (жалтаңдаған жас жүрек, мен — сынық жан 
т. б. сиякты) Қ. Жүмалиев орыс көркем сөзінін үлгісі, 
Абайға дейінгі казак  поэзиясында кездеспеген тын тәсіл 
дегенді айтады. Ал мұкият іздестірсек, бұл — сонау Ах
мет Ясауи поэзиясынан келе жаткан, ертеректегі казак  
өлең-жырларынан да табылатын поэтикалык көне тәсіл- 
дердін бірі екенін байқаймыз. Мысалы, Қожа Ахмет 
Ясауи хикметтері тілінде қолданылған: Дүр-у гәуһар 
сөзін аламға сачса... Ешітсә жан қүлағы  бірлә һәр йар... 
Күнәһім дәрдидін дәрмәнда болдум, Бу ит нәфсім білә 
арманда болдум... иіик; дүкэнін. құрдум..., сондай-ак шауқ 
шарабы, көңүл көзі, жан булбулы, көңүл мүлкі, тариқат 
базары, хақиқат дарйиасы, иіик, бағы, татиқатны(ң) бу- 
рақы (жүйрігі) деген тіркестерінде бірі дерексіз үғым, 
бірі деректі зат атауларын білдіретін сөздер болып об
раз жасап тұрғанын көреміз.

Ал казақ  акын-жыраулары тілінде Абайдағыдай жиі 
болмағанмен, бұл тәсіл аркылы жасалған тіркестер бар 
екенін айта аламыз. Мысалы, Кемпірбайдын: Тәуекел 
дариясынан бетім ж у д ы м — дегенін, Жанактың: Қыр 
еоңыма түсіп ап сүм кедейлік  — дегенін окысак, мүнда- 
ғы көрсетілген эпитеттер калыпты емес, авторлық кол- 
даныстар екенін байқаймыз. Б ірак зерттеуші Қ. Жүмали- 
ев Абайда семантикасы жағынан үйлеспейтін сөздермен
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келтірген эпитвгтердің өте мол вкендігін және аудар-
ма өлөндөріндө жиі ұшырасатындығын дүрыс көрсст- 
кен

Абайда жүйеге айналған бұл тәсіл тек аударма емес, 
төлтума өлеңдерінде де жиі қолданылғандығы көзге тү- 
седі. Жоғарыда келтірілген жүрек сөзі ғана емес, кейбір 
ұғым атауларын түрлі жақтан сипаттау үшін, ақын олар- 
дың эпитеттерін құбылтып отырады. Мысалы, ой сөзі — 
философ Абайда жиі қолданылатын объект, сондықтан 
оның тілінде қуатты ой, ескі ой, ылай ой, үйықтаған ой, 
ауыр ой деген тың эпитетті тіркестер бар. Сөз сөзі де 
Абай үшін «салмакты», ауқымды ұғым атауының бірі, 
осы себептен қайран сөз, басалқа сөз, түгел сөз, жел сөз, 
жылы сөз, бос сөз сияқты біршама кәнігі эпитетті вари- 
анттарымен қатар, ақын іші а'лтын, сырты күміс сөз, буу- 
лы сөз, қуаты күшті нүрлы сөз, жабырқаңқы сөз деген 
жаңа қолданыстарды ұсынады. Бұлар семантикалық ал- 
шақ ұғымдардың тоғысуынан жасалғандар: жабырқау— 
адамға тән сипат, әрі кетсе «адам» мәнінде жұмсалатын 
көңіл сөзімен тіркесуге бейім, ал сөздің жабырқаңқы бо
луы — образ.

Сөз деген сөзге көп ретте Абайда тіл сөзі контекстік 
синоним болып келеді. Тіл сөзі де тура мағынасымен ка
тар, «айтылған (не айтылмақ) ой, өлең, сөз» деген ауыс- 
палы мағыналарда да қолданылғандыктан, акын мұның 
да эстетикалык өрісін кеңейтеді: бұрынғы ащы тіл, қай
ран тіл сияқтылардың үстіне мінсіз тіл, шыніиыл тіл, 
буынсыз тіл, толғауы тоқсан қызыл тіл деген жана эпи- 
теттермен келген тіркестерді қолданады.

Абайда жүрек, тіл, сөз дегендерден баска да көңіл 
(сынық кәңіл, жанып, сынып, суынып қалған көңіл, жа- 
ралы кәңіл, кірлемеген көңіл, щара көңіл, шын көңіл, 
қайран көңіл, боямасыз ақ көңіл), өмір (алдамшы өмір, 
қу өмір, асау өмір, тентек әмір) сияқты сөздердің де эс
тетикалык өрісі кеніген.

Қысқасы, Абай ең алдымен поэтикалык образ жасай- 
тын тірек сөздерді активтендіреді. Жоғарыда келтірілген 
жүрек, сөз, тіл, ой, көңіл, дүние, өмір сияқты сөздер біл- 
діретін ұғымдар адамнын ішкі дүниесін, жалпы өмірді 
толғаған ойшыл акыннын философиялық объектілері. 
Ақыннын максаты бұл ұғымдарды тек атап қою емес,

1 Жұмалиев Қ. Қазак әдебиеті тарихыпық м ә с е л е л е р і191— 192- 
беттер.
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бларды сан қырынан суреттеу болғандықтан, бұл атау-
лардың эстетикалық өрісі де әрі тың, әрі кец болып кей
ген. ■ . ... ііШ Ш

Әрнне, жиі колданылатын тандаулы сөздер ғана емес, 
бірді-екілі рет кездесетін сөздердің де авторлық (соны) 
эпитетпен келуі — Абай тілі үшін танданарлык қүбылыс 
емес. Тың эпитеттер ақын-жазушылардын қай-қайсысын-
да да болады, бірақ оқыс көрінетін әрі синкреттік амал- 
мен (мағынасы жуыспайтын сөздерді тіркестіру тәсілі- 
мен) жасалған эпитеттердің жүйелі түрде көрінуі Абай 
тілінен басталады. Айталык, ыстық қайрат, нүрлы ақыл, 
жылы журек дегенінде қайрат, ақыл, журек сөздерінің 
эпитеттері осы ұғымдардың өздеріне тән қасиет емес, 
бірақ үш тіркестің үшеуі де әсерлі, соны ассоциация бе- 
ретін қүрылымдар. Асау журек аяғын. іиалыс басқан де
ген өлен тармағы бастан-аяқ синкреттік қолданыс: жү- 
ректің асаулығы да семантикалық үйлесімі жоқ сөздер- 
дің «ынтымақтасуы», аяғын иіалыс басқан деген де дәл 
осындай. Осы іспеттес: Күйлі, куйсіз бәйгеге Қажыды 
көңілім көп ш ауы п— деген жолдар да ақынның айтпак 
ндеясының астармен (метафорамен) берілгенін көрсете- 
ді. Көңілдің бәйгеге шабуы — соны образ, ал ол бәйгеге 
көнілдін кейде күйлі, кейде күйсіз кезде түсуі де осы 
образды одан сайын күшейтіп, «әр сөздіц жаца үнасы- 
мын тапқан».

Тың образды одан сайын еселеп күшейту — Абай ка- 
ламына тән сонылық. Мысалы, Жапырағы қуарған ескі 
умітпен Қиял қып өмір сүріп, бос жүріппін — дегенінде 
ескі уміт деген кәнігі эпитеттің үстіне жапьірағы қуарған 
деген және бір эпитетті еселеп келтіріп, образдың экс- 
пресснясын мейлінше арттырған. Бүл катарды көбейте 
беруге болады. Мысалы, Қараңғы, саңырау цайғы  ойды 
женген — десе, қайғы  сөзінің қараңғы  деген эпитетпен бе- 
рілуі — тыннан қабылданатын образ, яғни тын ассоциа
ция, ал оған саңырау эпитетін үстегенде, бұл образдың 
беретін әсері мүлде күшейіп, бұрынғы қазақ  поэзиясы 
жұмсамаған жаца қолданысты көреміз.

Сөйтіп, «әлец деген — әр сөздің ұнасымы» деген тезнс 
ұсынған Абай сол үнасымның бірін тұракты және түрак- 
сыз, яғни дәстүрлі және авторлық немесе контекстік 
эпитеттерді қолданудан тапқан.

Абай өлеңніц «іші алтын, сырты күміс» болуын қала- 
ғанда, ол поэзияныц терең (көп) мәнді, аз сөзді болуын 
көздейді, сондықтан сырттай әсерлі көрінетін қызыл сөз-
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Дерден аул а к болу принципін ұстайды. Осы себептен де 
дәстүрлі эпитеттерге әрдайым иек арту өзінің айтпақ 
оиына сай келмей, көп сөзділікке апаратынын Абай жақ- 
сы сезген. Эпитеттердің константты түрлері ақынның 
жана идеяларына, яғни поэтикалык жана образдарына 
өлеңнің жана такырыбына сай түсе бермейтінін де, олар- 
дын күр жылтырақ артық сөз болып шығатынын да та 
лант қүдіреті жақсы сездіреді, сондықтан Абай соны 
эпитеттерді молырақ ұсынады және ол эпитеттердің көр- 
кемдігі, әсерлілігі бұрынғылардан артық болмаса, кем 
еместігін біле тұрғанмен, кәнігі түрлеріне кұлағы үйрен- 
ген оқырманға жана эпитеттердің шу дегенде әсерлі бо
лып естілмейтінін де сезеді. Сондықтан «көкірегі сезім- 
ді» оқырманға — «өлеңі бар өнерлі інілеріне»— өз поэ- 
зиясын «әсіре кызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терен сөз 
артык, бір байқарсыз»— дейді. Н. В. Гоголь Пушкиннін 
өлеңдері туралы: мұнда қызыл сөз жоқ, тұнып тұрған 
поэзия бар деген екен, сол сияқты Абайда да әсіре қы- 
зыл-сөз жоқ, түбі терең сөз (поэзия) бар екенін көреміз.

Ақын тіліндегі эпитеттерді сөз еткенде әрі теориялық, 
әрі Абай тілін нақты талдауға қатысы бар бір мәселеге 
тоқталуға тура келеді. О л — етістік тұлғаларды эпитет 
деп тануға немесе танымауға байланысты әңгіме. Ахмет 
Байтұрсыновтан кейін әдебиет теориясын кең көлемде 
сөз еткен ғалым Қ. Жүмалиев эпитет болатындар алды
мен сын есім деп алып, содан кейін көсемше мен өткен 
шақ есімше тұлғалары дей д і1. Қазақ ауыз әдебиеті үл- 
гілерінде тұрақты эпитеттер жиі кездеседі дей келіп, оған 
мысалдардың бірі етіп: Сары өзеннен өткенде, Тас суын- 
дай Сарқырып, Тарлан атпен Көбікті, Артынан кетті бар- 
қырып деген жолдарды көрсетеді. Мұндағы барқырып, 
сарқырап деген көсемшелерді эпитет деп белгілейді.

Әдебиет теориясынан оқулық жазған 3. Қабдолов 
етістік түлғаларды эпитет болады деп ашып айтпағаны- 
мен, Жұмекен Нәжімеденовтен: Тентек үн кетіп еді дау- 
ылдап бір, Аңқиып  әр жерде бір ауыз қапты — деген 
өлең жолдарын келтіріп, ондағы сіңқиып етістігін эпитет 
деп табады 2. Әдебиет теориясымен арнайы шүғылдан- 
ған 3. Ахметов те Абайдын «Болыс болдым, мінекей»

1 Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті тарихынык мәселелері және Абай 
шығармаларынын тілі. Алматы, 1960, 194-бет.

* Кабдолов 3. Әдебиет теориясынын негіздері Алматы, 1970, гт-оеъ.
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өлекіндеп үйкаска шығарылған шыбындап. қырындап, 
стылдап... деген етістіктерді эпитет деп санайды 1,

Етістіктін есімше тұлғасынык эпитет болып келуі дау 
туғызбайды, өйткені есімшелер есім орнына қолданыла 
береді. Ал көсемше тұлғалар мен ашық райдағы етіетік- 
терді эпнтет деп санауға келгенде, пікір талаетыруға 
тура келеді. Эпитет (айқындау) дегенге з а т т ы н ,  құ-  
б ы л ы с т ы н  с н п а т ы н ,  с а п а с ы н  анықтайтын су- 
ретті сөз (3. Қабдолоз) немесе «адамнын не заттын, не 
габигат кұбылыстарынын езгеше б е л г і л е р і н  кврсе- 
ту, олардыд бейнесін оқушылардын кнз алдына елестету, 
ой-киялына эсер ету үшін қолданылатын көркем свз» 
(Қ. Жумалнев) жататын болса, етістік заттын белгісін, 
сипатын, еапасын емес, қ и м ы л ы н, і с -э р е к е т і н 
атайды. Демек, жоғарғы аныктамалардың дұрыс беріл- 
геніндей эпитет дегеніміз заттык бір белгісін, сынын, қа- 
сиетін сын есімдердін немесе оныц орнына жүмсалган 
еөздердің бейнелеп сипаттауы екеп. Заттын тек белгісі 
емес, қимылы, іс-әрекеті де бейнелі түрде сипатталуы 
иүмкін Мысалы, М.)з болады болысын Шелтірейтіп оры- 
сын Шенді шекпен жапқанға — дегенде шелтірейтіп де
ген көеемше тұлғасы аркылы акын ә р е к е т т і н  («шен- 
ді шекпен жабу» — көтермелеудін) орындалу с ы н ы н
бейнелеп ( шелтірейтіп жабу) көрсетіп түр. Б ірақ бүл,
біздінше, эпитет емес, әсерлі, бояулы етістіктік стильдік
максатта қолданылуы болып табылады. Шелтірейту 
еэ бойында экспрессиясы бар етістік, ғылымн терминмен 
айтсак, ингеренттік экспрессиялы сөз. Ал көркем әдебн* 
етте өз мағынасында жағымды не жағымсыз бояуы жок, 
сезімге тнер әсері жок бейтарап мәндегі етістіктердін не 
мағынасын ауыстырып, немесе косымша магыналык реңк 
үстеп қолданылуы жиі кездеседі, бұл коитекске карай 
ажыратылатын (адгеренгтік) экспрессия болады. Мыса
лы, Абайдын: Дрсыз ад ам арсаңдап, арсылдайды, Әр 
жерде-ақ керегеге танылса да — деген жолдарындағы 
арсаңдап, арсылдайды  деген етістіктер метафораламып 
(мағынасы ауысып), контекстік экспрессоид дегенге ай- 
налып түр. Осы жерде біз э к с п р е с с о и д  терминін 
атауға мәжбүрміз. Мүмкін, оны казақшалап әсерсөз
(әсерлі сөз) деген атаумен беруге де болар. Экспрессо
и д — белгілі бір стильдік максатпен қолданылған, оқыр- 
манға эсер ететін. экспрессиялы сөздер немесе тулғалар,

Ахметоа 3. Өлеи сөздік теориясы. Алматы, 1973, 80-бет.
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тіркесіер. Ахмет Байтүрсыновтын тілімен айтсак, «көціл 
күйінен шығып, көңілге күй түсіретін сөздер».

Контексте белгілі бір жүк арқалап, айтылмақ ойға 
әсерлі үн үстейтін сөздер тек етістіктерден емес, өзге сөз 
таптарынан да, тіпті одағай, шылаулардан да табылады* 
Мысалы, Абайдын: Сорлы Көкбай жылайды, Жылайды 
да жырлайды — деген жолдарындағы да шылауының бұл 
контекстегі қызметі жай емес: «жылай-жылай отырып 
жырлайды» деген қосымша мағыналық реңк беру үшін 
екі етістіктін арасына келтіріп тұр (бұл — өте сирек кез- 
десетін қолданыс). Демек, мұнда да деген шылау белгілі 
стильдік қызмет аткарып, айтылмақ сөздін әсерін күшей- 
тетін элемент ретінде келтірілген. Тағы бір мысал. Абай 
ақын Татьянаның аузына: Көрген жерде-ақ мен сені 
«Осы екен ғой — сол» дедім» деген сөздерді салғанда, 
яғни осылай деп Онегинге хат жаздырғанда, осы кон
текстен сол деген есімдік — экспрессоид: «Татьянаның 
тусіне кіріп, өміріне ортақтасып, ішіне толғау салған 
ғашығы» деген күрделі ұғымды бір ғана сол деген есім- 
дік бойына сыйғызып тұр.

Осы сиякты текст ішінде оқырман сезіміне эсер ете- 
тін, белгілі бір стильдік мақсатпен қолданылған сөздер 
немесе сөз тұлғалары болады. Қазақша қ ұ б ы л т у  деп 
атап жүрген троп түрлерінің, яғни эпитет, метафора, ме
тонимия, синекдоха, гипербола, литота, перифраз, эвфе- 
мизмдердін қай-қайсысы да экспрессивті (әсерлі) эле- 
менттер болып келеді. Бұларды сол әсерлілігіне карай 
экспрессоид деп те атайтындығын жоғарыда айттық. 
Қандай тәсілмен жасалса да, экспрессоидтер көркемде- 
уіш-бейнелеуіш қызмет атқарады. Ал қазақ көркем сөзін- 
де экспрессоид болып жұмсалатын етістіктердің мәні өз 
алдына зор, айрықша бөліп әнгіме ететін объектілердің 
бірі деп санаймыз.

ЕТІСТІК — КӨРІКТЕУ ҢҰРАЛЫ

Есімдер сияқты, етістіктер де керкем сез тілінде, әсі- 
ресе өлең тексіиде поэтикалык-стильдік қызмет атқара 
алады. ,

Абайда ойдың үсынылу сипатына қарай етістік тұл- 
ғалардың түрліше болып келуі, әрине, ақыи тілінін 
е р е к ш е л і г і и  т а н ы т п а й д ы ,  өйткені бүл тәсілді 
өзгелер де қолданады, бірақ Абайдың ш е б е р л і г і н
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т а н ы т а д ы .  Бұл жердегі «шеберлік» деп отырғаны- 
мыз — мазмұн мен түрдің, яғни айтылмақ идея мен онын
тілдегі көрінісінің үйлесімі.

Әдетте өленде айтылмақ ой жай баяндау түрінде үсы- 
нылса, етістіктер көбінесе ашық райдың ауьіспалы шак 
(кетеді), өткен шақ (кетті, көрдім деген сйяқты) тұлға- 
ларымен беріледі. Абай «Мен жасымнан көп көрдім» деп 
басталатын «Абралыға» деген өленінде надан адамнын 
нортретін оның іс-әрекет, қылықтарын баяндау арқылы 
жасайды, сондықтан мұндағы етістіктер көрдім, көрме- 
дім, шатылды, білмейді, не етеді, кетеді тұлғаларында 
тұр. Сөзге жүйрік болса да, сауаты жок, тіпті мұсыл- 
маншылық шарттарын дұрыс білмейтін «Сары жорға» 
атанған замандасына арнаған сыкақ түріндегі бүл өле- 
ңінде ақын Абралы замандасының портретін онын іс- 
әрекеттерін көрсету аркылы береді. Ол үшін етістіктін
қалыпты тұлғаларын пайдаланады.

Абайдың көп өлеңі констатация түрінде, яғни оқиға- 
ның, болмыстын, суреттің дәл солай екендігін, бар екен- 
дігін баяндау сипатында берілгендіктен, оларда да етіс- 
тіктер ашық рай тұлғасында қолданылған. Мысалы, 
«Қансонарда бүркітші шығады анға» деп басталатын 
өлеңінде аншылық суретін береді және оны жай баяндау 
стилімен үсынады, бүл констатация шығады, тұра қала- 
ды, талас қылады, айқасады  деген сияқты ауыспалы шак 
түлғасында келсе, сипаттау етістіктері көсемше тұлға- 
ларымен (сымпың қағып, қоқақтап, тісін қайрап) ұсы-
нылады. ~ . '

Қысқасы, Абай өлеңдерінде етістіктін шақтық тұлға-
ларын колдануда сол өлен идеясынын статика (бір нәр- 
сеніц қалыпты күйі) мен динамика (қозғалыс, қимыл, 
әрекет) тұрғысынан берілуіне тікелей қатысты. Мысалы, 
ақынның «Қақтаған ақ күмістей» деп басталатын өле- 
цінде сұлу қыздың портреті статикалық планда берілген, 
сондықтан бүл өлеңнің сұлудын сыртқы портретін бере- 
тін бөлігінде етістіктер негізінен ашық райдағы, көбінесе 
шақ категориясына бейтарап -ады қосымшалы тұлғамен 
келген: Аласы аз қара көзі нүр жайнайды... Ақша жүз, 
ал қызыл бет тіл байлайды... Торғындай толқын үрып 
көз таңдайды... Өлен екі бөліктен тұрады: 1-бөлігі сүлу 
қыздың сыртқы түр-түсін суреттейді, 2-бөлігі кейбір сон- 
дай сұлулардын («бүл заманныц қыздарыныц») және 
кейбір жігіттердін жағымсыз мінез-іқылыктарын сурет- 
теуге арналған. Абайдын ақындық күдіреті бұл бөліктін
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тақырыптық үңі алдьщғыдан мүлде бөлек екендігіне орай 
оның етістік тұлғаларын да өзгеше етіп құрғызады, яғни 
алдыңғы бөлікте сыртқы сұлулық суреттелсе, екінші бө- 
лікте ішкі сұрықсыздық (бұртаңдаған, тыртыңдиған, 
жыртақтаған, жыртацтаған қылықты қыз бен жігіт) су- 
реттеледі, мұнда енді өткен шақ есімше қолданылады. 
Бірак мүнда да^қылық бар, қймыл жоқ, қыз бен жігіттін 
жағымсыз касиеттёрі бар, әрекеттері жоқ, демек, бұл да 
статика.

Ал енді сүйіскен қыз бен жігіттің жарық айлы желсіз 
түнде аул акта жолығысқан сәті сырт қарағанда қалып- 
ты күй (статика) ретінде суреттелуге тиіс болғанымен, 
осы тақырыпка арналған «Желсіз түнде жарық ай» деп 
басталатын өлеңіндегі етістіктер -ып жұрнақты көсем- 
шемен берілгеи. Бұл тұлға, жоғарыда айттык, динами- 
қаңы: тынымсыз қозғалысты, үздіксіз іс-әрекетті, қар- 
кынды кимылды білдіруге бейім, ал «сөз айта алмай 
бөгеліп, жүрегі дүрсіл қағып» кездескен ғашықтардың 
ішкі дуниесі алай-түлей, сезімдері бір ысынып, бір суын- 
ған тынымсыз күйде. Міне, осы тынымсыз күйді, «өлең 
қағып, бос шошыған» жан қозғалысын беретін етістік 
тұлғасы -ып жүрнақты өткен шак көсемше екендігін сөз 
құдіретінің теориясын емес, табиғатын сезген ақын дөп 
басқан.

Абайдың көп өлеңі толғаныс болғандықтан, ондағы 
іс-әрекет, қимыл-харекет жай баяндау үнімен (тоны- 
мен) берілген, яғни етістіктің ашық рай түлғалары қол- 
данылған. Мысалы, «Жасымда ғылым бар деп ескерме- 
дім» өлеңі — ақынның оқу-білім қажеттігіне көзқарасы 
туралыг толғаныс. Ақын көнілінің бұл сыры ескермедім, 
тексермедім, кеш сермедім, жек көрмедім, дес бермедім, 
теріс көрмедім сықылды кара басының іс-әрекеті арқы- 
лы беріледі. Бұл өлеңнің стильдік бояуына экспрессивті 
-ып тұлғалы көсемше де, философияға бейім -мақ жұр- 
нақты тұлға да сай келмес еді.

Етістік тулғалардың өлеңде айтылған ойдың берілу 
түріне қарай икемделуі Абайда жақсы көрінеді. Мыса
лы, ақынның философиялық толғауларында етістіктің 
-мақ жүрнақты тұлғасы жиі жұмсалған. Қимыл есімінің 
•мақ жұрнақты тұлғасы метафизикалық үғымның көр- 
сеткіші іспетті. Абайдын «Қартайдык, кайғы ойладық...» 
деп басталатын екі өлеңі бар екенін білеміз. Бірі — фи- 
лософиялық толғаныс, ол — «Қартайдык, қайғы ойла- 
дық, ұйқы сергек» деген жолдан басталатын өлеңі. Мұнда

35



ақын адамзатқа тән жалпы қасиет-қылыктарды ба-
яндап, «сөзді ұғарлық кісі болса, сонымен мүңдасады»
Бұл өлеңдегі етістіктер бастан-аяқ дерлік -мак жүрнак- 
ты тұлғамен берілген:

Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек,
Гағдыр жоқ өтксн өмір қсійта кслмек.
Басқан із, көрген қызық артта цалман 
Ьір құдайдан басқанын. бәрі өзгермек...

Талданып отырған тұлға мұнда ұйқас қүрайтын эле
мент те болып түр. Демек, бұл етістіктерге біршама ой 
екпіні түскен деуге де болады. Ал «Қартайдық, қайғы 
оиладық, ұлғаиды арман» — мазмұны жағынан алдыңғы 
өлеңнен мүлде бөлек дүние. Бұл — философиялық тол- 
ғаныс емес, замандастарының нақты әрекет-қылықтарын 
аитып ренжу, ызалану, түңілу. Ақын бүл ойын (тақыры- 
оын; баи адам пәлен істеймін деп, жарлы түген істеймін 
деп, сол сияқты дос, сұм-сүрқия, орыс (әкімдер), журт
(қазақ қауымы) пәлен етемін, түген етемін деп жағым- 
сыз іс-әрекетке барып жүр дейді. Мұндағы етістіктер тек
о ерем аеп, же к көрем деп, леп берем деп, тексеремдеп 
серт берем деп түрінде келген, яғни деп көмекшісі мен 
ашық рай түлғалы етістік болып келеді. Бүлар үйқасқа
шығарылған. Бір қызығы — едәуір ұзақ бұл өлеңде үш- ;
ақ түрлі ұиқас бар, біріншіден басқа алғашқы сегіз шу- 
мақ берем деп, көрем деп, өткерем деп сияқты у й қастар -1 
мен келсе одан кейінгі екі шумақ өз алдына бөлек-бөлек I 
үиқаспен берілген, ал соңғы алты жол үні (идеясы) жа- 1 
ғынан да, ұйқасы жағынан да, етістіктердің тұлғасы жа- I 
ғынан да өз алдына автономия деуге болады: бұл алты 1 
жол — осы өлеңнің аккорды, ақынның өзі атап көрсет- I 
кен жағымсыз қылықтарға айтқан «нәлеті», сондықтан I 
етістжтер қарғыс мәнді жаны қүрсын, малы қүрсын, за - 1 
ңы қүрсын, паңы қүрсын деген тұлғада, ал қалғандары I
С О Л  Ж  Я  Т-Т ГГ К Т  АД О П т т  п  п т т  т т т  т  ^ ____ ______ __ о .паңды
нақты есімше: ант ііиіп, күнде берген заңы, арын сатып 
тіленген малы... түрінде үсынылған.

. Абайдың бірқатар өлеңдері сияқты, бұл да тезис (ал-
дыңғы 11 шумақ) және антитезис-қорытынды (соңғы
алты жол бір шоғыр) болып қүрылған үлгі деп таба-
М  М  Ч  І і Р  І^Т Т Т Г 1 П Л  г т п т т ? »  ^  _ _  и .___ .. . .

идеяға қараилеңде• • ' ~ ----- жч и х\еі иаіі
етістік тұлғаларын құбылтып қолдану өзге шығармала- 
рында да кездеседі. Мысалы, «Өлең — сөздің патшасы...» 
деп басталатын өлеңінің алғашқы бес шумағында етіс-
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гік тұлғадары әр қилы: көбі -ар жұрнақты есімше (қиын- 
кан қиыстырар ер данасы)7 бірақ бүл бес шумақта етіс- 
гік ұйқас құрамайды, жол ішінде қолданылады. Бұл

Озесеуінде ақын өленнщ статусын анықтаиды, яғни өлең 
дегеніміз не (өлең — сөздің патіиасы, сөз сарасы... пай- 
ғамбар мен алла айтңан аят, хадис т. т.), ол қандай болу 
керек (тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы жүп- 
жүмыр болып келуі керек) дегенді айтады. Келесі шу- 
мақтар сол өлеңді (поэзияны) өзіне дейінгі кейбір ақын- 
:ымақтар не деп таныды, не үшін жүмсады, ал поэзияға 
эзі қалай қарайды, тындаушы қалай кабылдайды деген 
идеяны (тақырыпты) қозғайды. Демек, бүл өлен такы- 
рыбы жағынан екі бөліктен түрады, осыған орай ақын 
гтістік тұлғаларын топтастырады: 1-бөлікте, жоғарыда 
айттық, көбі -ар жүрнақты есімше топталған, ол жалпы 
констатация үшін жұмсалған, 2-бөлікте етістік ашық рай 
мен шартты райда келеді де, -ып, жұрнақты көсемше 
гүлғасы олардын амалын көрсетіп, ұйкасқа шығарыла- 
зы: түрсам барлап... өлең қыпты жоқтан қармап... отыр- 
иан бос мақалдап... тындар едің бір сөзін мыңға балап...

Өлең 6-шумағынан бастап аяғына дейін -ып жұрнак- 
гы етістік үйқасымен келген. Мұнда негізгі ойды білді- 
эетін етістіктер ашық не шартты райларда келгенмен, 
:ол етістік білдіретін іс-әрекеттін амалын көрсететін ке- 
:емше тұлғасы стильдік қьізмёт атқарып, ақын мен 
гындаушы портретін беруге жұмсалған: жаман ақын сөз

О • С*одір ін  жаи кетірмеиді, топта сарнап, жүртты шарлап 
чақтау өлен айтып кетіреді, сөзі түзелген ақын бос ма- 
\алдап, мал үшін зарлап  тұрмайды, ал тындаушы бол- 
:а, ақьгл- сөзге көбі ынтасыз, күн өткізбек әншейін әнгі- 
«ені ғана мыңга балап тындайды, өтірік пен өсекті жүн- 
)ей сабап терен ой, терең ғылым іздемейді.

Абай өлендерінін біркатары II жакқа — тыңдаушыға, 
жырманға карата айтылған сөздер болып келеді, сон* 
іықтан етістіктің II ж ақ анайы, сыпайы түрлері жиі 
шлданылған. Тіпті бұл тұлғалардын үйкасқа шығарыл- 
^ан сәттері де аз емес. Мысалы, «Ғылым таппай мақтан- 
5а» деп басталатын өлеңіндегі етістіктер бүйрық райдың
I жағын көрсетеді. Сірә, мұнда оның қосымшасыз турі 

ден (мақтанба, баптанба сияқты) -ңыз жұрнакты сыпайы 
Трінін колданылуында мағыналык реттеушіліктен гөрі, 
ШЁаслйй өл.шем талабына сай келтірушілік мотиві көз- 
іелген сияқты. Айталық, Бес нәрсеге асық бол, Адам бо-
іам десеңіз — деген бір сөйлемде етістіктін біреуі анайы



(бол), біреуі сыпаны (десеңіз) тұлғада тұруы мағына 
жағынан үилеспейді. Бүл тәрізді диссонанс (сәйкессіз- 
дік) жалғыз Абай емес, қазақ  поэзиясында, тіпті кара 
сөзі мен сөйлеу тілінде де кездесетіндігін айту керек.
Грамматикалық тұлғалардың (категориялардын) нор-
малану процесінде әлі де аяқталмаған сәттер бары бай- 
қалады. . - п-* % V

Адамның мінез-құлқьін, жалпы көңіл күйін сөз етуге
арнаған өлендері де шақ категориясына бейтарап -а-\-ды
(-е-\-ді, -й-\-ды) немесе -ар косымшалы етістіктерді пай- 
далануға бейім. Мысалы, Абайдын «Сабырсыз, арсыз, 
еріншек» деп басталатын өлені кейбір замандастарының 
мінез-күлқьш, іс-әрекетін суреттеуге арналған. Демек, 
мұндағы етістіктер сол замандастарына тән мінез-құлық- 
тарын, олардын әрдайым жасайтын әрекет-харекеттерін 
атайды, сол себептен олар «өзін өзі күндейді, жакынын
жалған міндейді, ел тыныш болса, азады ерігіп өле жа- 
зады... : 3

м әркім барар» деп басталатын ] 
өлецінде ақын өзі «базарға салып» отырған байлығы
өлеңін тыңдаушы, оқуіпы қауым қалай қабылдауға тиіс]
екенін сөз етедй Мұнда да етістіктер шақка бейтарап,
адамзатқа әрдайым тән іс-әрекетті білдіретін -ар тұл-
галы есімшенІ тандайды: Базарға карап түрсам әркім I
барар, Іздегені не болса, сол табылар... Біреу үқпас бүл -
сәзді, біреу ұғар... Бағасын пайым қылмай аң-таң ка -\
лар... ■ V I

Қысқасы, ақыннық айтпақ идеясынын үні (тоны) |
үшін етістіктер б а я н д а й т ы н ,  т о л ғ а й т ы н ,  с у - |
р е т т е й т і н  стильдік жүк арқалап тұрады. Бір нәрсені 1 
жай баяндау (констатация) қажет болса, көбінесе ашық I 
рай тулғалары жұмсалады, суреттеу кажет болса, а й т а - |  
лық, біреудің портретін беру немесе көңіл күйді сурет-1 
теУ сияқты, көбінесе -ып жүрнақты көсемшені қалайды, I  
ақын философиялық толғаныстарға барса, -мақ, -ар түл-1 
ғалы есімшелерді тандаиды. Абай өлендерінің біразында |
етістіктер б а я н д а м а й д ы ,  с и п а т т а й д ы .  М ы -І
салы, «Адамның кейбір кездері» деп басталатын туын- 1 
дысында «тәңірінің берген өнері кек бұлттан ашылған»|| 
кезді жырлайды. Мұндағы етістіктер негізінен -ар түл-1  
ғалы есімше болып келген. «Алла деген сөз женіл» д е п і  
басталатын өлеңінде адам баласы алланы ақылмен, жү- І  
рекпен біліп, тануын өлең тілімен сипаттайды, мүнда 
етістіктер еш нәрсені баяндамайды, сондықтан бұл ша- ?
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ғын ө^еңде етістік тұлғалары мүлде аз, бары -ар жұр- 
нақты есімше мен кәмілдікті бірдіретін білмейдүр, сезе- 
дүр, езедүр сияқты тұлғалар.

Қыздың сыны, аттын сыны сияқты сыртқы портрет: 
терді берген өлеңдерінде де етістік тұлғалар кемдеу 

' үшырасады, барлары көбінесе көмекші етістік болып 
келеді. Мысалы, Шоқпардай кекілі бар қамыс құлак, 
Қаз мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ. Ауыз омыртқа 
шығынқы, майда жалды, Ой желке, үңірейген болса са- 
ғақ — деген төрт жолда бір ғана етістік бар, ол да қи- 
мылды атамайды, сағақтың сипатын (үңірейген болса) 
атайды. Әрине, сыртқы портретті берген өлеңдерінде етіс- 
тік тұлғалары мүлде кездеспейді деуге болмайды (жалпы 
етістіксіз ой айту мүмкін емес қой). Бірақ мұндайда етіс- 
тіктер портреті жасалып отырған объектінің тікелей іс- 
әрекетін білдіруден гөрі, сонын қасиет-қылықтарына 
қатысты болып келеді. Мысалы, қыз сынында: Қақтаған 
ақ күмістей кең маңдайлы, Аласы аз қара көзі нүр жай- 
найды... Ақша жүз, ал қызыл бет тіл байлайды... Бүл 
үзіктердегі нүр жайнайтын сұлу қыздын өзі емес, көзі,
тіл байлайтын онын жүзі, беті т. т.

Демек, бұл фактілер ақын тіліндегі етістік тұлғалар- 
дын стильдік-көркемдік қызметі тұрғысынан бейтарап 
еместігін, акыннын творчестволык контексін танытатын 
элементтердін бірі^екенін көреміз. Сол себептен біз Абай 
поэзиясы тіліндегі етістіктің мына тұлғаларын арнайы
талдауды жен көрдік:

1) ақыннын көсемшенің -ып жүрнақты тұлғасын қол-
дануы;

2) -мақ жүрнақты етістіктін Абай тілінде жиі кезде-
суі; ң . .

3) -сы жұрнағымен жасалған етістіктердің стильдік 
қ^ызметі;

... 4) етістік тұлғаларының ұйқас суретіне қатысуы.

Өткен щақ (-ып, -іп, -п жүрнақты) көсемше тұлғасы. 
Қазақ тілінде, әсіресе онын көркем сөзінде бүл түлғаның 
қызметі айырықша. Ол, алдымен, іс-әрекет, қимылдын 
амалын, сынын, яғни қалай орындалғанын, орындалаты- 
нын жай да, бейнелеп те береді. Содан сон бүл тұлға 
кимылдын каркынын, яғни динамикасын білдіруге бейім. 
Мысалы, Абай табиғаттын терт мезгілін суреттеген төрт 
өлен жазған... Онын біреуінде қазақтын кен даласынын 
қар жамылып, тыным тапқан қысқы кезенін ақ киімді,
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денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау шал кейпінде сурет- 
теген. Мұнда динамика: қарқын, қимыл, қозғалыс жок 
статика (қалыпты күй) бар, сондықтан етістіктер осы 
қалыпты күйді баяндайтын ашық райдың өткен шақ түл- 
ғасында берілген: басқан жері сыкырлап келіп қалды... 
элек салды ... аязбенен қызарып ажарланды... мазаңды

аз- ^жа ст а о ° к V й лі аУлында б?л НВЁ Я Динамика аз. жастар кулмеиді, бала шулап жүгірмейді аүыіла
уретш ит те жок, тышкан аулап далаға кеткен.’кыекаеы

эрекет^атауляпнЫр бұЛ суретті І 1 Вәрекет атаулары етістіктің ауыспалы шақ деп аталатын
туіғасымен яғни эрдайым болып жататын қалыпты қи-
мыл-әрекетті білдіретін бейтарап түлғамен (каптайдьі
малма сапсиды, үйін жамайды деген сияқты) және -ған 
-ар жұрнақты есімше тұлғаларымен берілген I '
— іЖ азг?іт','‘іг~гт-  ^—  ——  -----  - ’

(динамизм) басталады, ;Г р ;т ік ж аТ д^ 7бИастайды аакы„С
енді осы козғалысты білдіретін етістік түлғаларын да
взгертеді. К е к т е м -ж а н а р у д ы ң  басы, табиға? та аДам
Тфшілні де жаңаша түрленуді күтеді, сондықтан мун-
Іри  / ТІ-СТІКТер̂ 1Ң Я  ж ұрнақты келер шақ есімше- 
; . еРІЛГ®н: Ж азға  жақсы каінер кыз-келіншек Жер
кіп 'тастап ІІІ гҮл: б| йшешек -А зал ы  ақ көрпесін сіЛР 

тастап> Ж е Р күлімдер өңіне шырай беріп Ал кейбіп
шумақтар қызу қозғалыс, динамиканы суреттейдГ ол 
үшін ақын -ып тұлғалы көсемшені алады: Қырдағы ел
гы» тттеЛМеН араласып’ Күлімдесіп, көрісіп, қүшақта-

КУҒЗН ж а^таРды« мойны босап, Сыбырла- сып, сырласып, мауқын басып...
л я ™ Д1 НЗҒЫЗ Жа3 КСЛДІ’ ӨМІРДІҢ өзі келді, табиғат жан-
толя Щ р Р ®  тіршілігі де кимыл-қозғалыска
ла?ын «лРИ1 » ; / ? йа3аДЫКүҢ ШІЛДе деп баста-латын өлеңінде Абаи жазды қысылып шыққан кыстан

қаза \  аУлының тынымсыз тіршілігі, каркынды 
кимыл-әрекеті арқылы бейнелейді. Бұл үшін ақын етіс-
тіктерді -ып түлғалы көсемшемен келтіреді. Осы өлеңнің 
суреттеу композициясының өзі қызық: алғашкы бес тар- 
мақ (жол) үсынылатын суреттің қай кезде болатынын 
баяндаиды, бұған ақын етістіктердің өткен шақ есімше 
түлғасы колаилы^деп табады, яғниГ Жаздыкүн шілде 
болғанда, Көкораи шалғын, бәйшешек, Үзарып өсіп тол- 
ғанаа, Қүркіреп жатқан өзенге, Көшіп ауыл қонғанда 
болатын жазғы ауылдың көрінісі әрі қарай өлең сонына
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дейін -ып жұрнақты көсемшемен суреттеледі: Шұрқырап 
жаткан жылқының Шалғыннан жоны қылтылдап. Ат, 
айғырлар, биелер Бүйірі шығып ыңқылдап...

Бір ғажабы — Абайдың екі-үш өлеңінде осы тұлға 
тиянакты етістік орнында келтірілген, яғни -ып жұрнақ- 
ты көсемше қарап отыр, оқып жүр сияқты күрделі етіс- 
тіктің компоненті немесе пысықтауышты білдіретін 
түрлаусыз мүше (сығалап қарады, қарқылдап  күлді де- 
гендегі сияқты), я болмаса бағыныңқы сөйлемнің баян- 
дауышы (мен хат жазып, жолдасым кітап оқып отыр де- 
гендей) ретінде түруы керек. Бүл сәттердің барлығында 
да көсемше ашық райда келетін екінші етістікке «байлау- 
лы» болады: тиянақты тұлғадағы отыр, жүр, қарады, 
күлді деген сияқты етістіктерсіз -ып жұрнақты көсемше 
дәрменсіз, сондықтан оны тиянақсыз тұлға деп атайды.

Ал Абайдың ақындық дарыны тілдін осы заңдылы- 
ғына «қол суқтырады», бірак ғажабы бұл «тәртіпсіздік» 
өлеңде айтылмақ ойды бұзбайды, тіпті оның бұзылғаны 
сезілмейді. «Жаз» өлеңінін. кейбір бөліктерін алып оқы- 
саныз, сурет толық түсінікті болып шығады. Мысалы, 
ауыл суретінің түр-түріне карай бүл өлеңді шартты түр- 
де бөліктерге бөлсек, 1-бөлік жаздағы жылқы малынан 
сурет береді:

Шұрқырап жаткан жылқыныц 
Шалғыннан жоны қыдтылдап.
Ат, айғырлар, биелер 
Бүйірі шығып ыңқылдап,
Суда түрьгп іиыбындап,
Қуйрығымен іиылпылдап.
Арасында құлын-тай 
Айнала шауып бүлтылдап.

Бөлік осымен аякталады. Тіл заңы бойынша мұндағы 
етістіктердің әркайсысы тұр, жүр деген сияқты сөйлемді 
тиянақтайтын тұлғаларды керек етеді: жоны қылтылдап 
түр, бүйірі шығып ыңқылдап түр, айнала шауып бүлтыл- 
дап жүр... десе керек еді. Өленде бұл көрсетілген сөздер 
жок. Демек, көсемше тұлғалардың өздері «тиянақты», 
түр, жүр етістіктерінсіз-ак өздері осы шак немесе ауыс- 
палы шак мағынасын беріп түр. Келесі бөліктер де осын-
дай:

Көленке қылып басына,
Кілем төсеп астына
Салтанатіы байлардын 
Самаурыны бурқьыдап...



, Бұл жолдардағы -ып түлғалы көсемшелер де астына 
кілем тесеп отырды, самаурыны бұрқылдап қайнап тұр 
деген сияқты тиянақты тұлғалардың келуін қажет етер 
еді, бірақ олар жоқ және олардың жоқтығы сезілмейді. 
Ьұл — өлең тілінің табиғатына тән құбылыс. Атап айт- 
сақ, өлең тексінде эллипсис (ықшамдау) деп аталатын 
амал орын алады, ол — әдетте тіл нормасы бойынша ка
жет сөздердің түсіріліп айтылуы. Эллипсис өлеқ тексіне, 
мақал-мәтелге, және ауызекі сөйлеу тіліне тәи. Өлен 
тексі мен макал-мәтелдердегі, афоризмдердегі эллисис 
пен диалогтерде кездесетін эллипсистердің айырмасы 
оар. Мысалы, асыл тастан, ақыл жастан дегендегі ық- 
шамдауда табылады, шығады деген сөздер айтылмайды, 
оірақ тыңдаушы оларды ойша кабылдайды. Диалогтер- 
дегі эллипсистерді контекстен шығарып тануға болады. 
Мысалы. Қайдан келесің?— Үйден. Мұнда екінші сөй- 
лемнің келемін деген баяндауышы алдыңғы сөйлемдегі 
келесің сөзіне карап ойда тұрады. Бұл мысалдарда сөй- 
лем мүшелерінің түсірілуі көрініп тұр. Ал Абай ұсынған 
жоғарыдағы эллипсистер бұлардан баскаша: Абай сөй- 
лемнщ жеке мүшесін емес, көсемшені тиянақтайтын етіс- 
тікті та стал кетеді. Бүл — казак  поэзиясьінда тек Абай 
колданған, өте сирек ұшырасатын тәсіл (Абайдан кейін- 
гілерде кездесуі, әрине, олардың Абай үлгісін қабылдап
әрі караи жалғастырулары болып табылады).

Абай бұл амалды қай түстарда қолданған десек, біз- 
дщ баикауымызша, мынаны айтуға болады. Өткен шақ 
кесемшенщ стильдік жүк арқалау қабілеті күшті: ол 
кеиде динамизмді беруге жүмсалса, енді бірде адамның 
психологиялық күй-қалпын білдіру үшін алынады. Мы
салы, Аоаидың «Қызарып, сұрланып» деп басталатын 
өлені ғашык екі жастың онаша кездескен шағындағы 
«жүректері елжіреп, буындары босанып» турған куйін 
с>реттеуге арналған. Мүндағы етістіктердің барлығы 
да -ып жүрнақты көсемше тұлғасында: әрбір шумақта- 
ғы сөилемді окырман өз ішінен болып тұр (турады) деп 
аяқтаиды. Бір-біріне кұмар екі асық кездескенде:

Кызарып, сұрланып,
Лүпілдеп  жүрегі.
Өзгеден ұрланып,
Өзді өзі керегі [боп тур]
Екі асык кумарлы 
Бір жолдан қайта алмай.
Жолықса ол зарлы
Сөз жөндеп айта алмай [тур]. з
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осыллй кете береді. Иықтары тиісіп, көздері төмендеп, 
үндемей сүйісіп тұрғанмен, екі жастың ішкі дүниесі алай- 
түлей динамизмге толы, сол халді көрсетуді ақын тек -ып 
жұрнақты көсемшеге жүктеген. Мұндайда кәсемше эл- 
липсистеніп. тиянакты тұлғаның қызметін атқарып тұр.

Әрине, өткен шақ көсемшеге ашық райдың кызметін 
жүктеп, стильдік мақсатта қолданудың реті барлык сәт- 
те келе бермейтінін Абай жақсы сезеді. Дегенмен -ып 
жұрнакты көсемшенің экспрессивтік қызметі барын жак- 
сы білген Абай оны пысықтауыш немесе күрделі етістік- 
тін алғашқы компоненті, я болмаса бағыныңкы сөйлем- 
нін баяндауышы сиякты өзінің тілдік табиғи кызметінде 
келтіріп-ак экспрессоид ретінде жиі жұмсайды. Бұл амал 
тек Абайдан басталмайды: қазақтың ауыз әдебиеті үлгі- 
лерінде де, бүрынғы акын-жырауларында да өткен шак 
көсемшенін тындаушы мен окырман сезіміне эсер ететін, 
айтылған ойға белгілі бір өң беретін стильдік кұрал сти- 
лема етіп пайдаланғанын көреміз. Спгилема — белгілі 
стильдік жүк артып колданылған тілдік элементтер: же
ке сөздер, фразеолоғизмдер, грамматикалық тұлғалар р  
Мысалы, «Алпамыс батыр» жырындағы Гүлбаршын су- 
луга таласкан қалмақтын ханы Қараман Алпамыстын 
ел шетіне келген хабарын естігенде:

Басына қалқан төңкеріп,
Сауытын алды киініп,
Саймандарын сайланып,
Әбден алды түйініп,
Лашын күстай құйылып,
Кабағы тастай түйіліп,
Жауатұғын бұлттай 
Келатыр қалмақ құбылып...

Жыр тармактары әрі карай осылайша кете береді, яғни 
-ып жұрнақты көсемше тармак соңында келіп, көбінесе 
үйкас қүрайды, кейде тіпті үйқас күрай алмайтын жер- 
де де кездеседі. Бұл тұста жыршы осал жау емес Қара- 
манның портр-етін оның қимыл-әрекетін суреттеу ар^кы- 
лы көрсеткен. Ал бұл портретті жандандырып, күшейтіп 
тұрған сол кимылдын орындалу амалын көрсететін сөз- 
дер, ол сөздер өткен шақ көсемшемен берілген.

«Қыз Жібек» жырында Жібек сүлу алдап сүрап алып 
мініп кеткен Сандалкөгін куып бара жатқан Қорен кал- 
мактын күй-қалпы:

1 Махмудов X. X. Некоторые вопросы теоритическои стилистики. 
Филологический сборник. Вып., IV, Алма-Ата, 1965, с. 288.



сей-

Бұл жолдардағы -ып тұлғалы көсемшелер де астына 
кілем төсеп отырды, самаурыны бұрқылдап қайнап түр 
Деген сияқты тиянақты тұлғалардың келуін қажет етер 
еді, бірақ олар жоқ және олардың жоқтығы сезілмейді 
Бұл — өлен тілінің табиғатына тән құбылыс. Атап айт- 
сақ, өлең тексінде эллипсис (ықшамдау) деп аталатыж 
амал орын алады, ол — әдетте тіл нормасы бойынша ка
жет сөздердің түсіріліп айтылуы. Эллипсис өлең тексіне, 
мақал-мәтелге, және ауызекі сөйлеу тіліне тән. Өлеи 
тексі мен мақал-мәтелдердегі, афоризмдердегі эллисис 
пен диалогтерде кездесетін эллнпсистердін айырмасы
бар. Мысалы, асы а  таетон, иқыл жистин деғендегі ык- 
шамдауда табылады, иіығады деген сөздер айтылмайды. 
бірак тындаушы оларды ойша қабылдайды. Диалогтер- 
дегі эллипсистерді контекстен шығарып тануға болады 
Мысалы: Қайдан келесің?— Үйден. Мұнда екінші сөі 
лемнің келемін деген баяндауышы алдыңғы сөйлемдегі 
келесің сөзіне қарап ойда тұрады. Бұл мысалдарда сөй 
лем мүшелерінін түсірілуі көрініп тұр. Ал Абай үсынған 
жоғарыдағы эллипсистер.бұлардан баскаша: Абай сөй
лемнін жеке мүшесін емес, көсемшені тиянақтайтын етіс- 
тікті тастап кетеді. Бүл — казак  поэзиясында тек Абай 
колданған, өте сирек үшырасатын тәсіл (Абайдан кейін- 
плерде кездесуі, әрине, олардын Абай үлгісін кабылдап, 
әрі қараи жалғастырулары болып табылады).

Абай бұл амалды қай түстарда колданған десек, біз- 
дщ байқауымызша, мынаны айтуға болады. Өткен ша.ч 
кесемшенщ стнльдік жүк аркалау кабілеті күшті- ол 
кеиде динамизмді беруге жүмсалса, енді бірде адамнык 
психологиялық күй-қалпын білдіру үшін алынады. Мы
салы, Абайдын «Қызарып, сүрланып» деп басталатын 
өлеңі ғашық екі жастын онаша кездескен шағындағы 
«жүректері елжіреп, буындары босанып» түрған күйін 
суреттеуге арналған. Мұндағы етістіктердін барлығы 
да -ып жұрнақты көсемше түлғасында: әрбір шумакта- 
ғы сөилемді окырман өз ішінен болып тұр (түрады) деп 
аяқтаиды. Бір-біріне кұмар екі асык кездескенде:

Кызарып, сұрланып, ;  ̂'*•'
Лүпілдеп  жүрегі. і
Өзгеден ұрланып, '
Өзді өз і керегі [боп тур]
Екі асык кумарлы 
ВІр жолдан қайта алмий.
Жолыкса ол зарлы 
Сөз жөндеп айта алмай [тұр].
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Жөнеді қалмақ, жөнеді,
Көк кабандай арсылдап.
Тебінгісі тарсылдап,
Құйысканы сартылдап.
Каз мойынды тұлпардың 
Аузынан аққан ақ көбік 
Омырауда балшылдап.
Каз мойын кара тұлпарды 
Сауырға сипай қаміиылап,
Кектен құйған тамшыдай 
Борбайынан тамшылап...
Кәпір қалмақ жөнеді,
Қаһарланып келеді —

деп с>реттеледі. Мінә, мұнда да ашуға мінгөн, қаһарлан- 
ған ханды суреттейтін образдар оның тұлпарын қуып 
қалаи жөнегвндігін айту арк,ылы бөріл'Сә, бұл куа атта~ 
ну жөнеудің орындалу амалын көсәмше түлғасы бвріп
ТҰР- - ’ , V

Бұл тулға калыпты кездегі іс-әрекеттің амалын сурет- 
теуден гөрі ашу, ыза, шабыт сияқты психологиялық сәт- 
гегі іс-қимылдың орындалу сипатын, сынын білдіруге 
бейім екендігі фактілерден байкалады. Жоғарғы екі мы- 
салдың екеуі де қалмақтың батыр хандары (жырларда 
хандардың өздері әрі билеуші, әрі батыр ғой) намьгска 
шауып, ашу-ыза кернеген кездегі қимыл-әрекеттері арқы- 
лы суреттеледі. Қобыланды батыр да «қатынның сөзінөн 
шыға алмадың» деген Қараман құрдасының сөзі өтіп, 
қырық күндік кемдігі бар Тайбурылмән кұрдасының қо* 
сынын қуып жетпек болып намыспвн ызаланып кслө
ж атқанда: .•; •••

Астына мінген бурыл ат 
Жауатын күндей куркіреп,
Жаңбырдан тері сіркіреп,
Кубылып , ойнап жер басып 
Дөңгеленіп келеді...

Ал 'батырдың қимылы:

Садақтын бауы сиртылдап,
Масатыдай шалбардың 
Сала қүлаш балағы 
Алтынды зермен көмкерген 
Жел сокқандай жалпылдап,
Белеңнен асты былқылдап,
Тозаңы шықты бұрқылдап...—

деп беріледі.
Махамбет Өтемісұлы көкірегі кекке толып «азамат- 

тар-ерлерді» күреске шақырған «Ереуіл атқа ер салмай»
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деп басталатын өленін бастан-аяқ (17 жолын) болым- 
сыз түрдегі өткен шақ көсемшемен (-май жұрнақты) бер- 
генін білеміз, өйткені ақын бұл жерде ерлерді женбей 
тынбайтын үздіксіз әрекетке шақырады. Демек, біреуді 
не бір нәрсені динамизм арқылы суреттеу қажет болған 
тұста қазақ поэзиясы үшін етістіктің өзге түлғалары 
емес, өткен шақ кесемше тұлғасы қол екендігі көрінеді. 
Оның бір себебі осы тұлғанын іс-әрекегг амалын таныту 
қызметінде. Ал порггрет қимыл-әрекеттің өзі арқылы 
емес, орындалу амалы арқылы беріледі. Іс-әрекеттің 
амалын білдіретін сөздерде белгілі бір экспрессивтік 
бояу болуы керек, яғни ол сөздер оқырман сезіміне эсер 
ететін эмоциялы көсемше тұлғалары болуын қазақ поэ- 
тикасы сәтті таңдаған.

Абай бүл амалды да жатсынбайды. Жатсынбау тур- 
мак, оның қолданылу сәттерін (ситуациясын) кеңейтеді. 
Өткен шак көсемше адамнын психологиялық жай-күйін, 
дамылсыз ішкі қозғалысты беру үшін де (жоғарыда 
талданған «Қызарып, сұрланып» деп басталатын өленді 
қараныз), адам портретін оның тынымсыз қимыл-әрекеті 
арқылы көрсету үшін де («Байлар жүр жиған малын 
қорғалатып» немесе «Болыс болдым, мінеки» өлеңдерін 
оқып қараныз), бұрынғы ескі билер мен ақындардын 
бейнесі мен сөзі жанарған ақыннын және оны тыңдау- 
шының образын таныту үшін де Абай өткен шақ көсем-
шені стильдік іқұрал-стилема етіп тандайды.

«Өлен — сөздің пагшасы, сөз сарасы» деп бастала
тын шығармасында:

Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап,
Макалдап айтады екен сөз қосарлап.
Ақындары ақылсыз надан келіп,
Көр-жерді өлеқ қыпты жоқтан қармап.
Қобыз бен домбыра алып, топта сарнап,
Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап.
Әр елден елеңменен қайыр тілеп,
Кетірген сөз кәдірін жұртты иіарлап...

Әрі қарай тағы үш шумақ ескі би мен бүрынғы ақын- 
нын бейнесін суреттеген, бұлар да ұйқасқа шығарылған 
-ьш жүрнақты көсемшемен берілген. Одан кейінгі екі 
шумақ — сөзі түзелген жана ақын бейнесі (Ескі бише 
отырман бос мақалдап,- Ескі ақынша мал үшін тұрман 
зарлап), келесі шумақтар түзелуге шақырғанымен, «ақыл 
сөзге ынтасыз, мақтан қуған мал құмар, терен ой, терен 
ғылым іздемейтін» замандас тындаушыларынын бейне-
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сін көрсетуге арналға^н. Вұл шумақтардың барлығында 
да ақын ұсынған бейнелер қимыл-әрекеттерімен ғана 
емес, сол қимыл-әрекеттерінің орындалу а м а л ы м е н
берілген: Абайдың айтпағы — бұрынғы ақынның көр-
жерді өлең қылуы ғана емес, сол өлеңнің не үшін, қалай
айтылатындығы: жұртты иіарлап, өлеңмен қайыр тіле-
гендей болуы, мал үшін тілін безепу жанын жалдауы, өз
елін бай деп мақтап, қүдай қарғауы. Тыңдаушылар бей-
несі де солайша берілген: олардың тек а-қыл сөзге ын-
тасыздығы емес, неге ынтасыз екендігін шабандап, табан-
дап, жамандап, қарағайды талға бийлсіп, алар елдің ебін
қамдап, есек пен өтірікті жундей сабап жүргендері ар- 
қылы бейнеленеді.

Абайдың сөз кестесіне тән ерекшеліктің бірі — адам- 
ның ішкі жан дүниесі арқылы портретін жасауда -ып 
жұрнақты көсемшені кеңінен пайдаланғандығы. «Жайна- 
ған туың жьгғылмай» деп басталатын өлеңінде сүйікті 
інісі Оспанды жоқтай отырып, оның адамдық келбетін 
көрсетеді. Бұл туындысы, біріншіден, дыбыстық гармо
ния. анафора және аллитерация (өлең тармақтарынын 
ж дыбысынан басталатын сөздермен келуі) арқылы 
ақынның өзге өлеңдеріне ұқсамайтындығымен көзге түс- 
се, екіншіден, 16 жолдық тұтас бір өлеңнің бір ғана қүр- 
малас сөйлем болып құрастырылғандығымен де айырық- 
ша дүние болып тұр. Ал үшінші оқшау белгісі ■— етістік- 
тердің түгелге жуық өткен шақ көсемшемен келуі. Бұл 
жерде Оспанның барлық адамгершілік ізгі қасиеттері 
төгіліп-шашылмай, шоғырланып, бір-ақ үсынылған:

Жайнаған туың жағылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай,
Жасаулы жаудан бұрылмай,
Ж ау жүрек жомарт құбылмай,
Жақсы өміріқ бұзылмай,
Ж ас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,
Жан біткеннен түңілмей,
Жағалай жайлау дәулетіц  
Жасыл шөбі қуармай,
Жарқырап жатқан өзенің 
Ж айдақ тартып суалмай,
Жайдары жузін жабылмай,
Жайдақтап қашып сабылмай,
Жан біткенге жалынбай,
Жақсы өліпсің, япырмай!

Абайға дейінгі қазақ  поэзиясында баяндауышы өт- 
кен шақ көсемшемен келген бағыныңқы компоненттерді
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сыйыстырып, бүкіл өленді бір ғана қүрмалас сөйлем етіп 
қүрастырған ақын — Махамбет сияқты (әзірге біздің 
білетініміз). Ол «Беркініп садақ асынбай» деп бастала
тын 12 жолдык өлеңінің алдыңғы 11 жолында -ьт тұл- 
ғалы көсемше баяндауышты 10 бағынынкы сөйлемді бе- 
ріп, соңғыбір жолды басыңқы сөйлем етіп қүрады (Ер- 
лердің ісі бітер ме?1). Ал эпостық жырларда бірнеше 
жолдын -ып жұрнақты көсемшемен қатар келуі және 
бұл түлғаның стильдік элемент дәрежесіне көтерілуі кә- 
нігі күбылыс екендігін бізден бүрынғы зерттеу- 
шілер де көрсеткен болатын Етістіктін өткен шак 
көсемше түлғасы қазақ поэзиясында белгілі бір поэти
калык міндет өтейтін күрал ретінде калыптасканын әде- 
биеттанушы 3. Ахметов өте жақсы көрсеткен2.

Қысқасы, Абайдың негізгі тақырьгбы — адам. Ақын 
эр алуан адам портретін олардың іс-әрекеттерін, кимыл- 
қылықтарын сипаттау арқылы беруді кол көреді және 
ол әрекеттер мен қылықтардын ‘өзін атап кана коймай, 
олардың орындалу амалын көрсетуді нысанаға алады. 
Поэзия болғандықтан, мұндағы ақын мұраты — кұр кор
сету, құр сипаттау емес, оқырманға эсер ететін белгілі 
бір ассоциация туғызатындай етіп, яғни түйсігінде әр 
түрлі эсер беретіндей етіп суреттеу. Ол үшін, әрине, ақын 
сезімге тиетін әсерлі сөздер мен түлғаларды тандайды 
және бүл сөздерді белгілі ұғымды атайтын етіп ‘қана 
жұмсамай, оларға мақсатты (стильдік) жүк арқалата- 
ды, ғылым тілімен айтсак, экспрессоидтерді тандайды, 
таңдалған экпрессоидтерді стилемаға айналдырады.

Етістіктің -мақ жұрнақты түлғасы да Абай поэзиясы 
тілінде к&бінесе стильдік қызметте жұмсалады, демек, 
поэтикалык құралдардың біріне айналады.

Әдетте -мақ жұрнағы түркі тілдерінің бірқатарында 
қимыл атауын білдіреді, яғни казіргі казақ тіліндегі %  
жүрнағымен {бару, келу  дегендердегі сияқты) қызмет- 
тес. Бұл қызметте -мақ жүрнағы қазақ тілінін өткен ке- 
зеңдері үшін ^е, қазіргі кезеңі үшін де жат емес (мек- 
теп грамматикаларында қимыл атауы -у жұрнағымен 
беріледі деген қағидаға қарамастан). Қимылдың шаққа, 
жақка, райға қатыссыэ жалпы атауын (есімін) білдіруде

1 Жұбанов Е., Қожанов М. Эпос тіліндегі көсемше. «Қазақстан
иектебі», 1982, № 1.

3 Ахметов 3. Өлең сөздің теориясы. Алматы, 1973, 48-бет.



қазіргі қазақ  тілінде негізінен -у жұрнағы көрсетілуінін
себебі жоқ емес сияқты. Біздің байқауымызша, мұның 
бір себебі бұл жүрнақтың қызметтесі -мақ-пен келген 
тұлғада мақсаттық (супиндік) реңктің болуы және үне- 
мі -болып жататын қимыл-әрекетті білдіретін, шаққа бей- 
тарап -ады қосымшалы тұлғаның орнына жүмсалуы деп 
оилаимыз. Оның үстіне -мақ жұрнақты етістіктің тірке- 
сімдік қабілеті -у жұрнақты тұлғаға қарағанда өзгеше- 
леу келетін «қасиеті» де бұл тұлғаны қазіргі нормадан 
едәуір ығыстырған деп білеміз. Мысалы, баруға болады  
деудің орнына бармаққа болады, баруым керек деудің 
орнына бармағым керек деп айту бұл күнде норма емес. 
Ьірақ, әрине, бұл тұлға қолданыстан мүлде шығып к ал 
ган жоқ, өйткені мұның -у жүрнағына қарағанда стиль- 
дік жүк арқалау қабілеті күштірек. Осыны Абай жақсы
паидаланған.

Абай ойшыл ақын. Оның суреттеуі, баяндауы қан- 
ша болса, толғануы сонша. Философ абстракт (дерексіз) 
үғымдарды сөз етеді. Ал дерексіз үғымдар жеке түбір 
сөздер арқылы ғана емес, кобінесе туынды түлғалар ар- 
қылы берілетіндігі мәлім. Абстракт үғымдар есім сөз- 
дерден негізінен -лық жүрнағымен жасалатынын біле- 
міз. Абай мұны да кеңінен іске асырған. Біздің байқа- 
уымызша, бұл жүрнақпен Абайдың өлендері мен проза- 
сында жүздеген сөз қолданылған *. Олардын ішінде 
казақ  тілінде бұрыннан бар адалдық, арамдық, байлық, 
оилік, батырлық, балалық, кәрілік, иттік сияқтылары да, 
ақынның өзі жасаған суықтық (Лермонтовтан аударған 
өлещнде, орысша холод  дегеннің баламасы), қоршылық 
(қорлъщ  дегеннің параллелі), адалиіылық (адалдық 

дегенмен катар), тоқтаулылық, байлаулылық, қорғала- 
уықтық табылмақтық, үміт үзбестік т. т. бар. Бұл жүр- 
нақты Абай сөз тіркестеріне жалғап та қолданады, бүл— 
Абаидан өзгелерде сирек кездесетін қүбылыс. Абай шы- 
ғармаларындағы мал тапіиылық, қолы тарлық, әсем 
салоық, қызба бастық, күлкі тоқтык, сияқты туынды күр-
делі есімдер, біздіңше, Абай қаламынан шыққан (әрине ] 
модель бұрынғы, атаулар ж аңа). |  1

Бірақ бұл реттегі Абайдың тілге қосқандары мен 
колданыстары көркемдік мақсатты көздемейді, яғни -лм/с | 
жұрнақты абстракт есімдер көріктеуіштік емес, атауыш- і

очо й ^“ ЗДЬіқова Р. Абай шығармаларының тілі. Алматы, 1968, 231- I 
238-беттсрді қараңыз, 1 3



тық қызметте келеді. Ал -мак, жұрнағымен келген сөз- 
дерді актив қолдану — Абай тіліндегі ерекшеліктердің 
бірі. Бұл тұлға өлең тексінде екі-үш түрлі қызметте ке- 
леді: бірі таза етістік кызметінде жұмсалуы, мұндайда 
ол көбінесе ұйқасқа шығарылады. Мысалы, «Қартайдық, 
қайғы ойладық, үйқы сергек» деп басталатын филосо- 
фиялык толғау-өлеңінің барлык шумағы -мақ жұрнақ- 
ты етістікке үйқастырылған:

Жас картаймак, жок тумак, туған өлмек}
Тағдыр жок өткен өмір қайта келмек.
Баскан із, көрген кызык артта қалмақ,
Бір кұдайдан басканын бәрі өзгермек...

Бұл реттегі жұмсалған -мақ жүрнақты түлға шаққа 
бейтарап, әрдайым болып жататын, қалыдты қимылды 
білдіретін қызмет атқарады, яғни жас қартаяды, жоқ 
туады, туған. өледі деген сияқты ауыспалы шак деп ата- 
латын түлғамен қызметтес.

Философия шындыкты баяндайды, ал шындық қалып- 
тағы, әдеттегі құбылыстардан қүралады, демек, өмірде 
әрдайым болып жататын шындықты сөз ету үшін етістік- 
тін щаққа бейтарап тұлғасын қолдануды ақын кұдіреті 
жақсы сезген.

Абай және бір өленінде -мақ жұрнакты тұлғаны бас- 
тан-аяк ұйқасқа алады, ол — «Тоты қүс түсті көбелек» 
деген өлеңі:

Тоты кұс түсті көбелек 
Ж аз сайларда гулемек.
Бәйшешек солмақ, күйремек, „
Көбелек өлмёк, сиремек...

Осы өлеңнің екінші шумағында -мақ тұлғалы етістік 
кимыл есімі мағынасында келеді: Адамзатқа 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 -мақ жүрнақты етістік қайтадан шақка бей
тарап -ады қосымшалы түлғаның орнына келген: Әркім- 
ді заман сүйремек [сүйрейді], Заманды қай жан биле- 
мек [билейді], Заманға жаман күйлемек [күйлейді], 
Замана оны илемек [илейді).

■мақ жүрнақты етістіктерді қалған өлеңдерінін өн 
бойында емес, жеке шумактарында пайдаланған:
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Сағаттың шыкылдағы емес ермек, 
һәмише өмір өтпек — ол білдірмек.
Бір минут бір кісінің өміріне ұксас,
Өтті, елді, тағдыр жоқ қайта келмек...

Аударма өлеңінен:

Жұрттың сөзі тағдырға адам көнбек,
Бір антурған еріксіэ мезгіл келмек.
Осы сенін қызығың, қуанышың 
Сағымша жоқ боп кетіп түгесілмек...

Бұл шумақтардын, барлығында да философиялық ой- 
толғамды білдіруде де ақынға қызметтес (синоним) -у 
және -ады қосымшалары жалғанған сөзден гөрі -мақ 
жұрнақты тұлға қолайлылау, дәлдеу болған болу керек, 
өйткені алдыңғы екі тұлғаның екеуі де әдеттегі қимыл- 
әрекетті білдіруге бейім, ал -мақ жұрнақты етістік ка
зак  тілінде жалпы абстракт ұғымды атауға көше баста- 
ған. ' і •

Сөйтіп, талданған екі тұлғаның: -ып жұрнақты кө- 
семше мен -мақ жұрнақты етістіктің екеуінін де Абай 
елеидеріндегі қолданысыида уәж (мотивировка) бар,
олардың бірі (көсемше тұлғасы) көбінесе экспрессоид
болып келеді. Әрине, троптардың (Ахмет Байтұрсынов-
тың терминімен айтсак, көріктеу әдісімен жұмсалған
көрнекі тілдің) қай-қайсысы да белгілі бір өң берілген
қолданыстар болады да, олар да экспрессоид (әсерсөз) 
қызметін атқарады.

Әсерсөздің қолданысында белгілі себеп, мақсат бо
лады, сондықтан оларды ғылымда уәжді (мотивирован
ный) элемент (сөз) деп атайды. Абай қолданысындағы 
талданып отырған тұлғалардың уәжділігінің бір белгі- 
сі — олардың ұйқас күрауға қатыстырылуы.

Етістік тұлғаларының ұйқасқа қатысуы. Біз Абай 
©леңдерінің тіліне арнаған монографияларымыздың бі- 
реуінде қазақ  поэзиясындағы, оның ішінде Абай өлеңде-
ріндегі ұйқас көрінісін өлең тілінің синтаксисіне қатыс- 
тыра сөз еткен болатынбыз. Бұл еңбектің жарыққа 
шыққанына ширек ғасырдай уақыт өтіп, кітаптың сирек 
бұйымға айналғандығын ескеріп, оның үстіне таралымы 
(тиражы) тым аз (3350 дана) басылым біреудің қолына 
тисе де, екінші біреулердің қолына тимей қалған болар 
деп, тіпті әрі-беріден сон аты аса «ғылыми» бұл кітап- 
пен негізінен мамандар ғана танысқан болар деген кү-
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дікпен  б !з  осында айтқан ойларымыз бен жүргізген тал- 
д а у л а р ы м ы з д ы к  бірқатарын осы еңбегімізде қ а л ы |  көп- 
ш іл ік к е арнап кайталап беруді жөн көрдік. Мұндағы
қ а й т а л а п  ұ с ы н ы л а т ы н  м а т е р и а л д а р д ы ң  осы  к іт а б ы м ы з-
ды н такырыбына үндесетіндігін де ескердік.

Дяккы уйқасқа алынған сөздердін аткаратын рөлін
зерттеушілер айырыкдиа атап көрсетеді. Үйқастык өлек 
табиғатына сай өзге қызметтерімен қатар (мысалы, ыр- 
ғакты күшейтетін немесе тармак жіктерін ажырататын) 
оның көріктеу-бейнелеу кұралы ретінде де мәні бар екен- 
дігі яғни өлендегі негізгі айтылмак, оңды. білдіруге кө-
м е к т е с е т ін д іг і  а й т ы л а д ы . Ү й к а с т ы р ы л а т ы н  с ө з д е р г е  о и
екпіні түседі де, оған оқырманиьщ көнілі аударылады . 
Д е м е к  үйқасқа алынатын сөздер кездейсоқ болмаиды
ек ен  және олар шумактың немесе өлен бөліктершін не
мал м а ғ ы н а с ы н  аша түсетін сөздер болуға тиіс екен. 

'^ Ү й қ а с т ы н  өлең мазмүнына, идеясына, стиліне тіке* 
л ей  қатысты болатындығын біз де баса көрсетеміз. Соғаи

-  .. . _____ п««г л и п  о т / ІГ Ск \Л Т Я и Ыо р а й  уйкастырылатын сөздердін сипаты (қаи сөз таоы 
екендігі) мен тұлғасынын кандай екендігінін үлкен мәні 
бар оның үстіне ұйқасқа шығарылған сөздердін өлен 
қүрылысына тікелей әсері бар дейміз. Бүл мәселе жеке 
қаламгер шеберлігін тануға да қатысты, өиткені үикас 
пен өлең гармониясын кез келген акын барлық өлеңінде
принцип етіп үстана бермейді.

Абай да айтпақ ойы үшін «ең салмақты», яғни оеи-
нелі сөзді тармақ сонына шығарып, қалған тармақтар- 
ды соған уйкастырады. Мысалы, үлы ақын бірқатар 
өлендерінін кейде түгел өн бойында, кейде жеке шумак- 
т а р ы в д а  кейбір замандаетарынын жағымсыз беинесін 
суреттейтінін білеміз (ол жайында басқа тақырыпқа 
байланысты жоғарыда да айттық). Адам баласынын мі- 
нез-қылығын ‘жағымсыз жақтан көрсететін сөздердш 
бір тобы — еліктеуіш және бейнелеуіш сөздер не^ с® 
солардан жасалған туынды тұлғалар. Сондықтан АОаи  
«Қазағым, қалын елім, қайран жұртым» тәрізді өленін
бастан-аяқ қыртың, бұртың, қиқым, тырқың, жыртық 
сиякты жағымсыз мәнді сөздердін ұйқасына кұрады, 
«жібі түзу» мәнді сөздер (жүртым, үртың, мүртың,қүл- 
қың жылК/Ьің т. т.) алдыңғы жағымсыз сөздерге үиқас 
тырылып алынады, сөйтіп, өленнін непзп идеясына -

і Сыздықова Р. Абай өлевдерініқ синтаксистік құрылысы. Алма
ты, 1970, 147— 166-беттер
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«жақсы мен жаманды айырмаған», «ұстарасыз аузына
мұрты түскен» замандастарының сұрықсыз портретін
оеруге ұиқасқа алынған сөздер де қатысып тұр. Өленнің
өн боиына созьілған моноұйқаста (бір ғана үйкаста)
беинелеуіш сөздердің шоғырланып келіп отыруы осы
сөздерге оқырман назарын аудартады, өйткені бұлар
тармақ соңында тұрғандықтан, л а у за  жігіне сай келіп 
оларға интонациялық екпін түседі. ’
к я і ! рттеушілер жалпы түркі поэзиясында, онын ішінде
§ |Щ Щ І І  Щ Я  тҰлғаДағы етістік ұйқастардын 
жиі қолданылғанын айтады. Мұның бір себебі казак
тш нде, өзге де түркі тілдеріндегідей, баяндауыштың
зактын І і р Да келУ1не Қатысты сияқты. Өйткені қа-
ш Н И І  буЫНДЫ қаРа Щ Ш  алдыңғы екі тармағы 
көбінесе шағын жеке бір ойды қамтитын бір-бір сөйлем
К яЛпятЯлКеЛеДй ° Л сөйлемдеР баяндауышпен аяқтал ад ы

Лп УДЫҢ 5 - СЬ̂ Нан КӨШ келеді’ Көшкен сайын бір тай-
сө й л Й  и і  ҚаЛҒЗН -6КІ Тармақ не жайылыңқы жай лем, не құрмалас сөилем болып кұрылады да оның
да баяндауышы сөйлем соңында тұрады: Қарындастан
Б VлЫж епНп * 3^ 3Н екен* Мөлтілдеп екі көзден жас келеді. 
п В Я И  ұиқасқа етістіктердің ж алаң  өздері емес 

лар алдындағы сездерді қосаққа алып келіп тур Бүл
н ы л а л ы * !  * Т ЗИТ ҒЫ ' I  , Ш І  өленДерде д Л о л / а
ПайлІсын ™п»а: Ж асымда ™ лы «  бар деп ескермедім, ііаидасын кере тұра тексермедім. Ер жеткен сон туспел
уысыма, Қолымды мезгілінен кеш сермедім...

И  осынДай.' Аспанды 
Ш  № В Я  м т т ы . КөлдеРде қулар 

ды ’ ^  ш д е н  ол аиуан Соққы жегенге ұқсай-

істі^ п̂ рм^  р " ¥й* астың барлық өленде сақталуға ти- 
к т  түрі емес. Етістікке аяқталмайтын үйқастар қанша-
сэтт, ? а3ба П0ЭЗНЯ Жалаң ет іст іЛ й кастард ы  асашеберлік деп есептемейді. Бұған Мағжанның:

х

Талапсыз сорлы «ойлаған»,
Ойға терең «бойлаған».
Есалаң уға «тоймағаң»,
Қажып бір ойын «коймаған*. <
Есер жүрек «ойнаған». |
Өлгенше үміт «жоймаған*.
Жындыдай жалғыз «тойлаған».
Жалықтырды «ой» да «ған»...
Кұрысын өлең! |
Қой бағам!—
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II

дегені дәлел бола алады. «Өлен, ұйқасы» деп ат қойған 
бұл шағын мысқылында Мағжандай поэзия ділгірі ой- 
лаған~бойлаған~т ойлаған  немесе барады ~қалады ~  
талады сияқты ұйқастармен өлең жазу ақынды мәз етіп 
танытпайтындығын, асыл сөз — өлеңді ондай қара дүр- 
гінгр галып акын болғанша каоап жүріп қой баққан ар-

| тық дегенді аитады.
Әрине, бұдан ауыз әдебиеті қара дүрсін, жазба поэ

зия «жетілген» деген лікір тумаска керек. Сірә, ақындар 
өлен жазғанда (не бүрын ауызша толғағанда) етістік- 
терді ұйқасқа шығарайын ба, жоқ па деп ойламайды, 
бұл талғамды өленнің мазмұны мен ойды үсыну .мәнері 
шешеді. Мысалы, ашық райдағы етістік ұйқастар эпос- 
тык жырларда жиірек ұшырасады. Бұларда белгілі бір 
оқиға, іс-қимыл баяндалады, демек, баяндау стилі үшін 
оған ен колайлы және интонациясы (айтылу әуені, ыр- 
ғағы) мен синтаксисі (сөйлемде атқаратын кызметі) жа- 
ғынан сай келетін құрылым — етістік баяндауыштын 
ашык райда сөйлем сонында түруы болады. Мысалы, 
«Қобыланды батыр» жырында ұрысты немесе Тайбурыл- 
дын шабысын, кейіпкерлердін жүріс-түрысын баяндаған 
жерлері ашык райдағы етістік үйкастарға қүрылған. 
«Сөзге сынық қылдын» деп, басын кесіп алмак болған 
Қобыландыдан қоркып, батырдың алдынан шыккан 
Құртқаның қимыл-әрекетін баяндаған жер былайша бе-
рйіген:

Шыдай алмай кыз Құртка 
Және ашты жабьіқты.
Жабықтан көзін салыпты,
Салса ерді таныпты...
Батырдан Құртқа корыккан соц 
Төмен карап жер шұкып.
Өксіп жылай қамьіқты.
Енді Қүртка сасады,
Бетінен каны қашады,
Оң етегін басады

* Саскан емей, немене,
Аш күзендей бүгілді,
Куртка жаннан түңиді...

Мұнда түгел етістік ұйқастар. Окиғаның өзі әлде- 
кайда экспрессивті болғанмен, баяндау тәсілі өзіне тән 
морфологиялық-синтаксистік амалды қалап, етістіктер 
сөйлем соңында жәие ашық райда берілген. Осы жырдың 
Тайбурылдың шабысын суреттеген жерінде де ұйкастар



бастан-аяқ ашық райдағы етістіктер болып келеді, өйт- 
кені мұнда да баяндау реңкі бар.

Ал баяндау емес, суреттеу, толғау, нақыл-осиет айту 
түріндегі өлеңдерде үйқаска көбінесе өзге сөз таптары 
немесе етістіктін ашық райдан басқа тұлғалары алына- 
Ды. Мысалы, Махамбеттің «Арғымақтан туған каза- 
нат», «Таудан мұнартып үшқан тарланым» тәрізді Иса- 
таидың портретін берген өлеңдерінде, сондай-ақ өзінің 
арман-мақсатын толғаған «Еменнің түбі сары бал», 
«Абайламай айрылдым», «Айналайын Ақ ^Кайық» си- 
яқты туындыларында ұйқас қүрайтын сөздер ашық рай- 
дағы етістіктер емес. Біздің байқауымызша, жалпы Ма- 
хамбет өлеңдерінде етістіктің ашық райдағы тұлғасымен 
келген ұйқастар көп емес, оған басты себеп акын 
творчествосының тақырыбы мен стилінде. Махамбет — 
белгілі бір оқиғаны баяндаушы, жырлаушы емес, сол 
оқиғаға өзінің көзқарасы мен қатынасын білдіруші.

Өзге ақын-жыраулардын да әр алуан толғау, өсиет 
болып^келетін көптеген өлең-жырлары етістік үйкастар- 
ды^пайдалана қалса, ол етістіктер квбінесе (Ц, Д]І жак 
бұйрық рай, өткен шақ есімшеңін жалғаульқ шылаулы 
және дара түрлері болып келеді (мысалы, Бүкар жырау- 
дын толғауларын қараныз).
. " Сөйтіп, оқиғалы тақырыпты жырлайтын толғау, жыр, 
киссаларға негізінен ашық райдағы етістік үйқастар тән 
деген қорытынды айтуға болады. Абайда поэмалары 
мен бірді-екілі өлеңінде болмаса, қалған өлеңдерінде 
ашық райдағы етістік ұйқастар кемде-кем үшырасады. 
Бұған негізгі себеп — ақын поэзиясының тақырыбы мен 
мазмұны. Абай эпик емес, оның өлеңдері — негізінен 
лирикалык шығармалар. Ал лирикада іс-әрекетті баян
дау сирек болатыны мәлім. Сондай-ақ табиғат қүбылыс- 
тары мен адамдарды (мысалы, сұлу қызды) немесе жыл- 
қыны, я болмаса жүз жылғы өткен ескі киімді сөз еткен 
өлеңдерінде суреттеу стилін үстайды. Бұл циклдердегі 
өлендердің бірде-біреуінде ашық райдағы етістік үйқас 
жоқ, керісінше, сын есім мен сындық ұғыміда колданыл- 
ған еткен шақ есімше жиірек кездеседі. Мысалы, «Аттың 
сынында» зат есімдер мен туынды сын есімдер ғана үй- 
қастырылған. Жылдың төрт мезгіліне арнаған өлендері 
Де сондай. Тек «Жаздыкүн шілде болғанда» өленінде 
өткен шақ көсемше мен жатыс септіктегі есімше тұлға- 
лары үйқасқа алынған. Бұл өлеңдегі өткен шақ көсем-
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тык
шенің кызметі мен ерекшелігі жайында жоғарыда айт- 

р

Өткен шақ көсемше ұйқастарды қолдану казак  поэ
зия тіліне ертеден тән әрі актив тәсілдердін бірі екенді- 
гін де ескерттік. Абай бұл норманы жақсы танып, ұтым- 
Дьі пайдаланған, сонымен қатар поэтиканык өзге жак- 
тары сиякты, бұл жағына да өз колтанбасын енгізген.

Сөйтіп, Абай өлендерінде етістік үйқастардын. басым 
көпшілігі тиянақты баяндауыштар емес, олар не пысык-
т я ү ьтттт н е  б я ғ ы н ы н к ы  с ө й л е м н ің  б а я н д а у ы и г г а р ы  б о л ы п
келеді жоне көп ретте образ жасауға қатысып, экспрес- 
соидтік қызмет атқарады. Бұл қызметте эсіресе -ып жұр;  
нақты.касемше көзге түседі. Ұйқаска қатыстыруда Абаи 
етістіктің өзге кейбір түлғаларын да активтендіреді. 
Олар да шылауымен тіркесіп келген щартхы.р.аи тұлра
сы («Жарк етпес қара көңілім не қылса да», «Түлпардан 
түғыр оэбас шабылса да» деп басталатын өлендері), ба- 
рыс септіктегі -у жүрнақты етістік түлғасы («Интернат- 
та окып жүр» деп басталатын өлещнщ екінші бөлігі 61- 
лиге көруге, керуге, сөнуге сиякты үйқастарға күрыл- 
ған)’ барыс, жятыс септіктеріндегі еткен шак есімше 
иКанеонарда^бүріПтші шығады анға» ёлеңіндеп аңаы-\ 
ғанға із салғанда, самғағанда деген үйкастарды кара-: 
ңыз), -мақ жұрнақты тұлғалар. Бүл сонғы көрсетілген
түлға да Абайда стильдік жүкпен жұмсалған.

Ұлы ақын тіліндегі, етістік үйкастарды сөз еткенде, 
ерекше атайтын құбылыс — Абайдын бұларды көбінесе 

^моноұйқаска пайдалануы, яғни шағын түтас бір эленді
'немссе үзактау өленнін жеке бөліктерін бір үиқаска кү- 
руы. Бүл амал, бір жағынан, акынньщ ^өз тапкыш ше- 
берлігін танытса, екінші жағынан, берілген образдардын 
пкыпманға әсерін күшейтеді, үшішшден, ақын идеясын 
7 ^ * З р ? Г е т Ғ к ^ е д і ,  Қорыта айтканда, үикаска алын-
ғ а н  е т і с т і к  түлғалары көп сәтте «ойнап түрады» жай түр-
майды, сөзден кесте тегіп, қызмет етіп түрады.

Демек, Абай өлеңдеріндегі ұйкас суретінің де стиль-
дік мәні айырықша екенін көреміз. Сөздің стильдік жүк 
аркалауы — шеберлікті көрсетеді, ал шеберлік — поэти- 
калык тілді танудың бірден-бір көзі. Бүл орайдағы Абай- 
дын ұсталығы ең алдымен, жоғарыда айттық, көптеген 
өлендерінін жалпы бір үйқасқа (моноүйкаска) күрыл- 
ған тутастығында. Моноүйқас ақынның сол өленде айт- 
пақ ойларын сомдайтын кызметімен қатар, сол сомдал- 
ған идеяны тіл жағынан біртұтас, бір демдік дүние етіп



™ Гм моноұйқасы
акын уйқастырылатын т у і ғ а л а о я ік  яп Р̂ ЛМ— ШДІКтен'
бады. Мысалы, «Бір дәүоен КР̂  Р ҮР«Ш ,3деп та- 
Дегең өлеңінде -лық ж ү п н а к т НГе бозбалалық»
|сын есійукәне -лық косымШалы^ ^ с^  *»Р«акты

табы ящ ' ' ^ ' 4~ СӨЗ шығаРды/0  сиякты уш турлГсГзІЙЫЯ ііііішш*3'сақалды) -ды жалғауяы атіл ^журнакты сын есімді 
Деген т абьіс ж  а*ғ а ул ы зат ес?ш н Ш Щ  * *
.кастыруы ақын шеберлігін таныт^лы '“а й я -  И Й Р  үЙ' 
Щылау, одағайларды да «іеке косалы» м  ҰЛ ° Рт Д3 
вдген, сыртым с а Г д е г е н  ө л е н і н ^ п  Мысалы. «Ішім 
аУ ~  япырмаи леген яіп? !  Ң д е . С 6 ф Г 6 Ш  с а у ^д е й м ін -

■■П^БЁЯИВІ
№ПТІ Абайдың казак

немесе бір
ған сөздерге кебінесе1 1 1 1 1 1 В Я Р Ү" КаСКа І Р Ч

' к ш с а  д Г д а Д а *  м  “цівде' 
т . . Щ А

берлій де, міне, осьшдай м р д е Т к ы ”  кврГнед™ 1  |  

оетія Г п К ^ ебОЛЫС>.°ЯЗ’ пысыктардың жағымсыз порт-
Р ш әсерлі етш қалаи бергенін жоғарыда (-ып жұрнақ-
Г* Л



ты көсемшенщ стильдік қызметін көрсеткен тұста) кені- 
нен айттык.

Тек бейнелеуіш сөздер емес, семантикасында жағым- 
сыз реңкі бар.өзге сөздер де мәлім. Мысалы, ьіржақтау, 
далщтау, бос салақтау, бұтып-шату, құдай ату сиякты 
сөздер «оңған» кылыкты білдірмейді. Абай «Қыран бур- 
ют не алмайды, салса баптап» және «Байлар жур жиған 
малын қорғалатып» деп басталатын өлеңдерінде осы 
сөздерді ұйқасқа алады. Біреуінде «өзі алмайтын, қы- 
ранға алдырмайтын» күйкентайын қияға қоса жіберіп 
жүрген, «басқа сая, жанға олжа» дәнеңесі жок заман- 
дастарын бейнелесе, екіншісінде «сұм-сұрқия, қу, білгіш 
атанбакка кұдай құмар қылып қойған» ауылдастарын 
суреттейді. Екеуінде де ақын образды дәл, әсерлі етіп 
беруге ұйқас жасап тұрған сөздерді катыстырған.

Эрине, тек жағымсыз образдарды жасауда ғана емес, 
өзге көп сәттерде Абайдың үйқаска алған сөздері мен 
өленнін (немесе оның жеке бөліктерінің) мазмүны 
(ндеясы) сай түсіп жатады. Мысалы, «единица — жак- 
сысы, ерген елі бейне нөлъ деген идеяны бір елеңнің өзегі 
еткен ақын, алдымен, орыстың осы сөзін (ноль)  образ 
етіп алады да, оған ой екпінін түсіруді көздейді, сондық- 
тан оны да екі рет тармак сонына шығарып, 36 жолдык 
тұтас өлеңнің ұйқасын бастан-аяк осы сөзге қүрады. Сөй- 
тіп, нөл сөзі ерекше таныла түседі, өлен идеясын таныта
түсёді.

Сонымен,: үйкаска шығарылған сөздердін типтері, 
грамматикалык .тұлғалары, үйқас жасайтын сөздердін 
мағыналық реңктері — осылардын баршасы акыннын 
поэтикалық тіліне тікелей катысты болады, яғни олар- 
ды поэтикалык кұралға айналатын сәттері бар элемент- 
тер деп түйеміз. Мүны біздіи жоғарыдағы талдаулары- 
мыз казак жазба поэзиясынын аса күрделі үлгісі болып 
табылатын Абай өлендерініц тілі аркылы әбден дәлел-
дейді.

-сы журнақты туынды етістіктердің стильдік қызметі.
■ Менсінбеуіні ем наданды.
■ Ақылсыз деп кор тутып.

; ' Т\зетнек едім ззманды*
Өзімд} взім зор ТұТЫіТ.

V • (Абай)

Ақын Абай ,өз тұсындағы казак кауымындағы «сөзу- 
ар, білгіш, закөншік, көргіштерді», «қу старшын, аш би-
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лерді», «малдан басқа мұңы жоқтарды», «тобықты мо- 
лыққан пысыктарды» көріп, солардың бойындағы ең 
жағымсыз «қылықтардың бірі — к ө л г І р с у д і ,  «іші 
залым, сырты абыздыққа салынуды» сынайды. Дәлірек 
аитсақ, акын білмесе де, бір нәрсені білгенситін, «мұрньщ 
қисайта тартып» тұрып әсемситін, «елін мығымдап ұстай 
алмаса да», өтірік қайраттысып, қамқорситындарды
«бойы бұлғаң, сөзі жылмаң бола тұрып» бір міні жоқ 
бендеситіндерді әшкерелеп, түзетпек болады. Бұл қылық- 
тарды сөзбен танытуда өң дәл және ^серлі тұлға болып 
табылатындар -сы жұрнағымен келген етістіктер.

Түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ  тілінде бұл жұр-
нақ сөйлеуші өзін біреуге не бір нәрсеге балап, ұқсауға
тырысу, бір нәрсені істеген немесе істемеген болып көл-
гірсу, бір^нәрсені қомсыну мағыналарын беретін етістік-
тер жасайды: білгенсу — «білмей тұрса да, өзін білетін
адам санау», мүсәпірсу —  бейшаралык жағдайда бол-
май-ақ өзін мүсәпір көрсету, баласыну —  біреуді бала 
деп комсыну, бала көру.

Егер Абай жаңа сөздер жасады ма деген сұрау қоя 
қалсақ, бірден-бір көзге түсетін жаңа тұлғалар — осы 
-сы жұрнағымен жасалғандарды атар едік. -сы мен -сын, 
жүрнақтары қызметтес болғанмен, контексте олар бір- 
бірінен әзгешелеу болып келуі мүмкін: -сын жұрнағы- 
мен келген тұлғада өзін біреуге балап көлгірсу реңкінен 
гөрі, өзгелерді әлдебіреуге балау, бір нәрсені қомсыну 
(баласыну, азсыну, көпсіну) реңкі басымырак сияқты. 
Сондыктан Абай бүрынғы қолданыста бар бәлсіну, сән- 
сіну, керексіну деген сөздердің орнына бәлсу, сәнсу|  ке- 
рексу деген жаңа тұлғаларды ұсынады. Егер керексіну 
десе, мүнда «бір нәрсені жай ғана керек ету» мағынасы 
ғана танылады, ал: Ел керексіп, сөзге емексіп, Не бола
ды мақтаның — дегенде Абай елді шын мәнінде керек 
етуді емес, көлгірсіп, керек еткен болғансып мақтан ку- 
ғанды айтпақ болған. Демек, елді кврексіну деген тіркес 
еш бояусыз қалыпты мағынаны білдірсе, рл кервксу тір- 
кесі әрі жұрнақ тұлғасының өзгеше келуімен, әрі кон- 
текске карай экспрессивтік реңк алып, жағымсыз қы- 
лыкты білдірушен алдыңғы тіркестен өзгеше түсіп тұр.

Әрине, Абаи осы мағынада -сын жұрнақты вариант- 
ты да еркін жұмсаған. Қас маңғаз малға бөккен кісім- 
сініп, Әсте жоқ кеселді істен биттей қорықпақ. -сы (-сын) 
жұрнақты етістікті айтпақ ойына сай жандандырғаны 
соншалық, Абай оны кейбір сөз тіркестеріне де, бұрын



бұл жұрнаклен келмейтін сөздерге де жалғап колдана- 
ды. Қалжыңбассып өткізген кайран дәурен, Түбінде тарт- 
кызбай ма ол бір зарлық — дегендегі қалжыңбассу 
деген туынды тұлға бұрын қазақ тілінде кемде-кем қол- 
данылатын болса, Абай оны өлең тіліне оңтайлы енгіз -̂ 
ген: бұл жерде «еһе-еһе-ге елірген бозбалалардың» жай 
қалжың қуған (қалжыңбастанған) жастар емес, кал- 
жьш куғансып, қалжың қуудан баска ісі жок, көңілі шат 
болғансып, өмірін босқа өткізген жастар екенін тани-
м ы з * Ш < •Абай өлендерінде кездесетін еркесу, серкесу (Ьноегі 
жок еркесіп, Бір шолакпен серкесіп), қайраттысу (Қай- 
раттысып, камкорсып, Сайманымды бүтіндеп), жер тэ- 
ңірісу (Ж&р тәңірісіп кермағыз), жсірамссіқсу^ салғырт- 
су, әсемсу, сәнсу деген тұлғалар негізінен Абай каламы-
нын туындылары.

Сөзбен образ жасауда сөздің мағынасы мен стильдік
бояуы ғана өмвс, грамматикалық тұлғасы да, дыбыстық 
әуені де, синтаксистік және фразеологиял^ык мүмкінші- 
ліктері де кызмет етеді екен. Демек, Абай сөз өрнегін 
токуда кейбір грамматикалык элементтерді, яғни жүр- 
нактарды да пайдаланды дей аламыз. Етістіктін -мақ, 
-сы(н) жұрнақты түрлерін актив колданып, тіпті олар- 
мбн жана сөздвр жасаған болса, тілге жаңа сөз қосу 
максатын көзідвп емес, өлвндегі айтпак идбясынын дәл, 
әсерлі, өрнекті болып берілуін көздеп пайдаланған, яғни 
бүл жерде де поэтикалык тілдін басты шарты — мазмүн 
мен түр (идея мен тіл) үйлесімі орын алған. ^Көрсетілген 
жұрнактармен келген етістіктердің дені Абай өлендерін- 
де стильдік мақсатпен келген поэтикалык образ корын
күрайды.



С Ө З Т А Ң Д А У

ӨЛЕҢ ЖӘНЕ С Ө З

Өлең леген әр сөздін унасымы,
Сөз қосарлық орайлы жарасымы.

(Абай)

Өлең тіліндегі сөздерді грамматикалық категориялар 
ретшде зат ес.м, сын есім, етістік деп жіліктеп талдау
дын қажеті жоқ. Поэтикалық текстің лексикасын (сөз- 
дік казынасын) .зерттеу дегеніміз белгілі бір мағыналык
аы м ! и ПЖҮК аРқалаған колданыстарды әңгімелеу бола-

Мұнда алдымен акынның сөз таңдау шеберіігіне
назар аударьілады. Сез тавдаудың өзін екі саладан іздеу
керек. Бірі — өлең тексінде кездесетін сөздердің сол 
өленнінI мазмұньша, тақырыбына қатысты алынуы, екін-
белгй і біпК̂ Д1К’ ЯҒНИ эстетикалыК-стильдік мақсатпеноелгілі бір сөздерді таңдап жұмсауы.

катыстыНг«^йппіКаЙСЫСЫНДа Д3 Жеке өлең такыРыбына 
и п ' 2 ?  сө»  ■ ■  -  занды кұбылыс. Бірақ бү-
кіл шығармашылығынан (творчествосынан) алып ка-
раитын болсақ, Абайдың ақын ретінде айтпақ негізН
идеясына, ойшыл ретінде толғаған тақырыптарына
жанрлық жаңалықтарына сай бірқатар сөздерді жиі’
І Я К З !  актив СӨЗД.К қорына айналдырғаны көзге тү- 
седі, өзгелерден аиырықша тұрғанын танытады.

гуманист, ол дүние жүзіндегі ұлы гуманистер- 
л іп » ™  • сапында. Гуманизм әділдікті жақтау, адам

адамды сыйлап,
ан жақсылық тілеу принциптеріне негізделетін болса 

Абаидың да жырлағаны алдымен имандылык, адамгер- 
ік қасиеттер болды. Сондықтан ол рухани-мәдени

дуниеге катысты дерексіэ уғым атауларын « Н К
свздердО өте жиі колданды. Мысалы, адамдық  сөзін
Р І Н І І И І  жұмсаса’ оньш біР вариантты адамшылық 
Ц Ш  рет колданған, демек, «адамгершілік» ма- 
ғынасындағы сөзді ақын отыздан астам рет келтірген
екен.
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Абайдын ең жиі қолданған сөздерінін бірі — иман,
оны ақын өз тіліне 59 рет үйірген. Имандылық — гума
низм шарты. Имандылыққа шақыру, оны үгіттеу, оны 
таныту — гуманист суреткердің міндеті. Міне, Абай осы 
үдедеи шыққан. Иман сөзі о баста «ислам дінінін бес 
парызынын бірі» дегенді білдіргенімен, ал діни термин- 
дік мағынасы, Абайдын түсіндіруімен айтсак, «алла та- 
барака уа тағаланың... бірлігіне, барлығына... жіберген 
жарлығына мойынсұнып, иланбақ» болғанымен, бұл сөз 
казақтың халық тілінде жалпы «адамгершілік», «ізгі- 
лікке дегеи сенім» ұғымында жиірек қолданылған. Абай
дын өзі: Ескендір патшаға Аристотель аузымен: Үятьщ 
меи арыңды малға сатып, Ұятсызда иман жок, түпке 
ж етер— дегізгенінде, иман сөзі таза діни нанымды ғана 
емес, ар, ұят сияқты адамгершілік қасиетті атап тұр. 
Бұл сөздер қазақ поэзиясында бұрын да кездескенімен, 
дәл Абайдағыдай бір ақынның өлендерінде 30—40 рет- 
тен орын алмағандығын білеміз.

Сондай-ақ Абай адам касиеттерін атайтын жақсылық 
(33 рет), жаманіиылық (18), арсыз (18) сияқты сөздерді 
өлең тілінін актив сөздігіие айиалдырғаи. Ақын жақсы- 
жаман мінез-қылықтар мен іс-әрекеттерді атайтын сөз- 
дерді жиі колданады. Абайдын адамиан, әсіресе жастар- 
дан күтетіні талап болса, ақын осы идеясын білдіруде 
талап сөзін 45 рет қолданған екен. Ал өз тұсындағы ка
зак коғамы үшін сауаттылықка, білім-ғылымға ұмтылу- 
ды, өнердін тур-түрін игеруді жырлау — Абайдын ен не- 
гізгі тақырыбы. Бұл — өз халкынын сауаттылық жайын, 
өнер-білім дәрежесіи ойлағанда, Абайдың қабырғасы
қайысқан тұсы.

Ж арлы емеспін, зарлымыи,
Оны да ойла, толғанып.
Жұртым деуге арлымын,
Өзге жұрттан ұялып —

деп зарланған, арланған сәттері де осы замани мәселе- 
лерге катысты. Сондықтан оқу, білім, өнер жайын сөз 
еткен шығармаларында осы категориялардың өзін жиі 
атайды: оқу  (54 рет), ғылым (111), білім (31), өнер (46) 
сөздерін актив .қолдануы осыны дәлелдейді, Бұлардың 
ішінде ғылым сөзінін ен көп кездесетіндігі өте қызык. 
Оның сыры мынада: Абай бүл сөзді әрдайым осы күнгі- 
дей «наука» мағынасында жүмсамаған. Ғылым сөзінін 
бүл ұғымда келуі Абайда өте сирек. Бұл сөзді ақын кө- 
біне-көп «білім, оку, сауаттылық» мағынасында жұмса-
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ған. Мысалы, атақты «Ғылым таппай мақтанба» деп 
басталатын өлеңіндегі ғылым  деп тұрғаны — сөздіктер- 
де көрсетілгендей, «жаратылыстын, қоғамның, ойлаудын 
даму заңдылығын білу жүйесі және жеке білім тарау- 
лары» (Абай тілі сөздігі, 1968, 183-бет) емес, «сауатты 
болу, білім алу, оку» деген жалпы мағынада. Мұны 
ақынның білім-ғылым деп кос сөз турінде де келтіруі 
оның жалпы «білім» деген ұғымда жұмсалғанын айқын- 
дай түседі.

Қазак халкы үшін ағартушылық идеясын ұсыну — 
Ыбырай Алтынсарин мен Абайдан жүйелі түрде бастал- 
са, кейін оны XX ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынов 
пен Міржақып Дулатовтар жалғастырып әкеткені бел- 
гілі. Демек, ағартушылықты уағыздау — Абайдын да 
басты мұраты. Білім, ғылым, ок,у сөздерінің ақын тіліне 
ен жиі оралғандығы — такырып пен тілдін үндесуі болып 
табылады. Ал мазмүн мен түрдің сәйкес келуі — Абай
дын сөз тандауда ұстаған басты принциптерінің бірі.

Әдетте бұрынғы қазақ өлеңдерінде кездескенімен, жиі 
көрінбейтін қайғы  (66 рет), қулық  (32), иттік (7), қор- 
лық (19), қызық (72), мақтан (56) сияқты сөздерді 
Абай тандап алып, жиі жұмсағанда, тағы да акын айт- 
пак идеясының тілдік көрінісін танытады. Бұл қатардан
қайғы  мен қызық сөздерінін жиілігі көзге түседі. Әр 
адамның тіршілігінде жиі кездесетін үлкенді-кішілі уа- 
йым-қайғының үстіне, заманын, айналасын ойлаған күйі- 
ніш сезімі қосылғанын білсек, «бір қайғыны ойласан, жүз 
қайғыны коздайды» деп шынын айткан Абайдын бір 
басында қайғы-қасіреттің аз болмағанын көреміз. Сон- 
дықтан оның тілінде қайғы жеу, қайғы басу  сиякты үш- 
төрт реттен келген тіркестерден өзге, жеке тұрып қолда- 
нылған қайғы  тұлғасын 60-тан астам рет кездестіреміз. 
Бүл — ақынның жан даусын тілмен, сөзбен, сөздің ак- 
тивтігімен танытуы. . * | | г ;

Көп сәтте қайғы  сөзіне антоним болып келетін қызық 
сөзі де Абай қаламына 72 рет,іліккен. Ол да заңды. Кай
ры сияқты қызық та эр адам өмірінде жиі ұшырасады. 
Қайғыра білген ақын өмірдіц тамашасын, рақатын да 
сезінген, сезіне тұрып өлең тілінде қызықтың түсін тус
теп, атын атап кеткен: Кұдай-ау қайда сол жылдар, Ма- 
хаббат, қызық мол жылдар — деп жастық шақтың әдемі 
кезеңін бір жырласа, құс салып, ит жүгіртуді «ешкімге 
зияны жоқ өзім көрген бір қызық ісім екен сұм жалған- 
да» — деп тамашалайды. Сірә, қызықтай білген адамға
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өмірінде қайғыдан қызық көп болмақ. Сондықтан ақын 
•баланың жақсысын да, тіпті қатын-баласы, досын да, 
татулықты да кемді күндегі щызык, дәурен  деп таниды: 
Қызықтан өзге қалсаң бос, Қатының, балаң, досың бар— 
дейді. Д

Тегінде Абай уайымшыл емес, өмірді сүйген, тамаша- 
лай білген, әр нәрсеге үмітпен қарай білген суреткер. 
Мүмкін, сондықтан да Абайда жақсы сөзі 130 рет, жа- 
ман сөзі 46 рет, жақсылық сөзі 33, жаманшьиық 18 рет, 
дос 60, достық 28 рет қолданылса, дұшпан 18-ақ рет, 
өмір 113, өлім 26 рет аузына үйірілген болар. Әрине, 
бұл — сырттай қарағанда көзге түсетін сандық елшем 
бойынша топшылағанымыз. Сөз қолданыстың озге де 
факторларын есепке алсақ, бұл түжырымымыздың жібі 
бостау көрінер, дегенмен статистика мәліметінің де (сөз 
санына қараудың да) маңызы барын ескеру қажет.

Статистиканың мәліметі Абай кезеңіндегі қазақ әде- 
би тілі нормасынан да хабар береді. Мысалы, Абайда 
дйел сөзі 8 рет, қатын 41 рет, ұрғашы  сөзі 4 рет қолда- 
нылған екен. Демек, күні кешеге дейін Абай заманында 
әдеби норма ретінде көріиетіи вариант қатын. сөзі екен, 
арабтын зйел сөзі әдеби нормаға енді-енді ене баста- 
ғанға үқсайды.

Абай — әлеумет, халык, ұлт мүддесін кеңінен сөз 
еткен ақын. Оның әлеуметтік тақырыптарға баруы озіне 
дейінгі барлық ақындардан асып түседі. Өз заманын, 
заманындағы қазақ қоғамын, сол қоғамдағы ,саяси-әкім- 
шілік, заң-сот құрылысын, экономикалық тұрмыс-тірші- 
лігін тарихшыларша баяндамайды, ақын болып сурет- 
тейді. Суреттеу арқылы жаманына күйінеді, жақсысына 
сүйінеді. Сондықтан ақын заманынын әлеуметтік кар- 
тинасын беретін, сол кездегі жалпыхалықтық тілде актив 
қолданылған сөздер Абай тілінен де кең орын алған. 
Олар: болыс, болыстық, шаруа, сайлау^ сайлану, шар, 
партия («жік», «топ» мағынасында), ұлық, атшабар, 
бай, жарлы, жалшы, кедей, жалға жүру, сауда, сауда- 
гер, сату, бақал, бақалшік, кәсіп, ұрлық, қу, қулық т. т. 
Бұлардың ішінде «айлакер» мағынасындағы әлеуметтік 
топ атауы қу  сөзі 37 рет, тағы бір әлеуметтік топ атауы 
ретінде XIX ғасырда жанданған тентек сөзі 17 рет, Абай 
заманында етек алған кұбылыс атауы ұрлық сөзі 18 рет 
бір ақыннын тілінде кездесуі онын тілінін заман айнасы
болғандығын танытады.

Бүл еөэдердің квбі XIX ғасырдын II жартысындағы
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Абайдан өзге суреткерлерде де қолданылған заман нео- 
логизмдері (жан.а сөздері). Бұларды Абай тек заман 
келбетін суреттеу үщін емес, осы кубылыстарды атай 
отырып, «түзетпек едім заманды, өзімді тым-ақ зор тұ- 
тып» деп өзі айтқандай, заманын түзету )үшін колданған. 
Бұл ретте акын, әсіресе болыс, атшабар, ку, ұры-кары- 
ларға «кырғндай тиеді», юлардьщ аттарын атап коймай- 
ды, портреттерін береді, қылықтарын шебер тілмен 
сынайды, олардан қалың жұртты безіндіреді, заманын 
сөйтіп түзетпек (болады. Ақынның одан басқа шарасы 
жок,: каруы — тілі, соны жұмсайды. Осы себептен ақын 
тілінде саяси-әлеуметтік, экономикалық салалардын 
атаулары кенінен орын алған, олар тек атауыш қызме- 
тін емес, суреттеу қызметін атқарып, ақынның сөз кол- 
дану шеберлігін де көрсетеді.

Абай тілінің өз заманындағы лексикалық нормадан 
шығатындығын мынадай фактілер дәлелдейді. Бұл күн- 
де әдеби норма болып саналатын немесе жарыспалы 
тұлғалардың ішінде жиірек қолданылатын сөздер Абай- 
да жок болып шығады. Мысалы, казірде терминдік дә- 
режеге көтеріліп, активтенген адамгершілік сөзі Абайда 
жок, оның орнында адамдық, адаміиылық варианттары 
қолданылған. Сондай-ақ қазіргі әдемілік сөзі жоқ, бұл 
мағынаны Абай әдемішілік деп береді. Осы катарға жа- 
маніиылық, әурешілік, бүзақыиіылық сөздерін жатқызу- 
ға болады, яғни Абай тілінде жамандық, әурелік, әуре- 
иіілдік, бүзықтық тұлғалары жоқ. Қазіргі казак  әдеби 
тілінде кебінесе стнльдік мақсатта жұмсалатын зайып, 
жұбай сөздерін Абай қолданбаған, олардың орнына жар 
(39 рет) және қатын (бұл мағынада 21 рет) сөздері ке- 
леді. Күллі (8), барлық  (13), бүкіл (1), тамам (4) сино- 
нимдерінін ішінде ең активі — барлық  сөзі, қазіргі нор
ма бойынша жиі қолданылатын бүкіл сөзін Абай бір-ак, 
рет жұмсаған. Синоним болып келетін қыл- мен ет- де
ген көмекші етістіктердің алдыңғы варианты жиірек 
колданылған: қыл- 409 рет, ет- 123 рет келеді. Бүл — 
көмекші етістіктердін ет- вариантынын жандануы біздін 
заманымызда, 30-жылдардан бермен қарай болғандығын 
кәрсетеді. Қыл- варианты Абайда да, Абайдың тұстас- 
тарында да, тіпті олардан бергі Ахмет Байтұрсыновтар-
дың тілінде де ет- тұлғасына қарағанда әлдеқайда актив 
колданылған.

Өте бір қызык факт — «нәрсе» мағынасындағы зат 
сөзі Абайда жок, бүл тұлға тек «шығу тегі, негізі» ма-
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ғынасында келіп төрт рет қана жұмсалған. Бұл үғыМда 
Абай нәрсе сөзін 133 рет, нәсте сөзін бір рет қолдану 
арқылы берген. Сондай-ак бұл күнде жиі қолданылатын 
өте деген үстеу Абайда мүлде жок, оның орнында бек 
(17), аса (1), тым (16) дым (8) тұлғалары қолданылған. 
Бүл да бірқатар сөздердін (әйел, зат, еңбек, өте т. б.) 
казак әдеби тілінде сонғы 50—60 жыл ішінде жанданып 
нормаға айналғанын білдіреді. Әрине, бүл сөздер қазақ 
тілінде Абайға дейін де, онын тұсында да қолданыста 
болған, бірак жиі жұмсалатын актив корға кірмеген.

Сөз статистикасынын мәліметіне үнілсек, Абай тілін- 
дегі кейбір синонимдік қатарлардың мынадай қолданы- 
сын көреміз: алла  133, қүдай 160, тәңірі 43 рет келеді, 
демек, Абайда түркінің «өз күдайы» тәңірі сөзін ертеден 
енген парсының қүдай-ы мен арабтын алла-сы «женіп 
кеткен», бұл үғымның халық тіліндегі жаратушы (7), 
жасаған (I) варианттары да кәрініс тапканмен, алла мен
гуүдай сөздеріндей актив емес.

Хальіқ кірме сезі де Абай заманында енді жандана 
бастаған сез, оның түркілік (казақтық) ел (179), жүрт 
(133) сөздері бұрынғыша Абайда да әлі актив. «Жұмьіс» 
мағынасын осы сөзден гөрі (жүмыс 18 рет келген) еңбек 
(87), қызмет (26) синонимдері жиірек береді. «Енбек» 
мағынасын бейнет сөзімен білдіру күні кешеге дейін 
орын алып келді, Абайда да сондай, ол бейнет сөзін 
«енбек, жұмыс» үғымында да жұмсаған («Абай тілі сөз- 
дігінде» кейбір сәздердің түсінігі дәл және толық емес: 
осы сөз мұнда «азап, қиыншылық, мехнат» деп қана тү- 
сіндірілген). Мысалы, ақын-әке Әбдірахмандай үлын 
жоқтағанда: Қөзінді салдың тұрғыға, бейнетін қиын көр- 
медің — дегенде, Әбдірахманның катар-кұрбысынын 
оған тарттыратын азабын, киыншылығын емес, артатын 
қызметін, жұмысын айтып отыр. Эрине, бейнет сөзінің 
«азап, мехнат» мағынасы да бар, бүл мағына көбінесе 
бейнет тарту, бейнетке түсу, бейнет шегу сияқты тіркес-
терде көрінеді.

«Өлең тіліндегі сөз» тақырыбын қозғағанда, келесі 
назар аударатын жайт — ол акын тіліндегі сирек қолда- 
нылатын этнографизмдер мен бірді-екілі көне сөздер. 
Бүлардын көркемдік-бейнелеуіш кызметі жайында өз 
алдына әңгіме болады. Бүл жерде айтпағымыз Абай
дын сөздік қазынасында, сөз такдауында кездескен, бұл 
күнде екінің бірі тап басып мағынасын тани бермейтін 
этнографиялык атаулар сиякты пассив қордағы сөздер.



Абай мағынасы күңгірт сөздерге аса үйір болмаған. 
Қазірде көп қолданылмайтын этнографизмдердін тобы 
жүз жылғы өткен ескілік киімі туралы жазылған өленін- 
Дб кездеседі. Олар: дэндәку  («кісенің оқшантаймен ка 
тар тұратын былғары қалтасы», бұл — «Абай тілі сөз- 
дігінің» түсіндірмесі, 190-бет), иіидем шекпен («қой жа- 
бағысын сыртынан шекпенмен қаптаған күпі», сонда, 
700->бет), жарғақ иіалбар («иленген, жүні қырылма ж у
ка теріден тігілген шалбар»), мықшиған етік («гбиік 
өкшелі, шоқима етік», 449-ібет), қүрысқақ  (тобылғы ти- 
вк), пыстан .(«көпшіктің шетіне кағатын қалпакты ше- 
ге», 506-бет). Бұл сөздерді ақын образ үшін емес, өз за- 
манынан көп бұрын өткен кезеңдегі қазақтардың киіну 
қалпын оқырманның көз алдына елестету үшін олардың 
тура өз мағыналарында жұмсаған. Бұл тұста біз үшін 
маңызды нәрсе Абайдың ескілік киімдерінің түрлері- 
не, олардың атауларына назар аударуы.

Бұл күнде сирек қолданылатын мұндай көне этно- 
графизмдердің қатарына көшкән сөздерден Абай тілінде 
кездесетіндері деп ақиіомшы («түйеге астык артқан ке- 
руен»), жыға (бас киім), шонтай (қалта), аламандық 
(жаугершілік), абыз (Абайдың өз түсіндіруінше, «әуел- 
де шаман дініндегілердің өз молдасына қоятын аты 
екөн», ал жалпы «ақылгөй, көпті көрген, көп біләтін 
адам» деген мағынада колданылады) сияқты есім сөз- 
дер мен алқау  («қолдау, жақтау, жарылқау»), денеу 
(«жеңу»), дүрсу  («кісімсу»), еріиітіру, кезнесу («ұялу, 
кысылу(?)»), қасыну («тиісу») тәрізді етістіктерді көр- 
сетуге болады. Бұлардың біркатары о*браз үшін колда- 
нылған. Мысалы, жыға сөзі «бағы так»> мағынасындағы 
бастан жыға қисаю  тіркесінде ғана келтірілген. Өлеңін- 
де қолданылған абыз сөзі де: сырты абыз бар, желғабыз 
бар — деген тіркесте келіп, сыртынан қарағанда акыл- 
ман, білгіш көрініп, ішкі дүниесіне келгенде желкуық, 
бос кеуде адам деген образды бөріп тур.

Сирек қолданылатын сөздердің тура номинатив ма-
ғынасында жұмсалғандары да жоқ емөс. Өлсн твксі төк
кана біртұтас образдардан тұрмайтыны бәлгілі, демск,
кажет жерінде сөздер тура мағыналарында жүмсалады!
Бұл да суреткер шеберлігінің бір қыры болып табы- 
лады.

Абай тіліндегі сырт қарағанда сирек, не көне, не жер- 
гілікті сөз болып көрінетін қолданыстардың және бір 
табын атауға болады. Олардың бірлі-жарымы жасанды
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иеологизмдер (арызіиы, амалшылық, бәлсу т. б.) енді 
бівкатары бадалық (мақтаныш), бату (өш, қас), қышы- 
нц (пәле іздеу), сырдаң (сырғак) сияқты сөздер. Бұлар, 
сірә, тілде бар, бірақ орнын тауып ілуде бір жұмсалар
түлғалар болу керек.

А бай— кептеген жаңа тақырыптарға барған немесе 
тақырыпты жанаша жырлаған ақын. Мысалы, адамның 
моральдық бет-бейнесін сөз етуде, тіпті онын сыртқы 
портретін беруде жоғары материя — философиялық тол- 
ғаныстарға барғанда, сондай-ақ табиғатты өлен тілімен 
сұреттегенде Абай бұрынғы қазақ поэзиясынан өзге үл- 
гіге көшеді: оның ой-толғаулары дидактикалық стильден 
аулақ. Ол ар-үждан, мораль жайын өлен тақырыбы етсе 
соларға қатысты категориялар жаиында ои толғаиды, 
сондықтан Абайға осы категориялардың түсін түстеп 
атын атау қажет болды. Нәтижесінде көптеген абстракт 
есімдерді термин дәрежесіне көтеріп, қолданыстары 
жандандырды. Бірінші топта жоғарыда өзге кьірынан 
әнгіме болған адамдық, адамшылық, ғыльім, ои, оқу, 
өнер сөздерін көрсетуге болады. Бірқатар абстракт үғым
атаүларын өзі жасады. .

Акын (жазушы) тіліндегі жана қолданыстарды т і л-
д і к  (лексикалық) және с т и л ь д і к  н е о л о г и з м -  
д е р  деп айырып қарау керек. Лексикалық неологизмдер 
затты қүбылысты, іс-әрекетті атау қажеттігінен туа- 
ды Стильдік неологизмдер ондай қажеттікпен емес, бел- 
гілі бір максатпен тек сол контексте ғана қолданылады. 
Абайдын лексикалык неологизмдері деп көбінесе кара 
сөздерінде кездесетін дерексіз ұғым атауларын корсе
т у  ге болады. Олар -лық, -лылық, -шылық, -мац. жүрнак-
тарымен жасалған түлғалар: өршілдік, қорғалауьіқтық,
қызықпақтық, күлкішілдік, тоқтаулылык,, баилауль лық, 
сезбек, сүймек. Мысалы: Адамзатқа не керек. Сүимек, 
сезбек, кейімек... Арымас әдет болдьі к ү л к ш іл д ік .^ ^  

Абайдың қызба бастық, әсем салдык,, күлкі тоқть қ,
зор болғандық, адам жаулағандық деген сияк™  Д рд^ 1
есімдерін де осы қатарға жаткызуға 
стеріндегі жана қолданыстардын үлкен бір тобы етісті 
тер саласында. Акын -сы жүрнағымен ондаған жана 
етістіктер жасап қолданады: қаираттасу, зсемсУ>™“Рам
сақсу ел керексу, жер тэңірісу, еңбегі жоқ еркесу т. т.
Бүлар Абайдан баскалардын тілінде жоқ сөздер.

Сірә кәркем шығарма тіліндегі лексикалык. неоло- 
гизмдердің қолданысында да стильдік максат көзделу



немесе жеке авто о лык сөздердщ жалпы тілдік
кинн Эя! авторлык колданыстар екенін айыру да
КИЫН. Әдетте лексикалық неологизмдер әдеби тілге еніп
дерЛтек соГкТоЬ̂ трН° РМаҒа айналса- ав™рлық неологизм-
ДаРнар сөздердің қатарында т Щ Ш  «

тұл ғ ̂ ГГр д ьщНкөп ш г  Г ̂ жалп ыӨ эд еб и?Г ті л де 3 ̂  л дан ы л у
а л д*ы * с өз д е рТ лей л ПР *СӨЗдер (ҒЬІЛЫмда оларды потенди- 
н а ? и в т } белгілі бір номи-
- « « « «  мағынада жалпыхалыҚтыҚ тіл қорына көш-

Й Й І Р Й І *  ° рай кайталап айтатынымыз — Абай
лык  Г1 тақыРыбы — адам, оның психология
ЛЫҚ күиі, кимыл-харекеті, ішкі, сыртқы портреті екен-

ша ж алпы констатшщя'немесе

Ш Ш ріШ ІіШ І
жырлайды. Сондықтан^' а д ^ н ы  ^ 'пситологиялықТ^күй^н
білдіретш сөздерді өлең тіліне молынан енНзелГ Б™ 
өзше дейшгі қазақ  поэзиясында Н И Н Н Н І

т т ш т .ШІШІІ ШёіІ* 5 5

каотинянм°«ЗИЯС“ НДа жалпы Т0Лраныспен қатар, нақты 

ДЫ. Мысалы Ід-гЛ?4 Т1ЛШе еркш болып табыла-
«Шоқпаодай деп езіміз ат қойып жүрген



тетеміз. Демек, мүнда да бүркітші, аңшы, қағушы, қыран 
құс, томаға, түлкі және аузын ашып қоқақтау, тісін қай- 
рау, қанат, қүйрық суылдау деген сөздер өздерінің тура 
номинатив мағынасында өленге қатыстырылады. Бұрын- 
ғы қазақ поэзиясында мұндай сөздер көбінесе образ 
үшін алынатын-ды. Мысалы, Махамбет: Мен ақ сүңқар 
қүстың сойымын немесе томағалы сүңқар мен едім десе, 
мұндағы ақ сүңқар, томаға сөздері сол кұсты, онын то- 
мағасын суреттеу үшін емес, кейіпкердін портреті үшін 
колданылған.

Бұрынғы қазақ поэзиясы тіліне тұрмыстық сөздер 
өздерінін тура мағынасында келіп, белгілі заттарды 
атау үшін емес, образ үшін қолданылатын болса, Абай 
да бұл тәсілмен қатар, тұрмыстық қарапайым (экспрес
сивен бояуы жоқ) сөздерді ез мағынасында жұмсау ке- 
нінен орын алады. Мысалы, Бұқар жырау «Керей, кайда 
барасың?» деп, бұл руға «сен бұзау терісі шөніиіксің, 
мен өгіз терісі талыспын.» дегенінде ыдыс-аяқ атаулары 
болып табылатын талыс, шөншік сөздерін колданғанда, 
әнгіме осы ыдыстар туралы емес, сол ыдыстарға тенеп 
көрсеткен әлді, әлсіз (үлкен, кііпі — коп, аз) рулар ту
ралы болып тұр: керей, сен бұзау терісінен жасалған 
кішкентай шөншік сияктысын, сенімен белдесіп отырған 
мен — арғын зормын, өгіз терісінен жасалған талыстай- 
мын деп тұр. Ал Абай болса, кыстын басындағы қазақ 
аулынын көрінісін беруде кедейдін қатыны тоңған иін 
жылытып, тонын илеп, бүрсен кағып шекпен тігер дейді, 
мұнда и де, тон да, шекпен де ездерінің тура мағынасын- 
да келіп тұр, өйткені бұл жердегі әнгіме осылардың 
өздері туралы, дәлірек айтсак, терінін иін жібітіп, тонын 
илеп, одан шекпен тігіп отырған кедей сорлының үй іші 
көрінісі. Сол көріністі беру арқылы акын казак аулы
нын әлеуметтік топтарынын өз заманындағы хал-күйін 
суреттейді. Мүндай мысалдардын бірнешеуін келтіруге 
болады. Тұрмыстык сөздердін поэзия тілінде тура мағы- 
насында жұмсалуы— өленнін тақырыбына, сол такы- 
рыпты толғау мәнеріне, шығарманын жанрлык сипатына 
тікелей байланысты екенін Абай шығармашылығы ай-
қын көрсетеді.

Әдетте ақын бір нәрсені б а я н д а м а й д ы ,  с у р е т -  
т е й д і дейміз. «Қараша, желтоксан мен сол бір-екі ай» 
деп басталатын өленінде Абай кыстын басы, күздін жу- 
ан ортасындағы казақ аулын суреттейді, ол сурет үшін 
сол ауылдағы бай мен кедейдің түрмыс күйін көз алды-
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мызға елестетеді. Ақын мақсаты — айналасы киіз тұт- 
қан бай үйінің жылы екенін, отыны жоқ кедей үйінде 
жас баласы мен кемпір-шалы тоңып, «талтайып, отка 
қақтана алмайтынын» б а я н д а у  е м е с ,  соларды су* 
р е т т е у арқылы өзі таныған әлеуметтік теңеіздікті 
көрсетіп, қазақ халқының қалың бұқарасының сол кез- 
дегі кешіп отырған күй-халіне деген күйінішін айту, 
акын ретінде әлеуметтік үнін білдіру. Бүл үнді естіртуде 
енді бүрынғы ақын-жырауларша фактіні констатация- 
лау (барын көрсету) және жалпы насихат-ақыл стилін 
колдану Абай үшін қол емес, «сөзі түзелген», яғни ақын- 
дық идеяны білдірудің жаңа тәсілін ұсынған Абай сөз

■ қолданыстың жаңа амалдарына барады: бай мен кедей 
тұрмысынық нақты картинасын беру арқылы әлеуметтік 
диссонансты (кереғарлықты) көрсетеді, ал түрмыстын, 
нақты суреті «тұрмыстық» сөздерді өз мағынасында 
жүмсауды қажет етеді. Міне, сырт қарағанда Абай ті- 
ліндегі ет (ет әпер деп жалшы баласының шешесіне кын- 
қылдағаны), бүрқылдаған самаурын, салтанатты бай- 
лардың астына төселген кілем, енесіне иірткен шуда жіп, 
кемік сүйек, сорпа-су т. т. сөздер әдетте өлеңге қатысуға 
«правосы жоқ» болып көрінгенмен, Абай қолданысында 
өз орындарында тұрған және қажетті дүниелер болып 
тұр. Сөз таңдаудың бүл ретінде де Абай біліктілік та-
нытқан. - Д

Ақын «қара дүрсіндеу» тұрмыстық сөздер түгіл, «дө- 
рекілеу» ауызекі тіл элементтерін колдануға барады. 
Проф. Құдайберген Жұбановтың сөзімен айтканда, «су- 
ретті ойдағыдай күшейтіп жіберетін болса, Абай [сөз- 
дің] ондай-мүндай ерсілігіне, әдепке шеттігіне де кара- 
майды». Сондықтан Абайдай сөз шеберінің қазақтың 
поэзия тілін асқактата, казак сөзініц не бір аеылын жар- 
қырата ұсынған ақынның тілінен жағымсыз қимыл 
атаулары болып келетін тарқылдау, барқылдау, салпыл- 
дау, бүртаңдау, бүксіту, бықситу, қоқсыту, былшылдау, 
далақтау, жыртақтау, тоңқаңдау, іиертию сиякты етіс- 
тіктердің немесе қыртың, тыртың, қиқым сияқты «сүрық- 
сыз» мағынадағы сөздердің бір өленде, я болмаса өлең- 
нің бір бөлігінде шоғырымен колданылуы былай түрсын, 
тіпті әйелге қарата айтылатын қаніиык, сөзін де, бок„ көт 
сөэдерін де кездестіреміз. |

Сырт қарағанда мұндай сөздер поэзия тілін «тәтті» 
етіл түрған жоқ сияқты, күлтесі көз тартатын раушан 
гүлінің сабағына біткен тікенектерге ұқсайды. Сірә, рау-
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шан гүзіі жарып шығып, құлпыруы үшін 'табиғат шіркін 
тікенектерді де керек етіп жаратқаны сияқты өлең т ш  
■пггасымен көңіл толтыру үшін поэзия табиғаты керек 
жерінде «ащы-тәтті» сөздерді^шебер қолдануға да <5ара- 
тын болар. Құлаққа түрпідей, ауызға^ қышқылдаи тие
т і н  мүндай «дөрекі» сөздердін Абаидағы қолданысь 
стильдік мақсатпен орнымен келгендер (ғылым тілімен

У  ̂ Т к ^ е Г ш Т / е Г л  Ш 5 5  болмак-к ө р к е м д і к
қа керек.Аүызёкі сөйлеу тілі элементтерінін Абай өлендершде-
ГІ керМсі жеке сөздердін «тысуымеи шеьте.шеидь 
Ктаделікті тұрмыстык сайлеу мэнері Абаидын 6 р еш 
штмактан туратьш немесе шағын болыа келетш Шәрш- 
к /  Көжекбайға, Назарға, Күлембайға, кара қатынға, 
Күйісбайға, Дүйсенқұлға арнаған өлендері мен Б а им а 
ғ ям бет ка тыны и ы н. атынан шығарылған өлеңде, «Әие- 
Лін -  Медет кызы аты Өрім», «Бөстегім. кұтылдын ба
Көтібақтан» деген экспромптарында^ кө Р _ стиліне
жеке сөздерінен бастап, айтылмак оиды білдіру с™  
^ейін аүызекі сөйлеу тілініи табы сезіледі. Мұндағы баи-

тпһіп шіокінде ес болмаиды сезет деген... ала жаздаи 
байынкеп бір жатпайды... буйтін берген баланды берген
қудай өзіц ал... бір боқты тағы бас та жэне СУР"̂ __
ты сөз орамдары қатар-қүрбылар арасындалас^ндағы жағымсыз кылыктарына ренжіген, оны сына-
ган адамнын аузынан күнделікті сөялеу устінде колда
нылатын «дөрекілеу» сөз саптаулар.

Жалпы әдеби тіл әдетінеи, одаи қалды поэзия тілі-
иен орын алмауға тиісті мұндай қолданыстар көрсетіл- 
ген өлендерде дәл орнымен келген, уәжді элементтер. 
Бүл да өлеиніи мазмұны мен түріиің (тілінін) үилесімі 
ней түғаи акын шығармашылығыи әр қырынан көрсе- 
тетіи күбылыс. Демек, Абай ауызекі сеилеу тәжірибесшен 
әдейі алынғаи сөз таидаудын тағы бір үлгісін көрсеткен.

Аүызекі сөйлеу нормасыиын карама-карсысында кі- 
таби тілдік сөз ұсыну тұрады. Абай тұсындағы «кітаби 
тіл» дегеніміз — жоғарыда айтылған, казақтын ескі ж аз
ба дәстүрінін жалғасы, ол тіл «шағатаи т ш »  иемесе 
«түркі» деп аталатын ортаазиялық ортақ жазба дәстүр- 
дін негізінде қалыптасқан тіл болғандықтан, мүиың қа-



зақ төл әдеби тілінен өзгешеленетін беігілрпі г»
бедплердін бірі;-  халык тіліне енбеген? к ^ ін е  е
мазмұнды немесе абстракт үғым атауы бппит & -
араб сөздерінін едәуір мол колданылатындығы бол аты '«
■  ЙЙ 9  элемент-

Шәмси

қоиғаңда
Де Абай араб және парсыТөздерін бе ҮгнГбіп ерШ‘“1 ”  «гсм  X

. - --V сь/іадоі. і^іысалы: ІПс
™  Я  Vя бұзар, П әруардигэр  жараткан несін жан 
тяиі * елең Ж0ЛДарында өлшем үшін құдай алла
7ы ;сРйпееЛ 1 СИН0НИМ2 ердік б!ре^  *  нелмей^төрт' буын-
ны ш  І Я і А ,  Шар' %  -Деге" парсы Й Ч В р  колда- нылып тұр. Ал. Бірщді бірщ ғиззат, құрмет етіс — деген
1 8 І Ь і Ё і ° ӨЗІНе ма™ « « “  жуық арабтык ұлға ғиззат (қазақша варианты ізет) сөзін танляипя
ТеТіРпеҚиҰбепхТ Дегеннің біР ваРианты ретінде ғиззат-қур-мет деп оеру үшін алған.
аһ 9 рэ’ Абай аса к®п кажеті жоқ жерде де аоа-туоа 
араб сездерін өлең тіліне енгізіп отырған бүл — зама
нына берген баз болу керек, өйткені Абай т’үс^нда казак
әдеби тіліне жазба сипат беру ушін кітаби тілдік эле-
менттерді паидаланып қою шарт болған Сондыктан
Ш мактанба» деп басталатын өленін-
ғ и К п п г т Щ- Жақсылық көосен

п  Деген жолдарындағы нәфрәтлі, ғибратлы 
өздері, «Сегізаяқтағы» надандар баһра  ала алмас — 

дегеніндегі баһра  сөзі осы ыңғаймен көрінген.
Ал ақын елендеріндегі ғанибет, 'махрүм кали ижди

Й 1 Й Р Р  Р Ж Ш  »  Щ  і і т Ш Ш к Ш ,дауат сияқты сөздерді сол кезеңдегі казақ әдеби тілінін

Н Н І Ш  Г ' ■Бұлардык 'біркатары " к а Г а Г
дао . гпніібрт Л ,  к Т1ЛШДе кеңінен колданылатын-
дар, ғанибет, махрүм қалу, меқнат, мақұлық, үдде (уде)
м еГ катао  Ш Я №  м ү с ы л м а н ш а Ү а у а ^
п я й Л Л Ра’ 0ҚЫП’ алланы хак деп таныған кара-
бп?п л  *ТЗР ҮШШ де Ш  мінэжат, рақымбақи фәни, махшар, тағлим сиякты араб, парсы сөздеоі
жат болмаған. Демек, оларды такдапалы п, өлен тМ нё 
қатыстыруы зақды.

Абай өлеңдерінің ішінде жанры жағынан аса біо чы-
ЗЫК ш ы ғ я п м я л я п ч  _____ * т г _ .  . „  и«Жігіт
72



де жастардьщ бір-біріне жазысқан хаттары деп ұсыныл- 
ғаи: жігіт сәл еркіндеу, қызға сен деп қарата сөйлейді, 
тілі де ауыл мырзасынын өзімсінген стилін (мәнерін) 
танытады, ал қыэ болса, тәрбиелі, ибалы, сөзін сіз деп 
бастайды, бірақ ол да еркін өскен кұрбысына наз арта 
алатын сауатты қыз («кірсе ішіңе, оқи бер... мүны оқыса, 
кім танып» деген свздеріне назар аударалық), сондык- 
тан онын хатынан бұрыннан қалыптаскан сабаз, баж 
сөздерінің кітаби тұлғаларын (шаһбаз) көреміз.

Абайдын араб сөздері біраз шоғырланған өлені «Ал
ла деген сөз женіл» деп басталатын төрт шумақтық ша- 
ғын елеңі мен «Алланын өзі де рас. сөзі де рас» деген 
өлеці. Алдынғысында ақын алла сөзінен бастап махаб- 
бат, тағрип, шүбә, мзужүр, куаһ, хаус, мүтзкэллимин, 
мантиқин деген араб сөздерін тандап жүмсайды. Соңғы 
өленде мұсылман дініне катысты ондаған араб сөз' н 
әдейі келтіреді. Олар: амантү,'узктүбиһи, һаби, тағриф, 
эһли китаб, нәфсі, иман, тағат, тахқиқ, тасдиқ, хақ, руза, 
намаз, эекет, хаж, ғибадат, хүсниззн, пайғамбар, мү мин,
құран, тэуилі, нзфа. мі/мин, бенде, мүнафиқ, кшз 
сияқты кейбірі қазақтын тіліне еніп, сініскені (хақ, бен
де, нзпсі, иман, ораза, намаз, зекет, пайғамбар, қүран, 
кінз), ал кейбіреуі халык тіліне енбеген, мағынасы калын 
жүртшылыкқа түсініксіз сөздер. Бұларды Абайдын кол- 
дануы тағы да стильдік мүддеден шығып түр: алланын
өзі де, сөзі де рас дегенді такырып етш алған акын «му
мин болсан, әуелі иманды біл» деген идеяны ұсыну үшін, 
сол иманнын негізін мүсылман дінінін өз «өз сөзімен» 
(араб сөздерімен) ‘танытады. Демек, Абайдын бұл жер- 
дегі араб сөздерін тандауы такырып пен тіл үилесімін
көздёуге бағынған.

Міне ұлы акыннын білдірмек ойы мен тандаған та- 
қырыптарына сай сөз тандау принциптері мен амалда- 
пы осындай. Ал сөз тандаудын ен зор кажеттш көркем- 
дік-эстетикалық максатты көздеуге қатысты болады. ^рі 
карайғы әнгімеміз осы орайда болмакшы, яғни «текст 
тузу» деген категорияны сөз етіп, бүл реттеп сөз тандау
дын Абай тіліндегі көрінісін бермекпіз, сондаи-ак сино
ним антоним тәрізді лексикалык топтарды М аидын 
Ка іай  пайдаланғаны, олардын қайсысын калаиша тан- 
дағаны әнгіме болады, осы тұста сөз-символдарды да
тілге үйіреміз.



ТЕКСТ ТҮЗУ

Сөз сөзге жарығын да тусіріп түрадьі, 
көлеңкесін де түсіріп тұрады.

(Ғабит Мүсірепов)

Текст түзу — қазақ филологиясында бұрын-соңды ән- 
гіме оолмаған тақырып. Ал шындығында б ұ л — көркем 
шығарма тілін, автордың поэтикалык тілін талдауда 
кеңінен сөз болуға тиіс мәселе. Себебі көркем шығарма, 
оның ішінде поэзия дүниесі сөздерден өрілетін болса 
яғни сөздерден шығарма тексі түзілетін болса, сол түзі’ 
лістщ қыр-сырын ашу кажеттігі туады.

Текст түзу (орыс ғылыми әдебиетінде — текстообра- 
зование) термині жалпы текстің пайда болуына қатыс- 
ты аитылмайды, ол — «поэтикалык контекст» деген 
үғымға байланысты сөз болатын күбылыс. Поэтикалык 
контекст коркем шығармадағы сөздердің бір-бірімен ка-
рым-қатынасқа түсуімен, сондай-ак ырғак пен әуеннің
дыбыстардың бір-бірімен ұйымдасуы арқылы жасалады.

Іекст түзілісінің өзіне тән шарттары болады. Кез 
келген көркем шығармада немесе онын кез келген тү- 
сында текст түзіле бермейді. Қазақ көркем сөзінде текст 
түзудщ аиқын көрінісі Абай өлеңдерінен басталады деу- 
ге болады. Текст түзілісінін бір белгісі — шығарманын 
бір бөліпнде немесе бір өлеңнің өн бойында мағынала- 
ры оірін бірі аиқындайтын, модальдық реңктері біртек- 
тес сөздерді шоғырлап беру. Модальдык реңк дегеніміз 
сөилеушінщ (жазушынын, ақынның) айтылған ойға жа- 
ғымды, жағымсыз көзқарасын білдіретін мағыналық 
реңк, ол ренк жеке сөздердің өз бойларында (лексика- 
лык мағынасында) да болады, немесе шылау, одағай 
көмекші есім, көмекші етіс?тік, етістіктің рай түлғалары’ 
сын есімнщ шырай тұлғалары, дауыс әуені (интонация)’
сияқты лексика-грамматикалык кұралдар аркылы да
оеріледі. г ^

Абай өлеңдегі сөздің белгілі бір стильдік (поэтика- 
лық) мақсатты өтеуі үшін сол текстегі езге сөздерге 

арка еүиеуі», яғни бір-біріне «кызмет көрсетулері» ке
рек екендігін де жақсы сезеді. Сондықтан көптеген 
өлеңдершдегі сөздер қай сөз табына жататындығына қа-
рамастан, мағыналық ренктері біртектес (мысалы, біпын- 
ғаи жағымсыз) немесе тақьірыптас болып келеді. Айта- 
лық, өз заманындағы қазақ қауымының жағымсыз му-
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шеле&н — «күдай атып қойған жұрггы* суреттейтін 
«Байлар жүр жиған малын қорғалатып» деген шағын 
өленіндегі Іүм-сүрция. қу, білгіш деген зат есшдерден 
бастап қүдай ату, сілесі щату, бүғып-шату, есіру, ют- 
кебу қабару, ит ырылдату деген күрделі етістійтер

Ғ' ’ гг7______ ЛЫЯҒКТМРКТЯ ЯМОПИЯ ТЛкеои каоарц, иі ~ *
бәрі де жағымсыз адамдарды, жағымсыз эмоция туд р 
0 р. Г _____ Ж й й  ШЙШпы ЖаЕымсыз реңк бул сөздер
дпГдексикалык, мағынасынын өзінде бар, сонымен катар 
Міндағь, етістіктердін көбі жағымсыз экспрессиям 
кушейте түсетіндер: сұм-сұркия, қулар жоктан-барды 
жай айта салмайды, бүтып-іиатады, күр мақтанбаиды, 
X I "  ж ай ШЫРЫНІЫ болмайды, шығынға белшесшен
батады кү білгіш атанбаққа жай күмар болмаиды, 
оларды қүдай қалжыратып қүмар қылады. Д еме£  
көрсетілген сөздердін әркайсысы экспрессоид болып 
келсе, олар шағын бір өлеңде шоғырланып соЛсол өлендс
а йты л мак о йдн әр і эсер л і еті п « Р
жүмыр текст болып түр, яғни «текст түзілш» тұр.

Абайдын, өз заманын, замандастырынын кеиб р
тарын: болыс пеи пысыктарды, кербеэ, кершдерді, боиы
былған, сөзі жылмакдарды ашык • Т зам акы к
мыскылдап әшкерелеуге, өз ^ з ш я і  ‘ за“  *“| ,
түзетпекке» барған елендергаде текст тұзу такырып 
тас модальдык ренктес сөздерді тандап, бір өлеңде топ 
тап' келтіру өте-мөте көзге түседі. О л а р дын бейнесш дәл 
және әсеблі етіп беру үшін окырман сезімше ерекше 
эгеп ететін сөздерді иоэтикалык кұралға аиналдырып 
кана коймайды бүл сөздерді бір өленге топтастырып,
бГр бірТне асеДрін типздіріп, олардын экспрессивтш боя-

УЫН«Бол ыс болдьш^мінеки» -  Абай з а манындағы щ Л
шабарман, пысыктардын^класси^5лық аппынПол
осы әлеуметтік топтын жағымсйз портреті_олардын, дал

көрсеть”се бұл текстеп өз?е с е з д е р ^ ^ м о ^ л ь д ы ^  р^дкі

мағынадағы^ері/ етістігін емес, ^ « » 1  Щ Ж

ғымсыз портретті „ гпнляй-ак мүнда «сияз■“Ж - Щ 1 Я ІІІ 6



Пллдайды Демек, бұлардың бәрі ақын діттеген б е іг і і і  
бір үнді беретін текст кұрап тұр оелплі

АбайӨкейЛ?пҰ̂ ТаН ҰЯЛЫП’ ЖУРТЫМ Деуге арлымын» деген Абаи кеибір замандастарын адресін көрсегіп те ГКучем
баиға, Көжекбайға, Көкбайға, Әсетке кара катынғя'
қатыНЫ мен Масакбайға, Дүтбайға т. б. өлеадер*Гкара
дос хаТыктГжок* ( т ^ 93 болады болысың», «Қажымас дос халыкта жоқ», «Тұлпардан түғыр озбас шабылгя
былғ.ам.Ыяри ? ҮрКІТ не алмайДы салса баптап», «Бойы
«Улы сия аты  т Г аЛа™  өлендеРіне назар аударыңыз) У* ы сия, ащы тілдщ» ұшына алады: сипаттайды сыняй-
әшінеЖп ія аИДЫ әзілдейді- Б ҰЛ өлендердің көпшілігінде 

Р . ’ _’а_рдын жағымсыз кылыктарын сөз етеді. Ол’ШШ, - «‘« « и с а л  қылыктарын сөз етеді Ол

келеді РМысІлКь Г л І т б е »Көбінесе біртҰтас болып түзіліп
аУ Г ]Ж  Дүтбаиға арнаған өленінде («Жылуы

Ш Щ Ш  жылмию> қүйтың ету,
жылмаң пішінді болу, түсініқ түксігін тырсиып сали дөн

Т Т Ш  ар Жағьі  бүксіп' б»*сып жату сөзі
были ггпы ЖЫН сык'ылды бүзылу, түрлауы жоқ қү-
Щ Ш Ж ш Ш Ш  қимылдың бәрі 20 жолдык шағын 
луы ж Г , Г  1ШШе СЬШЫП №  Бәрі де бойынын жы-
Ж  а Г н ғ Г т е Г  т^ у ш і “  Ё* Щ
« Й І і Щ !_Л§ » “  І Й  ‘2
олжа дәнене жок кур далақтап жүрген кайран *1не»: ж  гелі а 1 1

? Г р л Т „ ^ Х 3Ж н ЖаҒЫМСЫЗ 'езд ер д ін Т о "
«Қалың елім, қазағым, қайран жүртым» өлені лр

ГаттыЫсые„Н'1  жаманды “йырмаған өз халкына а й ы л ғ а і 
„ял,. “ н- Сынаған соң, әрине, жағымсыз жағы сөз бо
лады ғо қ  сондыктан «аузымен орақ орған өнкей кып
тыннын. бас-басына би болған өнкей кикымны«> к ы іы к '
тарын танытатын тыртың. бұртың, жыртың-жыртьщ күли
де а й т ь п ы і§  ° иларындағы тырқы мен қылпы бір өлең- 

аитылып, оңшең жағымсыз эмоцнялы сөзлеппін

өң бепген°СЫ вЛеКНІН Т - ІН И Я  т*1ас В  модальдык
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Масақбайдың салақ қатынын суреттеу арқылы жал- 
пы салақ әйелдерді сынауда да кішігірім бір ғана ©лен
де келтірілген бықсыту, бүксіту, қоқсыту, бүкиіию, сек- 
сию, түксию, барқылдап, тар^ылдаи, салтіылдсхті тоқтау 
деген сөздердін бәрі де семантикасында жағымсыз ма- 
ғына бар етістіктер, өйткені Абайға бұл жерде «құрбыға 
қадырсыз» шыдамсыз байы ойбай салып боқтап, қамшы 
мен жұдырыққа жүгіретін, «жүзінің нәрі мен бойының 
сыны жоқ» қатыны төрінің қоқымын қоқсытып отыра- 
тын жұбайларды сипаттау керек болып тұр. Бұнда да 
текст түзіліп, ондағы сөздер бірін бірі күшейтіп, жағым- 
сыз отбасынын портретін түтас етіп көрсетеді.

Эрине, текст түзу тек жағымсыз реңкі бар сөздердін 
бір өлеңде шоғырлануы арқылы ғана емес, жалпы тақы- 
рыптас сөздердің шоғырлануы арқылы да жүзеге асады. 
Тақырыптас сөздер дегеніміз бір тақырып төңірегіне 
топталатындар. Олар әр түрлі сөз таптары және әр түр- 
лі мағынадағы сөздер болады. Мысалы, «өлен, поэзия» 
деген тақырып тобын сөз, мақал, жыр, ақын, тыңдауіиы, 
илеіиен сияқты есімдер, жазу, оқу, тыңдау, жаттау, айту, 
мақалдау, сөйлеу, жырлау тәрізді етістіктер, көркем, 
үқыпты, үқыпсыз, талапты сияқты сын есімдер күрай
алады.

Тақырыптык топпен текст түзуде сөздің жеке лекси- 
калык мағынасы ғана емес, контекстік мағынасының да 
рөлі болады. Жеке алғанда мағынасы жағынан бір та- 
кырыпқа кірмейтін сөздерді жазушы (ақын) қолданыс- 
та (контексте) стильдік колорит қүрайтын такырыпка 
орайластырып, мағынасын ауыстырып жіберуі мүмкін. 
Мысалы, «Бұралып тұрып» деп басталатын өлеңіндегі 
керім сөзінін қолданысын алайық. Бұл тұлға (к ер ім ~  
~ көрім) жалпы Абай тілінде жағымды мәнде келеді: 
Кебінесе ән басы келеді ащы. Кел тында деп өзгеге бо- 
лар басшы. Керім толғап тауысар қоныр-күңгір, Со же- 
ріне ойыңмен араласшы. Керім сөзі Абай өңірінде де 
жағымды мағыналы сөз, ол «әдемі, әсем» дегенді білдір- 
се керек. Шүкіман сұлуды алғаш көргенде, Абайдын оны 
«көрім, көрім, ай көрім!» дегенінен атын Әйгерім атап 
кетіпті— деп жазады ғой Мұхтар Әуезов. Ал «Бұралып 
тұрып, Буыны кұрып» өлеңінде, бар болғаны 8 жолдық 
бір шумақта текстін жалпы тақырыптық (жағымсыз 
портрет тақырыбы) және ассоциативтік үніне (беретін 
әсеріне) сай топтастырылған дсёмсу, сәнсу, білгенсу, бэл - 
су, буыны қүру , мүрнын қисайта тарту, керенау, кердең
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сиякгы сөздөрдің қатарына керш сөзін косып жібереді, 
демек, бұл жердегі керім сөзі керенау, кердең дегендер- 
дің контекстік синонимі іспеттес қолданылған.

Тақырып жағынан үндес сөздердің шоғырлануы об- 
раздың семантикалық-с^ильдік колоритін (бояуын) жа-
саиды (колорит дегеніміз түтас дүние ішінен бөлініп 
көрінетін ерекшелік қой). Сөйтіп, тақырыптас сөздер де 
текст түзеді екен. Аталық, «Сегізаяқ» — Абайдың ақын- 
ДЫҚ» азаматтық ар-ұжданының толғанысы, дүниеге, бол- 
мыска деген көзқарасы, демек, бұл — философиялық 
толғаныс, сондықтан мұнда негізінен дерексіз ұғымдар 
сөз болады. «Сегізаяқта» ең алдымен «толғаныс», «поэ- 
аия», «сөз» деген үғымдарды білдіретін қызьіл тіл деген- 
нен бастап, ой, әдет, қайрат, «өлең, толғаныс, пікір» ма- 
ғынасындағы сөз, мінез, насихат, өсек, нысап, үят 
дәулет, ндсіп, еңбек, ар, өтірік, үрлық зорлық, тамағы 
тоқтық, жүмысы жоқтық, қулық, сүмдық, қорлық, мащ- 
с\т, абиыр, талап, ғылым , дерт, жалғыздық деген 40-қа 
жуық дерексіз үғым а-таулары келтірілген. БүлардЫ бір 
өлеңде шоғырлап беру арқылы ақын текст түзіп тұр. Ал
бүл жерде текст түзудің кажеттігі осы өлеңге толғаныс 
сипатын беруден туып отыр. \ У : ■- л

Абайдың поэзияның мәні, қызметі туралы жазған 
еленінде өлең, ертегі, сөз, қызыл тіл, өнер деген зат есім- 
дер «поэзия» деген тақырыптық топ қүраса, жазбау, жа- 
3У> сөзд і үғу, құлақ тосаңсу, айтқанды үқпау, 'айта беру, 
сөз айту, жамандау сияқты сөздер тобы «жазу, өлең шы- 
ғару» деген тақырыпты камтиды. Көкірегі сезімді, тілі 
орамды, көзі аьиық көңіл, әсіре қызыл сөз, түбі терең сәз, 
өлеңі бар өнерлі [інім], есіл өнер сияқты сын есімдер де 
алдыңғы екі топпен үндес, бұлар да «тіл, сөз, поэзия, 
өнер» деген тақырыпқа қатысты анықтауыш сөздер. «Мен 
жазбаймын елеңді ермек үшін» деген бұл өлеңдегі ақын- 
ның айтпақ идеясын — поэзия туралы толғанысын осы 
тақырыпка қатысты сөздердің шоғырланып келуі білді- 
ріп тұрса, бұл жерде де осы шоғырлану арқылы тұтас 
текст түзіліп тұрғанын көреміз. Мұнда сөздердің модаль-
дық реңкіне қарай топтасуы емес, тақырыптастыққа к а 
рай шоғырлануы орын алып түр.

Сірә, текст түзуде грамматикалық тұлғалардың, әсі- 
ресе олардың үйкаска қатыстырылғандарының да рөлі 
болатын сияқты. Айталык, Абайдын «Сап, сап, көңілім, 
сап, көңілім» деген өлеңі бес шоғырдан (тирададан) тү-
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рады. Эр шоғырдын грамматикалык түлғалармен келуі 
эр түрлі: 1-шоғыр сүраулы сөйлемдерден тұрады:

Сап, сап, көңілім, сап, көнілім,
Саяламай, сай таппай.
Не күн туды басына?^
Күні-түні жай таппай?
Сен жайына жүргенмен,
Қыз еле ме бай таппай?

Әрі қарайғы шоғырлардың барлығында да сұраулы 
сөйлемдер қатысып отырады. Демек, бұл өлеңнін тексін 
түзудв грамматикалык құрылыс қатысқан.

Текст түзу — жетілген жазба әдебиеттің көрінісі. Жә- 
не ол — қаламгердің зор талантын талап ететін құбылыс,
өйткені текст түзу үшін сөз топтарын, грамматикалык
амалдарды таңдай білу керек, әр сөздің лексикалык ма- 
ғынасы мен модальдык (ассодиативтік) өшн тап баса
білу керек.

Эрине, Абай бұл күбылыстың теориясын да, текст 
түзудін амалдарын да оқып білген емес, тіпт-і бұндаи
поэтикалық категориянын. бар-жоғынан білім жүзінде
бейхабар. Бірак поэзия бар жерде ақындык интуиция 
деген кім-кімде де, кай кезенде де орын алатыны даусыз. 
Абайды біз казак поэзиясын жана сапаға, классикалық 
жазба дүние дәрежесіне көтерген суреткер деген тезис 
үсынсак, булайша тануымызға негіз болатын — біз тал- 
дап отырған кұбылыстар. Абай бүл орайда^ тек жазба 
поэзия деңгейіне көтерілгенін ғана танытпаиды, сөз да-
насьі —г поэзия данышпаны екенін де көрсетеді.

Көркем әдебиетте, онын ішінде поэзия тілінде сөзді 
тандап, талғап жүмсайтын, дәлірек айтсак, жүмсататын 
саланың бірі — синонимдер қазынасы. Жазушынын
(акыннын) сезді сезіне білуі, онын негізгі мағынасыі мен 
мағыналык ренктерін айырып тани білуі, сөздщ береті 
әсеріне (экспрессиясына) ден коюы — қысқасы, сурет- 
кеплік-тілдік шеберлігі айкын көрінетін тұстардын бірі 
осывда, сондыктан Абай поэзиясы тіліндегі синонимдер- 
дін қолданысың жеке әнгіме етуді жөн көреміз.

СИНОНИМДБРДІ ТАҢДАУ

Өленнің эстетикалық күнын оның көркемдігі көрсе- 
теді. Ал көркемдік әр алуан амалмен .жүзеге асады. Кер- 
кемдік, әрине, тек сырткы әсемдік емес. Сырткы әсемдік
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деп тұрғанымыз образды сөздердін: эпитеттер мен ме- 
тафоралардын, ұтықты теңеулердің, арнаулы поэтизм- 
дердің қолданылуы. Эрине, өлең көркемдігі үшін олар- 
дың болуы — басты шарт. Сонымен қатар көркемдік де- 
геніміз сырткы (тілдік) көрінісі жоқ сәттерде де жүзеге 
асып жатады. Айталык, синонимдерді таңдауда олардың 
сол текске алынған катары пәлендей экспрессивті, неме
се көріне поэтизм болмауы да мүмкін, бірак белгілі бір 
стильдік мақсатпен келгенде, синонимдердің дәл сол 
таңдалған варианты ұтымды болып табылады.

Абай синонимдерді таңдауда нағыз үтқырлык таныт- 
қан. Тұлғалары бөлек, мағыналары жуық сөздер болып 
табылатын синонимдер — поэзия тілінің ең бір кажетті 

’ кұралы. Синонимдік катардағы сөздердің біреуін тандап 
алу ақынның айтпақ ойын (идеясын) дәл беру, ұсынбақ 
образды әсерлі етіп шығару сияқты шарттарды жүзеге 
асырады. Синонимдер бір-біріне сайма-сай мағынадағы 
сөздер емес, әрқайсысында өзіне тән мағыналык реңкі
бар, ұксас мағыналы сөздер болса, олардың колданысы
көркем әдебиетте, әсіресе өлен тілінде ерекше орын ала-
ды. Өйткені поэзияда әрбір сөздің мағыналық та, стиль-
дік те жүгі ауыр келеді. Ғылым тілімен айтсак, әрбір ен
шағын көркем контекстің экспрессивтік' аркауы — сөз
болса, онын экспрессия тудыратын күші семантикасын-
да: мағынасы мен мағыналық реңктерінде. Демек, ма-
ғыналас сездер өлең тілінде бір-біріне тең түспейді, әр-
кайсысының өз колданылу орны, контекстік ортасы бо
луы кажет. - \ г./, Ц ;І

Синонимдерді таңдайтын түстар әр түрлі: ұйқас жа- 
сауда да ақын синонимдердің көмегіне жүгінеді, бір сез- 
ді шағын микротексте, яғни бір сөйлемнің ішінде немесе 
катар келген өлең жолдарында қайталамау сияқты ка- 
рапайым шеберлік үшін де синонимдер катары пайда- 
ланылады (тек елен емес, прозада да бір жерде бір сөзді 
себепсіз қайталау жүрекке жылы, құлаққа жағымды ти- 
мейтіні мәлім). ■ • ..'-„г ^

Бұл айтылған теориялық жайттарды оқып білмесе 
де, Абайдын тілдік интуициясы (сезімталдығы) синоним- 
дерді шебер жұмсауға жол берген. Синонимдердін 
с т и л б,д ік , к о н н а . т а т и в т і к ,  ү д е т  п.е л і к 
(градациялык) касиеттері (кызметтері) бар десек, олар- 
ды Абай тілінен көре аламыз. Синонимдер контексте 
мағыналык контраст деп аталатын кереғарлық мән ту- 
дырып, оның оқырманға тигізетін әсерін-экспрессиясын
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күшейт) арқылы стильдік жүк арқалайды. Мыс&льІ, 
Абайдын баласы Әбдірахманның өлімінде оның жұбайы 
Мағышқа шығарып берген жоқтауындағы: Кызьіқтың 
заңғар басынан Корлыққа кеттім жығылып. Құдай қос- 
қан қосақтан Жалғанда қалдым жырылып. Қайғыңда 
қалдым қамалып, Қызығым кетті сырылып деген тар- 
мақтардың үш жерінде синонимдік қатарлардан сөз таң- 
дайды. Бірінші сөйлемде құлау мен жығылу деген сино- 
нимдердің Абай екіншісін алады. Сырт қарағанда ақын 
тілдің әдеттегі нормасынан ауытқып кеткен сияқты* өит- 
кені адам биіктен құлар болар, жығылу — көбінесе өзі 
аяқ басып түрған жеріне құлағанда болатын қимыл 
атауы. Ақын бұл жерде Мағышқа «зақғар биіктен қүла- 
дым» дегізсе, ол айтпак идеяны бейтарап мәнде хабар- 
лау болар еді, ал цызықтьщ (бақытты шақтың) зиңғир 
биігінен жығылдым дегенде, әрі мағыналық контраст 
пайда болып, бұл сөйлемнің экспрессиясы күшейіп тұр, 
әрі биік деп тұрғаны өз мағынасындағы биіктік емес, 
ауыспалы мәнде келген сөз: бұл биік — Мағыштың Әбді- 
рахмандай асылға жар болған бақыты, демек, өзінің 
өмірі. Мағыштың қызықтың заңғар 'басынан жығылға- 
н ы — ең бақытты шағынан айрылғаны. Сол сияқты ке- 
лесі сөйлемде де Мағыш қүдай қосқан қосиғынсін айрыл- 
дым демейді, жырылып қалдым дейді, оның көріп келген
қызығы жай өтіп кетпейді, сырылып кетеді.

Бүл жердегі Абай тандаған .синонимдер оқырман 
(тындаушы) сезіміне катты эсер ететін, жоқтау тексіне
экспрессивтік өң беретін қатарлар.

«Қартайдық қайғы ойладық, ұлғайды арман» деген
өленінде «теп-тегіс аларман» замандастарын сынағанда. 
Бір атқа жүз құбылған жүзі күйгір, Өз үйінде щвртиввн 
паңы құрсын — дейді. Мұндағы иіертиген, деген етістік- 
тің экспрессиясы өте күшті. 1954 жылғы басылымда бұл 
сөздің орнына иііренген деген сөз келген. Сірә, түпнүс- 
қада қайсысы болғанын айту қиын, дегенмен Абайдың 
стиліне салғанда, иіертивен синонимі ұтымдырақ* іиер- 
тию дегенннің өзі де жағымсыз бояуы қалың экспрес* 
соид, ол да «манғаздану» дегенді білдіреді, ал іиертиген 
адам жай маңғазданбайды, тіпті шамадан тыс шіренеді,
өзін мүлде зор санайды.

Синонимдік катарлардан экспрессивт]к мәні күштіле- 
рін тандау Абайда жүйелі түрде келеді. болады,
болысық Аркаға үлық қаққанға, ІЛелтірейтіп орысыи 
Шенді шекпен жапқанға — деген өлең жоV^дарында «к.ол-
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паштау, мәз ету» мағынасын беретін сөздердін экспрес
соид синонимі иіелтірейтіп вариантын алады. Буны тан- 
дау кекесін бояуы қалың сөз болғандықтан ұтымды, бұл 
сөз өзі «оңып түрмаған» болыстың портретін одан әрі 
мысқылдап көрсетеді. Онын. үстіне шелтірейтіп түлғасы 
келесі жолдағы шенді шекпен деген сөздермен аллите
рация жасап тур, сондыктан мәз етіп бір орысың немесе 
қолпаштап қойып орысың деп айтудыц орнына шелті- 
рейтіп орысың дегені екі бірдей стильдік жүк аркалап, 
өлм үдес інен  шығып тұр.

(Синонимдерді қолдануда Абай ұстанған және бір 
тәсіл — оларды өленнің бір жолында қатар келтіріп, гра
дация (сөз мағынаеын бірте-бірте күшейту немесе әлсі- 
рету) арқылы оныц экспрессиясын арттыру. Бұл тәсілді 
ақын жүйелі түрде жиі пайдаланған. Мысалы, «Сабыр- 
сыз, арсыз, еріншек» деп 'басталатын елецінде: Өз үйга
де қипаңдап, Кісі үйінде күй тандап, Ақылы бар кісіні 
Айбаттайды, даттайды — дейді. Мұнда «жамандау» ма- 
ғынасындағы екі сөз: біреуі ғайбат — араб сөзі болса, 
екіншісі халық тіліндегі кәнігі даттау сөзі, екеуі қатар 
кёліп, осы образды үстемелеп түр.

Түзу кел, қисық, қыңыр, қырын келмей— десе, бұл 
жолда үш синоним түзу дегенніц антонимі (қарсы мағы- 
налы сөз) болып, бірін-бірі үстемелеп, айтылмақ идеяны 
күшейтіп тұр. Қісі алдында кірбендеп, Шабан, шардақ 
және шау... Тиянағым, тұрлауым Енді кімге асылдым... 
Абайлаңыз, байқаңыз Елдің жайы солай-ды... Әуелесін, 
қалқысын, От жалын боп шалқысын... Тиянақсыз, бай- 
лаусыз  байғұс қылпың... сиякты өлең жолдарындағы 
көрсетілген синонимдік қатарлардын стильдік жүктррі 
де осы мақсатты көздейді. V вУ К ^П Щ ||М я|

Мұндай мағыналас қатарлардын жоғарыда келтіріл- 
ген жеке лексикалык сыцарларын пайдаланумен қатар, 
Абай олардыц бірқатарын езі жасайды немесе сирек сы- 
нарларын іздеп тауып алады. Мысалы, Татулықпен ты- 
ныштықты қоңыр көрер, кем көрер — дегенінде кем көру  
созіне синоним етіп, қоңыр көру  тіркесін жасап алған. 
Ал: Бөтен елде бар болса, Ежеттесің, сыйласың — деге- 
нінде көпшілікке түсінікті сыйлас сөзіне синоним етіп 
сирек қолданылатын ежеттес сезін тандайды.

Синонимдік қатарларды өлеңнің бір тармағынын бо- 
йында емес, қатар тармақтарда келтіріп қолдаиу ақыи 
шеберлігін кажет етеді. Бұл тәсіл де әрі бір түлғаны 
кайталай бермеу талабын орындаса, әрі өленнін сөзді-
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гін құбылтып, әсерін күшейтеді. Мысалы: Өлмектен бас
ка дауа жок Алланың салған дертіне. Құтылмас құл жол 
таппас Иенің салған өртіне — деген қатар тұрған төрт 
жолда алла мвн ив сөздерінен синонимдік катар түзіп 
колданган. Сол сиякты: Қорқытпай орнықтыр Шоихын- 
ған жүректі — десе де қорқу мен іиоиіу мағыналық 
бояулары ұштасатын сөздер. Өтірік берген кағаздың 
Тауып алып жалғанын— дегендегі өтірік пен жалған да
осы топтан табылады.

Етістіктер — мағына жағынан синонимдер қатарын
түзуге өте бір икемді сөздер. Абаи бұл мүмкіндікті де 
бос жібермейді: Сөз кәбейді, ұлғайды ... Тоқтамады, тұр- 
мады Кетті ортадан асылым... Осы өлеңде лексикалык 
синонимдер мен катар контекстік немесе стильдік сино- 
нимдерді пайдалану — поэтикалык тәсілдердін бірі.
Абай тілінде бұл амал да сиректеу болса да орын алған. 
Мысалы, Өтті, өлді, тағдыр жок кайта келмек — деген 
жолдарда өлді мен етті сөздерін тек осы  ̂контексте ғана 
синонимдік катар деп тануға болады, әйтпесе өткеннің 
бәрі өлгендік емес кой. Сол сиякты, Сайра зарли, Кы
зыл тіл, Қара көңілім оянсын — дегенГндегі етістТк^ер де 
екі түрлі қимыл атаулары болғанымен, бұл контексте 
мағыналары жуықтатылған қолданыстар: ақын көңілі 
зарлау үшін сайрайды, сайрау аркылы зарлайды. Бүл 
етістіктердін арасындағы кайталанатын да шылауын 
келтіруі де оларды мағына жағынан шендестіріп тұр.

Синонимдік қатарлардың біреуін ұйкас үшін тандау 
да жок емес. Абай «намаз білмес пақыр» Абыралының 
портретін берген өлеңінде: Қирә’тін окытып Көріп едім— 
іиатылды — дейді. Мұндағы іиатылды — шатасты сөзі- 
нің синонимі, онын тек шатасу емес, сол шатасудың нә- 
тижесінде ұсталып калу (надандығын білдіріп кою) де
ген де реңкі бар, бірак бүл жерде ақын дәл осы синоним- 
ді колданғанда алдыңғы және кейінгі жолдармен ұйкас 
кұрау талабынан шыккан. Мен жасымнан көп кәрдім 
Мұсылманды, кәпірді. Абыралыдай көрмедім Намаз біл- 
мес пақырды. Кирз’тін окытып Көріп едім — шатылды.
Ниет қыла білмейді, не кылады нәпілді...

«Ішім өлген, сыртым сау» деп басталатын өлеңіндеп:
Кісі алдында кірбеңдеп Шабан, іиардақ және шау Де" 
ген жолдарында үйкаска алынған иіау сөзі де синоним- 
дік катардан таңдалған болса, бұл да 28 жолдык бір 
өлеңнің с а у ~ ж а у  — япырмау ~дау... деп кете беретін 
біркелкі үйкасы үшін алынған. Бірак бұл тәсіл өзгелер-



де де, Абайда да аса жиі қолданылмаған, өйткені күшті 
ақын әдетте ұйқас іздеп қиналмайды, ал катарынан он- 
даған жолдарды бір ұйқасқа кұру — Абай үшін қалып- 
ты қүбылыс. Бір өлеңге немесе өлеңнін бірнеше тарма- 
ғына (жолына) бір ұйқасты алу,.яғни моноұйқао—Абай
да өленнің тұтастығын сомдайтын тәсіл. Мүндайда 
Абайдын өлен ырғағына келгенде мыкты ақын екендігі 
ғана көрінбейді, сонымен қатар сөз байлығы, сол бай- 
лықты айтпақ ойына (өленнің тақырыбы мен мазмұны- 
на) орайластыра жұмсау таланты ғаламат екені байка- 
лады / . . . . Т.. м-

Қазақ өлеңінін ұйқас суреті жағынан да, моноұйкас- 
ты қолдану жағынан да Абай — теңдесі жок әрі кейін- 
гілерге жол салған ақын. Бұл жайында өз алдына жеке 
айтылды.
^ Абай синонимдердің мағыналық реңктерін айтпак 
ойыньщ мазмұнына сай қолданады. Мысалы, бағу  мен 
қарау  сөздері синонимдер. Бірақ алдыңғысы «қарау» 
мағынасында кез келген сөзбен тіркеспейді, өйткені бұл 
етістік деректі (материалдық) затқа көз тігу деген үғым- 
ды емес, дерексіз (абстракт) нәрсеге көніл қою (қарау) 
деген мағынаны білдіреді. Сондықтан Абайдын: Суретін 
көре алмассың көп бақпасаң — дегенінде көз салатын, 
карайтын нәрсе — құс салудың суреті (абстракт ұғым). 
Келесі бір өлеңінде: Өз хатыма өз көзім Ұялып, қорқып 
баға алмас — десе, мұнда да «бағылатын» (қаралатын) 
хат жазылған қағаз емес, оның мазмұны. 
\/Синонимдерді таңдауда олардың мағына жағынан 
нақты немесе жалпылық ұғымдарды білдіруін, мағына- 
лык қосымша реңктерініи стильдік жүк жағынан жоға- 
ры (асқақ) не төмен (пәс) қызметте жұмсалу қабілет- 
терін, экспрессиясы жағынан бейтарап немесе әсерлі 
болып келетіндерін Абай тап басып, жазбай танып отыр* 
ған. Мысалы, жоғарыда Абай тұсындағы қазақ  әдеби 
тілінін нормасы түрғысынан әнгіме болған дйел, қатын, 
үрғашы. деген сөздерді енді синонимдік қатарлардың 
қолданысы жағынан қарастырсақ, казақ  жазба тілінде 
активтене бастаған кірме араб сөзі әйел деген мен ба- 
йырғы түркілік урғашы  синонимін көбінесе «әйелзат, әйел 
атаулы, әйел жынысты» деген мағынада жұмсайды. Мы
салы: Хан қаһар, қара кісі қастық қылса, Сонда үрғашы  
болмай ма арашашы... Үрғаіиы да көп жан ғой, досым 
болса, Деп едім бір пайдасы маған тиер — деген жолдар- 
да үрғашьі жалпылық ұғымды — «әйел жынысты адам,
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әйелзатЬі» дегенді білдіреді. Абайда эйел сөзі де тек ка- 
на осы мәнде: Әйел адам гүлмен тең, дымды сүимек... 
Әйел жаксы болмайды көркіменен... Ал қатын сөзін нақ- 
ты біреудін әйелі (қосағы, жұбайы) деген ұғымда да, 
«әйелзаты» деген жалпы мәнде де қолданған. Демек, бұл 
синонимдердін Абайда жұмсалу орны бар, бірі екіншісін 
алмастырмайды. Бұл жерде тек әйел сөзшін бір колда- 
нысы жайында токталуға тура келеді. «Әиелщ -  Медет 
кызы аты Өрім» деп басталатын замандасы Қарынбаи 
деген’жігітке сын-ескерту ретінде айткан бір ғана шумақ 
өленіндегі әйел сөзі, сірә, түпнүскада қатын болуы ке
рек өйткені, біріншіден, бүл — біреудін әиелі, жүбаиы
мағынасында айтылған, ал Абай эйел сөзін тек «иелза- 
ты әйел жынысты» деген ұғымда жүмсаған дедік, 
оеүдің әйелі» мағынасында қатын сөзі келуге тиіс. Де
мек Медет кызы Өрім — Қарынбайдын қатыны. Е к і і - 
шіден бүл төрт жол 1940 жылы ел аузынан жазылып 
алынған. Үстіміздегі ғасырдын 2 0 —30-жылдарынан бас- 
тап эйел сөзі «біреудін әйелі, жүбайы» мағынасындаі да 
жүмсалып қатын сөзін әдеби нормадан ығыстырған.
Катын сөзі тіпті дөрекі сөздер қатарына кө™ н. Де^ к ,  
1940 жылдары жоғарғы бір шумақ өлеңді ауызша 
кізуші өз кезенінін нормасына с а л ы п  Д а т б ш ы ^ - М е а ет
қызы, аты Өрім — деудін орнына «Әйелщ.~ Д V
ған болар сірә, қатының десе, Абай үшін дөрекі деп та 
каи болар Әрине, бұл -  біздін логикаға сайған жора-
малымыз, мүмкіи Абайдык взі де яиел 
мағынасында жұмсай бастаған болуы, бірақ әитеу р 
кайткенде де бүл сөздін «жұбай» ағымында жүмсалуы
Абайда жеке дара түр. „ т

Синонимдік қатардағы әиел сөзіне Абаи жоғары (ас- 
как) стильдік өн берген-ау деп те топшылауға болады. 
Муны: Ері ашу айтса, әйелі басу айтып деген олең 
жолына қарап шамалауға болады. Мүндағы айтылмақ 
ой ері эйелі деген создер нақты бір әйелдін күйеуі не
месе нақты бір еркектін қатыны туралы емес, әңгіме 
0 3егі — жалпы ер адам мен оның серігі эйел баласы ж а
йында. Демек, бүл жердегі ер де, әйел де жоғары стиль- 
дік сәздер, олардын «пәс стнльдік» варианттары оаи 
мен қатын деген сөздерді дәл осы тармакта колданса,
бүл йдеянын жалпылык мәні шыкпас еді.

Алла, құдай, тәңірі, жаратуиіы, жасаган (жаратқан
синонимі Абайда жок) сияқты мағыналық реңк аиырма^- 
шылықтары жокка тән «таза» синонимдерді де Абаи
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талғап, белгілі бір стильдік мақсатта жұмсайды. Мыса
лы, қатар келген өлең жолдарында бір сөзді қайталай 
бермес үшін бір тармақта құдай, екіншісінде тәңірі сө- 
зін алады: О да қүдай пендесі, Түспей қетер деймісін 
Тәңірінің құрған тезіне. Мұндағы синонимдер жарыспа- 
сы тек бір стильдік жүкті емес, екінші максатты да көз- 
Деп түр деуге болады: әдетте тэңірі пендесі дегеннен гөрі 
алланың пендесі, құдай пендесі тіркесі жиірек колданы- 
лады, ал келесі жолдағы тәңірі синонимі тәңірінің қүр- 
ған тезі деген құрылымда аллитерация кажетін өтеп тұр: 
қүдайдың тезі дегеннен гөрі тәңірінің тезі варианты ку- 
лаққа жағымды, айтуға икемді келген. Ал ислам діні сөз 
болған жерде бұлардың алла  жарыспасы көбірек келеді, 
әңгіме жалпы «құдіретті күш, жаратушы» жайында’ 
болса, қүдай варианты «өтімдірек». Қазақтын «өз кү- 
дайы» тәңірі сөзі көбінесе құдай сөзімен алмастыры- 
лады, ол қүдай атсын, құдайға жазу деген тіркестер тә- 
ңір атсын, тәңірге жазу түрінде келе береді. Тәңірі сино- 
нимінін аллитерация үдесінен шығуы Абайда жиірек: 
Тәңірі сақгар табандап тап ұрса да... Мәндес сөздердін 
біреуін таңдауда^я/сасьірыл сөзін алмай, ұрланып  ^еген
синонимін дұрыс келтіргенін зерттеуші М. Базарбаев 
көрсетеді і , > ‘

Абай синонимдік қатарлардын біреуін өз орнында 
тандап жұмсауды аударма өлендерінде де көрсеткен. 
Аударып отырған өленді жай көшірме емес, казак тілін- 
Дегі тендесі етіп үсыну үшін, яғни төлтума елен авторы- 
ның айтпағын дәл және көркем түрде беру үшін әрбір
сөздің^бояуын, семантикалык ренктерін, ғылыми термин- 
мен айтқанда, семаларын, өзге сөздермен тіркесу кабі- 
леттерін сезіне білген Абай М. Ю. Лермонтовтын «пус
тыня внемлет богу» деген идеясын «елсіз жер турғандай 
боп^хаққа мүлгіһ» деп аударады. Бүл жерде Абай орыс- 
ша внемлет етістігінің кітаби поэтикалық сөз екенін іш- 
тей сезініп, оны тыңдады немесе құлақ салды  деп аудар- 
май, бул сездердіц орнына мүлгу  сөзін таңдайды, өйткені 
хақты, яғни құдайды жай тыңдауға, тек күлак салып 
қоюға болмайды, оған адам жан-тәнімен беріліп, бұйры- 
ғына мойынсұнып, мүлгіп тындау керек. Сондыктан Абай 
елсіз жер хаққа мүлгіп түр дейді.

Сірә, бүл келтірілген мүлгу, бағу  сиякты сөздерді 
тыңдау, қарау  дегендердің поэтикалық синонимдері деп

1 Базарбаев М. Әлец — сөздің натшасы, сөз сарасы. 1973, 99-бет.
ІШ
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тануға болар. Поэтикалык синонимдер қатарына автор-
лык контекстік қолданыстарды да жатқызуға болатын
тәрізді. Бұл ретте Абай өлеңдершін. тілі көп матеР“ ал 
береді. Мысалы, Абыралы замандасынын барлык щ :сь -
маншылык рәсімі ВДРЬіс орындамағандыктан боска ке- 
теді демейді, желге кетеді деиді, с ұ л у д ы  суреттегенд
«сөз жетпейді, қызыктырады» деген ойды айту ү ш м « н я  
тіл байлайды деген синонимді тауы п лданадьь Абаид 
таза авторлык, яғни тек өзі колданған езі жасаған өте 
ягеолі етістік синонимдер молынан табылады. Он н қу 
гык с а м  (алдау), күлкі бағу  (кұр сайрандау), кулк
күйлеу (желігу, әуейілену), мақтан күилеу ( ■ « * »  куу, 
мяктян іздеу «Абай тілі сөздігшде» бір жерде Оұл тір 
кесті «мактанды куу, дәріптеу» деп түсіндірілген, дүры- 
сында мақтан қуу  мен мақтан күйлеу — синонимдер ал- 
ғашкысы бейтарап мәнде, сонғысы экспрессиялы образ
я ғ н и  поэтикалык катары). Күлкі сату —.Абаиды 
жясаған обоазды тіркес, ол енбекпен емес, болмашы эре 
к е т п е н  к ө Х  Дегеннін поэтикалык сынары. Бұл етістік
«Абай тілі сөздігінде не «скүлкі» сөз;Т Д е̂ ^
де) не «сату» реестрінде түсіндірілмеген, оыі табу »
н ^ ’ 6ул тіркестін түсіндірмесі де сөздікте жок, мал салу
( м а л  жүмсау), мойын ту су (үнжұрғас^ түсу), сез сату
(сөзін бүлдау) сиякты қолданыстар кеиде жеке бір етіс
гік тй , кейде тіркестін образды, яғни поэтикалык  ̂сино
нимдер! болып келеді. Бүл көрсетілғендер -  Абаи ізде 
ністері, Абайдын авторлык қолданыстары. аү)

Ал кышыну (пәле іздеу), сарнау (зар аиту, заРлаі ь
күлмеңдеу (ойнакылану), босаспа^ ^ а̂ ыЩ ^ 7 ^ ас^ .
су ( к і с і м с у )  . сиякты дара етіст.ктер де, ай&ьіңу I**™
ну), алқау  (колдау), азырқану ( азсынУ ) сия к т ь і с р
і і п а н ш я т ы н  етістіктер де синонимердш поэтикалык
катарын түзейді, бірак бүлар Абайдын өзі жасап үсын-
ғандар емес, тілде бар сөздер болып келеді.

Сөйтіп, Абай ақын айтпак идеясын аикын, әсерлі етіп
жеткізу үшін және поэтикалык образды дәл беру үішн 
синонимдік кдтарларды талғап, тандап өте шебер паи, 
даланған дейміз. Синонимдер — өлең тілінін сөз оралы; 
мын арттыратын күралдар. Поэзия өз ерекшелігіне ораи 
тілдегі дте сирек қолданылатын сөздер мен кеибір көне
т ү л ғ а л а р д ы  Сйнонимдік катарға тарта алады. СонДык-
тан біз Абай тілінен б е зу ~ к ү с у ,  б ү к и ^ м ү қ ы м , сыр- 
л а с  ~ежеттес, қадірлеу ~  әз туту, кем к ө р у -к о ң ы р  кө- 
ру жолдастық ~  сүхбаттастық, шабан Ц  шардақ ~  шау
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деген мағыналас сөздер қатарын көре аламыз Мұнда- 
ғы екінші қатардағы синонимдер не күсу, муқым, шар- 
оақ  сияқты сирек қолданылатын сөздер, не ежеттес си- 
яқты көне түлға, не әз түту сияқты поэтизмдер, не сүх- 
оаттастық сияқты араб сөзінің түпнұсқа тілдегі бір 
мағынасын кәдеге асыру, не қоңыр хдру, иіау сияқты 
экспреесоидтер болып келеді. Сонымен, Абай поэзия ті- 
лінде синонимдерді «ойната», «сөйлете» білудің ғаламат 
үлгісін көрсетіп кетті дей аламыз.

Мағыналары қарама-қарсы сөздер — ̂ нтонимдер де
гендер де ақын діттеген поэтикалык кызмётті аткара 
алатын күралдардың бірі. Абай мүны да қалт жібермей- 
ді. Ол өмір мен өлім, жақсылық пен жамандық, достык 
пен қастық, білім мен надандық сияқты кереғар полюс- 
т^РДі көрсету арқылы өмірге козқарасын, философиялык 
ои түйінін білдіреді. Бүндай қарама-қарсы үғымдардын 
тілдегі корінісі — антонимдер болса, ақын оларды бір 
өлеңде немесе оленнің бір шумағында, кейде тіпті бір 
жолында катар келтіріп, сол арқылы айтпақ идеясына 
поэтикалық өң береді. Мысалы, Ішім өлзвн, сыртым сау, 
Көрінгенге деймін-ау. Бүгінгі д о с — ертең жау, Мен не 
кылдым, япырмау — дегендегі айтпағы — кайшылығы 
мол өмір, сол қайшылыкты тудыратын құбылыстың бі- 
Р* адамдардың тұрақсыздығы болса, осыны білдіруде
іш сырт, өлген — сау, бү г ін г і— ертең, дос — жау де
ген төрт жүп антонимді қолданған. М ій '

Абайда тілдік антонимдермен катар, конт^Кстік анто- 
нимдер де жиі кездеседі. Мысалы: Бүл сөзді тасыр үкпас, 
талапты үғар — дегенінде тасыр мен талапты сөздері 
карсы мәнді образдар және олар антонимдік сипатка 
тек осы контексте ие болып тұр, әйтпесе тасыр сөзінін 
лексикалық мағынасьт «есер, алаңғасар, тасырлаған 
адам» дегендер болса, бүл контексте тасыр сөзі «еш нәр- 
сеге талпынысы, ынтасы жоқ» деген мағынада жүмса- 
лып, талапты созінін антонимі болып түр. Сол сиякты: 
Надан жөндіге жөн келмей, Білер кайдағы шәргезді — 
деген өлен жолдарындағы иіәргез деген сирек қолданы- 
латын сөздің Абай берген мағынасын онын осы контекс
те жөнді сөзіне антоним ретінде колданылуына карап 
айтуға болады: бұл жердегі шәргез — «шәлкес, женсіз». 
Эрине, Абай тілінде антонимдер сан жағынан синоним-V 
дерге қарағанда әлдекайда кем, бірақ олардын белгілі
мақсатпен колданысы жағынан уәжділігі өте айкын кө- 
ріиеді. , Ш И Ш .
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сөз-символ

Лингвистикалык поэтика саласында символ термині- 
не беріліп жүрген аныктама әр түрлі (бүл сөздін «бел- 
г{» деген жалпытілдік мағынасын әнгіме етпейміз). Кор
нем әдебиеттін, онын. ішінде поэзияның тіл кестесін сөз 
ететіи, орыс поэтикасыиа катысты зерттеулерде «символ» 
термині суреткердін (ақыннын) белгілі бір ұғымды, 
идеяны заттық обраэбен (оның атауымен) білдіруін
атайды. Демек, поэтикалык образдың заттык белпсі,
яғни символ — белгілі бір заттың атауы түрінде біл-
дірілген поэтикалык образ. Символ терминін бүдан өз- 
геше мағынада ұсынушылык та бар. Мысалы, акад. 
В. В. Виноградов: символ — поэтикалык тілдін семан-
тикалык единицасы (дүниесі) деп таниды '.

«Символ» терминіие мағына жағынан оз^елер колда 
натын «стильдік белгілер», «поэтикалык тәсілдер», «әде- 
би тәсілдер», «стильдік единицалар», «поэтикалык тілдік 
элементтер», «образ күрайтын элементтер», «көркемдеу 
кұралдары» деген терминдер сай келетінін айтады .

Ал казак поэзиясының тілін зерттеушілер символ де-
генді кенінен арнайы сөз еткен емес. Тіпті символды
перифраз сиякты астарлап, т ұ с п а л д а п  атаумен алмас-
тырушылык та жоқ емес. Мысалы К- Жүмалиев Абай
дын колдан үшқан ақ сүңқар деп Әбдірахманды беине- 
леп атауын символ дейді, ал бүл — кәдімгі перифраз.

Әдебиет теориясына арналған енбектерде символды 
көркемдік максатпен сөз мағынасын кұбылтып колдана- 
тын тәсілдердін бір түрі деп есептеп, оғав■ о р ы с  ғылы- 
мында берілген аныктама ұсынылады. «Образ тура вз 
мағынасында емес, бейнелеу мағынасында аитылса, сим- 
волдық образ немесе символ деп аталады» деп түсінд - 
піліп буған М. Горькийдін дауыл  дегені революциянын, 
дауылпаэы -  оны баскарушылардын символы дегі мы
сал келтіреді (казак әдебиетінен келтірілген мысал
жок) 3. Ал дэл осы мысалды эдебиет теориясын зерттеу-
ші ғалым 3. Кабдолов кейіптеу (жансыз заттарды жан -̂
дылардын касиет, кимыл,-эрекетш берш суреттеу) деп

> Виноградов В. В. О поэзии Анны Ачмато0о :\  Л  ^ 1925 с. 15^^
г Григорьев В. П. О единицах художественном р е ч и .-К н .  По -

тика и стилистика русской литературы. Л , 1971, с. Л » .
з Жумалиев Қ. Эдебиет теориясы Алматы, 1951), \го оет.



келтіреді*. Символды бұл зерттеуші а с т а р л а у деп 
атап, оған толығырақ анықтама береді: «Құбылтудын
бір түрі астарлау, яки символ, бір нәрсені не құбылысты 
тура суреттемей, бұларға ұқсас басқа бір нәрсеге не 
күбылыска қүпия теліп, жасыра жарыстырып, бүкпелей 
бейнелеу, ойды да ашық айтпай, тартымды тұспалмен 
түсіндіру»2. Зерттеуші қазақ ақындарынан мысалдар 
келтіреді: Әбділда Тәжібаевтың бір өленінде теңіэ — 
өмірдің символы, Қасым Аманжоловтын бір өлеңінде 
қуз  — терең ой үстіндегі ақыниын (ойлы адамнын) сим
волы деп дұрыс көрсеткен. Көркемдеу тәсілінін бірі сим
вол мен әдеби ағым символизмді шатастырмау керек 
екендігіи де жақсы айтқан.

Символ жайында сөз еткен әдебиет теоретигі Зәки
Ахметов те: «Символ дегеніміз — балама бейие. Оған
негізгі ойды, айтқалы отырғаи нәрсені, қүбылысты сол
балама бейне, сурет арқылы түспалдап көрсету тән» — 
дейді3. . Н

Сөйтій, символ — идеяның з а т т ы қ (болмыстык) 
н ы ш а н ы, астарлы образы. Қазак поэзиясы символды 
ежелден жаксы білген. XV ғасыр жырауы Қазтуған «кір 
жуып, кіндік кескен туған жер, отан, халқынын тұракты 
мекені» деген идеяны білдіру үшін Еділ өзенін 'символ 
етіп жырлайды: Қайран менін Еділім, Сен салмадын, мен 
салдым — десе, мұидағы идея — туған жерді еріксіз тас- 
тап кеткен жырау зарын «Еділді калдырып кетіп бара- 
мын» деген астармен айтып тұр. Туған жердің, ел ота- 
нының символы ретіиде Еділ, Ж айық  деген заттык, ны- 
шандарды алу күні кешегі Махамбеттерге дейін келді. 
Оньщ: Еділдің  бойы ен тоғай, Ел қондырсам деп едім. 
Жайықтын бойы көк шалғын, Күзерміз де жайлармыз— 
деген өлен жолдарында айтпак идеясы — Еділ мен 
Ж айық өзендерінін бойына ел қондыру, оны жаз жай-
лап, күз күзеу емес, нақты осы әрекеттер емес, басқа, 
яғни «туған жерде емін-еркін өмір сүру» идеясы. Олай 
болса, Еділ  мен Ж айық  — символдар. Мағжан Жұмаба- 
әвтың поэзиясында жел — символ, он бірқатао идеянын 
символы: жел — бірде рақат, тыныштықтын (Жұмакта- 
ғы жібек желден, Мәңгі жайнап тұрған гүлден Жара-

1 Қабдолов 3. Әдсбиет теориясының негіздері. Алматы 1970 
234-бет.

2 Сонда, 236-бет.
3 Ахметов 3. Өлең свздің теориясы. Алматы, 1973, 22-бет.
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тылған эй ел сұлу), енді бірде жел тағдырдын, адам 
өмірінін символы. Мысалы, «Мені де, елім, әлдиле» де
ген өленінде: жел образы алты рет кайталап келіп, адам 
тағдырынын образын тұспалдайды: Жел  бүйығып, тер- 
белген Әлдекімнін өлгенін, Оны қалай көмгенін Әнгіме 
қып күніренген... Қара орманнын шетінде, Нағыз желдің 
өтінде Өскен жалғыз жас кайын... Сол жас кайын кұ- 
лапты, Жанында жел жылапты... Майданда үлан каи- 
тыпты, Жел иманын айтыпты... Сорлы шөлде өліпті. Жел  
кумменен көміпті... Қайтыпты козы көз тиіп, Бетіней 
кейде жел сүйіп... Құшыпты да өліпті, Ж ел  толқыннан 
біліпті... Бүл өленде символ тек жел емес жас қаиың, 
жақа біткен балдырған — жас өмірдін символдары, оет-
пақ шөл — қиын өмірдін символы.

Мағжан акыннын айтпак идеясынын заттык нышаны
ретінде жел-ц.\н оте күшті образ болып келген түстарын
біраз өленінен табуға болады.

Кәкімбек Салықовтың жезкиігі — сұлулыктын, сұлу- 
лыкка қүштарлықтын символы, Қасым Аманжоловтың
Дариғасы  — арманнын символы т. т.

Көркемдеу тәсілдерінін ішінде сирек кездесетіні—
символ. Бір акында көзге түсетін нағыз символдар ігөрт_
бестен аспайды десек те болады. Символды Абаи кеп
колданбаған. Онын себебін, сірә, поэтикалык шьіғарма-
нын жанрынан, акыннын көркемдеу тәсілдеріне дег
талғамынаи іздеу керек болар. Символ непз>нен лиршса
тіліне тән. Әсіресе акыннын жан дүниесін^толғаған өлен 
дерінде айтпак идеясын тіке атамай, беинелеп, тұспал- 
дап білдіру әсерлі. Дегенмен идеяны символдап (түс 
йалдап нышанын ғана білдіріп) беруді лирик акындар- 
дын барлығы бірдей ен тартммды * »  етш колдана 
бермейді. Онын үстіне окырманнын (тындауырынын) 
символды түсінетін дәрежесімен де санасу керек. О. 
үшін акын колданатын символдар халык сана^ нДа ор-
ныккан, көпшілік окырманнын кұлағына канык^образ-
п а п  болуы керек (мысалы, қос а щ у  —  сүшскен жастар, 
ғашыктар, Н и .  -  еркіндін т. т.), не бул « Ш И  
тыкпен саран турде бару керек. ^ ірә’ Л  й біл.
үғымсыз кылып тәнірім бертен-ді» деп таныған Абаи біл
дірмек ойын түспалдамай-ак тура аитып жеткізуді көб - 
рек ойласа керек. Онын үстіне акын символ дегенді өзі- 
ніч ен бір толғанткан идеясын бейнелеп беру үшіні оған 
материалдык дүниеден (кезге квр.непн колға үстала- 
тын, кұлакка естілетін дегендеи) балама іздеиді.

Ч



адамның символына

Ал Абайдан символ іздей қалсақ, ең алдымен жүрек- 
ті атар едік. Ж үрек  — адам организміндегі мүшенің 
атауы, демек, ол да зат. Осы затты ақын адамның ішкі 
дүниесінщ, санасының, рухани сұранысының символы 
етіп қолданады, тіпті әрі-беріден соң жүрек — адамның 
өзінщ символы болып шығады. Мысалы, ақын: Жүрегім, 
оибаи, соқпа енді, Бола берме тым күлкі — дегенде де’ 
Сорлы жүрек мүнша ауыр Неге қатты соқтығар — деген
де де, Сеніоерге жан таба алмай, Сенделеді ит жүрек 
дегенде де барлығында да әнгіме организм мүшесі — 
жҮРек туралы емес, адамның өзі туралы: күлкі болатын
жүрек емес, адам, сорлы  эпитеті адамға ғана тән, сенде- 
летін де адам. Абайдың журекті
айналдыратыны соншалық, тіпті жүрекке берілген қи- 
мыл-әрекеттің бәрі адамның әрекеті. Ақыл да, ашу да
жоқ, күлкі де жоқ, Тулап, қайнап, бір жүрек қылады 
әлек — тулайтын, әлек салатын — адамның өзі ғой, де
мек, мұнда да жүрек — адамның символы.

Адамнын ішкі дүниесі абстракт нәрсе болса, онын 
символы материалдык дүниеден алынып отырғандығын 
күшеите түсу үшін Абай жүректі «заттандырып» аладьг 
журек киш, төсек сияқты жамаулы болып та келеді 
( / пүрегім  менің қырық жамау қиянатшыл дүниеден) 
жылқы сияқты асау болып та келеді (Асау жүрек аяғын 
шалыс басқан), адамның өзі сияқты асыл болып та ке- 
леді (ақылды, асыл жүрек сөзі майда), сондай-ак жылы 
да, ыстық та, мұз да, сұм да болып келе береді. Бул си- 
паттардағы жүректердін барлығы — адамнын, лирика- 
лык кешпкердщ өзінін символы.

Аба| Щ л  дегенді де ақындықтын, поэзиянын симво-•  ̂ --спшои-
етш көрсеткен деуге болады. Тіл сөзін 80-нен аса рет 

қолданғанда, ол колданыстың көбінде тіл сөзінің адам
нын ауыз куысындағы дәм беретін мүшесінің атауынан 
оасқа және адамдардың бір-бірімен сөйлесетін катынысКУПЯ.ПкІ ПРгои Т  II Г  I  V I  П  Г *  ^ А  м . .  _

ггт _____  4 ~ Г ----^ я и ^ І І П  П, <3 1 ВД Ы ̂
кұралы деген ұғымынан басқа, оны тұспалды мағынада 
Д ж Ұмсаиды. Абайдын атақты «Сегізаяғы» толғауы 
тоқсан қызыл тілін «үндеуден» басталады. Оның қиүа- 
Дан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп кайыратын 
толғауы тоқсан қ ы з ы л т і л — деп отырғаны — поэзиялплп --  І1ДОЭ-ПП.
өлен сөз. Тіпті үңіле карасак, акын өзі «сөйлеймін десен
Л  деп Ө3- талант күшіне, ақындық қуатына айтып 

үр. Әрине, устірт карағанда, қиуадан шабатын да қи-
сынын тауып, тағыны кайыратын да тілдің (сөздін) өзі
сияқты, бірақ сол тіл кай түрде ж ұм салғандТ  ^тағыны
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кайыоадьг жай сөйлегенде ме, әлде поэзияға қызмет ет-
кенде ме? Эрине, сонғы жағдайда. Демек, акынның бұл кенде мс. Ғ ------- --------  т1л1 _  до,-и;ц акыНдык
жердегі толғауы тоқсан қызыл тілі
күяты өзінін поэзиясы. .

Абайдын аударма өлендерінде кездесетін желкен
(парус) сиякты символдары, әрине, өзінікі емес, түпнүс-
ка өлең автордікі, Лермонтовтікі. Бірак мұндаи кірме
символдар да Абайда көп емес.



С Ө З  КҰБЫЛТУ

АБАИ ФРДЗЕОЛОГИЯСЫ

Язык неистощим в соединении слов.

(А. С. Пушкцн)

Ең алдымен, қалың оқырманға «фразеологизм» деген 
«орысшалау» терминді қолданғанымызды білдіріп, оның 
«оір мағынаны беретін сөз тіркесі» деген атау екенін 
ескертеміз. Ал «фразеология» дегеніміз, біріншіден, «фра-
зеологизмдердіц жиынтығы, әлемі, казынасы», екіншіден 
«фразеологизмдерді зерттейтін ғылым саласы». «Абай 
фразеологиясы» дегенге осы екі ұғымның екеуі де енеді. 
Ьіз бұл тарауда Абай қолданған әр алуан сөз тіркесте- 
рінің әлемін көрсетуді де, сол әлемнің түр-түсін, сыр-
сипатын, қызметін зерттеп, талдап танытуды да көзде- 
дік.

Белгілі бір образды беруде фразеологизмдер — поэ
тикалык экспрессияның ең бір ұтымды құралы. Жалпы 
фразеологизм атаулынын табиғатын ашу, оларды өзге 
беинелі штамптардан ажырататын мөжелерін көрсету, 
фразеологизмдерді мағыналық және қүрылымдық белгі- 
леріне қарай бөлшектеп беру сияіқ т ы  міндеттер біздің 
бұл жұмысымызда діттеген нысанамыз емес. Дегенмен 
бұл категорияға қатысты кейбір қалыптасып калған пі- 
кір-тұжырымдарға байланысты өз ой-түйіндерімізді тал- 
дау барысында ұсынып отырғанымызды да ескертеміз.

Біз әңгіме ететін фразеологизмдеріміз— суреттеме 
сөз тіркестері, яғни п о э т и к а л ы к  ф р а з е о л о 
г и з м д е р .  Бұлар әдетте бір нәрсені: затты, сынды, қи- 
мылды, қимылдың амалын жай атамайды, с у р е т т е п ,  
б е й н е л^е п, а с т а р л а п ,  «мадақтап» не «балағат- 
тап» атайды4 яғни айтушынын (жазушының, ақынның) 
сол^ нәрсеге-объектіге «пейілін» — көзқарасын білдіре 
атайды. Демек, поэзия тіліндегі фразеологизмдердің бас
ты белгісі олардың образды (бейнелі) болатындығы. 
Ал бейнеліліктің «сүйегі» тілдік метафорада жатады. 
Метафора дегеніміз сөздердің мағына ауыстырып жұм-



салүы болса, фразеологиэмдер сөз мағынасын күбылту- 
дын бірден-бір көзі болып табылады. Мүны ақын-жазу- 
шылар жаксы біледі де, шебер пайдаланады.

Өлен дегеніміз дыбыс пен сөзден өрілген өрнек, тө- 
гілген кесте болса, бүл кестені салуда фразеологизмдер- 
дін орны айрыкша. Фразеологизмдер — сандаған жыл-
дар мен ғасырлардын қазынасы, бұл, бір жа?ь™*н' 
жағынан ол — жеке қаламғерлердад табысы, еңбеп, 
ізденісі Фразеологиялык тіркестер — семантикалык шо- 
ғырлар, яғни жеке сөз мағыналарынын б ф 'бф ^ е н  түш- 
суінен түған жана мағыналық дүниеліктер. Демек, оел 
гЫ  бі5 каламгердік жалны тілдік казынасьш жане
көркемдік байлығын зерттеуде онын
таүыд тану ерекше орын алады. Сондықтан Абаи тілшін
фразеологиясын, онын ішінде образды тіркестеріи ар
найы сөз ету — біздін бұл зерттеуіміздін өзекті бөлігі.п <1 П ОІ * у ~ --  - т гЩШк * дге * - л- _ ^  л

Бүл жерде біз о б р а з д ы (бейнелі) ф р а з е о л о-
г и з м д е о  дегенді әдейі бөліп атап отырмыз, өиткен, 
сурегкер тілінде терминдік мәндегі тіркестер де, атауыш 
манаегі яғни бір иәрсені жай атайтын тұракты т.ркестер
де кенінен колданылады. Егер ФР^еологизмдердт бұл
тпптаоын сөз етер болсак, ол өз алдына бөлек талдануь 
кажет болар еді бірақ бұл -  өлен тілінін өрнеп жаиын-
дағы әнғіме емес, акьшнын. лексика-фразеологаялык к
зынасы туралы ізденістер болмак. Соныме .к атар ,  кеи
біо мамандар фразеологизмдер класына макал мәте 
п?п«Т накыл сөздерді, калыптаскан формулалар мен
вз?еде  штаіптарды жаткызады. Ал бүларды әнпме ар- 
О Ы і ш *  Э Д І  да оз алдына белек карастыру
кажет Бүлардын барлығы да бейнелі, астарлы тірке 
тер Іо л ғ а щ м е я ,  табиғаты, иғии т.лдш кызмеп мен

™ ЬДІК ЛЖеЙ к °'1 1  Г н “ а з = „ і Т “ орыҮи|І  М  тек
■■■ЕІ “
кадете асырғаиыи “ ык контекст не-
көруте болад“ ' ®У,Қ Р тенді танытады, тінті кекірек
месе авторлык даралык д  ̂ зеологизмдер элемі онын
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поэтикалық тіл арқылы көрінетін дүниетанымын көрсө-
теді. : ; \ - 1

Сонымен қатар, фразеологизмдер — экспрессияның 
таптырмас құралы. Поэзия тілі жұмсаған фразеологизм- 
дердің қай-қайсысы да образды болып келеді, бірак 
олардың өзі экспрессивтік бояуы жағынан бірі күшті, 
бірі солғындау деген сияқты болып бөлініп тұрады. Ақын 
кажет жерінде тым күштілерін іздестіреді, жоқ болса, 
өзі жасайды. Мысалы, тілдегі көңіл қалу, көңілі жабыр- 
қау  дегендер де фразеологизмдер, бірақ Абайға бұлар- 
дың беретін әсері солғындау көрінеді, сондықтан көңілге 
ажым салу  деген мүлде тың тіркес жасайды, мұның экс- 
прессиясы алдыңғы тіркестерге қарағанда әлдеқайда 
күшті. Сол сияқты біреудің еңбегін (күшін, пікірін) ол- 
жалау, пайдалану деген сөздер информативтік қызмет- 
тегі жай атаулар, ал осылардың орнына ақын адам сауу, 
адам аулау  деген фразеологизмдерді қолданса, бұл тір- 
кестер өздерінің сонылығымен, әсерлілігімен көзге тү- 
седі, көңілге қонады, образ болып келеді.

Абай тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуде оларды 
екі қырынан қарап талдау қажет. Бірінде, жоғарыда 
айтқандай, фразеологиялық тіркестерді жалпы түстеп- 
түгендеу, мұнда негізгі назар Абайдын өзі ұсынған ав- 
торлық фразеологизмдерге аударылады, олардың жа- 
салу механизмі сөз болады, екіншісінде фразеологизм- 
Дерді ақынның қалайша жұмсағанын айқындау, мұнда 
негізгі назар фразеологизмдердің құрылымы мен мағы- 
насына енгізілген өзгерістерге аударылады.

Алдымен, Абай тіліндегі образды фразеологизмдерді
түстеп-түгендеуге келсек, оқырман назарын мына жайт- 
тарға аудартар едік.

Тіл-тілдін қай-қайсысында да ғасырлар, жылдар бойы 
қалыптасқан фразеологиялық қазынасы болады. Олар- 
дың ішінде образды тіркестер көркем эдебиет (поэзия) 
кажетін өтеуде халықтың эстетикалық талғамын ақтай- 
тын ең бір күшті тілдік құрал болып келеді. Сондықтан 
әдеби мектептердің және әдеби тіл дамуы кезеңдерінің 
дәстүрлілік, жалғастылық сипатын танытуда қомақты 
материалды фразеологизмдер береді.

Абай негіз етіп алған қазақтын ауызша дамыған 
әдеби тілі, яғни акын-жыраулар поэзиясы мен шешендік 
сөздері образды фразеологизмдерге өте бай болды. Қа- 
зақтың Абайға дейінгі (және одан кейінгі де) ұлттық
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еоекше белгілерін іздей қалсақ, сірә, олардың бірі -  өтё 
йрйнепі әсерлі әуезді тіркестердің молдығы дер едік.

Сүреткер әдеби Ж  қолдануда сол тілдін непзшен, 
нәстурінен ешкашан қол үэбейді. Тшті^қазак. әдеби т ш -  
нік жана сапалы кезеңін бастаған Абайдын өзі баиырғы 
казақ поэзиясынын тіл өрнегін жалғастырды, онын д ә -
түрін сақтады дей аламыз. Әрине, бүл дәстүрді бұлж -
п а й  еш нәрсе қоепай, өзгертпей са*таған жоқ. Ол Ц

#

Щ Ж Г Я  де осы жалғастылыкты керсетеді. Ұлы су- 
петкер тілінде жүздеген фразеологизм қолданылған б 
са онын дені өзіне дейінгі әдеби тіл қазынасынан алын-
ған Ал бүлардын басым көпшілігі жалпытілдік деген 
топ күрайды. Мысалы, Абай жүмсаған ащытіл (ьізалы 
сөз қатты айтылған кейіс сөз), қара тер болу (босқа 
шаршау) мал шашу (малды орынсыз жүмсау) сүттеи
үю (шынымен илану, мейлінше сену), ант т у  ^ әу^  '
ру қарғанып-сілену), ақ ниет (адал ои), ала крлсыз 
(эпіл ешкімді бөліп-жармайтын адал) сияқты фразео 
логизмдер тек поэзияда емес, жалпыхалықтык тілде 
кенінен қолданылат’ын элементтер. Әрине бүлар да беи- 
Гелеп атайтын сез тіркестері
валенттері жакша іші-ндв әдеиі көрсетілді). ұ р -
йіа сөйлеу тілінде де, елен сез бе„ « « « « « « »  
Де жиі қолданылатын, кеиде тгаті стильдік максат көз

о ж а л ж е гу .а э а г
боли арыз айту, басу айту, дау айту, лэззат алу, мазаны
■ Я Ш  ар т т .  ™ а  багу ұмыг » * £ £ *
тіокестердін фазеологизмдер ретінде белгілі бір стильдік
мақсат көздей жүмсалуынан гарі,
ғалысты жай атау қызметі басымырақ Өзге кала р 
іеоле де тіпті ауызекі сөйлеу тілінде де солаи оау  
айтты, мазаны, алды, шығынға батты, о^ьша аллшаы де-
гендер олардын дауласты, мазалады, 
мвды  деге н жеке сөз болы лкелетін  
жарыса қолданыла береді, бұл екі к, Р . . р
көбінесе жай атауыштық кызмет аткаратын тәр ізди^ь
лыми таныммен айтсак, бүлар обРапздыынфркау3“ е л ™  
нен гөрі лексикалық тіркес деп аталатын күрделі сөз
категориясына жуыктау түрады. ^  ретінде
тіркестерді Абай тілінін өрнектеуіш кұР«лдар“  Р ™ д е  
көрсетудін жөні әрдайым келе бермеиді, дәллрек айтсак,

* * ____• ....... .ойі/иіи гР  ̂1Л М0ИД1.І і и І / V V I  У ЛА1 V  ■ -х  ̂  ̂ ^  ^ :

олардың стильдік қызметі айқын сезілмеиді.
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Ал сәлем айту, ақыл айту тәрізді тіркестердің жеке 
сөз болып келетін катарлары мүлде жок, сэлем беру, 
ақыл беру  сиякты тіркес> түріндегі синонимдері ғана 
бар, демек, бұл типтес тіркестердің де тексте бейнелуіш 
элемент болып келуінен гөрі жай атауыштық кызметі 
басым. Дегенмен егер біз әдеттегідей, яғни «Абай тілі 
сөздігінде» оларды фразеологизмдер деп көрсетуіне қа- 
рап, бұларды сөз етер болсак, эстетикалық-кәріктеуіш 
элементтері талдау орайында емес, акынның сөздік ка- 
зынасын түгендеу саласында қарастырар едік.

Жылдар, тіпті ғасырлар бойы сұрыпталып, түрактал- 
ған бай фразеология дүниесін пайдалану — тек Абайдын 
емес, әрбір ақын, жырау, жазушынын амалы, ісі. Бірак 
мүнда да әрбір суреткердін немесе әдебиеттін әр жан- 
рынын өзіне тән «қолтанбасы» байкалып тұрады. Мыса
лы, ел қорғау, жауға аттану, ата жауы калмақтармен 
немесе қызылбастармен жер үшін, мал үшін, қыз ушін 
кыркысу сияқты мотивтегі әдебиеттің түтас бір циклін— 
«Батырлар жырын» жасаған қазақ  тілінде осы жанрға 
тән жүздеген фразеологизм қалыптасқан. Айталық, мұз- 
дай темір құрсану («мықты карулану, сауыт-сайман, 
қару-жарақты болу»), туы жығылу («үрыста женілу»), 
ат сауырысын беру  («ұрыста немесе шапқыншы шақта 
көмекке келу, қол ұшын беру, қарайласу»)_ сөздіктерде 
осылай түсіндірілгенімен, бұл тіркестің, сірә, «біреудін 
касынан кету, аркасын беру» мағынасында да жүмсал- 
ғаны байқалады, мысалы, Жиембет жырау Есім ханға 
ренжіп айткан сөзінде: Қайратым қанша қайтса да, Мү- 
ныңа, ханым, шыдаман! Аркаға қарай көшермін, Ала- 
шыма үран десермін, Ат құйрығын кесермін, Ат сауы
рысын берермін! Алыста дәурен сүрермін!— дейді, мұн- 
да ат сауырысын берермін дегені, сөз жоқ «қол үшын 
беру, көмектесу» деген мағынада емес, «теріс айналып 
кету, ханның касынан кету» деген мәнде екенін кейінгі 
түрған «алыста дәурен сүрермін» деген өлен жолы біл- 
діріп түр), аламанға жел беру  («халықты күреске, үрыс- 
ка шақыру»), оза шауып, олжа алу  («жауға бәрінен 
бурын тиіп, бұрын жену»), қоңыраулы найза қолға алу, 
қоңыр салқын төске алу  («қару-жарақтанып жауға кар- 
сы аттану»), жаннан түңілу («өлімнен қорыкпай, үрысқа 
араласу») тәрізді фразеологизмдерді батырлар жыр- 
ларынан да, шығармашылығынын езекті тақырыбы 
жаугершілік, ұрыс-соғыс болған ақын-жыраулар тілінен 
де молынан кездестіреміз. Мысалы, XV—XVI ғасырлар-
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1ЫН жорыкшы жыраулары Қазтуған, Доспамбеттердік,
казак елінін сыртқы жаулармен шаикасы үзілмеген 
казак, г л___ ЖанкісіпрпгІШ тіпті
XIX ғасырдын алғашкы жартысындағы отаршылыкка
« р сы  соғьіс-шайқасты басынан кешірген жауынгер
акын Махамбеттін өлен-толғауларында қанға кану, дем 
торгу («жұмсалу, шауьш тусу»: Балдағы алтын күрыш
болат Ашылып шансам дем тартар, Сусыным қанға 
канар деп — Қазтуған), қан жосадан ағу  («қатты жа- 
пакаттану»: Ок қылкандай шаншылса, Қан жосадаи 
рГіЛСе — Доспамбет), атқан оғын оздыру («дұшпанын
өлтТру жену»), жағасына қол тшо («жаудын, дұшпан- 
нын тиісуі») ту байлау («жауға шабу, жорыққа шығу») 
сияқты ұрыс-соғысқа катысты антылатын фразеологизм-

Ш'

ДеРБүлардың' ішінде акын-жырауларын жыр-толғаула- 
пыняа үпшрасатын өте әсерлі бейнелі т.ркестер де бұ-
оынғы казак поэзиясыиы» маржан моншактарындаи.
С а л ы  Шалкиіздік (XVI ғ.): түлпары ш арқ,фыпт у^  
ру  («жаумен шайкасуға, ұрыска даиын ^ұру • 
рппін тусында Түлпары тұрар шарк, үрып), иесін жаяу
сК і  ( в  астындағы атынын
не найзаға түйреліп, иесінін жаяу калуы, яғни женілуі,
өйткені аты ұшкан адам ұрыс-шайкаста жауыіиг Р 1 »
жаяу адам ат устіндегі қарсыласымен не шаикаса ал
майды не куа алмайды, не каша алмаиды». Жағы түк 
жылқы айуан Иесін қайда жаяу са,імаған) 
бетте: күн түбіне жорту («алыс жауға аттану. Кіфм 
бес ауыр колға бас болып, Күніренш к \н  т\бше жорт 
қанмын), жазыда жорту («жорыктарда ^ у ^  Ж и|м
бетте: атқа жайдақ міну («үрыс д а л а с м д а  жешлш к
шу): Қалмактын бөрі ,ханы келгенде Соқьф б у р ^  
байталға Сонда бір жайдақ мінгенсщ) сияқты ФР^еоло 
гизмдер халық тілінін алтын корына енген ө т б е и н е л  
күралдар. Бүлардын бірен-сараны ғана жеке суреткер

ч * * ™  Ш і Щ Ш

дердік і  бір әсем *?тоР ™ ^ С б е Г т ^ ^жалпыхалыктык та болар) М а х а м б е т  тшшен _
Мысалы қу толағай бастану («жаугершіл ’ Р
тя бясына кун туу»), адырнасын ала өгіздеи мөңірету
«колы на кару & » .ти тубінен ти алу  («ұрыста жешске же у ь
доздап қарағай шабу («қарулану»)-, ағыны қатты
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иықты тіземен бүзып өту («берілмей, қарсылық көрсету») 
сияқты ұрыс-соғысқа, күреске қатысты ондаған өте бей-
нелі тіркестер Махамбет қаламынан туған (аузынан 
шыққан) тәрізді. -щ

Ал қазақ  кауымының жер-суын шет жаудан сақтау, 
ел тұтастығы үшін күрес, отаршылдыққа қарсы күрес 
сняқты ұрыс-шайқас әрекеттері басылған, басына тә- 
уелділік қамыты мықтап киілген соңғы XIX—XX ғасыр- 
лардағы қазақ сөз зергерлерінің тілінде енді шығарма- 
шылық тақырыбы өзгергендіктен, «әскери» фразеоло- 
гияның қолданысы да азая түсіп, онын орнына адам, 
қоғам, табиғат тақырыптарына қатысты бейнелі тіркес- 
тер жиі кездесе бастайды. Мысалы, XVIII ғасырдың 
соңы, XIX ғасырдың алғашқы жартысында жасап өткен
Шал ақындағы фразеологнзмдер біреудің хақын жеу,
малын жеу («біреудің еңбегін тегін пайдалану»), қосы 
қүлау  («олу» әкесі Құлеке өлгенде айтқаны), қүдай ату 
(«оңбаған адам болу»: Байды қүдай атқаны — Дәуле- 
тіне мас^болар), үжмақ көру  («жақсылық көру, пана- 
лау»: Қой, сиырын қамасын молда өзі, Үжмақ көрер  бір 
жан жоқ бұл кісіден), дулап жүру («дүниенің қызық- 
шыжығын бастан өткізіп емір сүру»), алдынан. тарқау 
(«'біреудің ерлік ісін керу, соған бағыну»: Кешегі дулап  
еткен Құлекенін Алдынан орыс, қазақ  тарқап еді), ал- 
ладан бүйрык, келу  («өлу»), бас көтеру («есею») деген
дер болып келеді. Шал ақында тек әкесі Құлеке батыр- 
дың өлімін жоқтап аитқан өлеңінің бір ғана жерінде ту 
көтеру («майданға шығу, ұрыс салу»: Бұрынғы батыр 
кайда ту көтерген) деген жалғыз әскери тіркес бар. Шал 
акын бірнеше өлеңін Қүлеке батырға арнаса да, бүрын- 
ғы әскери тақырыпқа жататын образдарға бармайды, 
өйткені XIX ғаеырдағы қазақ  поэзиясының тақырыбы 
өзгерген: Шал енді батырлықты, ел қорғауды, жауға 
аттануды жырламайды, шаруаны, кедейлікті, кәрілікті, 
адамгершілікті, дінді, жақсы-жаман қатынды, жас-кәрі 
қызды өлең сөзге қосады. Демек, оның жүмсаған фра- 
зеологизмдері де «басқа» дәуірдін «үніне» қатысты об- 
раздар үшін алынған.

Сейтіп, белгілі бір суреткер тілінде немесе жеке кор
нем шығармада қолданылатын фразеологизмдердің ма- 
ғыналық топтары сол ақын-жырау жырлаған тақырып- 
тарға қатысты болып келеді деген тұжырым айтуға бо
лады.
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Сонымен катар өмірдін сан алуан жақтарына катыс- 
ты сбейтарап фразеология» деген де болады. Бұл топта- 
ғы тіркестер көбінесе адам, табиғат төңірегіндегі әнгі- 
мелерде (шығармаларда) қолданылады және қай кезен- 
нің тілінде де, кай қаламгердін аузында да негізгі тілдік 
әрі көріктеуіш кұрал ретінде кәдеге асырылып отырады.

Абай өлеидерінде де, прозасында да жалпыхалыктын 
тіл қазынасына жататын бейтарап мәнді тіркестерді ер- 
кін пайдаланған. Мысалы, қас с а ғы н у~ қ а с  сағынбау
тіркесі «кастык жасау, кастык ойлау» деген  ̂ мәндегі
ежелден бар көне фразеологизм (өкінішті жайт — бұл
тіркес не «Абай тілі сөздігінде», не «Қазак тілінін фра- 
зеологиялык сөздігінде», не он томдық «Түсіндірме сөз- 
дікте» тіркелмеген болып шықты). Бұл фразема «Бөрі 
де жолдасына қас сағынбайды» деген мәтелде де сақ- 
талған. Мұнын жаулык, сағыну варианты да бар. Мыса
лы, Бұқар Абылай ханға: Басына мүнша көтерген Жұр-
тына жаульщ сағынба — демей ме?

Сол сияқты Абай қолданған із жоғалту, ішіне қон- 
бау, көзге үру, көзіне бағу, қырымға қарау, табанынйн 
тозу, намысқа шабу, тілін безеу, сұқ қадау, шырыш бу
зу, шаужайынан қағу, мойыны тусу сияқты қимыл-әре- 
кетке қатысты тұракты тіркестер — жалпытілдік казы- 
нанын ертеден келе жаткан мүлкі. Сондай-ак жас өспі- 
рім, ақ көңіл, ақ бейіл, өр көкірек, жау жүрек тәрізді 
сындық мәнді тіркестерді де Абай жалпыхалықтык тіл-
ден алып жұмсаған.

Абайда кездесетін атауыш (терминдік мәндегі) фра-
зөологизмдбрдін бірқатары өз з.зманындағы әлбумвттік,
саяси-экономикалық карым-катынастарға байланысты
туған жана тіркестер. Мысалы, басына іс түсу («әлеу- 
меттік мәндегі қылмыс таңылу»), орынға сайлану («әкім- 
шілік орынға отыру, әкім болу»), түсіп қалу («әкімші- 
лік орыннан айрылу»), байға кірісу (ат майын алу, са- 
ү ы н  сауу тәрізді экономикалық қатыныстардың жаңа 
түрлерімен күн көру, бұл тіркес те ешбір сөздікте жоқ), 
міндетті болу  («үлықтарға қызмет ету»). Бұлардың көбі 
Абайдын «Қарасөздерійде» колданылған атауыштык тір- 
кестер, ал осы тәрІзді «замандық» жана фразеологизм- 
дер тек Абай емес, XIX ғасырдын II жартысындағы ка
зак акындарының біразында кездеседі. Мысалы, Біржан 
салда: ат мініп, ищша үстау, Акан серіде: таразыға тар- 
тылу, жер аудару, закон сүрау, жалға жүру т. т.

Абайдын фразеология саласына сіңірген енбеп мен
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жаналықтары, әрине, бұл көрсетілгендер емес. Бізден I 
бұрынғы зерттеушілер, әсіресе Абайдын поэтикасын тал- 
даған ғалымдар Қ. Жүмалиев, Б. Кенжебаев, Т. Нұрта- 
зиндер, сондай-ақ үлы ақынның қазақ  әдеби тілінін Д а - | |*  
му барысындағы орны мен қызметін азды-көпті әдгіме- 1 
леген тіл мамандары Абайдын өзі жасаған фразеоло- ; 
гнзмдерінін көзге түсетіндігін баса айтқан болатын | 

Біздін бұл зерттеуде көздегеніміз — Абай қолдан-
ған фразеологнзмдердің л е к с и к а - с е м а н т и к а -  | 
л ы қ  және к ұ р ы л ы м д ы к  сипаттамасын беру. Ж о-1М
ғарыда айттык, Абай шығармашылығынын негізгі та- 
кырыбы — адам, коғам, сол коғамның заманы. Осығаи 
сай ақын поэзиясында жүмсалған образды тіркестерді 
мағынасы (тақырыбы) жағынан, яғни лексика-семантн- 
калық тұрғыдан а д а м д ы снпаттайтын, а д а м н ы ц
і ш к і  ж а н  д ү н и е с і н  танытатын, адамнын і с - | |
ә р е к е т ,  қ и м ы л ы н  суреттейтін, сол қимыл, іс-әре- | |
кеттің о р ы н д а л у  а м а л ы н  бейнелейтін, ө м і р д і, |
ә л  і м д і, ж а с т ы қ т ы ,  к ә  р і л і к т і астарлап :
атайтын, т а б и ғ а т  қ ұ б ы л ы с т а р ы н  бейнелейтін | |
фразеологизмдер деп қарастыруға болады. Бүл семан- | 
тикалық топтардағы фразеологизмдер байырғы және 
жаңа болып және бөлінеді. Ц і |

Адамды, онын қадір-касиетін, түр-тұрпатын, акыл* |
міиезін суреттеп, бейнелеп, сипаттайтын фразеологизм- I
дердін дені тілде қалыптасқан, байырғы элементтер: 1
ақ жүрек («адал ниет»), бүл тіркесті Абай Онегиннің |
аузына салады, ол Татьянаға екінші рет «сорлы асык» І
болып жазған хатында: Хүп білемін сізге жақпас Ескі |
жара білтелеу. Ақ жүрегің енді үнатпас — Мезгілі жоқ |
қай медеу? — дейді. Бұл жердегі Татьяна Ларинаның I
ақ жүрегі — онын «жалғансыз сезімі». I

Ақ пейіл, ақ көзді, жау жүрек, жел өкпе, жел буаз  I
деген фразеологизмерді де, жоғарыда айттык Абай ха- Л
лық тілінен алып, адамдардын касиетін, мінезін сипат- I
тауға жүмсаған. Сұлу қыздың портретін бейнелеп си- I
паттау үшін ақ тамақ, қалам қас деген түрақты тіркес- I
терді қолдануынан да, текті атаның тұқымын сом ал- I
тынның сынығы деп бейнелеуінен де байырғы көріктеу I

1 Жүмалиев Қ. Аталған кітап, 196— 197-беттер; Кенжебаев Б. 
Қазақ реалистік әдебиетінін негізін салушы.— Кіт. Абайдык өмірі 
мен творчествосы. Алматы, 1954, 97-бет; Сауранбаев Н. Аталған ма
кала, 183-бет,
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куоаідарына нек артк.аны көрікш тұр. Бірақ бұл қа 
т а ә д а ғ ы  образды тіркестер Абайда аса көп емес.

Абай тілінде ен көп кездесетіндер — адамнын ішкі
жан дүниесін, көңіл күйін сипаттайтындар мен іс-әре-
кетін, жүріс-түрысын, қимыл-қозғалысын суреттеитін-
дер. Олар да жалпыхалықтык. және авторлық (абаилық)

60ЛӨлеКн такырыбына алып отырған кейіпкердін сезімін
кеиіл куйін, журек лүпілін, жан сырын беииелеп беру 
үшін көз майын ағызу  («зар мұнын аиту»), аиға тал-
пыни («КОЛЫ жетпеске умтылу»), шыр аиналу («каиғы- 
лан есенНреп калу»), д Үниеге бой алдыру («ем.рдщ
ыркына көну, каж у»), қап салу  (<<кань'Р ™ л™ Я й Г  
1Г% пи («кпп ету коолаү») сияқты неше алу ан эсер
ЛІ фразеологизмдердің Абай тіліне еркін оралуы зан- 

, Ялл тппка жататын образды тіркестердің бірқатары 
Ібайаы н ёзГ жаса с„„ыР немесе езгертіп колданған
байырғьпар болып келеді. Мысалы, адам аулау, а ам 
сау у  көңілге ажым салмау, аяғы маймақ тарту, /су-жЭі 
айдаи сиякты фразеологизмдер өзгелерде жок, бірен 
гаоаны кезд^се  де, дәл Абай жүмсаған мағынада емес. 
Булаоды келесі беттерде Абайдын фразеология сала- 
гынпағы жанаіыктары жайында айтылатын жерде ар 
найы талдаТмыз (сондыктан бул жерде машналары

КӨ̂ Адамнын^" іс-арекетін, козғалыс-кимылын суреттеу 
„ш{н дбай фразеологнзмдерді тандағанда, олардын 
¥жГпы халы ктГк тілдегі байырғыларыныкк у м т . л е н
япялы Мысалы, «кулықпен амалдап бір нәрсенін ешн 
табү» деген мағынаны беруде қарағайды талға Ж“Л™У 
леген образ өте әсерлі. Бұл образда биік қарағаи мен
бәкене тал-шыбықты бір-біріне жалғастыру мүмкін
емес бүл сияқты қиыннын киынын жүзеге асыру ү і
кулык, амал кере£ Халык данасы осы образды қара^
ғайды талға жалғау деп жасаған болс: ,
Амалдап карағайды талға жалғап, Әркім жүр алар 
жердін ебін камдап -  деп амалдап к о м п о н ен т  косып
б^лан да әш әсерлі етіп жүмсаған.

Өміб мен өлім — толғана білген ақыннын. қаи-қаи-
сысынын да сокпай кетпейтін тақырыптары. Ақын өмір- 
л Г т іо Г к т і  сөз етеді, ал тірлік болған жерде елш  де 
болады Суреткер өлімді: адам баласы өледі немесе 
пәленше өлді деп жай хабарлау үшін соз етпеиді (әри- 
не бұл да орын алады), сонымен қатар тірліктегі өмір-



дін мәні, мұндағы сан алуан кұбылыстар, адамның 
(кейіпкердің) өмірдөгі орны жайында өз пайымын тол- 
ғау үшін де «өлім» тақырыбын фразеологиялық тіркес- 
тің мағыналық арқауы етеді. Абай бұл орайда ажал 
жету, дерт алу, күні біту, көзіне құм құйылу, көрге кіру, 
көз жүму сияқты байырғы казак, кәркем тілінде қалып- 
тасқан кәнігі тіркестермен қатар өзі жасаған ант (ан- 
түрған) мезгіл келу  (Жүрттың сөзі тағдырға адаія көн- 
бек, Бір антүрған еріксіз мезгіл келмек... Жұрт айткан
сол ант мезгіл келсең керек), өрт алу  (баласы өлген 
анаға шығарып берген жоқтауында: Жеміс ағаш бәйте- 
рек Балдырғанын өрт алдьі) сиякты перифраздык тір- 
кестерді бейнелеуіш қүралға айналдырады (перифраз 
деп аталатын тіркестер жайында өз алдына жеке тақы-
рып етіп талданды).

Ал өлен, мазмұны өмір, тіршілікке арналған жерде де 
ақын жай бейтарап мәнді жеке не күрделі сөздерді 
қолданудан гөрі, олардың образдық қызметіне жиірек
жүгінеді, өйткені Абайдьщ бізге ұсынып отырғаны — 
поэзия, ал поэзия бір нәрсе жайында баяндамайды, сол 
нәрсені с у р е т т е й д і .  Айталык, ақын: Көп жылдар 
көп күнді айдап келе жатыр. Сипат жок, сурет те жок, 
көзім талған — десе, мұнда «көш жасап келемін» деген 
идеяны дәл осы түрде немесе көп жыл өмір сүріп келе- 
мін деп берсе, жай баяндау ғана болар еді, ал көп жыл
дар күнді айдап келе жатыр десе, осы идеяны окушы 
(тыңдаушы) сезіміне эсер ететіндей суреттеп білдіреді. 
Адам дүниеге келді, туды деген ойды (идеяны) поэзия- 
да дәл осы сөздермен білдіру экспрессиясы жағынан 
дүние есігін ашу дегенмен теңесе алмайды, сондықтан 
Абай соңғы тіркесті калайды.

Болашақ өмір деген тіркес бейтарап атау болса, оны 
ақын өлең тілінде келер күн деп білдірген екен, бұл да 
образды фразеологизм болып шыккан. «Біраз өмір сүру» 
деген ұғымды өмірдің өрін тауысу, белге іиығу, талай
жерге келу  деп кұбылтып білдіру, соз жок, поэтикалык 
тіл талабы, ақындық кұдіреттін көрінісі: Келдік талай 
жерге енді, кіруге-ақ қалдық көрге енді... Өмірдің өрін 
тауысып, Білімсізбен алысып, Шықтық міне белге енді...

Міне, бүл көрсетілгендер Абай қолданған фразео- 
логизмдердің лексика-семантикалық (тақырыптык, об- 
раздык) негізгі топтары. Әрине, бірді-екілі бейнелі тір- 
кестер жоғарыда корсетілген тақырыптардан тыс түруы 
мүмкін. Мысалы, рухани күш деген тіркес жай «бояу-
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Й  \  Щ оны акын жол азық деп астарлап атаса, 
■ | Ж |  перифраздык бейнелі фразеологизм болып

Щ К  Я І

щығады. дейінгі әдеби тілде көрінген ба-

^ ғ Г ф р — змдерДІ е^ - Х ” “ аа боладн.
?б \Рп6Г еГ ж о“ Г а з &  РрасырлааРр, Г ы л ^ р  бойь,. ч -

кестердін акын Ш | Я
жаксы се . . ңе фпазеологизмдерді тандап
яТ аш Г м ы сал ы  \үлын-тайдай айқасу («жұптарын жаз- 
бай бірге жүріп о й н а п - к ү л у , қырқын мінсе щ р  артыл-

(Г™кке түрмау, үзаққа бармау»), атыньщ жалын мау ^«түкке _рр йоі мепт болып, не
к,үшу (ч р н о та ,  Щ  Р.

оларды Абай өзіне дейінгі эдеби тіл казьшасынан алып 

ЖҰ М Ш  бұлар тәрізді _ экспр— : бояуы, калын
фразеологизмдердім. ' г„ / а „ ТЯІ, Ят ы н  шағын

ш т щ м Ш Шкаоа сөзге дес бермвдім. Енбегіңді - Р
жок Түбінде тыныш жүргенді тер.с к ө р м е д ш ^ | Ы |
мүндағы 6асқа шауып. теске ерлеу  т іркеа <' ед а ш г е  е?ерітсы рашшйшт м  щ

ма салмадым деген сиякты о:браздыл_ыктан кұр алак
емес бірак бояуы солғындау тіркестериен I5ерсе барій ̂  і НИ
колданыста әрдайым бір
байкаймыз. Оған бұлардын к ө б . н ш Щ  
рын әр талдаушы әр түрл. етіп көрсететшд.г. «
Мысалы, осы басқа иіауып, төске ШВМЯ * ■ бер.
«Абай тілі сөздігін» кұрастырушылар авторы

Ш  * ИВ аРлТГа мды'I І і; ■ ‘
е̂пК" е д і .  Сөз жок, сырт карағапда бүл фра-

1  л г



зеологизмнің мысалға алынған контекстегі мағынасына 
екі түсіндірме де дұрыс келетін сияқты, бірақ модаль- 
дық реңктеріне келгенде айырма бар: соқғы түсіндір- 
меде өзін өзгелерден артық санайтын («көкірек керу») 
адамды сипаттайтын жағымсыздық реқк бар. Басқа 
шауып, төске өрлеу  тіркесінін бұл ренкпен колданысы 
«Фразеологиялық сөздікте» М. Әуезовтен келтірілген 
мысалға сай келеді: Бітпеймін деп басқа іиауып, төске 
өрлеген Матай бауырыңмен бітім таптыц ба, түге?! Ал 
Абайдын қолданысында бұл фразеологизмнің «есе бер- 
меу, алдына жан салмау» үғымы басым, өйткені бүл 
жерде ақын өрлік, аскақтық көрсететін менмен адамды 
емес, акылшы, жөн сілтеуші, жүртын игілікке шақыру- 
шы, халыққа қызмет етуші адам образын үсынып отыр, 
яғни жасында ғылым бар деп ескермеген, сондықтан 
білім алсын деп балаларын окыткан адамның образын 
берген.

Осы сияқты әр түрлі түсіндірмелерді өзге фразео- 
логизмдерден де табамыз. Айталык, ала жылан, аш ба
ка тіркесін «Абай тілі сөздігін» түзушілер ақын бұл 
жерде «елді аздырушы деген мағынада қолданып отыр 
деп аныктаса, «Фразеологиялық сөздікте» «ала көз бо
лып, араздасу» деп түсіндіріледі. Ал «Қазақ тілінін 
түсіндірме сөздігі» мұны «ел арасына іріткі, бүлік са- 
лушы» деп анықтайды. Бүл түсініктемелерде мағына- 
лық айырмашылыктар едәуір: «елді аздыру» мен «ала 
көз болып, араздасу» немесе «пәлеқор, пәлекұмар бо
лу» — әрқайсысы бөлек-бөлек ұғымдар. Бұл бейнелі
тіркес Абайдын «Көніл қайтты достан да, дүшпаннан
да» деп басталатын өлеңінде қолданылған. Осы туын- 
дыеында ақын замандастарынын: түстеп-түгендеп көр- 
сеткен байлардын, саудагерлердің, естілердін, надандар- 
дың, күпілдектердін т. т. жағымсыз қылықтары мен іс- 
әрекеттерін көрсетіп, катты сынайды, ол үшін образды 
сөздерді пайдаланады. Айталық, пайда үшін ғана бүгін 
жолдас болып жүргендер ертен бастан жыға қисайғанда 
(«қолдан билік, бастан бақ тайганда») қасында түрмай- 
тынын, мал қызығын біле алмай жүрген байлар малын 
ұрлатып, ізін жоғалтып («ұрланған малын таба алмай»), 
ыза болып, ыржиып күле алмай («көңілі жай бола ал
май») жүргенін, руластар (карындас) бірін бірі қара 
жерге тыға алмай («тас-талканын шығарып жене ал
май») жүргенін, көп күшті бір тентекті жыға алмай 
(«тыя алмай, жөнге сала алмай») жүргенін, сәлемнің
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болыпЧ/р “ ыРннь,н айтпак. ойын, бермек портре-
_  _________ я  — •  « -#4 «  V

ТІН ф ^зео^оГизм дер күрылымы жағынан е с і м
„ р т і г т і к  м а ғ ы н а л ы ,  ү с т е у  м а »- м п

н а л ы ,  е т і с  т і к  м тіпінде сірә, сан жағынан
ет іи к м ән д іф р азеол оги зм дер  Щ

ойлаймыз және ' Ш і '  атайды.
кет-харекеттерін 0НЫЕ ко.
Абайдын жырлаған ен ктан Я  образ жасауда
ғамдағы іс-кяиылы . фр’азеологизмдерді кені-
жалпыхалықтык тілдегі дә ҮР ФР Абаи-
„е„, еркін, да
дын ерекшелігі емес сөз р V поэзия дүниесін
фразеология қазынасыка .. Р а дамыРан ӘДеби тілі-
жасаи алмаиды. Казақтьн У б и г іл ік т і  дәстүрі
нін — ақын-жыраулар ҰР «яйлыкты үсына салған.
Абайдай ш ебер дШ ^ л даа тіршілігінен, айнала-
Әсіресе казақ халкын^йыпыстаоын танудан алынған
сын қоршаған таб“ҒдТ ерКін оралып отырады. 
образды сөз өрнеп Абай ^ ш е^ ер к ш  Р адам ра.

^  ^ыньщ арқасы
на дөн қыр артылмау, ат үстінен үиқы
босаиды), қ РЛ  ЬІН бури байге атындай аңқылдау, мал-

дын ізін таба алмау) деген тіркестер сан ғасыр
өмір кешіп, мал “ И а^ Т » а з д ? р ^ ■ Ш  казак. халкының өзше қажет образдарды ,»? н
осы салаға | Н Щ  Я *баска да ак, жем бояу, істщ а қ п е н  ц у  ^ ^  щ

аллаға жазу °*™  ̂ “у^а б а н ы н а н  таусылу1 қара тер
^ аҒа ^ з и  Ш т г п  іш қайкау сияқты иоитеген (жуз-боли, үя оүзу, ісі т)су, ^ ^ йчі жасаған

буйымдар Мысалы, «шаршады» деген үғымды^осыі сөз- 
Л на біпліосе бұл кимыл-әрекетті жаи ғана хабар 

лау болып шығРар'ед" ал оныи ориына, бүл үғьшдыакын. 
С\т гяпыллап күйылды, кемеиі ырғап, Отыз күлы тиу 
% Ъ Т т а Ш ь ш а н .. .  немесе: Елін бүзык болғаи сон, Ояз

ш ШЧі  Ш*.



жатыр шартылдап. Табыныңнан тозасық, Құр жугіріп, 
тарпылдап — деп берсе, көрсетілген екі фразеологизм- 
нің екеуі де «шаршау» ұғымына экспрессивтік-модаль- 
дық реңк үстеп, оны әлдеқайда әсерлі етіп береді: тан 
атқанша су төккен құлдар да, оязға жақсы атты көрі- 
нем деп тырысқан болыс та жай шаршап қоймайды, әб- 
ден сілесі күрып шаршайды, титықтап шаршайды, екін- 
ші мысалда тіпті «босқа сандалып, әуре болып шаршау» 
деген реңк те бар. Міне, образды фразеологизмдердін 
күші кайда жатыр! Екі-үш сөздін тіркесі арқылы негізгі 
ұғыммен қатар бірнеше қосалкы ұғымды пайдалануға 
болады екен. Тілдін осы күш-кұдіретін сөз зергерлері 
де, тілді пайдаланушы халық та жақсы білген, өйткені 
мұндай образды тіркестер сөйлеу тілінде де кеңінен 
қолданылады.

Фразеологизмдерді қолдануда тек көріктеу мақсаты 
ғана көзделмейді, сонымен қатар әдеби жанрдың стиль- 
дік тұтастығын, дәстүр жалғастығын сақтау сияқты су- 
реткерлік талаптар да тұрады. Мысалы, Абай жоктау 
цикліне жататын өлендерінде халық тіліне, оның жоктау 
жанрындағы шығармаларына тән түрақты тіркестерді 
осы стильдің шеңберінен шықпау мақсатымен жүмсай- 
ды: Қолдан ушқан ақ сүңқар Қайтып келіп қонбайды ... 
Кеіиегі өткен ер Әбіш... Артын.а қарай аһ урып... Зам а - 
на неткен тар едің Сол қалкамды қоймаған... Жиырма 
жеті жасында Әбдірахман көз жумды... Тәуекел кып 
білдірмей Күтіпті тэңірі жарлығын... Ажал тура келген 
соң Шыдатпайды берікті — деген өлең жолдарындағы 
көрсетілген фразеологизмдер қазақ көркем сөзіндегі 
жоқтау циклінің кәнігі элементтері. Бұл циклге тән сөз 
өрнегі әсіресе Абайдың баласы өлген анаға шығарып 
берген жоктауында өте аиқын көрінеді. Мүнда көз жү- 
Щ> дүниеден өту, жумаға қарсы эту, іиүкірлік қылу, 
сабыр ету, қызыл балақ қыранның балапанын дерт ал- 
ды, жеміс ағаш бәйтерек балдырғанын өрт алды. Артына 
белгі тастамай, Жал-қүйрығын келте алды... деген об- 
раздардың барлығы да «өлу, өлім> ұғымына катысты 
халық тілі калыптастырған сөз өрнегі. Акын баласы 
өлген ананы дәстүрлі үлгімен жоқтатады.

Абай тіліндегі фразеологизмдерді түстеп-түгендеуде, 
жоғарыда айттык, басты назар олардың Абай қаламы- 
нан туған жаналарына аударылмақ. Бұл орайда айтар 
әңгіме, талданар материал баршылық.
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Жасалатын
татын болса, Абай бұл ретте жана тіркестер жасаудын 
жуйелі жолдарын жүзеге асырған. Жана образ жасаи- 
тын немесе ақыннын айтпақ идеясын күшеитетін тіркес- 
тео күрастыру үшін Абай бір сөзді бірнеше фразеоло- 
гизмнін компонент! етіп пайдалану тэсш н ұсындьи 
Б" “  _  Дбайға деШнгі бірде-бір ақын-жырау тілшде 
үшыраспаған қүбылыс. Мысалы, Абай сату етістігін 
тіркесжасам құралы етіп алады да, бұрыннан бар са- 
қал[ын] сату, ар-үятын сату, жақынын сату орьш сатг/ 
пегендердін үстіне ссы модельмен еңбегін сату («енбе- 
гіне суйену»), жан сатц («жанын пида қы л у»), көзін 
сату («телміру, тілену»), сез сату («сеэія бүлдау сөзш 
бір керегі үшін өткізу»), терін сату («күш-қаиратын ек- 
бекке жүмсау»), күлкі сату («алдау, көлпрсу»), цулык, 
сату («кулығын асыру, алдау»), қүлағын. сату («өтірік
тывдағансу»), қылығын сату («арекетін жумсау»), ғшн  
сати («ақындық өнерін бүлдау, оны паида үшін жүм 
сау») журегін үстагі сату ' («сыртынан немдену, басын 
саудаға салу»), жүзін сату («өт.рік жақсы көршу»)
деген он шақты жана тіркестер жасаиды.

Қай халық болса да, тіпті көшпелі түрмыс-салтын
кешкендердін өздері азды-көнті сауда-саттықпен ерте-
Ден таныс болған. Сондықтан сату етістігі тілде өзшін 
номинатив (тура) мағынасында да соньшен катар 
ауыспалы мағынада да жұмсалған. Сату сөзінщ «бүл 
дау өткізу» деген қосымша ренкі (семасы) бар, ось
сема (мағыналық ренк) бұл сөзді ж ° ғаР“ ^® *®Рсес^.‘ 
ген образды тіркестерді жасауға паидаланылған. Ьү
лардын ішінде еңбегін сату, терін сату, жанын сагу де
ген екі-үшеуі ғана жағымды мәнде келеді де қалғанда 
рынын бәрінде жағымсыздық ренк бары баиқалады.

і дбай шығармаларынын барлык басылымдарында, тіпті текс-
■ Я  « « » . «  едэуір түз^тілді деген 1 9 7 7  к м л т  о т ш ш
өзінде белгісіз орыс ақынынан аударылған өлекн.ң 2-шумағы. Антұр
ған ел көзіне тік караймын, Сонымды сенп“ Г ^ г ь ^  пегі неге аяй- 
Жүрегімді кескілеп салып жүрген Арсыздарды д о с ы м ^ "

жячылып жуоген жолдарда екі елеулі текстологи я лыкМЫН —  деп ж азы лы п  ж ү р іс п  ттіл а гпппл ГМПТПЮкате бар. Бұл шумактын орысша түпнұскасы: Что я  гордс смотрю
на презренных людей, Ты за то ли меня упрекаешь? Но те люди
гппрпют пикой твоей Твоим сердцем хотят торговать. 1ы их зна 
ешь - д е г е н  жолдар Демек, Абай басылымдарында жүрегшдь деп
жазылған саз жүрегіңді болуы керек және салып ̂ ̂ үрген  *м ™  п 
журген болуы тиіс. Сондықтан біз бүл тіркес V Р
көрсеттік.
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Мысалы сақалын сату деген тіркес «жасы үлкеидігін 
көлденен тарту, бүлдау, жасы үлкендігін, қарттығын 
пайдалану» сняқты жағымсыз кылыкты атайды. Сату 
сөзіиіц халық тілі пайдаланған осы «қасиетін» Абай 
жақсы сезген. Ақын жасаған кулкі ситу, сөз ссіту, қылы- 
гын сату, көзін сату, қулық сату, әнін сату, жүзін сату 
деген ж а на тіркестерінін балығында да жағымсыз эмо
ция бар, сондыктан олар бейтарап мәндегі эквивалент- 
терімен салыстырғанда әлдекайда экспрессиялы болып
келеді. ; ■а - 1 = ' Щ я

Абай жана образды тіркестердін қүрылымдық эле
мент! етіп етістіктердін ішінде сагг/-дан басқа сауу  
(адам сауу, қулық сауу, еңбегін сауу), бағу (күлкі бағу, 
ғылым бағу, ел бағу), күйлеу (көйлеу: күлкі көйлеу: 
әуейілік күйлеу, мақтан көйлеу), табу (орын табу, ой
табу) деген сөздерді пайдаланган.

Ж акша ішінде көрсетілген тіркестер де соны кұры- 
лымдар және астарлап айтылған образды экспрессоид- 
тер. Бүлардын окырман сезіміне катты эсер ететін 
эксирессиясы алдынғы сату сөзімен келгендер сиякты 
мағыналары жанаспайтын сөздердің тіркесуі аркылы 
пайда болып түр: әдетте сатылатын нақты зат, қолға 
ұстап, көзбен көретін нәрсе, бұйым, мал т. б. болуы 
керек, ал жан, көз, күлкі, қулық, қылық, ән, жүз деген
дер накты деректі заттар емес, дерексіз үғым атаулары^. 
Сол сияқты сауылатын тек мал болса керек еді, Абай 
адамды, кулыкты, ецбекті «сауғызады»; казактын дала- 
ға жайып, қорада күтіп бағатыны да мал ғой, ал Абай 
күлкіні, ғылымды, елді «бақтырып» қояды, демек, бұ- 
лар да Абай жиі қолданған синкреттік а мал, яғни се- 
мантикалык мәндері жағынан бір-бірімен үйлеспейтін
сөздерді тіркестіру орын алған.

Абай мұндай жаңа тіркестердің семантикалық ұйыт- 
қысы етіп есім сөздерді де алады. Мысалы, ол мақтан 
сөзін 50-ден аса рет колданған, бүл сөз Абайдан өзге- 
лерде (мысалы, Шәкерімде) кездесетіндігімен, бүрын- 
сонды Абайдағыдай сонша жиі (актив) қолданылған 
емес. Бұл қолданыстардың ішінде мақтанға салыну, 
мақтан сөйлеу, мақтан іздеу, мақтан қуу, мақтанға ор- 
наластыру, мақтанньщ құльі сиякты фразеологизмдер 
де бар және олардың дені соны тіркестер.

Ғылым сөзі де Абай шығармаларының такырыбы мен 
мазмүнына орай жні колданылған сөз, сондықтан ақын
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бул СӨЗДІҢ де айналасына ғылым табу, ғылым өЩ гы- 
В  бағу, ғылым іздеу деген жана тіркестерді тізеді 
бүлардын барлығы да «оку, білім алу» деген мағынада 
жүмсал^ан (ғылым сөзін Абай осы күнпдеи тек «наука» 
мағынасында ғана қолданбаи, жалпы «0ҚУ. білш» ма- 
ғынасында жиі пайдаланғаны жоғарыда аитылды).

Көңілге ажым салмау, ңайғының иыққа шығуы, 
рікке түшыну, көңілге қалың беру, цорлыщ а ™™ЫЛУ' 
акылға сэуле қону, айлаға шырақ жағу сияқты фразео- 
логизм дерйі әркайсысы бір-бір образ ретшде жаца 
йплғанымен олардын жасалу моделі қазак көркем сө- 
зінде бұрыннан бар болатын. Ол модель фразеология
теориясында синкреттік амал деп т т ^ ° а !һ
жасалған фразеологизмдерге тән, яғни синкреттік амал
бойынша мағыналары бір-біріне жуыспаитын сөздер
тіокеседі Мысалы, абстракт есім мен накты зат немесе 
ісІәрекет атауы тіркескенде, бұл коспадан мүлде жана
мағына шығады жзне ол мағына экспрессиялы «отты» 
болып келеді. Семантикалық Жуысуы ^ а™ н  бір-бір^
нен алшак сөздерді шақпак тас десек, бүл 
бЬ -бЬ іне соққанда үшкын пайда болатыны сиякты екі 
сөздін «соқтығысуынан» пайда болған үшкын экспрес-
сиясы кушті жана мағына болып танылады.

Көрсетілген фразеологизмдердін әркаисысын талдап 
байкалык: кезге керінбейді, колға | С - л м  иды
дегендей, абстракт « Ц  атауы, ЩШЩШ „еген

ү ш  с ө з д і а  «соктығысуыиан> .реніш, екпе. наз» деген
сиякты үғымнык бейнелі атауы п а й д а  болш і тур. Ке-

тырьілған кызға береді. қалықмал -  иакть. зат к е* л
дерексіз «зат», екеушщ түиісушен «б.реудік квщлш
табу» дегеннін әдемі, әсерлі атауы келіп шыққан.

Сннкреттік амалмен жасалған фразеологизмдердін
дені белгілі бір стильдік жүгі бар «танбалы» (маркиро
ванный), «меншікті» ( а в т о р л ы ^  дүниеболы пкеледі.
ОлаРяы к о н т е к с т і к  ф р а з е о л о г и з м д  р ДУ
ге болады. Жоғарыда айттык, бүл тәсіл каэак. поэтика- 
сында саран түрде болса да қолданылып келді. Мыса 
лы, Шортанбай акын сөзге қонащ беру, сөзіне
кою деген жалпыхалықтық фразеологизмдерді қолдан
са Дулат ақын: Мөңіреп жүртқа ой қаитты Бұзауы өл- 
ген сиырдай — деп ой сиякты абстракт үғым атауы мен 
мәңіреу сиякты нақты қимыл атауын (сиыр ғана мөңі-
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рейді) түйістіріп, жана тіркес жасаған. Акан сері: Кө- 
ңілдің заһарына салдың үя — деп, Шәңгерей: Тотықты 
аң ниетім нәпсіге еріп — деп мағыналары жуыспайтын 
сөздерді бір-біріне үштастырып, авторлы образдар 
ұсынған. Бірақ аталған сөз зергерлерінің мұндай қол- 
даныстары мен Абайдын. поэтикалык. өрнегінің арасында 
елеулі айырмашылық бар: синкреттік тәсіл — Абайда 
жүйеге айналып, көріктеудің актив кұралдардын. бірі-
нен саналады,

Қазіргі қазақ поэзиясы тілінде бұл ісптеттес колда-
ныстар кәнігі, екінін, бірінде ұшырасатын болса, Абай- 
дағы үміттің аты, күлкінің ерні, көңілдің жайлауы не
месе қырық жамау жүрек, үрпейген жүрек, саңырау  
қайғьі, нүрлы ақыл, өмірдің тоны, дүниенің есігі, ақыл- 
дың көзі сиякты тіркестер, біріншіден, мағыналары 
шалғай сөздердін жанасуы болғандықтан бірден тың 
көрініп, көзге түссе, екіншіден, белгілі бір стильдік жүк 
көтеріп, экспрессоид болып тұрғандығымен тыңдаушыға 
ерекше эсер етеді. Бүлардың сан жағынан едәуір мол 
кездесуі Абайдың авторлық даралығын, яғни шығарма- 
шылық контексін көрсететін белгі болып танылады.

Сөйтіп, Абайдың тіл кестесін әсемдеген өрнектердін 
калың тобы образды фразеологизмдер болса, олардың 
кебі осы көрсетілгендей перифраздар екенін байкаймыз.

ПЕРИФРАЭДАР

Перифраз — көріктеу тәсілдерінің бірі. Перифраз 
деп бір нәрсені немесе қүбылысты, іс-әрекетті олардың 
бір белгісін, бір қасиетін көрсетіп, суреттеп атауды та- 
нимыз. Мысалы, адам емірін ұзақ кэш  деп атаса, мұнда 
адам өмірінін көш сияқты жылжу, ілгері басу, күннен 
күн, жылдан жыл өткізу тәрізді белгісін көіи сөзімен 
көрсетіп, суреттеп, өзге сөздермен атап тұр. Немесе өлді 
дегенді дәм-түзы таусылды деп суреттеп білдіретін бол- 
сак, мүнда адам баласының қоректенудің арқасында 
өмір сүретіні, сол қорегі (дәм-тұзы) таусылса, тіршілік- 
тен де айрылатын белгісі аталып, бұл үғым суреттеме 
тәсілмен білдіріліп тұр.

Перифраз күбылысын тануда көзқарастар біркелкі 
емес. Біреулер белгілі бір ұғымды әдеттегі (тілдегі, қол- 
даныстағы) бар атаудан өзгеше сөздермен (не сөзбен) 
аталғанның бәрін перифраз деп таныса, енді бір зерт-
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тишіпео мүнда екінші атаудын (орысша «вторичная
номинация») арнайы жасалу жолы (амаль.) барыи 
көрсетеді, ол амал бір нәрсені (затты күбылысты іс- 
зоекепі абстракт үғымды), онын бір белпсш корсетш, 
я?ни аегарлап айтнанда сол белпиі танытатын саз»
к е л т і р і н  суреттеп атауды ж ү з е г е  асырады. Б,з де ос
еңбекте перифраз деп соңғы анықтамаға саи келетш

аТаАбайДтілінде жұмсалған перифраздар сонылығы жа- 
ғынан да, саны жағынан да, суреттемелік сипаты жа-
ғ ы н а н  д а бұрынғылардан мүлде өзгеше болып келеді.
Айталық Бұкар жырау өлімді үіикілсіз көилек кию,
э^ реШ  келІен күн деп перифраздайды, әл ем дүн и ен і  
сегіз қиыр шартарап деп бейнелеп атаиды, арам, жал- 
ран шы адамды қызыл көзді пәле деп суреттеп атаиды. 
Бөгембай батырды қазақтьщ қамал қ о р ғ а н ы ^ п бага- 
лайды. Бар болғаны осы. Перифраздап атаитын тәсіл

ш •

перифраздардынбар, бірақ өнімді емес.
Абайға дейінгі қаз~іх -----

онын ішінде авторлық-стильдік түрлергнің көбірек кез-
лесетін жері — Дулат Бабатайұлының өлевдері. О л Я  
тас ағызатын ағын деп өзінін поэзиясын бейнелеп атаи
ды- Дулатты Дулат демеңіз, Тас ағызып ағыны Төре
алды Та акиаса.У Өз түсыидағы назантын ел билеген- 
неоін топырыш топас күшіген деп суреттеп атаиды 
Мүнда перифраздық тіркеске непз болып тұрған — ел
билеушілердін жемқорлық қасиеті, бүл қасиет кү™1 
®“ 1ты үсақ жыртқыш күста бар, соидыктан перифраз
жГсайтыи белгіте осьЛ асиет «иесі» -  күшіген сез,
алынған. Замаиын п.щ ы нды  теқіз, с0;1 ” ма" ^ ғ“ К д ^  
кауымын жел қайық деп түспалдап атауы -  ° с“ лаР£“ “ 
барлығы Дулаттык өз туындылары. Ал үры а « Р  <( 
беои леи үрлыққа жұмсауды атаса, Сүлеимен төрені
алтынның айшық буы  десе, бүлар халық
таскан перифраздар. Бүл қатарға өлен-жырларын сарьі
алтынның буы, жылғадан сарқырап аққан суат деп су-
оеттеп атаүларын да қосуға болар.

Абайда п е р и ф р а з д а р д ы н  жалпыхалыктык тілде ка-
лыптасқандары да, өзі жасаған авт0Р ^  Түрл^ р' *
бар. Мысалы, Абайда өмір, тіршілж дегенд.
ған, сүм дүние ( Б і р  қызык ісім екен О *  даиоен)
кайран дэирвн (қалжындасып өткізген қсі р а 1

заман

8 -9 9 6

(Қайта айналып, бүрылмас бүлдыр заман) деп
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перифраздап, 5—6 түрлі етіп суреттеп атаса, буларды 
ақын өзіне дейінгі әдеби дәстүрден алған. Абай жас- 
тарды көк өрім, жаңа өспірім деп, жас қызды қаламқас 
деп ауыстырып атаса, бұлар да бұрынғы қазақ поэзия- 
сына тән перифраздар болатын.

Абайдың көркем тіл кестесіндегі көзге түсер ерекше- 
ліктерінің бірі — контекстік (авторлык) перифраздарды 
қолдануы, яғни жаңа перифраздық тіркестер ұсынуы. 
Олар есім мағыналы және етістік мағыналы болып келе- 
ді. Есім мағыналылар әр түрлі абстракт ұғымдарды 
суреттеп атайды. Мысалы, «саналылық» ұғымын Абай 
жүректің көзі деп астарлап атайды. Мұның перифраз 
болуына саналылықтың көру, байқау әрекеттерімен 
байланысты екендігі, сондықтан ақын саналылықтың 
осы белгісін көрсету үшін көз сөзін пайдаланады, ал 
жүрек дегеніміз адамның өзі, оның ішкі дүниесі ғой.

Сол сияқты надандықты қараңғылық пердесі деуі 
де осы жолмен жасалған: надандық бір нәрсені көре 
алмау, біле алмау, оның осы белгісін ақын перде сөзі-
мен білдіріп түр (перде өзінің сыртындағыны қалқалап 
көрсетпейтін зат қой), ал қараңғылық  сөзі — надандық  
дегеннің контекстік синонимі. Абай уайымды көңілдің  
сызығы, жазмышты тағдырдың сызығы, қайғыны өмір- 
дің іиыжығы деп суреттеп атауын біз қазақ  көркем ті- 
ліндегі перифраздардың классикалық үлгісі дер едік.

Лермонтов сияқты, Абайдың да ақындық, азаматтық 
толғанысының бір қазығы — адамның жан дуниесі, 
жан тебіренісі (сірә, бұл Абайдың Лермонтовқа ерекше 
бой ұрып, біраз өлеңдерін аударуына себеп болса ке
рек), сондықтан адамның ішкі жан дүниесін білдіретін 
уайым, надандық, санйлылық, сүю, күйіну сияқты сөз- 
Дерге суреттеме қосалқы атау беруі айқын сезіледі. Бұл 
жерде ақынның мақсаты солар туралы баяндау емес, сол
үғымдар жайындағы өзінің толғанысын, ойын, көзқара-
сын білдіріп, яғни өзінің субъективтік бағасын беріп су
реттеу. Ал ақын сөзі оқырман (тыңдаушы) сезіміне эсер 
еткенде ғана көркем сурет болып шығады. Ақын сөзінің 
эмоциялы болуына тілдік құралдардың экспрессиялы 
болуы шарт. Перифраз сияқты суреттеме номинация 
(атау), әрине, экспрессоидтердің қатарынан табылады.

Абайда «екінші атау» («вторичная номинация») — 
перифраздарға үшырайтындар жоғарыда айтқан адам- 
нын ішқі жан дүниесінен басқа ө м і р г е ,  ө л і м г е
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а 1 '  а  б  и ғ  а т қ ұ б ы л ы  с т а р ы й  а, п о э з и я ғ а, тшті 
:•• 1 жеке адамдарға қатысты ұғым атаулары болып та ке- 
«Іаеді. Б улар ақын ұсынған образдардың ңегізі, тақырып-

қатысты образдарды — перифраздар- 
• аы жасайтын тірек сөздер болады. Мысалы, соғыс об- 
і І разына қатысты суреттеме атауларда дауыл, өрт сөз- 

дері сүю, күмарлаиу, қайғыру сезімдерш білдіруде 
: Г Тисын от, өрт сөздері, батырлықты, ерлікті б а д у д е  
, і аоыстан сүңқар, жолбарьіс сияқты сөздер перифраздың 
! I Г е к  с ө з і  больш келеді: жүрегіне өрт түсу -  сүю, кө- 

кіоегінде оты бар — саналы, ойлы, от цып өртеу 
күйік тарттыру, отқа түсу -  жанын пида қыл^  ?т^а 
күймеу — пәледен аман болу, қаиғы оты — қасірет

! КҮЙАдажньщ көніл күйіне, жан дүниесіне қатысты пе- 
пигішаздардың тірек сөзі ретінде көбінесе көз, тіл, бои, 
бет жүрек, өкпе сияқты дене мүшелершщ атаулары 
жүмсалады. Ол ренішті өкпе сызы деп түспалдап атаи- 
ды Мүнда реніштің өкпелеуден туатын белгісі алын-
ған- Қылт етпеге көңілдің кешуі жоқ, Жүрегінде м а

Г1 ды өкпе сызы. Бүл перифразда екі коМПОнентт1^ „ (_ ^ '  
рамды белшектің, яғни перифраз қүрап түрған сөздер- 
дің) екеуі де бастапқы номинативтік мағыналарын ауыс
тырып жұмсалған метафоралар болып түр: ө*пе Рен™ 
дегеннің баламасы болса, сыз да суық, жағымсыз нәрсе
б о л ғ а н д ы қ т а н ,  осы мағынаға иек артып, жағымсыз кө

күйі — реніш дегенді білдіруге «ат салысып» түр. 
Әдетте көз сөзімен келетін метафоралы тіркестер 

жалпыхалықтық тілде де аз кездеспеиді. Мысалы, кө-
ш

I

I

I

ЖаЛПМАтЛ ---------- — . плг,пттП: аГ
зінен от шаиіқан деген тіркес «өжет, өткір^ ЛегенДі а 

, - т а т а п  атайды, сол сияқты жаман көзбен. қарау (үнат
і „аРу жара“ ау), кез аларту (өштесу иемесе корқыту) 

көз Жүми (өлу), көз тою (қанағаттану), көзі түсу 
/КӨпҮ байқау) т. т. Бұлардың бірқатары перифраз19 келеді Абай осьшдай жалпитілді*
ға коса коз созінің қатысуымен ақылдың көзін баилау 

еш нәрсеиі ойлатпау), аҚыл кезбен багу  (саналы оимен 
бяғпаплаү). көзге сынық келу  (жағымды көріну)

! көзбен тыңдау (дүрыс түсіну) деген иерифр-ад-рдн
ұсынады. Ең сонғы перифраз мүлде тың: гйяяепдін
көзі дегеи тіркес — мағыналары жуыспаитын сөздердш
кабысуы болса, Ш т  ш ң д а у  будан да өткен мағына-
^ ~ .. _ ^  XV гт « т і  і т т  ТТ О Л Г Я и  ТІ КТ Т  Н І Н  Д  Э  Илық «сәйкессіздік»:
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тын кулак болса керек. Ал Абай әрі ойға көз бітіріп, эр: 
ол көзбен тыңдатып, еселенген метафора түзіп тұр. Бұл 
екі метафора тұтасымен бір перифраздык қүрылым бо
лып шыққан: ой көзбен тыңдау — «жақсы әнді санамен 
ұға білу», яғни ақынның өз сөзімен айтсақ, өмірдін 
судай тұнық етіп көрсеткен сәулесін көре білу, жалпак 
тілмен айтсак, алды ыстык, арты суык, алды ойын, арты 
мұн болып шығатын өмірдің ән арқылы берілетін сырын 
ұға білу, тыңдаушы үға білсе, ақын: Ж арамды әнді 
тыңдасаң, жаның еріп, Жабырқаңқы көңілің көтері- 
лер — деп түйеді. Ц

Көңіл күйді, адамнын ішкі жан дүннесін бейнелеп 
атауда, әсіресе етістікті тіркес болып келетін перифраз- 
дар көзге түседі. Бұлардын дені Абайдың қаламынан 
туған соны қолданыстар. Мысалы, талаптьщ аты арын- 
дау  (бір нәрсеге қатты талаптану), үміттің аты елеру  
(қатты үміттену), көңілдің күні өшу (үміті үзілу), жүрек- 
ке өрт түсу (ғашык болу), шенді шекпен жабу (қолына 
билік үстату), көз майын ағызу  (зар-мұңын айту) т. т. 
Бұл жерде мына бір жайтты байкаймыз. Біздің тануы- 
мызша, бұл тіркестердегі етістіктер алдынғы метафора- 
ланған перифрастық тіркесті фразеологнзмге айналды- 
рушы стимулятор (дем беруші) элементтер болып 
табылады. Ақын алдыңғы есім тіркестерді (үміттің 
аты, көкірек көзі, шенді шекпен т. б.), айталық, елеру, 
ашылу, жабу сияқты етістіктермен ғана қолдану үшін 
жасаған деуге болады. Сондықтан бұл фразеологизм
дер — авторлық, контекстік дүниелер: бүлардың құра- 
мын өзгертуге болмайды. Мысалы, көкірек көзі жабыл- 
ды, шенді шекпен киді, үміттің аты шапты деген тіркес- 
тер жасала қалған болса, олардың семантикасы мен 
стильдік жүгі мүлде басқаша болар еді.

Міне, сөз мағыналарын ауыстырып, метафоралап, 
одан барып номинативтік атауды суреттеме атаумен 
алмастыру — жалпы көркем сөзге тән құбылыс болса, 
мұны Абай асқан шеберлікпен жиі колданған. Абай
дын кейбір перифраздары мүлде тын, мағынасы тек 
қана контекст арқылы ашылатын колданыстар болып
келеді. Мысалы, жас жігіттің сұлу қызға кұмартқан 
кездегі қол жетпес арманын, киынға түсер әрекетін 
қарсақ жортпас қара адыр деп мүлде астарлап атайды: 
Сап, сап, көңілім, сап көңілімі Сарқа берме санасын... 
Қарсақ жортпас қара адыр  Қарамай неге шабасын? 
Сол сияқты ақын өз заманын, өз ортасын соқтықпалы
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Й Ж й  жеп пеп атауы да — классикалык перифраз: 
Й Й , ^үбГяе терен бойла, Меи бір жұмбан адам- 
* , !  оны да ойла. Соқтьщпалы соқпақсыэ жерде өстім,
ЧАілимРН ЖЙЛГМЗ алыстым, кінә қойма.

Абайдын тілінде адамнын жан ДҮниес‘н ^ы лайы н
катысты көз майын ағызу  (зар-мұнын аиту- Жылаиьш

Ағызып КӨЗ майын), дүниеге бои алдыружырлаиын Көп адам дүниеге бои

Ж В Й Й  Бой алдырып аяғын көп шалдырған), көңіл-
дін. күні өиіи (үміті үзілу), иман жүзін тоздыру (үялмаи 
Щ Щ  сиякты фразеологизмдердін кеб, соны пе-
писЬоаздар болып квлсді.

Абайда затты не құбылысты перифраз амалымен
бейнелеуде орыс поэзиясы тілінін ізі де байкалады.
Мысалы өзі жақсы танып окыған әрі аударған Пушкин,
Лермонтоатарда, асіресе Пушкиниін 1820 жылдарға
дейінгі өлендерінде перифразды қолданыстар жш ^езде
г р п і  XVIII ғасырдын сонғы онжылдығы мен XIX ғасыр 
дын алғашкы онжылдығы орыс поэзиясында перифрас- 
тык стил“  дәуірі деп аталды •. Біран 1820 жылдардан 
бастап Пушкин Карамзиндер мен Батюшковтар мекте- 
бінен кол үзіп, олардын ең жиі жүпнген к®Ркем^ *  
амалы — перифраздарды қолдануды біраз тежеиді. Ал
Лермонтовтын тілінде перифраздардың әлі де оірсы- 
пыра бар екендігін онын Абай аударған өлеңдерінен 
көреміз. Бұл өлендерде кездесетін қараңғы көңіл (дө- 
ңілім менін қараңғы. Бол, бол, акын), көңілдщ жү 
(Көңілдің жүгін киял кып, Ызаға түткын боиын зен), 
улы сусын (Одан гөрі енбек қыл, Улы сусын төгілсін), 
жанға түскен жара, жалтаңдаған жас жүрек, жүирік 
уақыт, үміттің нүры, еркелі қол, асау өмір, тентек өмір, 
жабырқаңқы сөз, тэтті үн, нәпсшің сынған қаиғысы, асау 
той тентек жиын сиякты тіркестер, сөз жок, түпнұсқа-
дағы образдардын аудармалары. Бүлардын барлығы 
дерлік орыс тілінін өзінде перифраз ретінде колданыл- 
ған образдар болса, Абай оларды казак тіліне өте әдемі 
аударып, перифрастык тіркестердш казакша баламасын 
усынады. Эрине, Абай орыстын поэтикалык тілінін ка- 
нондык (занға айналған) сөздігін, орыс тіліндегі образ- 
дар жүйесін теория жүзінде зерттеп таныған жок, бірак 
онын акындык таланты мен казактын көркем сөз мәде-

і Григорьева А. Д . Поэтическая фразеология Пушкина - С б .  
Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969. с. о.
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ниетш жақсы білуі Лермонтовтың көркем қазынасын 
дәл, дұрыс аударуға мүмкіндік берген. Щ

Қазақтың көркем сөзінде бұрын-соңды кездеспеген 
тіркестер бола түра, Абай өлеңдерінде олардың не об
раз ретінде, не көркем элемент ретінде жаттығы сезіл- 
мейді. Бұлар қатысқан өлец текстерінін тігісі жатық
болып шыққан, өйткені бұл іспеттес перифрастық тәсіл, 
біріншіден, қазақтың көркем сөз дүниесіне бұрыннан 
да жат емес, бар амал болса, екіншіден, бүл амалды 
Абай толтума поэзиясында да кенінен колданып, жан- 
дандырғандықтан, жоғарыда көрсетілген тіркестердін 
не шеттігі (өзге тілден калька жолымен жасалғандығы), 
не сонылығы көзге үрмайды. Бүл —  Абайдың соз кес- 
тесінің толтума (оригинал) және аударма деп бөлін- 
бейтін түтастығын танытады. Ал бүл түтастық — акын- 
дық қуаттың, ақындық даралықтың бірден-бір белгісі.

Сөйтіп, Абайдың фразеология саласында көзге түсе- 
тін еңбегінін зоры — оның ж а ң а  т і р к е с т е р  ұ с ы -  
н У„ы ^ еп білеміз. Бірақ бұл жана дүниелер жалпы тіл 
жүйесіне (қазақ тілінін лексика-фразеологиялық кұры-
лымына) енетін тұрақты тіркестер емес, авторлық, кон- 
текстік қолданыстар. Сондықтан болар, бірқатар зерт- 
теушілер фразеологизмдер және авторлык метафоралар
немесе фразеологизмдер және образды тіркестер деп 
айырып қарастырады *. Жалпьгтілдік болсын, авторлык 
боЛсын фразеологизмдердің дені метафораланған сөз 
тірквстсрінің негізінде туады, яғни сөздәрдің мағына 
ауыстыруы арқылы образ жасалса, мағына ауысуы үшін 
сөздердід бір«бірімен тіркесуі (мағыналарын «соғысты- 
руы») қажет, сол күнде ғана создің негізгі мағынасына 
косымша мағына үстеледі де, негізгі мағынасының жүгі 
не «қисаяды», не «ауып кетеді». Мағыналық жүгі ауған 
тіркестердің барлығы бірдей жалпыға ортак, көпшілік 
қолданатын түрақты тіркеске айнала бермейді, олардың 
көбі авторлық метафора статусында (дәрежесінде) қа- 
лады. Абай тілінде де солай: оның перифраз болып ке- 
летін және өзге де өзі жасаған соны тіркестері — ав
торлык тіл өрнектеріне жатады.

Жалпыхалықтық тілдегі бейнелілік пен көркем сөз- 
дегі бейнелілік бірдей болмайды: жалпытілдік образ-
дар — ұжымнын мүлкі, олар колданыла-қолданыла келе

Федоров А. И. Развитие русской фразеологии. Новосибирск,
1973.
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жал пак
•жүпттын меншігіне айналГайдар, ал и Р _

г— __ ж еке налам иелерітн  табысы, ол^р- 
создеп  образдар тексте айкындалады Бұнын

І& ср ' у ° °
лымында бул сил а » * “ « •  , Жекс ақв|1іш „
турде кун т'*1>̂  .^ 1, у д е б у 1 сала и ы к мардаа оуыс- 
„оэтикалы кт.лш  \гма дегендерді) жандаи-

ж  д а  « Й г  с  -  - “ >*
«*-■> ^ і з -

: деиістін взвгІ бол мак,»

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРД1 ӨЗГЕРТІП ҢОЛДАНУ

т V
г I рӘдетте фразеолопвмдерді казак тіл 

п а к т ы  с ө з т 1 Р • ’ іеседі Зерттеушілер
к е с т е р  деп К®на т а с т ы ғ ы  т ір « с
фразеологизмдерді т > тұрацтылығы деген белп-
тияііактьілығы, колл ■  *  жагына„ за. курылымы
лерді атайдь. . Д е м е " , и г  йті,щік) фразсоло-
жағынан да түрақтылыіч V г Бул. сөз жок, 
г«змдердін непзп сипат д  10ГМ1|дерге келгенде
жалпытілдік казынад д ‘ - <оШП шығады.
дұрыс өлшемі (критери ) ,  иыстзғы (орысша ре-

Ал фраэеологнзмдердін ^  нкт>уыш

чевой) 6елг'і1щРі“ Сса“ аг, бёрмейді. Дәлдеккіреп айтсак,
әрдаиым к\шін с а м  а и аоь| __ ж а л п ы х а -
тіркестердін ^ рибесінде (свзінде, ау-
лыктык тілде, көпі!і - • к о л д а н ы л а т ы н д а р ы .
зында) сол қал“ ПТ^2 ,пыті і І ік )  фразеологизмдер көр- Ал осы қалыпты (жалпытілдич ч»н мотнвтермен
кем әдебнетте, ә с і р е с е \ еріп КОлданылуы аз
(кажетт-ктерден) №  ^  жағЫНан да, ма-

ГынДалык жағБыҰнанӨ даР Шуі мүмкін. Әрине. бүл езге-

• Григорьев В. П. О единицах художественной речи.
тика и стилистика русской литературы. Л., 1971, с.ТИКа И С Г И Л Ж -» -  Ү 7  - • :п ЛпЯЯ^ОЛОГМЯЛЫҚ СӨЗДІГ»

К н . П оэ-

бет

И ^ Г е Г ь Т а з а ; тТлГнГн ф раэеологнялык сезд ігі, 19 590-
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рістердің қайткенде де себебі (мотиві) болуға тиіс, әйт- 
песе ешбір зәруліксіз эр жазушы не ақын өз калауынша 
қолданса, ол — нормадан ауыткушылык, тілге деген 
жауапсыздық болмак. 1

Фразеологизмдерді өзгерту мотивтері де әр қилы, 
бірі — стиль қажетінен, фразеологизмге қосымша мағы- 
налық реңк үстеп, оларды үтымдырақ ұсыну мақсаты-
мен пайда болатын өзгеріс. Мысалы, Абай тілдегі қара 
қылды қақ жару деген фразеологизмді қара қылды қы- 
р ы щ а  бөлу  деп трансформацияласа, соңғы тіркестін 
семантикалык. реңкі алдыңғыдан сәл өзгергені байкала
ды: кара кылды қақ  ж ару «ешкімді, еш нәрсені бөліп- 
жармай тура әділдік таныту» болса, Абайдағы онын 
өзгерген вариантында әңгіме тек қана «алаламай әділ- 
дік айту» емес, істің мән-жайын әбден бажайлап («кы- 
рыкка бөліп»), оның әрбір қыр-сырына баға беріп ай- 
тылатын әділдік, көптің айтканына карап емес, өзі танып 
айткан акылды адамның әрекеті жайында болып тұр: 
Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек, Әр нәрсеге өзін- 
дей баға бермек. Таразы да, қазы да өз бойында, На- 
даннын сүйенгені көп пен дүрмек. Міне, кәнігі фразео- 
логизмніц өлеңдегі колданысында пайда болған бұл 
жердегі өзгерісі акыннын айтпақ идеясын (ойын) дәл 
әрі әсерлі етіп беру үдесінен шыккан.

Образды күштірек, әсерлірек етіп шығару үшін акын 
бір фразеологизмді катарынан екі рет жұмсайды, бірақ 
қүрылымдарын сәл өзгертіп береді. Мысалы, нәзіктік 
образын айту үшін Абай: Тал шыбықтай оралып, Гүл  
іиыбыктай бүралып  — деген өлең жолдарында тал іиы- 
бықтай бүралу  деген кәнігі фразеологизмді тал жібек- 
тей оралу  және гүл шыбықтай бүралу  деп екі вариант 
етіп келтіреді. Осы арқылы қыз нәзіктігі күшейтіліп 
суреттеліп түр. ■ к->і -- ~чЦI: Щ 4 1 1 Д

Абайда трансформацияланған (өзгертілген) фразео-
логизмдердің көбі ғылым тілінде к о н т а м и н а ц и я  
деп аталатын өзгерістерге үшыраған тіркестер болып 
келеді. Мұнда кәнігі фразеологизмдердің құрамындағы 
сөздер алмасып колданылады. Мысалы, Абайдың өсекке 
салу  деп қолданғаны өсекке таңу және сөзге қалдыру  
(салу)  дегендердегі сөздерді бір-бірінен алып алмас- 
тырып контаминациялауы болып шыққан. Тілге сөз 
түспеу деген де осындай: ауызға сөз түспеу және тілге 
сөз оралмау  дегендерден сөз алмастырып жасаған жана 
күрылым. Бұл қатарға Абай қолданған төмендегі фра-
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чропогизмдерді жатқызуға болады: ант иіайқау (ант
сөзде түрмау, сөзін шайқау), иіыраиын жыльіту 

Й Щ  жылыту, шырайын беру), ардан кету (ардан
безу үяттан кету), ой кіру (ақыл кіру, ои оилау), қаиғы 
жец’(уаһыы жеу, қайғы шегу), қасиепн төгу (арын те-
?и касиетінен айрылу), жатты өз қылу (жатты жақъщ
Ллт жакынын ө з ік ө р у ) ,  талап салу (талап ету, күшш

азУ (сөзге еру, тілге еоу). ықылас салу
(пкылас  кою ден салу), күш айту (күш  көрсету, аи-
бынды сөз айту), аспанға тырысу (көкке өрлеу, аспамр0 
і т ь и и )  сөзі ұзын (тілі үзын, сөзі көп, сөзі жаман)

Щ Щ & У  ЩШ к*РУ. ТОЛҒаН“! Г Б и Утіркес:жазды али (жазды өткізу, уакытты алу). Бұл тіркес
тёрдін жақша ішінде көрсетілгендері жалпыхалықтық 
т і л І е  колданылатын кәнігі фразеологизмдер. Абаи олар-
п Х ө з д е р і н  алмастырып, озгертіп колданған. Егер осы 
өзгерген фразеологизмдерді жеке-жеке атаеак, ол*р* =

рместігі бірден байкалады. Ал Абаи өлендері
нГн ішінде келгенде, бірде-бір окырман Абай мына соз- 
Ж Ж Й  немесе тіркесті бүзьш, норма-
І ! Л 5 ткып кетіптІ деп еш ойламаиды, оиткені бүлар 
өлен тілінін бүкіл бітіміне соншама оралымды етш кел-
тЫлген Ол оралымдылык әр түрлі мүктаждықты отеуге 
кызмет етеді. Мысалы, ант бүзуды антын шаиқау деп 
өзгерту үйқас қажетін өтеп түр: Анттасын алқаидь^ Сен 
трнтек демеске. Кім антын шайқаиды, Амал жок же 
меске — деген олен жолдарында осы фразеологизмнін
бүзады (антын бүзады) деген түракты кРмп0«е" ^ мҮ 

крлмес еді ейткені бүл жолдын үиқасы алқаиды
деген түлғаға ’ сай келуі керек. Бүл жерде олен ұиқасы 
да дэл шыккан, тіркес мағыиасы да б¥“ л маған,. себе 
йі/чм мен шайкаи сөздерінт непзгі мағыналары д
? $ е г е н і м “н ш а ^ а у  се |н дег і  косымша семанхнкалын 
ренк (шайкау аркылы бұзу, мысалы, ж*мыртка шая 
калса ол бүзылын, бүлініп, баланан шықпанды немесе 
кяймякты шайкаса ол «-бүзылып» қаимақ болудан к 
лып МІЙ болып шығады т. т.) бүл екі етістікті дәл осы
контексте синоним катарына шығарған гЬпазео-

Кийғы жеу тіркесі -  дағдыдағы °
л о ги зм іи ін  тргнсформациясы (кұбылған түр ) • Ү Р 
легі өзгеоістін уәжі (мотиві) баскашалау сиякты. Каи- 
Щ Щ с і з д е р і  -  мағыналык '
жуық синонимдер, кейде бұлар уаиым-қаиғы деп те кол
даныла береді.
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Абай кейбір сөздерді мағыналас қатарларынық іші- I 
нен бөліп алып, жиірек қолданғанын білеміз. Сондык.- I 
тан ол көрсетілген екі синонимнін қайғы  деген катарын |  
уайым дегенге қарағанда әлдеқайда көп жұмсаған: |  
қайғы  сөзі 66 рет келсе, уайым  13 рет қана ұшырасады, I 
бірақ қайғы жеу мен уайым жеу тіркестерінін қолданы- I 
лу жиілігі бір-бірімен қарайлас: екеуі де үш-төрт рет- 
тен келген. Біздің байқауымызша, ақын бұл екі тіркеске 
сәл мағыналық айырмашылык берген сияқты: қайғы  
жеу дегенДе «алан болу, қам жеу» деген реңк басым- 
дау да, уайым жеу дегенде нағыз «қайғыру» мағынасы 
күштірек сезіледі. Мысалы: Бес нәрсеге асык бол, Адам 
болам десеніз. Тілеуің, өмірін алдыңда, Оған қайғы же- 
сеңіз — дегенде қайғы жеу тіркесі «адам болам деп 
ойласаңыз, қам жесеніз» дегенді білдіріп тұрғаны дау* 
сыз, ал Әбдірахман науқастанып , жатканда жазған 
өленінде: Уайым жеуліміз, «А құдай!» деуліміз. Ж азы- 
лып келсеніз — десе, мүндағы уайым жеуліміз «қайғы- 
рудамыз, зар илеудеміз» дегенді білдіреді.

Тілдін адам сезімін жеткізудегі күдіретін, әрбір сөз- 
дін сырт көзге байқалмас мүмкіндігін сезу — тіл сырын 
түсіне білген қас шебердің ғана колынан келетін іс. Бір 
қарағанда еш айырмасы жок, ана вариантын да, мына 
варнантын да колдана беруге болатын сәттерге жақы- 
нырақ карап, назар аударсак, Абайдың тілге келген- 
дегі ғажап сезімталдығын көреміз. Бүл орайда Абайдың 
әрбір қолданысын: сөзін, сөз тіркесін, сөйлемін, өлең 
құрылымын, үйқасын, ырғағын т. т. жеке жеке талда- 
сақ, көп нәрсені көрер едік, поэтикалық тілге қатысты 
бірқатар теориялық мәселелерге барар едік. Әрине, бұл 
бірер зерттеудің, бірер зерттеушінің жүгі емес. Ж әне 
мұндай талдаулардың қыры да (ғылыми аспектісі) әр 
алуан болмақка керек. Сондықтан ұлы Абай қалдырған 
тіл жұмсау, тіл өрнегін салу үлгісін (тәжірибесін) тал- 
дап-таныту — әрі қарай жүргізіле беретін, ғылымның 
арнайы бір тармағына айналатын жүмыс деп ойлаймыз.
Бұл кітаптағы біздің ізденістеріміз осынау үлкен ша- 
руаның бір тармағы ғана.

Фразеологизмдердің күрылымдық өзгерістерін зерт- 
теушілер оларды бірнеше топқа бөліп карастырады. Бү- 
лардың бір тобы — трансформацияланған тіркестер. 
Бұған қүрамына басқа сөздер қосылған түрлері жата- 
ды. Мысалы, аллаға (тәңірге) жазу деген тіркесті Абай 
аллаға неден жаздың деп келтіреді.
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Сапы алтын фразеологизм! — түрақты тіркес, мүн- 
ғ\ т сары —  «нағыз, қымбат, жоғары пробалы» деген

м / ғ ы м л ы  сөз, Осы тіркеске самородн« Д е г е н  орыс
М3Гі н Vосып «шынайы нағыз алты.» деген ұғьшды одан 

І "  күшейтіп түр Дүниені айш яу  фразеологизм!
Г  жердГгіезу» деген мағынаны берсе, Оны Абаи

Т н и е н Т ү ш  а й н ілу  деп, сөз қосьш колданғанда бүл 
мағынаны одан сайын күшейтш, «бүкіл жер-кекп шар
лау» деген мәнде жұмсайды. іл Тә-

Фразеологизм құрамына сөз қосу -  ^іачео-
• тАооінтгр яся өнімді күбылыс емес, өиткені фразео

* ; Р̂ м  «Таотык^ сөзді көтермейтіндей дәрежеде ық- 
шамдалып, «етек-женін жинап алған» күрылым, сон- 
зыктан өлён тілі сияқты ерекше жағдайда болмаса, өзге 
тустаода фразеологизм құрамына косымша сөз қ  у
әрекеті бола бермейді. Ал өлең сөзде Ф?азе°ло™ щ ™  
мяғынасыи не дәлдей, айкындаи түсу үшін, не күшеите
түсуүш ін  не өлен техникасынын қажегтіпн өтеу үшш
кьтскасы осылар сиякты стильдік максатпен косылады
Айталык, біреудін иығына шапан * 1̂ бай
пммгтяу кошемет көрсету» дегенді білдіреді, ал
осы фразеологизмдегі шапан сөзін шекпен деп| ® ^ ртсө^
осы тіркеске және шенді сөзін «-осканд * 
япкьтпы шекпеннін (шапаннын) «сыи корсет} деген
образын сәл ауыстырады: бұл жердегі
пен сый, күрметтін символы е м е с ^ азь^ ™
кіші МҮНЫ оған шенді сөзінін тіркесуі аиқындап түр,

ДЭЛФразеолотизТм д е Г 3ДүГ«иесія«е
йіп әпісі — жалпыхалыктык тілдегі түрақты тір

“  кб " „  Ш Ш Ш
Н Щ Я К К  мвйь, (келіктің майы) деи атал-
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айту», ынтыктығын білдіру, ал сөздің маиын аямау 
дегенде сөздін күшін — әсерін аямай, барын айту деген 
ұғымды үсынады. Келесі мысал. Қ азақ  пысык адамды 
еті тірі кісі дейді. Осы мағынаны үстанып, Абай көқілі 
тірі деген тіркес жасайды. Ж ақын тарту, іш тарту деген 
қалыпты фразеологизмдегі тарту етістігінін мағынасына 
иек артып, қайратсыз тарту, ыстык, тарту, салбы ращ ы  
тарту деген соны тіркестер үсынады. Пайдасы тию, зия- 
ны тию дегендердің үлгісімен панасьі тию деген т іркесті, . 
күшін жалдау дегеинің моделімен жан жалдау сияқты 
жана тіркестерді өлең тіліне қосады.

Абай осылайша үсынған соны тіркестер өздеріне 
модель (үлгі) болған варианттарынан экспрессиясы әл- 
деқайда күшті, образды дүниелер қатарын құрайды. Бұл 
фразеологизмдер, бір жағынан, тын образдар жасап, 
поэтикалық кұралдарға айналып жатса, екінші жағы- 
нан, қазақ  тілінің фразеологиялық казынасын толык- 
тырып, байытты деуге болады.

Фразеологизм кұрамындағы сөздердің орын алмас- 
тырып қолданылуын біз олардын кұбылуына (трансфор- 
мацияға түсуіне) жатқызбас едік. Бүл — өлен шарты- 
нан туатын күбылыс, яғни өленнің ырғак, ұйкас, өлшем 
сияқты шарттарына карай, фразеологизмдердін кұра- 
мындағы сөздер орындарын ауыстырып келе береді. 
Мысалы, қырқын мінсе қыр артылмау деген фразеоло- 
гизмді Абай прозасында осы көрсетілген орын тәртібі- 
мен колданған болса, әлеңінде оны екіге бөліп жібере- 
ді: Қай жеріннен көңілге куат кылдык, Қыр артьілмас
болған соң мінсе қырқын. Екінші мысал: мыс қазандай 
қайнау (мағынасы «амалы күрып, күйіп-жану») фра- 
зеологизмі де өлеңде: Ұшбу қиял келсе баска, Сен жү- 
дер деп мен үшін, Болар еді қайнамасқа Мыс қазандай  
сорлы ішім — деген түрде создердін орындары ауысып 
берілсе, ол да өлен шартынан туған қолданыс. Бұл 
жердегі сөздердің орын ауыстыруы сияқты өзгерісі 
фразеологизмге не мағыналық, не стильдік реңк үстеп
тұрғсн жоқ. Фразеологизм күрамындағы сөздердін ара- 
ларына бөгде сөздер салып, бір-бірінен алшактап орна- 
ласуын парцеляция дегенге жатқызушылык та бар, ал 
п а р ц е л я ц и я  — сойлемнін кұрамды бөлшектерін 
ажыратып, «отауларын бөлектетіп» жіберу амалы. Жо- 
ғарыда келтірілген мысалдарда сөйлем күрамын бөл- 
шектеп корсетуден гөрі, өлеңнің ұйкас, өлшем шартта
рына бағындыру ғана байқалады. Біздіңше, фразеоло-
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гизмдер контаминациямен немесе үстеме сездермен 
мағвшалық ренк алу мақсатын көздеген сәттерде ғана 
кұрылымдык өзгеріске түседі деп санаимыз. ^

Абайдын поэтикалык тіл өрнегінде өзіне деиінп 
акын-жырауларда кездеспеген және бір жаналық бар 
ол — казак  тілінің фразеологиялық казынасына орыс 
тілінен тікелей аудару аркылы жасалған соны тіркес- 
теодін косылуы. Бүлар сан жағынан аса көп емес, бі- 
оаксол аз фактінінөзі бұл жаңалыктың казак поэзиясы 
тілінде Абайдан басталғанын көрсетеді. Мысалы, казак 
тілінде мүйіз шығу деген фразеологизм бар. «Фра- 
зеологиялык создікте» оньщ мағынасы «қарыкболу, 
кенелу, дегені орындалу, жетісу (кекееін мағынасын- 
да)» деп көрсетілген де, Абайдан мысал келтірілген. 
Ось. мысалды алып, бул тіркестің иағынасыи «Абаи 
сөздігі» де: «жетісу, дегеніне жету» деп түсіндіреді. Ал 
байыптап карасак, Абай қолданған мүиіз шығу фразео
логизм! «күйеуінін көзіне әйелінщ шөп салуы» деген 
мәнде жүмсалғаны байкалады. Бұл тіркес акынның 
«Бір сүлу кыз түрыпты хан қолында» деген өленінде 
қолданылған. Онын мағынасын дұрыс анғару үшін екі-
үш шумакты катар оку керек:

Есерлер жас катынды тұтады екен,
Ж ас кайғысын білдірмей жұтады екен...
Бай картайса, малына берер шылбыр,
Мал өмірді жаңғыртпас, кұдай үрғыр...—

деп жас әйел алған кәрі адамнын хал-жайын айтып 
алып, әрі карай:

Катыным калай деме, аксакал бай,
Сонымен дос боп жүрсің, япырым-аи!
Қу қатынын майысса, мәз боласын,
Шайтанның шәкіртінін қылығын-ай!—

деп, жас катыннын кулыкпен майысып, кәрі шал күйе- 
уін 'мәз кылып қоятынын айтады да:

Қартан бай, катты сақ бол, тілге көнсек,
Мүйіз щьтар катыннын тіліне ерсен —

деп ескертеді, яғни жас катыннын тіліне (майысып аит-
каи алдауыка) көксен (сенсен), алдаиғанык -  сағая
мұйіз Ш « к ан ы , яғни кезіке шеп салывғаны. сонДЬ.кта
қартан бай -  кәрі куйеу, сақ бол деиді. Б>л контекстегі
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мүйіз иіығу, аталған сөздіктер қате көрсеткендей, «де- 
геніне жету, жетісу» ёмес, керісінше, «мазаққа қалу, 
масқара болу». Бұл мүйіз иіығу орыс тіліндегі наставить 
рога кому-либо  («жұбайыныц көзіне шөп салу») деген
фразеологизмнің аудармасы деп тану керек.

Абай өлеңдерінде кездесетін кептерше сүйінісу 
(«ворковать как голубки»), салқын тарту («постывать»), 
тактісіне билеу  («отбивать такт), бір сағаттан бір сағат 
(«от часу на час») деген тіркестер де қазақ  тілі үшін 
жана: олар орыс тілінен калькалау (сөзбе-сөз аудару) 
жолымен жасалғандар. Бір ғажабы — бұлардыц бәрі 
тек аударма үстінде емес, (олар да бар), Абайдын төл 
өлендерінде де қолданылған, Айталық, салқын тарту 
деген тіркес Абайда: Дүниедегі қызықтың бүгін бәрі 
Саған салқын тартқандай, сен бір кәрі — деген өлен 
жолдарында кездессе, бүл жолдар Лермонтовтыц: 
Пускай теперь прекрасный свет Тебе постыл — ты слеп, 
ты сед — деген жолдарыныц аудармасы. Кептерше 
суйінісу (Абай жинақтарыныц барлық басылымдарында 
сүйеніскен деп жазылып жүр, біздінше, сүйініскен бо
луы керек, оны Абай орысша ворковать дегеннің аудар
масы етіп алған) деген тіркес те аударма өленінде кез- 
деседі, ал қалғандары (мүйіз иіығу, тактісіне билеу, бір 
сағаттан бір сағат) Абайдын төл өлеңдерінде. Бұл — 
Абайдын орыс тілінін көркемдік дүниесін творчество-
лықпен игергендігінін белгісі.

Абайдың поэтикасын кенінен сөз еткен ғалым 3. Ах
метов акыннын аударма өлеңдеріндегі жас булт, кәрі 
жартас, тентек өмір, салқын өмір, қарацғы өмір, өткен 
күннің улары, көңілдің ауыр жүгі деген тіркестерді к а 
зак  тіліне кәнігі емес, жана фразалар деп көрсетеді.

Сөйтіп, Абай образды фразеологизмдерді поэтика
лык экспрессиянық күралы ретінде молынан жүмсауды 
өзінін шеберлік тәсілінің біріне айналдырған, ол 
үшін:

1) байырғы жалпытілдік образды фразеологизмдер- 
ді түлғасын езгертпей еркін, орынды және молынан 
пайдаланған (аузымен оращ ору, малына иіылбыр беру, 
басқа иіауып, төске өрлеу, атының жалын қуиіу, қара- 
ғайды талға жалғау т. т . ) ;

2) кәнігі фразеологизмдердін түлғалық кұрылымын 
өзгертіп жұмсаған, мұнда әсіресе контаминация тәсілі 
мен мағыналы-қ модельді пайдалану амалын жандан- 
дырған (қайғы жеу, тілге сөз түспеу, қасиетін төгу, өсек-
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ке саЛц, сөздің майы, көздің майы, қайратсыз тарту,
салбыриңқы тарту т. т . ) , , .

ол обСазды жана фразеологизм дер жасап өзінін поэ-
г.кялыккорын молайткаи, соны тіркестсрдщ ден и  ,.е-
тикалык К Р ын рі құ р а и д ы, пернфраздық
?һ,кестер бір нәрсені не күбылысты сонык бір бслпсш 
тіркесіеу і- ггпеттеп атау болса, бүл т^ іл д і

- * ■  «  - г г »емірдің ерін тауысты, қаиратшэ тарпы, бүлар « а р
танды» дегеннін, перифраздарьі), „

Жана б р а з е о л о г и з м д е р д і  жасауда Абаи семанти

І І И Й р  « £ » .  8 * « .  *»•*■*
™1», # Й »  *><Р<И жан/, /сөі,«аЧ  Лгіімг* ікиоуы,
кайғыпың иыққа шығуы т. т . ) , 

5, Белгілі бір есім, свздерді (ж ү р ъ  ^  =

Тауу Ы  « • « '  * ? £

гизм ж асап  тұр жака мағыналык рекк үсте- 

еМ„Т  болы„Укеледі: асед жүрек, « + « М |  
# *  жүрек дегендердеп “ Щ Ш Ж М ;

яктгі женілгендеи — С ог/ши кал. и р чI  (Жанынын 
мя скатится);
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7) Фразеология саласындағы жаналык, өзгерістердш 
бәрі Абайда стильдік мақсатты өтейтін құрал ретінде 
танылады. «Сөзі түзелген», поэзиясы жаңа снпат алған 
Абай... сол «сөзді» әдемілеп көмкеруде жана кұралдар- 
ды іздеп тапқан. Ол кұралдары — соны фразеологизм- 
дері, перифраздары, байырғы тіркестерді өзгертіп ұсын- 
ған варианттары екенін талдауларымыздын өн бойында 
көрсеткен фактілер (мысалдар) дәлелдейді. ,



СӨЗ ҮНДЕСТІРУ

ДЫБЫСТАР ГЛРМОНИЯСЫ

Өлен қай тілде болмасын, ол — дыбыстар гармония- 
сы дыбыс үняестігінік, дыбыс ырғағьшык көршіо. Эв- 
фояия; яғни дыбыо әуезділігі, үи г а р е в ы  елен *  
« я ы н  басты шарты екенін қазақ  әдебиеті теориясын 
сөз еткен ғалымдар өз зерттеулерінде кешнен дэлелдеп 
өтеді1 Ак,ындық өнер үшін ырғактын ц п и я  сырын сез
*Р п геп лео ін ш  о н ы ң  іш ін д е  о р ы с  а қ ы н д а р ы  В. М а я  - 
скийдін, А. Блоктын қалай түсінгенін 3. Қабдолов әдемі

^аЯЬи>ғақ — үндестік тудыратын куат болса, үндестік 
дегеніміз өлең жасайтын сөздердін тақта-тақта, бун -
бүнақ тармақ-тармақ болып үйымдасуы. Бүл -  бір.
Екіншіден, дыбыс гармониясы сол сө3^ а а су ы 
ған дыбыстардын үн., үқсастығы жағынан топтасуы

б" 6 сезд"н қүрыльімына жататын бунак тармак
іііүмяк  с и я к т ы  к а т е г о р и я л а р д ы  т а л д а у  —  ө з  а л ^ ы н а
әнгіме, ол да сайып келгенде акыннын көркемдік кілт
ашадй. Абай өлендерінін күрылысы, ғылым тіліме і ют-
сак. аохвтектоникасы жөнінде 3. Ахметов, 3. Қабдол
В И В Ь  теоретиктері кенінен се зетш , талдади.
3. Ахметов казак  өлен. күрылысын зерттеген үлкен ен
бегінін бір тарауын Абаи өлендеріне арнағ 0 лік.

Абай өлендерінщ қүрылымдык жүиесін<і, ер • 
теріне, жаналықтарына біз де акын өлендершщ син

і Қабдолов 3. Әдебиет теориясынын негіэдері. Алматы 1970.
-265-беттер; Ахметов 3. Казак өлеюнің кұрылысы. Алматы. 19 ,263

11-бет Ш 2

366.

2ТҚабдолов 3 . Көрсетілгең кітап, 263~ 261 '® ^ А та  196-1 с 304 
з Ахметов 3. Казахские стихосложение. Алма-Ата, і у м ,

9—996
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таксистік құрылысын талдаған енбегімізде оқырман
назарын аудартқан болатынбыз ';д

Ал бұл зерттеудегі әнгімеміздің арқауы өлең үнділі- 
гінің екінші қыры — дыбыстар үндесуі, гармониясы бол- 
мак. Атап айтқанда, әдебиет теориясын сөз етушілер 
(мысалы, 3. Қабдолов) «ажарлау» деп атаған көріктеу 
амалына (құралына) жататын ассонанс, аллитерация 
сияқты бірыцғай дауыссыз немесе дауысты дыбыстар- 
дыц өлец жолында не жолдарында (микро не макро
тексте) қайталануына, сондай-ақ өлең жолында түбір- 
лес сөздердіц қолданылуына қатысты дыбыстар гармо-
ниясын талдаймыз. ;,•]

Абай поэзиясы тіліндегі дыбыс гармониясы туралы 
тұңғыш рет 1934 жылы сөз еткен ғалымдар Е. Ысмайы- 
лов пен 3. Шашкиндер болатын. Олар «Абайдың поэти- 
касы,» атты ортақ мақаласында «Дауыс ырғағы туралы» 
деген тақырыпша қойып, Абай өлеңдеріндегі аллитера
ция, эпифораларды көрсетеді2. Бұл мақалада: Абай 
«Күз» деген өлеңінде күзгі желді, ызыцды білдіретін 
с, з дыбыстарын жиі келтіреді, ал «Өзгеге, көцілім, 
тоярсың» тарығып, қысылып жазылған өлец болғандық- 
тан, мүнда «сарнаған дауысты» н, м, ң дыбыстары көп 
дейді, «Қыс» өлецінде ақ, ашық түсті беретін а дыбысы 
көп дегенді айтады 3. Әрине, бүл танымда субъективтік 
сипат бар екендігіне қарамастан, дыбыстыц стильдік 
қызмет атқаруы және образ жасауға қатысы туралы 
қазақ  филологиясында тұңғыш рет мәселе қойылғанын 
атаймыз. Сөз жоқ, поэзия тіліндегі дыбыстар үні, гар
мониясы тек өлең біткенге тән дауыс ырғағының (ритми- 
канын) ғана белгісі болып қоймайды, онын көркемдік- 
бейнелеуіштік жүкті де арқалайтындығын кез келген 
ақыннан табуға болады. Ал бұл ретте Абай поэзиясы- 
ның тіліне үңілудің үлкен мәні де, қажеттігі де бар.

Көріктеу құралы ретінде үн гармониясын туғызатын 
тәсілдердіц бірі — а л л и т е р а ц и я  мен а с с о н а н с .  
Аллитерация микротексті бірыцғай (бірдей немесе ұқ- 
сас) дауыссыз дыбыстары қайталанып келетін сөздер- 
мен күру болса, ассонанс бірынғай дауысты дыбыстар-

1 Сыздықова Р. Абай өлекдерінің синтаксистік к^рылысы. Алма
ты, 1970.

2 Ысмайылов Е., Шашкин 3. Абайдын поэтикасы.— «Әдебиет 
майданы», 1934, №  11— 12, 111— 112-беттер.

3 Сонда, 112-бет.
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ДЫ ІрЙІі келтіруде колданылатый тэсіл болып
т а б ы л а д ы  Бұл — белплі жаит. ж а с а й т ы „ к ұ р а л

сын Л Щ : |® |Щ  ен 6оГш„да кездесетін б.ркелкі-
қатар тұрғзн сездерд н боладЫ. Өленнін кемінде
лігі деп бөлш қарас 6 :п не біркелкі дыбыс-катар келген ҮШ ^ерт жолынын б іР „е 6 рке д  

„ „  Ь О №  Ш | 1 Щ  %  санағанды жөң
рылған л ы б ы с т  ы к 9 ^  _  қатар туз1лгеи
көреміз Ал а н а ф Р басталуы. Өлен жолдары
өлең жолдарынын оіркел і буындардан да
біркелкі дыбыстардан н ■ р немесе фонетика-

ш
Р Ң Ш  5ЬЯІ -•«<■ «
мақтьвд қайталап келуінен басталады.

АЛЛИТЕРАЦИЯ МЕН АССОНАНС

К азак  поэзиясы езШ», кай | Ц |

әуелі "• __: тгттгі гтйпінрн де. авторлы1Ш Ш Д е Я ? Я К  а у ы з  әдебиеті үлгілерінен де, аві
ә д е б и е т  т у ы н д ы л а р ы н а н  Д* “ ° ™ н а ж о л ь ^ қ а т а р ы н а н  б ір

қалАаедРы.е Мүндайда кейде Үн сазь,н ^ ғ^ р  ^ з д е л у і

леп, жалбарынған сәздері.
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Қамбар, өзщ қолдасац, |
Қолдамайтын кім бар-айі |
Қазанға қайдан жол кылдын, а
Қараман деген занғар-ай? 1 
Қала қоймас Бурыл ат
Қатар шапқан жарыстан — Ц

деп келеді. Мұндағы өлеңнің алты жолының қ деген 
дауыссыздан, дәлірек айтсақ, қам, қол, қа деген буын- 
дардан басталып тұруы осы жолдардын алдындағы:

Қөл иесі Қамбар-ай,
Шөл иесі Қамбар-ай!— Ш |

деген «ие» аты Қамбар сөзімен үндес етіп тұр. Міне, 
бүл — енді белгілі бір негізі, дәлелі бар қолданыс, яғни 
бұл жердегі аллитерациялық анафора образ жасау мүд- 
десін көздеген деуге болады.

Өлең жолдарының біркелкі дыбыстан басталуы XV—
XVII ғасыр акын-жырауларында тіпті жиі кездеседі. 
Бұларда өлеңнің қатар келген төрт-бес жолында ассо
нанс немесе аллитерацияның колданылуы — кәнігі 
амал. Мысалы, XV ғасыр жырауы Қазтуған өзінің «ақ 
ала ордасы қонған жүртъін»:

Жабағылы жас тайлақ 
Жардай атан болған жер.
Жатып қалған бір тоқты 
Жайылып мың қой болған жер.
Жарлысы мен байы тен,
Жабысы мен тайы тең,
Жары менен сайы тең,
Ботташығы бұзаудай  
Боз сазаны тоқтыдай,
Балығы тайдай тулаған,
Бақасы қойдай шулаған...—

деп жырлайды. Мүнда жырау ж  мен б дыбыстарын «ой- 
натады». Бүл жерде образ жасайтын стильдік мақсат- 
тан гөрі, өлеңнің үнділігі, дыбыстық әсері көзделген 
деуге болады. ' ■ .

Қатарынан төрт-бес жолы аллитерация немесе ассо- 
нанспен келген өлең-толғаулар XV—XVI ғасырларда 
жасап өткен Асанқайғыда да, Доспамбетте де, Шал- 
киізде де баршылық. Асанқайғыдан:

Ойыл деген ойыңды,
Орын тапсақ тойынды.
Ойыл кездің жасы еді,
Ойылда кенес қылмадын,
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Ойылдан елді көшірдш,.. 
Елбек-елбең жүгірген, 
Ебелек отка семірген.
Екі семсер қолға алып, 
Ерлер жортып күн көрген
Еділ деген киянға ■
Еңкейіп келдің тар жерге...
гтхл г»к"і-ігяк мүнда бабамыз о мөн с дауыс деген жолдарды окысак, мұнда жегі„ жьірды,

ШШжолдарында келтіріп, казак  сөздерш т а

әдемі берген:
Ж ара  бір катты, жан тәтті,
Ж ара аузына қан катты. 
Жарыкшылар жок па екен, 
Ж армай білте саларга.
Жағдайсыз жаман калып барамын 
Жанымда бір туғанның жоғынан...

Немесе:
Тоғай, тоғай, тоған су,
Тоғай қондым — өкінбен. 
Толғамалы ала балта колға алып,
Топ бастадым — өкінбен. 
Тобыршығы биік жаи салып, 
Дұшпан аттым — өкінбен...

Шалкиіздін ------* 1 „р_
катарынан бірдей дыбыстан оасталатын сөздермен ке
л р т і н  тустаоьін онай табуға болады.

XV—XVII ғасырлардағы казак поэзиясының тармак
бягынлағы ассонанс пен аллитерацияға күрылған ана- 
фораға кенірек баруына өленнін окуға емес, тьівдауға
арналғандығы да себепкер болса керек Б*л ^ір жағь 
нан екіншіден, аталған кезенде ертедегі түркі поэзня 
сынын жасалу техникасында дыбыс ырғағының көбірек
сактадғаидыруына„ болар. Зерттеуш ілердт аитуларыва
карағанда, көне түркі поэзиясындағы <м ек  ^  ш ім ак
аллитерацияға иек арткан ол әрі ұ и к а , р У
күраушы кызмет атқарған Бүл жерде әнгіме көн 
К  поэзиясындағы (мысалы, Күлтепн ^керткішш- 
легі немесе Махмут Қашкари келтірген өлен жолда 
рындағы аллитерация жайында, яғни тармактардын,

1 Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI в.
М., 1971, с. 88.
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кейде тіпті тұтас шумактардың өн бойында біркелкі 
дыбыстардың қайталап отыруы туралы. Мысалы, Күл- 
тегінге арналған үлкен жазбадағы: |

Қаған ат бунта біз біртіміз |
Сінлім кунчуйуп біртіміз ^
Өзі йанулту, қағаны өлті,
Будуны күқ кул болты — |

деген жолдарға көңіл аударыңыз (біз бұл шағын тексті 
казіргі окырманға қолайлырак болсын деп, латын әріп- 
терімен емес, осы күнгі графикамызбен бердік). Мүнда 
қ, б, ө дыбыстарынын қайталап келуі осы микротексті 
өлең іспеттес үнді кұрылымға айналдырып тұр.

Өлең күрастырудағы көне түркілік басқы үйқас не
месе тармак ішіндегі дауыссыздар біркелкілігі (аллите
рация) сияқты амал казақтың ақын-жыраулар поэзия- 
сында көпке дейін сақталып келгенін айта аламыз. Сірә, 
бүл жерде біз түркі поэзиясыныц аллитерациялык жүйесі 
орта ғасырларда мүсылман мәдениеті күшті эсер етпе- 
ген ортада, айталык, казактарда қолданыстан көп 
ығыспағаны байқалады, яғни араб, парсы поэзиясынын 
аруз деп аталатын өлен өлшемінін түркі жазба поэзия- 
сына эсер еткеніндей, қазактыц тел халыктык поэзия- 
сына ықпалын тигізбегенін зерттеушілер көрсетіп келе- 
ді, оның есесіне түркініц поэтикалық көне тәсілдері ізін 
суытпай келгені айтылады.

т/

Аллитерация мен ассонанс сиякты дыбыс үнділігін, 
эрине, тек ауыз әдебиеті мен ауызша тараған акын-жы- 
раулар туындыларының көріктеу тәсілі деуге болмай- 
ды. Эвфония қарастыратын дыбыстык кайталаулардын 
қай-кай түрі де: аллитерация, ассонанс, анафора, эпи
фора, үйқас, ырғак көркем сезде, әсіресе өлең сөзде 
белгілі бір эсер туғызатын, яғни эмоциялық бояу үстей- 
тін стильдік тәсіл болса, оларды кай дәуірдіц сөзгері 
болса да қолданбай отырмайды.

Қ азак  көркем сөзінде дыбыс сазының, үн гармония- 
сыньщ бірден көзге түсетіні де, ен жиі кездесетіні де — 
сөз басындағы дыбыстардың біркелкі болып келетінде- 
рі. «Біркелкі» дегенде тек бір дыбыстың қайталануын 
ғана емес, қатар түрған сөздердіц басында не ішінде 
үнімен табиғаты жағынан ұксас дыбыстардың қайталап 
келуін де түсіну керек. Ол ұқсас дыбыстар: т—д, с—ш— 
з, б—п, қ—к, ғ—г, а —ә, ұ—ү, ы—і, о—ө сияқтылар. Мы
салы, Абайдың: Түзу кел, қисық, қыңыр, қырын кел-
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меи деген влен жолында К - К  дыбыстарынан баста

латын сөздер шоғырлан тәсілі тек өленнін музы-
Аллитерация мен ■ ғана емес, белгілі бір

КаЛЫ' • ҮНмІкс°атнеПн Шде' колІанылады, олар экспрессии-стильдік мақсатпен де а Мүхтар Әуезов
тік жүк аркалап Т¥РУЬІ ^  сете білген шебер жазушы 
сияқты сөз күдіретін Р? Каоагөздін. ғашықтық«Қарагөз» трагедиясында Сырым Карагозд мово.
дертінен жынданыпты д п шш мен ассонансқа
логін бергенде, тексті Р , а н  дүНиесін көрсетуге
күрады, о л а р д .  кеи1 айьірған күшке деген
жүмсаиды, С ь і р ь ш в н ү  ^  сезімік білдіруге паи-
лағынетін, Қарагөзге д . қосЫЛуына олардың
даланады: С ы р т»  ^ Сде*ен бүтағынан
бір РУДЫ и ж е т , а т а ғ а  жетпе ^  и а д а н  қосыла-
туғандығы бөгет оолған, у „ юге де қосылуға
тын Өсерден өрбігендштен бір-бфін^:үю™ Д ^  Заны
да күқьіқтарьі жоқ, Р лағынет айтады,
коспайды, сондықтан Сырым осы зан больш түрпі.

1» * «

Л Т\ін етУЬлағынетННболсын саған, Эсер 
Дей Щ Ш Щ Ш т Щ ө сер * Тек зүлымдық өсер нөсер 
аулы! Эсер... Өсер... Не р. «скенде тек зар өсер, 
болып сенен. Сор есер, *Р Монологтін бүл

ф *  М р - Щ : ! 1 « • •* »  д<*лік к е л -түсында Сырым с, з дьшь ғ тістенген кегін
тіріп, іштегі суылдап кернеген ^лаумен) білдір-
уимеи (с, р дыбыстарин Ь Щ І ;  Аяулы ару 
се, осы монологті. Кегім, кегім іу ғ кегімді і . _
ардактарым! Х ^ е н Т а - н и я  м ^  ассоиансты
деп аяктаиды Мүнда енді ш  келген аллите-
жасайтын дыбыс үндерЫ Р Р ' ^ іру үШІН жұм-
рация Карагез деген аРна^ бастарында қайтала-
салған, ал а. а ^быстарынын ^ з  дегев
нуы өзгеше бір
адалдығын, сертін 
үқсайды.

айталык,үнді,
білдіруге «көмектесіп» түрранғв

Енді Абай өлендерінін

КІР“ „Л“аСиЫ ад ВНЕ
бойды алатын, жаксы ан мен тәтті күйге: жалпьі. үн
жарастығына кекіл койьш, мән бермеуі мүмкін 
«Көнілім әнді ұғады, жүрегім боиды жылытып»

емес. 
деп,
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әнді, музыканы ерекше атап, оған арнайы өлеңдер шы- 
ғаруы да тегін емес. - ^ - | § ,  | й і

Ұлы ақынның өлеқді, поэзияны тақырып еткен туын- 
дыларымен қатар, әнді (қазақтыц халықтық тілінде 
де, тіпті Абайдың өзі де әнді кейде «өлең» деп атайды), 
ән салуды сөз еткен шығармалары бар екенін білеміз, 
Әнге, яғни сазды өлеиге және жалпы поэзияға бір емес, 
алты туындысын арнағанын акын өзі де айтады: Білім- 
діден аяман создіц майын, Алты өлеңмен білдірдім ән- 
нің жайын. Дегенмен өлең тексінсіз ән айту болмайтын- 
дықтан, поэзияны да, сазды өнерді де «олең» деп қосып 
жібергені сияқты, «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» деп 
басталатын шығармасын акын «туғанда дүние есігін 
ашатын», яғни «бала туса, шілдехана күзетіп айтыла- 
тын», адам денесі жер қойнына кіргенде дауысталатын 
жоқтау олең сияқты сазды өлең, ән-өлен, ән салу тура
лы бастап, поэзияға, оның қоғам оміріндегі орнына, озі- 
не дейінгі кейбір ақындарға деген козқарасымен аяктай- 
ды. Демек, Абай поэзияны да ән сияқты музыкамен, үн 
сазымен қабысып шыққан дүние деп біледі. Ақын таны- 
мында ән (музыка) — көңілдің көлецкесі, ән аркылы 
көңіл құсы шартарапқа күйқылжиды, ән ұйыктап ж ат 
кан жүректі тербеп оятады, сондықтан жақсы әнді «ой 
көзімең» тыңдау керек. Сол сазды әнер — әнді есті де, 
есер де етіп танытатын немесе «күлақтан кіріп, бойды 
алатын» әуенімен қатар, созі — поэзия екенін ойшыл 
Абай жақсы біледі. Қүр біліп коймайды. Поэзиянын 
әнмен ғана емес, сөзбен айтылғанда, не окығанда қүлақ- 
қа жағымды, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиюін талап 
етеді. Ол үшін олеңнің сөздері бір-бірімен үндесіп, әуен- 
десіп, «сынғырлап» тұруы қажет.

Әрине, ондай әуенді әуелі ы р ғ а к, о л ш е м, ұ й- 
қ а с деген өлең шарттарының өзі туғызады, бұлар 
болмаса өлең де шықпаған болар еді. Сонымен қатар 
поэзия үнділіктін, саздылықтың, музыкалылыктың озге 
де амалдарын іздейді. Ол амалдардың бірі, жоғарыда 
айтылғандай, ды-быс үндесуін көрсететін аллитерация 
мен ассонанс болса, енді бірі — создердің, тұлғалардын 
қ а й т а л  а у л а р ы  арқылы үндестік 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. Бүлардан баска ішкі ұйқас дегендер 
өзге де стильдік қызметтерімен қатар фоникалық қыз- 
метті атқарады, яғни үн жарасымын туғызады. Осынын 
барлығын үлы Абай теория жүзінде оқып білмесе де
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Ш  ( вкои), ОИЫН «ВДД и .̂  . іне мүмкіндік берген. Сон-
дыктаНТаАбайда аллитерациямён де ассонавспен де кел- 
грн өлен жолдарын жиі кездестіреміз.

көбінесе ^ а т Гр ^кел г е еөздерді ң^басқы *д ы б ыс -
түрлерін көбінесе қ  р іздестіреді. Ал шындығын- 
тарынын біркелкі б у катао түрған жолдарын-
да өленнін бір Н  б ^ н д а  емес' ен
да жүмсалған еөздврдін тек қ  б- ілігі де ассо-
бойында кездесетін_ д ЛЬІҚ қүбылыс түзейді. Мы-
иаиетык, немесе сұмдыкпен еп берем деп,
салы, Абаидын. ьұм сүр:к, л  деп __ деген өлен
С,ЙеРаоындаЫк к  Гдауы ссы знмен келген аллитерация 
Ж м і  V  V  е  дауыстыларымен берілген ассонанс та орын
емес, Ұ,Ү, „ У  Күндіз күлкін бұзылды, түнде ұ 
алып түр. немесе. * * д ІЯ Килкін деген алли-

^ л д ы н  айталуы, я^нн^кулак^а^ктиетін^үні^кү^ндүа

зя&ада іі*| біркелкілігін сак'
тап жасалғанын көреміз. йппып

Сірә, Абай * Й Ыосындай ды-
«төгіліп» немесе ««ялдырап» түрат ү | і -  ^
быстар гармониясына баил сол өЛенді окығанда
рия жузінде біліп *атнағаньшен соа к 
не д^уыстап айтқанда, я болмаса күлакпе
бейне бір музыкалык дүние тындағандаи эсер

Абайдын кейбір әлёндер| ^ в |М § р -  кемді күнге
ция мен ассонанс.І Щ И В Н  өленінін көп тармактары 
бозбалалык» деп басталат киелік, жүр
аллитерациямен ^ „ % ‘амалык... салынба
баралык... күлкіні онша күил<еп У жалынышты
қылсан дагы “ “ ^ « а Р ™ КассЗ “ ы жолдар да бар: 
жалтан көздік... Бүл өленд айтеүій аксақалдар
узілмес үмітпенен бос Т Л о о Ғаны « і  бар№К... еһе- 
айтпады деп— уаиым Р елтіг>іл ген мысалдар- 
еһеге елірме. ^ б а л а л а р  , Щ № Щ Ж Ж &  үде.
дағы аллитерация мен ассонанст  ^  \
сінен шыккан. ^ * ігя>кртінө де

I  Сондай-ак Абай дыбыс үнділ.гш образ кажет.не Д
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жаратады. Әсіресе мұндайда акын аллитерацияға кұ- 
рылған анафораға жиі жүгінеді. Мысалы: I

Самородный сары алтын,
Саудасыз берсең, алмайды
Саудыраған жезіне. ^
Саудырсыз сары қамқаны 
Садаға кеткір сұрайды
Самарқанның бөзін е— 1

деген өлең тармактарында олардын бастамасы са—сау— 
сам деген буындардан тұрған сөздермен келуі образ 
үдесінен шығып түр. «Патша күдай, сыйындым» деп 
басталатын бұл шағын өленнің идеясы — акын сөзінін 
қүнын білмейтіндерге сын айту. Ал ақын сөзі (өлеңі, 
творчествосы) — ол алтын, жай алтын емес, таза алтын, 
мүндағы сары сөзі парсыша «қоспасы жоқ, таза» деген 
сөз, демек, қоспасыз таза алтын саналатын өлең сөздін 
бүл бағасын одан сайын көтеріп айту үшін енді орыс- 
тың самородный сөзін келтіріп, ақын екі қоянды бір ок* 
пен атып алып отыр: самородный және сары деген екі 
шет тілдік сөзді қатар келтіріп, олардың эпитеттік әсе- 
рін күшейтсе, «құдай оңдағанда» екеуі де аллитерация 
жасайтын бір дыбыстан басталатын сөз болып, өлен жо- 
лынын үнін ғана келтіріп тұрған жок, сонымен қатар 
самородный сары алтын болып бағаланып тұрған поэ- 
зияға ой екпінін түсіріп, оған окырман назарын аудар- 
ған. Саудырсыз сары қамқа  деген де дәл осы іспеттес: 
бұл жердегі сары — қазақтың түсті білдіретін өз сөзі, 
саудырсыз (саудырамайтын, яғни үлбіреп тұрған) да 
қамқа сияқты матаның жақсы белгісін білдіреді. Мұн- 
да аллитерациялы екі сөз қатар келіп, әрі образды кү- 
шейтіп, әрі сөздердің бір үнділігімен олардың эвфония- 
лык гармониясын келтіріп тұр.

Абайда аллитерацияға құрылған дыбыстық анафора 
едәуір мол қолданылған. Бүған мысал болатын үлгінің 
бірі — кайтыс болған сүйікті інісі Оспандьі есіне алып 
жазған 16 жолдык өлеці. Бұл — жоктау өлең емес, 
портрет өлең, Оспанныц адамгершілік портреті. 16 жол 
өлең түгелімен ж дыбысынан басталатын сөздердің жол 
басында келтірілуімен күрылған:

Жайнаған туын жыгылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай.
Жасаулы жаудан бұрылмай,
Ж ау жүрек жомарт қүбылмай,
Жақсы өмірің бұзылмай,
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Ж ас куатын тозылмаи, 
Жалын журек суынбаи,
Жан біткеннен түнілмеи, 
Жағалай жайлау дәулетін
Жасыл шөбі куармаи, 
Жаркырап жаткан өзенін 
Жайдак тартып суалмай, _ 
Жайдары жүзін жабылмаи, 
Жайдактап кашып сабылмаи 
Жан біткенге жалыноаи,
Жаксы еліпсін, япырмаи.

Абай творчествосындағы орны
г _ ___ ...птшгяликБүл шағын өлен. т/„ пяТ1ЛЯпЫ мен грамматикалык

айрықша, көРкемядіКй„,!1Ұешкімде тіпті Абайдын өзінде 
кұрылымы жағынан өзг жеке.даралығы, ен алдымен,
аналогі жок дүние О а л литер ациялык анафора-
тұтас бір өленнін бастан-зякаллитер * ж-мен
ға кұрылғандығынан квршер, болса. тек
келетін аллитервциялык Ү’р алуьшан да байкалады:
басында емес, өн боиында жүрек жомарт кү-
жасканып жауға тьіғ н£ай ж айдары жүзін жа-
былмай... жалын *ҮР ^лең бір ғана тирада (шоғыр)
былмаи... Бүл 16 түпады Бүл да осы өленнінжәне бір ғана сөйлемнен түрадьі. ьү л  сштаксистік 
кайталанбас еРе^ ебЛ, у НЫЦКЫ) 1 басынкы компонент*
сирек кұрылым: 13; бағотывд , осы көркемдік
бар бір ғана күрмалас а д и л е м ^ ^  екеуі де бір ғана
және грамматикалы Р . побтретін беретій түтас
идеяны Ц  Оспаннын морг*льд ^  сРтиРЛЬДіК-көркемдеуіш
дүниеге айналдырып Т Абай^ирек °кездесетін шеберлік-
максатты
ке барған.

а н а ф о р а  м е н  э п и ф о р а

Анафоранын тек бір{ _  шумактык ана-
Абай жаксы колданған.Олардь « Р  немеСе шо-
фора болса, оны бір создін,
ғыр сиякты өзге й Рмн5ң қайталап келуі көрсе-
кейде бір фраза не бір сө айтылмак идеяны кү-
теді. Шумактык анафора өленде көиілім»
шейте түседі. Мысалы «Сап сап. көшл сезімді
деп басталатын еленінде ҮР айтылған болса,
акылға жендірпі. теженк р > көнілім» дегенді осы
оны акын «сап, сап, көнілім, ,



өледнің әр бөлігінің басында қайталап келтіру арқылы 
нығайта түседі. Екіншіден, анафоралы құрылымы осын- 
дағы бес үлкен шоғырды бір өлең етіп ұйымдасты- 
рып тұр. | :-'4 , ^, -7

Тілдік-композициялық келбеті ерекше болып келген 
бұл өлеңде оны түтастық етіп «цементтеуші» және бір 
амал бар, ол — өлеңнің сұраулы сөйлемдермен келуі. 
Ақын сұрау аркылы сабырлыкка шакырады:

Сап, сап, көнілім, сап, көңілім!
Саяламай, сай таппай,
Не күн туды баш ң а  
Күні-түні жай таппай?
Сен жайыңа жүргенмен,
Кыз өле ме бай таппай?
Тун кезгенің мақул ма,
Жан-жағыңа жалтақтай?
Өлермін деп жүрмісің,
Мұнан басқа жан таппай?

Өлеңнің барлық шоғыры осы іспеттес. Қыскасы,
«Ж а й жүрсең де кыз кумай, Сені біреу қарғай ма? Қыз
іздесең, калыц бер, Мұным ақыл болмай ма?» деген
сияқты сұрауларды «жаудырып келіп», лирикалык
кейіпкер «сап, сап, көнілім, сап, көңілімЬ деп өзіне өзі 
акыл айтады. ' : Ц

ПІумактық анафоралы өлеңнің тағы бірі — «Мен 
көрдім үзын кайың құлағанын» деп басталатын аудар- 
ма өлені. Мұнда «мен көрдім» деген сөздер әр шумак- 
тың басында келіп, анафора болып түр.

Грамматикалык анафора біркелкі морфологиялық 
тұлғалардан немесе синтаксистік күрылымдардан бас
талатын жолдар болып келеді. Мысалы:

Барып келсе, Ертістің суын татып,
Беріп келсе, бір арыз бұтыгі-шатып.,.

Ғылым таппай мактанба,
Орын таппай баптанба..,
Бес нәрседен кашық бол.
Вес нәрсеге асык бол...

Абай өлеңдерінің катар түскен мына тармактары да
грамматикалык тұлғалары біркелкі параллельден бас
та лады:

Бір-ақ секіріп шығам деп,
Бір-ақ қарғып  түсем деп...
Бір сәз  үшін ж ау болып,
Бір күн үшін дос болып...
Кун жауғанда койныцда,



/Сук аиіықта. мойнында...
Т у ғы зға н  ата-ана жок, 
Т у ғы за р л ы қ  бала жок...

Бүларда тармак басындағы сөздер морфологиялық құ 
« м и  ^яғы нан біокелкі түлғалармен келген.

Р Келесі сәттерде Абай бір Ц і  /р  түрлі септікте кел
тіріп, лексикалык анафора жасайды..

Әркімді заман сүйремек,
З а м а нд ы  қай жан билемек.
З а м а н ға  жаман күйлемек, 
За м а на  оны илемек...

зіміне эсер ететін -н :н әсеплі болуына қыз- 
форалы өлен жолдары өлең үнін н Р ___ „ ,„ а, ОЛр
^  ш - -  өлендімет етуімен ° " ' - . . р и ; ™ РН ад?м жадына«сылдырап тұрған келісш», эдем,  ̂ әуен адам ж д
өзінен өзі қүйылып, жатталып қалады_

«прн жплдаоынын сонында қаиталап келеип щ

=Н ІГІ” ЕІ,Е' Ш
Эпифоранын ен бір карапайым түрі ө^ нү*қаска

ЩШІі
Ш Ш і і і
жолы Ұв ™ "Ч.'з дегеи сөзге аянталып отырадьк

Айналасын жер тұтқан
Айды батпас дем еңіз.
Айнала ішсе таусылмас
Көл суалмас дем еңіз. 
Кұрсағы қүшақ байлардан 
Дәулет таймас демеңіз...
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Әрі қарай бұл 23 жолдык толғаудың тағы 15 жолын 
демеқіз сөзі аяктап тұрады. Ал «Ай не болар күннен 
соң» деп басталатын толғауы соң деген шылауды эпи
фора етіп алады, «Бірінші тілек тілеңіз» деген толғауы 
тілеңіз сөзін тармақ соңына жиі шығарады. Өзге тол- 
ғауларының бірінде не пайда тіркесі (Көкте бұлт сөгілсе, 
көктеп болмас, не пайда? Көкіректен жан шықса, К,ай- 
тып келмес не пайда?..), екіншісінде немене сөзі (Алыс- 
тан қызыл көрінсе, Манат емей, немене? Көтеріліп 
ұшқан соң, Қанат емей, немене...), үшіншісінде өлгені 
сөзі (Асқар таудың өлгені — Басын мұнар шалғаны. 
Көктегі бұлттың өлгені — Аса алмай таудан қалғаны...) 
тармақ сондарында қайталап келіп, эпифоралық көрініс
береді.

Эпифоралық кұрылым — XVIII ғасырдағы Бұқарда 
ғана емес, одан бұрынғы жырауларда да өнімді тәсіл 
болғаны байқалады. Айталық, Қазтуған жырауда (XV ғ.) 
жүрт, деп жер сөздерінің өлең жолдарындағы сөйлемді 
аяқтап тұруын көрсетуге болады:

Белгілі биік көк сецгір 
Басынан қарға үшырмас,
Ер карауыл қарар деп,
Алыстан қара шалар деп...
Сусыным қанға қанар деп...
Ж амандар мазақ кылар деп...

Асанқайғыда да (XV ғ.) деп, ғарып сөздері, Доспам- 
бетте (XVI ғ.) өкінбес, күн қайда, өкінбен. сөздері өлең 
жолдарын аяктауда кайталанып тұрады: Тоғай, тоғай, 
тоғай су, Тоғай қондым — өкінбен... Топ бастадым — 
өкінбен... Дұспан аттым — өкінбен... Ару сүйдім — 
өкінбен... Шаһид кештім — өкінбен...

Ж ыраулар мектебін ақындар мектебіне үластырушы 
Махамбетте де (XIX ғасырдың I жартысы) эпифоралы 
өлеңдер едәуір. Оларда ер (мінкен ер, неткен ер, өткен 
ер, жеткен ер), күн сөзі (Мүнар да, мүнар, мүнар күн, 
Бұлттан шыккан шүбар күн... шөккен. күн... бакыт тай- 
ған күн...), күн қайда тіркесі, соң, үшін шылаулары, жоқ, 
бар сияқты сөздер елең тармақтарының соңында сан рет 
кайталап келіп, эпифоралы күрылымдар жасаған.

Сірә, эпифора тәсілін казактың дидактикалык тол- 
ғаулар жанрыньщ тілдік-көркеңдік құралынын бірі деп 
санауға болады. Эпифоралы өлен жолдары үлгі-өсиет 
айтатын дидактикалык констатация не тұжырым болып
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табылады да, олар күрылымы жағынан бір тектес сөи-
лем-параллельдерді құраиды.

Қүлпырып тұрған бәйшешек 
Қурай болар солған соң.
Хандар киген камка тон 
Шүберек болар тоэған соң.
Енсесі биік кен сарай 
Мортык болар бүлген соң.~

Міне, бір-бір

° СЫЛІ™ е н Кк ^ г е н  с^дерм ен  аяқтап, өзара ұйқасгыра- 
шылауымен келген _бір-бір шындықтын баяны. Бір-
ды. Демек, әр жұи пяпРалПель баяндауларды бір тол- 
келкі етіп үсынылған р • из„  — соқ шылаулы

Щ Ш  тПэ1 ° РдеуТгеКбГлмайды. 0 ,,ы р т г і«  д а р ^ к а -
зақ поэзиясынын каи кезеш д , Ч Ж азба ПОЭзия-

Жа3ба„ Г „ а " ДсТо)» Т о ғ а Р"ыда™«ай ж анрлнк белгі болу- да эпифора, сір , Р көздеп қолданылатын■ И И ! 191' ЖЫЛЫ <<Жа'тыр» деген өленін жазды. Текст.
Баска жүрт аспан кекке асып жатыр.
Кілтін өнер-білім ашып жатыр.
Біпі — ай, бірі — жүлдыз, бірі — күн ооп
Жалтырап көктен нүрын шашып жатыр.
Таласып өнер-білім алып жатыр,
Күнбе-күн алға карай барып жатыр.
От жегіп, көкте үшып, суда жүзіп,
Тәнірінін рахметіне қанып жатыр.
Ойламай біздің казак текке оісатыр,
Біо іске жанаса алмай шетте жатыр.

деп басталады да, эрі карай кааактын «жаткан күйж ,
суреттейді:

Байларыи, мынды айдаған 
I * Бар малын болыстык&а сарқьдеі

Барымта, үрыс-керіс кіс. өлтфю
ішінае соолы казак қалқып жатыр...
Д ау жанжал ел арасы толып жатыр.
Дін десе бар тілі де қүрып жатыр.

I  Қешегі шешек жарған казак гү



Сарғайып, бір су тимей солып жатыр.
Мінекей, казақ еолай бітіп жатыр, |
Қүннен күн артқа қарай кетіп жатыр.
Сезінбей өз өлгенін өзінікін 
Аты өшкір окығандар нетіп жатыр

(«Айкагі», 1911, № 2. 14— 15 беттер)

Қьісқасы, өлеңнің идеясы қазақ халқының қарасы 
бар, төресі бар, караңғысы бар, көзі ашық оқығандары 
бар іс-әрекетсіз, к.ам-харекетсіз тегіс «жатқанын» айту 
екенін 3-шумақ ашып көрсетеді. Тоғыз шумақтан тура- 
тын бұл өлеңнің (біз онын алты шумағын ғана беріп 
отырмыз) сегіз шумағында жатыр сөзі көмекші етістік 
болып келсе, 3-шумақта негізгі етістік болып жүм- 
салған: / |

Ойламай біздін казак текке жатыр,
Бір іске жанаса алмай шетте жатыр...

Ж азба  поэзияда тұтас өлеңнің бұлайша бір сөзді 
эпифора етіп келтіруі — сирек құбылыс. Дегенмен бір- 
неше жолды қамтитын эпифоралы өлен кұрылымдары 
кім-кімнен де табылады. Мысалы, Абай бұл тәсілмен 
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» деп бас
талатын олецін 2-шумағынан бастап 10-шумағына дейін 
деп сөзінін қайталап отыруымен жазған:

Бай алады кезінде квп берем деп,
Жетпей тұрған жеріңде тек берем деп.
Би мен болыс алады күшін сатып,
Мен қазақтан кегіңді әперем деп...

щ

Әрі қарайғы жеті шумақ осылайша түзілген. Дегенмен 
Абайда эпифоралы өлең қүрылысы өте аз. Ж оғарыда 
көрсетілгеннен басқа тағы екі-үш өленін атауға болады: 
«Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма» деген үш шумақ 
шағын өлеңі бар ма сөзінің эпифора болып келуімен 
құрылған. «Туғызған ата-ана жоқ» деп басталатын 
өлеңінде жоқ сөзінін тармак соңында қайталап келуі 
арқылы эпифора жасалған, «Қелдіқ талай жерге енді» 
деген оленінде енді сөзі эпифоралық қызметте.

ТҮБІРЛЁС СӨЗДЕР

Өлен тілінің үн сазына қатысы бар тағы бір тілдік
көріністі талдау кажет. Ол жайында қазақ  өлең тео-
риясында немесе лингвостилистикасында мүлде сөз бол-
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г й ^ Я в О Д І Н  өленнің б 1р 
ан емес. Ол — 7 Ү Мысалы Абайда: Шыға ойламай,(олында келт.р.лу. Мьгсаль. д м  жольшда шы„.
шғандап қьиіық # . жэне шыгандау деген
убірінен өрбіген шыға^ (оилау) ^

«  * Ш  К а" Г р  орылар мезгіл ж е т т і - дегенінғакка ерме... Орақ ор ^  Р 6олып келгея түбірлес
«олдарда да есш  мен е ; ек бір жолында
« д е р  катар а ^ н Г а  да™ бірлес  сездер кол-

м ы с а л ы ;  

т Т у ғы зға н  а т а -а н а  жок.,
I  Туғы зарлы қ, б а л а  жок.

Туы сқан-т уған  к ү р б ы л а с  
£ Қызығнмен жэне ж ок

деген терт жолдын алғашкы үшеуінде г ^ І е т і г і н е н  ер-

біген төрт сөз ШОҒЬІР ^ ™ н есөздер грамматикалық жа- 
«Түбірлес» деп таньшған МысаЛы, Сүйер

ғынан даусыз / ^ ы к  болып ^  ң жолдағьІ Сүйер,
ж ансы п,сүикімді бет б е р е м ,етістігі- Сол сияқты
суйкімді сөздерінін тү р Пгеті лген сөздердін морфо-
мына өлен ж0Л жа ғ ынан түбірлес екендігі даусыз:логиялық қүрылымы жағынан ү Ғ қ арКіылдап қар-
Ку тілмен қулық  сауған заны жанжаЛсыз бола™ калмас арт жағынан .. К ү а . / з ^ а  ж  ^  ?
алмай жүр... шалықтип - - - - - -  қызықпа,
на а « а д ь «  Ь Ш ала
оңғаққа ерме... Сүисі болмай ма бастауға...
ылай оимен түнығыңды... °  Шарықтап,
Күлдіргіштеу, күлкш іл ,  қалжыңға үста... н
шар тараптан кө«іл СӨЗдердін түбірлестігі түл-

Дыбыстық қүрамы Д ғаньімен мағыналық жағы- 
ғалық жағынан күмәнді бол • |ктен бүларды да
нан бір-біріне өте ж ақы » ^ ле̂ ^ а болаіы. Мыса-
түбірлес сөздердін ^ т арь д Р қыздырмалап деген 
лы, қызды аитсам, ^ ізьіҚты аитс ' дырмалау> бірақ
жолда үш сөз әуенде<с. Қ ,, қ  ' логтер ДӘЛелдемесе, 
үшеуінін де түбірі қыэ деп ИЬ1Н дегенмен
карапайым 1 Ш | й Ш І І 4 вірі 6ІР
соңғы қызық пен қыз<дыр д есфік болмасан —
екендігі айқын. Сол сніяқ . ^  жағынан СИНоним*
дегендегі алгашкы екі сөздін плаодын түбірлес
дер екендігін, мамандар үшш тш «  « а р д ы *  т £  £ МНі 
екендігіи дәлелдеу де кнын болмас. Осы катарга.

ш л т
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кағып елбірер, Ёліртіп көзді аспанға — деген жолдар- 
дағы елең, елбіреу, еліру  сөздерінін түбірлестігі фоне- 
тика-морфологиялық тұрғыдан этимология жасап тап- 
пасақ, Сырт көзге бірден бүлардыц түбірі ел  деп айту 
қиын. Б ірақ  бүл жерде ақын түбірлес сөздерді келтіру 
арқылы елең қағу  тіркесіне елбіреу  сөзін жалғастырып, 
бір жағынан, жаңа тіркес жасап тұрса, (бұл — айтпақ 
ойына қажет сұраныс), екіншіден, елең қағу  әрекетін 
елбіреу-длп амалы етіп ұсынып, соцғы сөздің эмоция- 
лы к әсерін күшейтіп тұр. Мағынасы жағынан бүл сөз- 
дермен түбірлес-ау деп табылатын еліру  сөзін өлецнің 
қатар тұрған келесі тармағында келтіру — образдың 
экспрессиясын, яғни «елең қағып, елбіреп  барып елір- 
ген» деген образдық экспрессиялық бояуын қалыңдата 
түскен. Демек, мұндай «фоникалық оркестровка» («өлең 
үнін үйлестіру») айналып келгенде поэтикалык жүк ар- 
қалап тұр екен. Абайдыц ақындық күдіреті де осында. 
Өйткені егер фоникалық оркестровканы Марина Ц ве
таева сияқты орыс ақыны саналы түрде, яғни қыр-сы- 
рын біліп, әдейі қолданса (тіпті ^кейбіреулерін 
қолдануда қандай образды көздегенін қойын дәптеріне 
жазған сәттері де бар екен), мүны ол әдебиет тарихын 
өте жақсы білгендіктен, ана тілінің де, шет тілдердің де 
орта ғасырлардағы поэзия әлемінің барлық тәртіп-ере- 
желерін оқып білгендіктен деп табамыз. Ал Абай^бұл 
теорияларды оқыған да емес, алдында — өзіне дейінгі 
қ азақ  поэзиясында — үлгі-калып болған да емес, Абай
дын бұл тұстағы шеберлік өрнегі — әсемдік интуиция- 
сының жемісі.

Таза лингвистикалық түрғыдан талдағанда түбірлес 
болу-болмауы күмәнді сөздердін өзін Абай «түбірлес» 
етіп қояды. Мысалы, Ашуың  — ашыған. у, ойыц кер- 
мөк — дегенінде адам мінезін білдіретін ашу  сөзін етіс- 
тік ашу («сүттін, сорпаныц ашып кетуі») сөзімен үш- 
тастырады: мінездегі «ашу» да бұзылған, «ашып» кет- 
кен нәрсе деп теңеп тұр. Демек, ақын бұл жерде сөздің 
дыбыстық ұқсастығынан мағына жақындығын жасап, 
п а р а н и м и к а л ы қ  а т т р а к ц и я  кұбылысын дү- 
ниеге келтіріп түр, бұған ассонанс та көмектескен деуге 
болады.

Назар аударатын жайттын бірі — Абайда түбірлес 
тұлғаларды қолдануда т а в т о л о г и я л ы қ  қ ү р ы -  
л ы м д а р д ы ң  сирек кездесетіндігі. Мысалы, қазақ
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пл катцесетін ойлйу, тілбк тіліУі
лыи-жыраулариида м а л  и Абайда кемдс кемл1*" 7 г * л«вити т а ВТО ЛОГ и и* і в и --- — .
Щ  М  Й т ке и де де түбірлес свздерд

Эрине, Абай •.«**» «  шығармаған. А**й*га кереп
•атарыиаи А*үрылыми емес. үндес, эуендес
•ЗД1Н морфологиялык күр ^  кердсң, бір керш,
дел етіи сөздерд:1Н * _  дссе, дыбысгалуы жагы-
4(.ак.пайды ма»ан с , Р  керім сөздерін мағыналары  
пан үндес *еРе*аУ‘ *с' '\ № Ц\ киюластырған. Немесе: 
жағьшаи синоннмдес етіп. Д ме „ сай сөздерш
Саяламай, сай таплс^ \  ж̂ ҒЫнан бір түбірден өрбіте 
морфологи ял и к. **Р»*“  1К| ^ с е ы е Ь * 5 т  аптабыми
« И 9МК та. ж е л д т  ет\нен нем ______  ГАчпрпш де«лмагак та. ЖФЛДт в п и т  -трп:\злмасак. т , болатывдықтан, б ү л свздерд
саял аи ты и  жер сай  а л  ы к  Түбірлест«р
к о н т е к с т і к  н е м е с е • і;1 сарылды кезш
карауға болады. ор мағыналврынын д;

семантика

г*свз

^ ---- -- . * ^ ірппін мағыналтргімтпегі көрсстілген еөз^ердт  і-
гикалык уәжі (мотивировками) 'Бү,иі. Й с-отк.р г
компоненттер ка™ р“ нам0™ГИЯҒРа» сүйенген я болмас^
» ы н  магыналык жакиндыкка үласі
дыбыстык. Үк«састы^ “  с , , , амалды ғылымда п а р ітырған деп қарау керек. Ьұд амалд дбаЙ> С1___
н и м и к а л н  к  а т т р а  ыктан 01 сөздердін фо*
жок, л и п г в и . = ^ - ^ сын - (түП,Те Рк ітн )
нетика-морфологиялык Ш,- Ынч жағынан жакын-
іздемейді, үні ұқсас сезд Р _ КӨТеріп ауырған жан —
дастырады. Мысалы, У Р _ у  етгістігі бір түбірден
дегенінде ауыр с ы н е с ш і ю  Ч £ І осы контексте
өрбіген мағыналас Р жағыНан жакындастыруға
оларды бір-біріне с лтған д ы ктан , адамнын жаны
кнюы келіп тұр: ойы аУыР ^ П Г а ™ « „  ойы ауыр бо-
ауырады немесе жаны а іь р ган  * Дбайдан
лады деп үғынамыз Мүндаи мыса д і
едәуір мол келтіруге бо-?ады- б{ етістіктін екі түрлі 

Енді біркатар с̂ер болып танылады.
морфологиялык түлғад - „ өлмес... Тәнірі сактар 
Мысалы, Өлсе өлер та ^ендіре  алмай, сене алмай,

: ЫЬ... |Р  Щ жасыпм м г жая’әсте е'іежің
I біл ж і л і  »“  тб а;  * .« .  ':



қан т. т. Мұндайда түбір сөздің мағынасы жалпылық 
пен (айтса) нақтылықтың (айтсын) семантикалық оппо- 
зидиясы арқылы күшейтіледі. Абайда өлсе (әйтеуір 
жалпы өлетін болса) мен өлер  (нақты табиғат), өлмес 
(нақты адамзат) сөздері дәл осындай тұлғалар арқылы
мағыналық-грамматикалық оппозиция жасап барып,
өлу  деген етістік түбіріне ой екпінін аударып тұр. Ал 
көп ретте түбірлес етістіктердің қатар қолданылуы сол 
түбір сөз білдіріп тұрған идеяның мағынасын күшейте- 
тін стильдік қызмет атқарады. Мысалы: сендіре алмай, 
сене алмай... сүйсіне алмадым, сүймедім... I

Түбірлес сөздерді қатар келтіру амалы өлеңге ерек- 
ше саз береді, бірақ бұл тәсіл Абайға дейінгі қазақ  
поэзиясы тілінде сирек қолданылған. Онда да көбінесе 
сөз сөйлеу (Сөз сөйлесе жөн болып, Не десе де жара- 
саР Асанқайғы), той тойлау (Торы төбел ат мініп, 
Той тойлаған өкінбес — Доспамбет), тілек тілеу (Тілекті 
бірге тілеген Малымды достан аяман — Шалкиіз, Бі- 
рінші тілек тілеңіз — Бұқар), үйқы үйьщтау (Қайғысыз
ҮЩы ұйықтатқан ханым-ай! — Бұқар) сияқты есім, етіс- 
тік болып келетін түбірлестер мен бір сөздіц екі тұлғада 
қалыптасуынан пайда болған варианттардың қатар ке-
луі ғана кездеседі. Мысалы, Қазтуғанда: Қаһарланып, 
қарланып, Қайран ер қарт күреңге мінбей ме! — деге- 
ніиде арабтың қаһар  деген бір сөзі әрі түпнұсқаша 
(қаһарланып), әрі «қазақша» (қарланып)  қатар қолда- 
нылған. Бір етістіктің екі-үш түрлі тұлғада келіп қайта- 
лаулары да  ақын-жыраулар поэзиясынан көп болмаса 
да ұшырасып отырады: Айдын иіүйсең, тарлап іиуй. 
Ж ауға  кисең, берен ки  (Шалкиіз).

XVIII ғасыр ақын-жырауларынан сүзіп алғанда 
тапқандарымыз жоғарыда талдаған мысалдардан бас
ка: Ж арықшылар  ж оқ па екен, Ж армай  білте саларға 
(Доспамбет), Ж ебелей жебе жүгірген Ерлердің арғы-
мақтан щч малы болар ма? (Шалкиіз) тәрізді тағы екі-
үш ғана факт болды.

Қ азақ поэзиясының Абайдың алдындағы алыптары 
Махамбет пен Дулаттардың өзінде түбірлес сөздердің 
қатар қолданылуы дәл Абайдағыдай өнімді де әр қилы 
емес. Махамбеттегі: Қермиығым, кербезім, Керіскедей 
шандозым — деген жолдардыц алғашқы екі сөзі түбір- 
лес, бұлар екеуі қатар келіп, оларға аллитерация жа- 
саитын кер,ске  сөзі жалғасып, вте әдемі әуезді үн пайда 
болып тұр. Махамбет жырларында бұлардан басқа көз
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Ж ™  Ш Ш ' КҮШ  6олг*ида, толықсып т йМ Щ
сөрінім жер, кү«д*Р 4 ] «ылтык Толгап үстар кун

г  Т л  ЛГ/1 малы З К .  М Ы Л Т Ы І Ц  1 ' *  ‘
г о д ғ с ш & с То  м*на жеоде •түбірлее свэдерділ„ А д .  детей тертбес каиа жерле г  #р ы да 
'«тар колданылуы*«де<- д ү. |,0 !4. ж а,даи түрадты
лык тілшде калыптаскаи, н
тіркестердік колданыиуына жата сөздердін типтсрі

Ал Дулах ^ е|1 Ьшдыктас Лтамныи *>*-
к,0нған қоныс (Аыкаялау м Төрде еншегі
ган крнысы), қаинарім  * } геи вгк«м/)*«тен вткек-
о т ы р ғ а н  Т о л м р а ш ,  т  п ас  «Ү“ « о" . ы)і Б е ж іи
лея... Улы тшқен ^ У - -  ' Е з з6а , б . т а д . и  ■ 
, р д і  е р м т ш . . .  Ел <**•**"” £  Р ^  д> ха И;,қ тілі1ІДсп
деген сэттер » ■  Бұл*І>д “ * № ідан »ст .р .
:тереотиптермеи келгеи авто итексТІК қолдаиы-

Ал Абайда түб.рлес « э д е р д т  ылғаи екіяшіден. 
сы, біріншіден, »зг*“ € К1“  ; іншідеи< бүл — Абайдын
бүл а мал актпвтеигеч, ү йПНегіие) тон поэтикалык
идиостиліне (өз калам“ ” ’к „ рРетте тілдік немесе кон-
тәсілдін біріне анналг,,н Кегі р стнльдік
текстік түбірлес сөэдер обра. \ш ш  Р
кызмет атқарады. котдш ү айтылмак сөзді

Түбірлес сездерді катар ■ У __ д ы б ЬІ с т  ы к 
(ойды) әсерлі стетінж ат ІдЫ Мүнда ой екпіні сөздіК
к а й т а л а у  тәсіл.не *®т*г»гяін магынасымеи катар, 
түбіріие түсетіндіктен, сол ады Түбірлес сөз-
бейнелейтін образына І> У Р ^ теріпде және өлен 
дердік қаі^галвнуы көбіпесе р түбірлес сөздердін
жолдарында колданыладь. ^ > и т т  \  ^ зделеді екен:
катар колданылуында бірнеш йталань,п түрған
бірі -  жоғарыда кеэдеу. Мысалы,

;\аГ \ “ % ТвркеРГ і - Э" е т ^ а ,,ь ,я  м ү д |е н  де

шығады. өіеннін фоникалык (үндік, әуен-
Қорыта аитканда өлен и  ырғактық-мелоди-

дік) оркестровкасы о .^ ағ  ^  жәие дыбыстык
калык жағынан үжымдасуы Р дЫбыстык каи-
күрамы аркылы ^ ^ ^ ^ б о л ы п  келедь Абай бұл
с а л а д Г д а р т к е к ш е б е ? л ік  танытып, үлгі үсынтан.



Бір жағынан, өленнің фоникалық (әуендік, музыка- ' 
лық) кұрылымына өң беретін, екінші жағынан, өлең |  
құрастыруға (өлең инструментовкасына) қатысы бар 
ішкі ұйқас дегендер болады. Өлең жолындағы (бас жа- 
ғындағы) бір (кейде екі) сөз сол жолдың сонындағы | 
аяққы ұйқаспен үндес келсе, ол і ш к і ү й қ  а с болып 
танылады. Мысалы, Абайдыд: Қансонарда бүркітші 
шығады аңға  — деген өлең жолынын басындағы қан- I 
сонарда сөзі тармақ соңындағы шығады аңға  деген ұй- 1 
қаспен үндесіп тұр. -(ШШ I

Бұл типтегі ішкі үйқастар Абайда едәуір кездеседі: 11

Ер ісі ақылға ерм ек , бойды ж еқбек... [% I
Жігітті жұрт мақт аған, кыз ж ақтаған ... -уШ I
Кей кұрбы бүгін тату, ертең қату... Щ  I
Жолың тайғақ, аяғыц тартар м айм ақ... -Щ
Шыға ойлам ай ,  шығандап қылык қы лм ай ... '.щ  I
Сөзіңнің басы ырж аң, соңы қы лж аң... 1
Көңілсіз қ ұ л а қ , ойға ола қ ...  Ж  I
Мал сурап біреуді арбап , біреуді алдап ... ^  I
Алланың өзі д е  рас , сөзі де  р а с ... т. т. I

Бұлардың барлығында да ішкі ұйкастың негізгі жү- 
гі — сөздердің үн әуенінін. ұйқасып келіп, эсер ету, яғни 
өлең жолдарының жалпы эмоциялык үнін (бояуын, то- 
нын) күшейту. Сонымен катар ішкі үйқас жасап түрған 
сөздер дауыс ырғағымен (интонациямен) мағыналык 
бөліктерді бір-бірінен айырып, оларға ой екпінін түсі- 
руге көмектеседі: Щ

К о лы м д ы  д ө п  серм есем  /  өстер м е  едім...
Екі елер м е  /  бітімге жөн к е л е р  м е . . .—

дегендерде тік сызық қойылған жерде дауыс кідірісі 
(пауза) болады да, ішкі ұйқас жасап тұрған создер 
аяққы ұйқастағы создер арқылы өзіне назар аударта- 
ды. Демек, өленнің аяққы үйқастарымен үндес келетін 
ішкі ұйқастар екі түрлі жүк арқалайды: бірі — өлеңнің 
оқырман (тывдаушы, айтушы) сезіміне жақсы эсер 
ететін ойнақы үн-әуенін күшейтеді, екіншісі — тармақ 
бойындағы создердің сол жерде беретін мағынасына 
екпін түсіреді: оқу-білімге дер кезінде үмтылса («қо- 
лын дөп сермесе»), өкініш болар ма еді (тестер ме еді»), 
бұл жердегі ақын идеясының бастысы — оқу-білімге 
қолын мезгілінде созу («дөіі сермеу»). Екінші мысалда

ІШКІ ҰЙКАСТАР
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яегізгі I  иес>
“  коянды. Ұ6і?де ̂ Е Н Н Ь Щ

жолдарына дыбыс үн дш гш  берш э „азар
іГүщейтсе, екшипде», бояуый Ц В Й
аудартып, олардоіп.

ТаЯ“шкі үйкастыд екінші түрй е  - ^бф  ” р“ а̂ ы° “ йдат
I  сөздердін өзара « №  « Ш ®
көомей, дәулет жок... Ашак/ П ’ п ала алмай ж ү р -  ІШКІ 
ланаш... Колдан б ер п . і кездеспейді. Мүнда 
үйкастын бүл түрі де АДа'**а шелері ұйкасып келедь
көбінесе сөилемн1нп? Рйкастыруда ақыи грамматикалық
Бірыцғай «Үш=леРд ' ^ “ нн д е  пайдаланады. Мысалы.
түлғалардын біркелкіліпн де В *  г ^ г . ы з .  ар-
_* _ _ пчиымас.Кажымас кайта айнымас, каиРа кайран жұртым... ЙГ“ іишек... калын ^  Ерте олн-
Г г Ж ж е Г а і а У м . . .  Өзі * * « .  »

- ^  ^  А ■
V

жұрт кор етті...
" Б ір ы н ғ а й І  Щі ; : ; 1 і шкі  ұйкаска

зеологизм болып келет н р қатысТы болады,
жұмсалуы кеиде өл қ  үйқас үдесінен шығару
яғни сол өленд; өл“ емм" ' “ е“  ^ “ „іге бөліп жібереді.„ а ^ а т ы н е н  6,р ы и а „  мүше РД ^  ^  _  дег

'Щ; (п р о зад -ы )  күрыдысыа1 а,«

^ ^ ^ “ з + Т б у н а к т ^ л ш е м м е н  келген өлен тарма- 
буынды 4 +  ж ара деген төрт буынды бу
ры үшш қаны қара жаш> £  к Өлең кұрылы-
нақтар 1-және 3-б ^ ы ^ о р н а л а  У кө Д ездеседі; Сыртқа
мынын бұл жүиесі А Арын сатқан мал үшін
ямсы„ келед.. ш ~  “ “ ^ рысЛьрЫНи м „ а „  укі... 0 « 3 а
антұрғаннын Аитқан Ғчдін басы қаңғырсын, ер-
оны алдайды, мүнда МҰН“ -  ?. маржан... Күндіэ
Ж  Квңлі... Біреу астьщ алады, етеді>
кулкің  бүзылды, 7 „«йіож алш ыда бейіл де жок...
б,р И  Я Н  п З е Г ь д е р  бояып келетіи бі-

Көбінесе үиқасты паРа‘ * р ыП 0лардьщ орна-
рыңғай мүшелерді а,|,алар үйқаетын тек әуендік
ласу тәртібіи бүзған с^ ы Г н  міядайда екіғе бөлія- 
қызметі көзделмеиді, ен а д жағынан оқшаула-
ген бірынғай мүшелер даУ Р шы\ цазарын аударта- 
нып, өздеріне оқырман (тындаушы) на^ н
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ды. Мысалы, қаны қара бір жанмын, жаны жара деген- 
де ақынның негізгі айтпағы — әйтеуір «бір жан» екендігі 
емес, «қаны қара, жаны жара» екендігі. Мұнда ұйқасқа 
алынған жаны жара сөздеріне логикалық екпін түсіп 
тұр, ал ол екпінді үндесіп, үйлесіп келетін қаны қара 
деген параллель сыңарының ішкі үйқас қүрап, бір тар- 
мақта айтылуы тіпті күшейте түседі. Йш

Әрине, үйқасты бірыңғай мүшелер болып келетін 
параллельдерді қатар келтірген тармақтар да аз емес, 
олар да ішкі ұйқас құбылысын көрсетеді. Ішкі ұйқас- 
тың бүл аталған екі түрі Абайда көбінесе онын 11 буын
ды шумақты өлеңдерінде жиі кездеседі. Көңілсіз қүлақ, 
оиға олақ  деген сияқты бірен-саран 7— 8 буынды өлең 
жолдарынан да ішкі үйқасты таба аламыз. Көбінесе екі 
сөзден құралып параллель фразеологизмдер қатарын 
түзеитін бірыңғай мүшелерді 11 буынды өленде екіге 
бөліп жіберудің алғашқы үлгілерін Ж а н а қ  ақыннан 
кездестіреміз: Артың ашық болғанмен, алдың түйық 
Береке көктен деген, жылдан жылыс... Күндіз болса 
түстеніп, түнде қонақ. Б ірақ Ж анақта  мұндай қүры- 
лымды өлең жолдары көп емес және бұл параллельдер 
(бірыңғаи мүшелер) ұйқасты емес, сондықтан Абайда- 
ғыдаи ішкі үйқас құбылысын танытпайды. Бүл ретте
Абаи ішкі үйқастың тілдік жана механизмін түңғыш 
үсынушы, із кесуші пионер ақын.

Ішкі үйқастың үшінші түріне тармақаралык, яғнп
к а т т а у л ы  ү и қ а с т а р  (орысша двойная рифмов
ка) жатады. Олар қатар келген тармақтарда әрі аяққы
үиқас әрі тармақ ішіндегі үйқас болып келеді. Мыса- 
лы, Аоаида: і

Ғылым таппай мақтанба, 
Орын таппай баптанба —

деген жолдардағы қаттаулы ұйқастарды ғьиы м  тап- 
паи~ оры н таппай және м ақт анба-баптанба деген сөз-
дер жасап түр. Ішкі үйқастың бүл түрі де Абайда аз

Жат айбынар ісі жоқ,
Ж а у  айдынар күші жоқ... 
Адам бол  — бай тап... 
Адам бол — мал тап... 
К,ызығы кеткен ел бағып, 
Қисыны кеткен сөз бағып...
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Қаттаулы үйкастар Абайдын влшемі ыр^ағы, ұйадс 
су рет і және композициялық қүр’ ЯСң Нда бүрын жок
тектоникасы жағынан қ а з а К . иі қ0лданылған:
жана түрде жазылған өлендерінде жиі к

Бетті бастым,
Қатты састым,
Тұра қаштым жалма-жан...
А йтты — көндім,
Алды  — бердім 
Үкі тщтық,
Күлкі Шщттщ .

Жоқ немеге сүиініп...
Сырласа алмай,
Сөз аша алмай 
Толды қайғы кеудеге...
Ел де жаман,
Ер де жаман —

Андығаны өз елі...
Жасы қүрбы,
Жаны түрғы , . .

Дос па деген кісіні...
Бейілі шикі,
Ақылы күйкі

Осы жүрт па тапканын...

Бүндай күрылым — қаттаулы үйқастармен ®лен
жолдары «Сегізаяқта» да бар. Мұидағы^ ішкі үикасқа
иятысатын сөздер дыбыстык жағынан таза ү К р 
емес морфологиялык түлғалары жағынан параллель

ЩЖ Я
д а  сондай. Бүл елен -  Абайдын комнозициялык, син-ЯРШИШ! ЩіИНКаВ
«сегізаяқтарыиын» бірше ж а т а д .  ішінеи
2 ®  параллель-

дер кұрайды.

Алыстан сермеп,

еКТеЩ ыыырмп  бойға жайылған

деген үш тармактын^алдьпіғы ^еікеу^ түлғала”У“ Са!^гөр- 

тГншГбесіншГтармак.тар Да дәл сондай параллельдер.



Киуадан шауып,
Кисынын тауып... Й Я

Тағыны жетіп қайырған. щ и

Демек, 6 тарм ақ  үш-үштен бөлініп, тағы да парал
лель қатарын түзейді. Ал параллельдер грамматикалык- 
мағыналық ұқсастықтарды талап ететіні мәлім. Бұл 
ұқсастықтың бір түрі — дыбыстық үндестік болғандық- 
тан, олар көбінесе ішкі үйқастарды дүниеге келтіреді.

Ішкі ұйқас құбылысына кеңірек қарайтын болсак., 
оны өлеңнің композициялық кұрылымымен байланыс- 
тыра сөз ету керек болады. Айталық, «Ата-анаға көз 
куаныш» өлеңін бүл күнде графика жүзінде (жазуда) 
жеті тармақты олең етіп беріп жүрміз: : ;

Ата-анаға көз куаныш ’*• Ш
Алдыиа алған еркесі. І г я й
Көкірегіне көп жұбаныш і  Щ
Гулденіп ой өлкесі.

Еркелік кетті, л
Ер жетті, М П
Не бітті?

Сонғы үш тармақ «еркелік кетті, [өйткені] ер жетті, 
[дегенмен] не бітті?» деген ойды білдіретін үш шағын 
компоненттен құралған бір салалас сөйлем, ол компо- 
ненттердің соңғы сөздері ұйқасып келген, сондықтан да 
әркайсысы бір-бір тармақ болып жазылып жүр. Ал егер 
оларды бір тармақ ретінде қабылдасак, ол күнде кетті, 
жетті, бітті сөздері ішкі ұйкастарды күрайтын түлғалар 
болып шығады. Алты шумақтан түратын бүл өлеңнін 
өзге шумақтары да дәл осындай: ең соңғы үш жолы 
(тармағы) ішкі ұйқасты құрылымдар: жасында өтті~ 
дәме етті~ бодща өтті; үміті қ а й д а ~ со н ы  о й л а ~
~ а б а й л а  т. т. Н Н Я

Дәл осындай калыптағы ішкі үйқастарды «Тайға 
міндік» елеңінен де табамыз. Сөйтіп, ішкі үйқастарды 
Абайдың тек өлең тармақтарының өн бойынан ғана
іздемей, кейбір архитектоникасы ерекше өлеңдерінің 
катар келген тармақтарынан да іздесек, ол күнде ал- 
дыңғы тармақтардың аяққы үйқастары үшінші тармақ- 
қа үндескен ішкі үйқас болып шығады. Әңгіме, әрине, 
дәл ц0сылайша танудың қайткенде де керектігінде емес 
(мейлі олардың үшеуі де аяқкы болып-ак шықсыа, яғни 
әрқайсысы бір-бір олең жолы болып танылсыл), гәп 
Абайдың ішкі үйқас кұбылысына мән беріп, оны өлен- 
нің жаңа күрылымдарына көшіруінде. К,айғысыз пенде
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▲БАИ ТІЛІНІҢ ТАҒЫЛЫМЫ

Абайдың істеп кеткен қызметі — әдебиеті- 
І мізге асыл іргетас.

(Екеу, яғни Ж. Аймауытоө пен М. Әуезов)

Абайды қазақ  көркем сөзі мен әдеби тілінің жаңа 
кезеңін бастаушы, оларды жаңа сапаға көтеруші, сөз 
ернегіяің соны үлгілерін ұсынушы деп танығанда, сол
жаңалықтардың, сол үлгі-қалыптардың әрі қарай жал- 
ғасуын іздейміз. Егер жалғаспаса, ол жаңа кезең, жаңа 
сапа, жаңа өрнек болып саналмай, дүниеге бір-ақ рет 
келіп, тұйықталып қалған феномендік құбылыс болып
табмлар еді.

Абайды ұлы деп танытып отырған белгі — оның поэ
тикалык дәстүрінің, рухани қазЫнасының, көркем тілі- 
нің жалғастық тапқандығынан, өзінен кейінгілерге үлгі- 
эталйн болғандығынан көрінеді. Бұл жайында жиі ай- 
тылып, көп жазылып келеді. Дегенмен бұл концепцияны 
жоғарғы талдауларымыз бен түйіндерімізге жанастыра 
дәлелдей түспөкпіз. Осы мақсатпен үлы Абайдың ізба- 
сары Шәкәрім Құдайбердіұлының тіл өрнегіне үңілсек.

Шәкәрім — Абайдың азаматтық ар-үжданы мен 
ақьіндық талантын тамаша танып, өте жоғары бағала- 
ған, бағалай отырып үлгі тұтқан адам. Ол өлеңдерінде 
Абай есімін бір емес, бірнеше рет атайды. «Жастарға» 
деғ»н өлеңінде:

эрі I Сақ болалык, бір шокып, бір қаралық,
Қарауылдар мезгіл ғой, тұр, каралык!
Ж үз абтқанмен, езгеніц бәрі надан,

' Жалыналық Абайға, жүр, баралық!
Білімді сол кісіден үйренелік,
«Әдейі іздеп біз келдік сізге» делік,
«Өмір зая болмастык өнер үйрет,
Ақылынды аяма бізге» делік —

деп, Абайды ұстаз тұтуға жастарды шақырады. Ол 
«мыдмен жалғыз алысқан», «өзі ермей, ерік бермей қор 
еткен жұртын» айтқан, «сөзді ұғарлық бозбаланы коре



алмай, үзілмес үмітпенен бос қуарған» Абайды да жак- 
сы таниды. Сондықтан:

Бул Абай саудагер ғой акыл саткан,
Әр түрлі асылы көп өтпей жаткан.
Тегін білсен, аласын. бос береді,
Тұтасынан ешкім жок мұны тапкан — Щ

деп шындықты айтады. Абайды Шәкәрім барлық тұр-
ғыдан ұстаз тұтады:

Сөзбен де, өлеқмен де сабак берін,
Алсын деп керектісін өзі теріп — -.- 5^ 3

деп, өзінін алдына ұстазынан өзіне керектіні алу мак- 
сатын койғанын білдіреді. Сөз өнеріндегі керегін теріп 
алады. Алады да, жараткандарын үстазынша халқына
ұсынады. .. :. . £•

Шәкәрім есімі акталып, калдырған мол мұрасын 
калың жүртшылықка үсынылғалы 4—5 жылдын жүзі 
болғанымен, Шәкәрім шығармаларының тілін сөз етуге 
алғашқы күндерден бастап кірісе алмағанымыздың дә- 
лелді себебі бар. Ен алдымен белгілі бір қаламгердін, 
көркем тілін талдаудың негізгі мақсаты ондағы көрік- 
теу күралдарын: эпитет, метафора, метанимия т. с. си- 
яқтыларды тауып көрсетіп беру емес, бұндай жүмыс, 
біріншіден, ғылыми зерттеу емес, дерекнаме ғана болар 
еді, екіншіден, көркем шығарма, әсіресе поэзия болған- 
дықтан, көріктеу элементтері ақын-жазушының қай- 
қайсысынан да молынан табылары даусыз, сондықтан 
оларды тауып тіркеп, не ерекшелік, не ж аңалы қ деп 
тану әрдайым ғылымн ізденіс болып шықпайды. Осы 
себептен суреткердің тіл көркемдігін көрсетуде онын 
әсемдік әлемін танытатын көркемдеуіш-бейнелеуіш
құралдарды п а й д а л а н у  т ә с і л д е р і н ,  алдындағы 
ү л г і л е р і н ,  қ а й н а р  к ө з і н ,  әрі қарай ү л а- 
с у ы н  танып-таныту дегендей мәселе қырларын (а.с- 
пектілерін) нысанаға алу қажет болмақ.

Ал Шәкәрімиің көркемдік өрнегін, яғни поэтикалык. 
тілін Абайдың сөз кестесімен ұштастырмай әнгімелеу
мүмкін емес, өйткені Шәкәрім — Абайдың поэтикалык
мектебінің өкілі, жалғастырушысы. Демек, Шәкәрім 
тілін сөз етпес бүрын Абайдың тілдік поэтикасын жан- 
жақты талдап, танып алу қажет болды. Үлы ақынның 
поэтикалық өресін лингвостилистикалық тұрғыдан жүйе- 
лі түрде арнайы зерттеген монографиялық еңбектер
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I® Ян»
көрГктеу кұралдарының көрінісі, бұл ораида оның қос-

ІШ  I I  Ш тлік стилистика, лингвостилистика) дегеишіз әр түр
я ,к стилисги»., а н н І к Р І Ш  мағыналарды 
бНдТоүдёгі‘ тГлдік күбылыстардь, зерттеіЫн ғылын са-
лась болса осы сала бойынша Абай тілі кещнен әнгше 
өзегіне ’ айналмай келгені мәлім. Көрсетілген талапты
көздейтін жұмыс енді жазылып отырғандыктан, белпл, 
б?Р шамада Шәкәрім тілін де сөз етуге м ум ктдш  аддык;

Әоине бұл ізденістеріміз Шәкәрімдеи зор суреткер 
пін тілін түтастай алып, жан-жакты талдау емес, өиткені 
5ы  а к ы н Л и Ә “ аик жазушы, әрі публицист, әр. тарих- 
ШЫ философ ғалым Шәкәрім мұрасыньш стильдік 
жаАрлык өрісінін кен екендігі, онын тілдік-көркемд,к
тәсілдерді с а н а л ы т ү р Д е колданып, ө з д
і з л е н і с т е р г е  барғандығы, қаламына тән е р е к  
ш е л і к т е р д і н  м о л д ы ғ ы  мен әр а^ нды^  "
осылардың баршасы бүл тақырыпты өз алдына бөлек

* Ш Ш Ш Аба" м еТ ш акарім  поэзиясынын *  
кем тіліндегі іліктестіктін бірнеше сәттерін ғана талда- 
мақпыз. Шәкәрім де, үлы үстазы сиякты, ен алдымен, 
қазақтың күшті дамыған байырғы поэтикалық м 
бінен, поэтикалык тілінен нәр алған, сол тілдін. баи 
мүрасын: образдар дүниесш, сол образдарды беретш 
сөздер мен фразеологизмдерді орынды әрі молынан
пайдаланған. Үстазы Абайг

Шортанбай, Дулат пенен Букар жырау,
Сөздері бары жамау, көбі құрау —

деп сынаса да, шәкірті Шәкәрім:

і Өленніи бул тармағын кейбір басылымдарда <бәрі жаиау. 
бәоі күрау деп, енді біркатарында *бірі жамау, бірі кұрау> л 
жазып ЖҮР Ал 1905 жылғы Мурсейіт қолжазбасыида: Өлен. бары
жамау, кебі кұрау* деп жазылғаи. Біз осы вариаитты дұрыс болар
дейміз.
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Сыпыра жырау, Шортанбай,
Үмбетай мен Марабай 
Алды-артына карамай,
Соққанда жырды суылдап 
Ж ел жетпейтін құландар —

деп, оларды қазақ  поэзиясының ең ірі өкілдері ретінде
таниды. Бұл жерде шәкірті ұстазымен сыпайы түрде
пікір еайысына барып тұр-ау дейміз. Абай Бұқар, Ду-
лат, Шортанбайларды сынағанда, сірә, олардың шығар-
машылығынан біркелкі тұтастықты, төменнен жоғары
көтерілетін жүйелілікті көре алмай, «сөздері жамау,
құрау» десе, шәкірті бұл «кедір-бұдырдың» сырын өзін- 
ше дәлелдейді:

Ескі жырдың үйқасы 
Бірі қысқа, бірі узын.
Буындары бұзык деп,
Біз баспаймыз ол ізін.
Неге бүлай айтты деп,
Сынамаймыз негізін.
Ойлай келсен ескі жыр 
Салады түлпар жүрісін,
Міне, байқа мүнысын.
Кейде жорға, кейде жел,
Бүлдыр қағып, асар бел,
Кейде арындап, кейде шап,
Адымын алыс кулаштап,
А лады кейде тынысты,
Солғындатып жүрісті,
Осындай жырды үнандар!—

дей келіп, бүрынғы ақын-жыраулардың өлен-жырла-
рына: ШШШШ Ш ш Ш В В В И Ш

Сырына баға берсеңіз,
Таңғаларлық ісі бар,
Көңілді тартар күші бар,
Асықпай тындап шыдаадар —

дейді. Осы арқылы өзіне дейінгі қазақ  поэзиясының 
көркемдік әлемін мойындайды. Мойындайды да қабыл- 
дайды. Шәкәрім тіліндегі қасықтай қар, тобықтай тоң, 
көз тойып, көңіл толу, мінсіз бақ, сансыз дзулет, жүзі 
бар айдай, мінезі майдай, дариядай мол ақыл, сүр жы- 
ландай сусылдау, ноқталы басқа бір өлім, көз алартып, 
күресін адырайту сияқты образдар мен оларды беріп 
тұрған сөз кестелері қазақтың көркем тіліне бұрыннан 
кәнігі дүниелер. Бұлар Шәкәрімнің айтпақ ойларының, 
поэтикалық идеясының тірегі, негізі. Мысалы, ақынның
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«Өлімнін, хақ екенін көрсең де» деп басталатын шағын 
өленічдегі сөз өрнегі түгелімен бұрыннан қалыптасқан 
образдар дүниесімен келген:

Өлімнің хақ екенін көрсец де,
Өлместсй омыраулап шатасың.
Дозақтың барын біліп жүрсең де,
Қүчәға  әлің келсе батасьщ...
Алланын, адал ризығьш жесең дс,
А рамды  эдейі іздеп татасың..,
Алланың ащ өлімі келгенде,
Амалсыз қара тастай қатасың...

Сырт қарағанда өлең тілінде жаркыраған әшекей 
сөздер де, көзге ұратын тосын қолданыстар да жок, 
бірак ақыиньщ айтпағы — «біле тұрып, күнәға батпа, 
дұрыс емесін білген сон, бұрыстыкка барма» деген 
идеяны окырманына оның күлағы қаныккан, тілі жат- 
тыққан сөз бояуларымен әсерлі етіп, әдемі жеткізген.

Алайда бұдан Шәкәрім тілінде ешбір жақалық жок, 
ізденіс жоқ деген тұжырым шықпайды. Керісінше, к ә- 
н і г і  ф о н д а  Шәкәрімнің Абайша тапқан с о н ы  
д ү н и е с і керіне түседі.

Абай тілінің өзіне дейінгі қазақ көркем сөзі поэтика- 
сынан ерекшеленетін бірнеше тұстары барын айттык. 
Солардың бірі — Абайдың өз қолтаңбасының (шығар- 
машылық контексінің) айқын көрінуі болса, бұл ерек- 
шелікті танытатын белгілердін, бірі — поэзия тілінде 
соны сөз-образдардың молынан орын алуы. Соны об
раздар жасауда Абай жандандырған тәсілдердің бірі — 
мағына жағынан бір-біріне жанаспайтын сөздерді тір- 
кестіру екенін көрсеттік, осы амал Шәкәрімде де кеңі- 
нёй қолданылған. Мысалы, оның:

Улы жүрек, долы тіл сөйлеп отыр,
Ыза қысып, тісімді байлаулымьін —

деген өлең жолдарындағы улы жүрек, долы тіл, тіс бай- 
лау  деген тіркестер мағыналары жуыспайтын сөздерден 
жасалған: улы болатын тамақ, ішімдік, дәрі сияқты 
нақты заттар, ал жүрек сөзіне тіркескенде, улы  компо
нент! мағынасын ауыстырып, «әділетсіздік көрген, ыза- 
ға толы» деген ұғымға ие болып тұр, долы тіл де сон
дай: долы болатын нақты адам болса керек (долы қатын 
деген сиякты), ал адамның өзі емес, тілін долы деп 
бейнелегенде және тісімді байлаулымын дегенінде тағы
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да жанаспайтын сөздердін тіркесуінен жана ұшқын —
тын экспрессия пайда болып түр.

Тағы бір өлеңінде Шәкәрім:
Кайсыбірі кайғы айтып,
Үміттің үйін құлатты —

дейді. Үй В  нақты зат атауы, үміт — дерексіз есім. 
Деректі, дерексіз есім атаулары тіркеспеуге тиісті, ақын 
осы «заңсыз тіркес» арқылы жаңа ассоциация туғызып 
тұр, оның үстіне осы үйді қүлатып, бүл тыц образды 
одан сайын күшейткен. Бүрынғы «үміт үзІлу» деген 
образды үміттің үйін құлатты деп жанаша ұсынуы
Абай үлгісі.

Еріксіз маған ел жапты Болыстықтың тоқымын — 
дегенінде де «өз еркімсіз ел мені болыс етіп қойды» де
ген идеяны «ел маған болыстықтың тоқымын еріксіз 
жапты» деп, әсерлі, әсем образ жасаған. Тоқым атқа 
жабылады, адамға жабылмайды, бұл — бір мағыналық 
кереғарлық болса, болыстың тоқымы дегенде тоқым 
сөзі мағына ауыстырып, «әкімщілік» деген ұғымдағьі 
метафораға айналып тұр. Бұл мысалдардыц моделі 
Абайдың күлкінің ерні, үміттің аты, көңілдің жайлауы, 
ақылдың көзі немесе үрпейген жүрек, нурлы щ ц л  деген 
сияқты қолданыстарында жатыр.

Осы қатарда: талаща ноқта тағу (Талап деген бір 
жүйрік тұлпар сынды, Бабын таппай мінгенді қылар 
жынды. Ынсап, рақым, ар, ұят, сабыр, сақтық — Талап- 
ца алты түрлі ноқта тақтык,), айла жамылу (Ар кетіп, 
айла жамылдым), ғылымңан жалаңаиі болу  (Бүтасыз 
біткен шоқыдай, Ғылымнан едім жалаңаш), ноқтасыз ой, 
бояулы дін (Ноқтасыз оймен тексердім, Бояулы діннен 
сескендім), үяттан жүген ұстау (Ынсап, рақым, ұяттан 
жүген үстап, Өзіміз ен түбінде қайда бардык), өлеңнің  
жесір болуы  (Жиырма үш жасымда Бұл өлең  жазыл- 
ған. Басында табылмай Өзіне лайық ән, Мұнлы, күйсіз 
жесір боп жатыр еді, Мінеки, ойланып өз әні табылған) 
сияқты образдарды көре аламыз.

Абайдың қолтацбасында кейіптеу амалы көзге тү- 
седі. Әрине, бұл мүлде тың тәсіл емес, дегенмен ол жаңа 
образдар жасауда үлы ақынның шебер қолданған қү- 
ралдарының бірі. Мысалы, қысты ақ  сақалды кәрі шал 
деп, күнді күйеу, жерді калыңдық деп, адам кейпіне 
келтіріп бейнелеуініц әсері Шәкәрімге: Күн батып жо- 
ғалды Нүрыңнан үялып. Ж үлдыз бен ай қалды Сэулең-

190



нен чэр алып. Жетіқарақиіы айналып сені ізаеп жүр. 
Бәрі де сені ойлап, Мае болып сандалып — деп сұлуды 
суреттеуіне, немесе: Тойға келген таң желі^ сыбырла- 
сып — деген сияқты олен жолдарында күн, ай, жұлдыз, 
желдерді адамша ұялттырып, мае қылдырып, сыбырла-
тып қоюына жол берген.

Шәкәрімнен, Абай сняқты, образдар дүниесін тенеу,
шендестіру арқылы беруде де жасалу моделі бүрынғы 
болғанымен, күтпеген соны қолданыстарды табамыз. 
Мысалы, Шәкәрімде өлең — әскер (Әскерім — өлеңім 
мен сөздерім), ән — өлиіеуііи, ашу — келіншек, ынсап 
кэрі адам, өлең — күміс, қағазы  — жолдасы, қаламы —  
сырласы, сөз сөйлеу — ер қосу (Ер қосқанға үқсайды 
сөз сөйлемек) тәрізді мысалдар ақыннын образдар дү- 
ниесіне тын үлгілер енгізіп тұр.

Абайдын шығармашылық контексінен орын алған
құбылыстын және бірі — мағынасында жағымсыз реңк 
бар сөздерді, әсіресе етістіктерді экспрессоид етіп жиі 
қолдануы көзге түссе, бұл амалды Шәкәрім де жалғас- 
тырады. Мысалы, үстазы болыс пен пысықтардын, керім- 
кербездердің, бойы былған, сөзі жылмандардың, білім- 
сіз надандардың портретін беруде далпылдап, жалпыл- 
дап, барқылдап, тарқылдап сияқты сөздерді қолданса 
шәкірті де қалжыншыл, қылжақбастарды суреттеген 
оленінде ыржақта, жыртақта, бүлтылда, жылпылда, ар- 
сылда, жырқылда, тырқылда сөздерін бір жерде шо- 
ғырлап келтіріп, олардың жағымсыз экспрессиясынан 
өткір образдар жасаған. «Сәнқойлар» деген олеңінде 
де аталған коғам топтарынын шедірейіп, іиекиіп, қасын 
керіп, бүлықсып, қылықсып деп суреттелуі тегін емес. 
Мүндағы жағымсыз бояулы етістіктер қылжақбастар
мен сәнкойларды экспрессиялы сөздермен «сілейтіп сал- 
ған».

Образдын эстетикалық өрісін кеңейтуде Абай тосын 
эпитеттерді қолдануды жүйелі тәсілге айналдырса, Шә- 
кәрім мүны да іліп әкетеді. Жоғарыда аталған ноңта- 
сыз ой, бояулы дін, улы жүрек, долы тіл дегендері сияқ- 
ты, жүрек, тіл, көңіл, ой сөздерінін эпитеттерін сан құ- 
былтып отырады. Мысалы, толқынды көңіл, өлген көңіл, 
жаралы жүрек, от жүрек, аптыщан жүрек, жарық 
жүрек, таза жүрек, ақ жүрек, жылы жүрек т. т.

Жоғарыда айттык, Абай шығармашылығынын негізгі 
объектісі — адам, онын ішкі жан дүниесі. Сондықтан 
ол жүрек, көңіл, ой деген сөздерді адамнын символы
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етіп алып, оларға «жан бітірід», көп өлендерін соларға 
қарата айтады. Шәкәрімде де бұл атаулар — автордың 
жан сарайынын көрсеткіштері. Сондықтан бүлар карат- 
па сөз болып келеді. Мысалы: Шошыма, ойым, шошы- 
ма... Қажыма, ойым, қажыма... Шарлайсың, ойым, шар- 
лайсын, Алыстан мені барлайсың... Қой, журегім, қай-
ғырма... . І .. I V І Ш § |  V

Абайға дейінгі казак  акын-жырауларынын. бөгде
тілдік сөздерді образ үшін жұмсаулары кемде-кем бо- 
латын. Ал Абай перизат, айдаһар, дүлдүл  сияқты шығыс 
сөздерін, единица, нөл сиякты орыс сөздерін өздерінін 
тура мағынасында емес, ауыспалы мағынада алып, об
раз жасағанын білеміз: перизат — Татьяна Ларинаны 
сипаттайтын образ, айдаһар — Кавказдағы Терек езені 
толқынының образы, единица — басшының, нөл  — сол
басшының сонынан еріп, айтканын істейтін калын көп- 
шіліктіи, тіпті дәлірек танысақ, бастаушысыз әлеумет- 
тік іс-әрекеттерге бара алмайтын тобырдың образы.

Абайдын бұл колтаңбалык ерекшелігіне Шәкәрім 
мыктап ден койған. Шәкәрім тілінде Абайға қарағанда 
орыс сөздерінің қолданылуы әлдеқайда молырық орын 
алған. Олардың біркатары өздерінін тура атауыштық 
мағыналарында жұмсалса, енді бірсыпырасы образ үшін 
алынған. Мысалы, пароход, переводчик, аэроплан, теле
фон, граммафон, радио, электр, магнит, хроноскоп, се
кунд, минут, заседатель, фанатик, психолог, конвой, 
секретарь, повестка, университет, вокзал, апелляция, 
спирт, гипноз, телепат, лунатик сиящтьі сөздер өздерінің 
номинатнвтік тура мағыналарында жүмсалса, перевод 
малтасын ездім, банкрот боп күйреді, сен ферзімсің, мен 
жаяу, Қайтсем үтам, ойбай-ау. Төрге барсам, мен таяу, 
Қылмас па екен ханды мат — деген өлең жолдарында- 
ғы көрсетілген бөгде сөздер образ жасауға қатысып тұр.

Бұрынғы казак  өдең-жырларымен салыстырғанда, 
Шәкәрім поэзнясында көзге түсетін ен үлкен ерекшелік 
өлең архитектоникасы мен өленнің ырғактық-әуендік 
бітімінде көрінеді. Абай мен Шәкәрім поэзиясының 
арасындағы үлкен іліктестік те осында, дәлірек айтсак, 
өлен кұрауда казак  көркем сөз тәжірибесінде бұрын-соң- 
ды болып көрмеген, Абай ұсынған жана тәсілдерді (тәр- 
тіптерді) Шәкәрімнін де саналы, сауатты түрде қабыл 
алуында.

Ілгергі тарауларда айтылды, архитектоника дегені- 
міз шығарманын, айталық өлеңнің, композициялық кұ-
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ры-сымы, екінші сөэбен айтсак, шығарма құрылымынын 
сыртқы пішіні және оны құрайтын бөліктердің бір-бірі- 
мен байланысуьг. Абай қазақ  өлеңінің сыртқы күрылы- 
мына мүлде тьщ жақалықтар әкелді, бұл ретте қазақ 
поэзиясын жоғары сатыдағы жазба әдебиет қатарына 
қосты. Үлы жаңашылдың бүл еңбегін үстіміздегі ғасыр- 
дың басында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов- 
тар тұңғыш рет танып, атаған болатын. Одан кейін 
Абайдын ақындық шеберлігін арнайы зерттеген Қажым 
Жұмалиев пен казақ олеңі құрылысын ғылыми негізде 
талдаған Зэки Ахметов Абай өлеңдерінін архитектони- 
касын кенінен сөз етті,

Абай ең алдымен өлеңнің құрылымдық бөліктерінін 
жана түрлерін енгізді. Әдетте өлендер шумақты, шу- 
мақсыз және шоғырлы (тирадалы) болып келеді. Абай- 
ға дейінгі қазақтың шумақты өлендері негізінен бір 
түрде: төрт тармақты ааба ұйқасты болып келетін 11 
буынды, кейде 7—8 буынды туындылар болып кезде- 
сетін болса, шумақсыз өлеңдерге көбінесе 7— 8 буынды 
жырлар мен кейде 11 буынды олендер жататын. Зерт- 
теушілер (3. Ахметов) қазақтың эпостық жырларында 
шоғырларға бөлінген түрі де бар дегенді айтады (шо- 
ғыр немесе тирада деп өлең-жырдың бір ұйқаспен кел
ген, бір тақырыпты дәлірек айтсақ, минитақырыпты сөз 
ететін, төрт-бестен бастап, одан да коп болып келген 
тармақтарды атайды).

Абай шумақты өлеңдер мен шоғырлы құрылымдар- 
ды түрлендірді, атап айтқанда, 8 тармақты («Сегізаяқ»),
6 тармақты («Қор болды жаным», «Бай сейілді» т. б.),
7 тармақты («Сен мені не етесщ», «Ата-анаға көз 
қуаныш»), 9 тармақты («Тайға міндік»), 14 тармақты 
(«Қатыны мен Масақбай») іпумақтардан тұратын елең 
құрылымдарын ұсынды. Бұлардын ішінде 6 тармақты
өлеңдеріңід өзі құрылымы, интонациясы, өлшемі, ұйқа- 
сы жағынан бірнеше түрлі болып келеді. Мысалы, ал 
ты тармақты «Қор болды жаным», «Қуаты оттай бұр- 
қырап» деп басталатын өлендері мен «Бай сейілді», «Ем 
таба алмай», «Кешегі Оспан», «Бойы бұлғаң» деп бас
талатын өлеңдерінің құрылымдары бірдей емес: «Қор 
болды жаным» өлеңінің ұйқас суреті аб аб вв, өлшемі 
57 57 66, яғни 1 және 3-тармақтар бес буынды, 2 және
4-тармақтар жеті буынды, 5—6-тармақтар алты буынды 
болып келген, алдынғы торт тармақ шалыс ұйкаспен 
берілген. «Бай сейілді» олеңінің ұйқас суреті бұдан
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өзгеше: аа б вв б, өлшемі де басқаша: 44 7 44 7. Алты- 
аяқтардын тағы бірі — «Куаты оттай бурқырап» деп 
басталатын өлені үйқасы мен өлшемі жағынан алдынғы 
екеуінен де бөлек тұрады: өлшем жағынан буын санда- 
ры: 7777 66, яғни алдыңғы төрт жол жеті буыннан, сон- 
ғы екі жол алты буыннан құралған. Демек, бір шумақ- 
тағы тармақтардың саны алтау болып құрылған өлек- 
дер болғанымен, бұлардын әрқайсысын құрылымы 
жағынан бұрын қазақ  поэзиясынан мүлде орын алмаған 
жана архитектоника деп тану керек болады.

Сөйтіп, Абай казак  өленінін бұрынғы терт тармак-
ты шумактардан тұратын түрлерінен баска, тарм ак саны 
жағынан тағы да бес түрін енгізген екен және олардың 
өлшемдік, ырғақтык, әуендік өрнегін құбылтып, әр түр- 
лі етіп ұсынғанын көреміз. Осы аркылы Абай өлең ку
ры л ы мын түрлендірудін ж о л ы н  а ш т ы ,  ү л г і с і н  
с а л д ы. Ұлы жанашьілдың бүл «ұсынысын» шәкіртте- 
рінің ішінде бірден қабылдап, амалды әрі қарай жал- 
ғастырған, жалғастыра отырып, бүл орайда үстазынан 
асып түспегенмен, қалыспаған Шәкәрім болды деп ба-
тыл айта аламыз. ; Р

Ен алдымен, Шәкәрім сегізаяқты, яғни сегіз тармақ- 
ты (жолды) қүрылымды қолданды. Сегізаяқтық Абай 
келтірген өлшемін және үйқас суретін сактап, Шәкәрім 
«Жастық туралы» және «Кәрілік туралы» деген екі 
өленін жазған. Мысалы, «Жастык туралы» өлеңінің 
1-шумағы мыиадай: ‘Ч*

Гауһардай көзі 
Бұлбулдай сөзі

Жаннан асқан бір пері.
Ж үзі бар айдай,
Міиезі майдан,

Өзгеден артық сол жері.
Дариядай акыл мол еді,
Ж ан ғашығым сол еді.

Бүл шумактын тармак саны, буын өлшемі, үйқас
суреті дәл Абайдың «Сегізаяғындағыдай». Көрсетілген 
екі өлеңінен баска тағы бір өлеңін («Шын сырым») 
Шәкәрім сегіз тармакты кұрылыммен береді, б ірак мү- 
ньщ ұйкас суреті мен елшем сандары (буын сандары) 
Абай ұсынған сегізаяктан мүлде баскаша. Бүл өленде 
сегіз тармақтың барлығы да 6 буынды өлшеммен келген, 
ал үйқасы аб в бг д еб тәртібімен киыстырылған, яғни 
2, 4, 8-тармактар ғана үйқасады, ал классикалық (абай-
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лык) сегһаякла үйқас фор мул асы аа б вв б гг болып 
келетіяін ескерсек, ІІіэкәрІмнін «Шын сырым» өлецін- 
дсгі сегіэаяғы мүлдё жана ыррак, жана кұрылым екені
к&ріведі.

Акыннын «Калжыншыл қылжақбае» жэне «Так жур* 
налына» деген өлендері тармак саны жағыиан «алты- 
аяктар» болғанымен. Абайдын алты тармакты «Буыи- 
сыз тілін» деп басталатын «ленінен ьірғагы, алшемі, 
үйкасы жағынан мүлде баскаша күрылган: Абайдын 
алтыаягы ааб вв б. ягни ееғіэаяқтағыдай параллель кү- 
рылымды (аа • • )  болып келсе, Шәкәрімнік аталған 
•ленінін ұйқас еуреті ааа  бб в, ал өлшемі тіпті кызык: 
алғашқы үш тярмақ 8 буынды. келесі екі тармақ 3 буын- 
ды, сонғы тармақ 2 буыиды «әйда* дсген редиф (әрбір 
шумақ сайьш не тармак. сайын кайталап келетін сонғы
бір сөз немесе сөз тіркесі).

Шәкәрімнін өлең архитектоннкасына үнілгенде, бір 
ескеретін нәрсе — онын кейбір өлендерінде кұрылым- 
дық тәртіптіи катан сакталмағандығы, яғни бірқатар 
шумақтары сегіз аяқты болса. сол өлеңнін келесі шу- 
мақтары әр түрлі тармақты болып келеді. Мысалы, мы- 
на шумакты ұйкас суретіне карап 10 тармакты деуге
болады:
с Щ р а М  СвіІ — жан. • * '~ г  *

; Жарасмады болса, '
. - Тындар о * ы  ДОС. .&  - *>’ ^

■ Ж ы р ш ы л а р • :• _ . £  - .Л-/ '
И К у - 3« салар Д Е Я д Е И Е В у'"

Тодгжяып о і  д  з н
М у М  зар ** 8 Н И В и И

■ Ш И &  Коэ ға л а р $ ■*■ ■■■ ,-гШ  V. •. ■. -«■. -.
Байқальт бой да н. у. л

Бұл — «Так журналына жаңа әнмен байғазы» деген 
еленінен алынған мысал. Осы еленнін келесі мына шу- 
магы алты тармақты деуге болады:

Ж ада двш
І>&йғашм

Қүттыцтап журнал.
Карі жан, .**. » 'Ив В у - Н И И
Салып ән

Жыбырлап козгал.

Шәкәрімде 12 тармакты өлен де бар, ол — «Досты- 
цыз зор* деп басталатын өлеңі. Шәкәрім Абайда жок 
күрылым — 5 тармақты өлендерді де үсынады. Олар

195



«Бұл ән бүрынғы әннен өзгерек» және «Ж аралыс ба-
сы — қозғалыс» сияқты туындылары.

Шәкәрімнің «Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» деген 
өленін біз Абайдын «Сегізаяғы» сняқты к азак  өлещ 
техникасына тыннан косылған ж аналы к дер едік. Онын 
жаналығы кейбір шумактарынын тшті Абаида ж ок  «ое- 
саяқ» болып кұрылуында ғана емес, немесе бір тармақ- 
хың екі-ак буынды болып келетіндігінде де емес, ен 
алдымен, бұл ж аңалык өленнін бұрын кездеспеген 
интонациясында (әуенінде) жэне Абайдан бұрынғы к а 
зак  өленінде колданылмаған, үлпсін Абай салған ө л е к 
т а с ы м а л ы  дегеннің орын алуында және сөилем тү- 
зілісінін п р о з а  с и н т а к с и с і н е  ж а к ы н  ке- 
луінде, сондай-ак инверсиянын (сөздердін орын алма- 
сып жұмсалуынын) стильдік максатта колданылуында. 
Бұл көрсетілген белгілердін барлығы да күшті жетіл- 
ген жазба поэзияны сипаттайтын күбылыстар. Мысалы:

Бул ән т щ
Бүрынғы әннен өзгерек.
Бұған
Үйкасты өлен, сөз керек

Өзіве орайлы.

Бұл шумақ тұтасымен тасымалдан тұрады: әрі қара 
сөзбен құрылған сөйлемге жакын келеді: Бұл т  бүрын- 
ғы әннен өзгерек, өйткені бұған өзіне орайлы ұйқасты 
өлең, сөз керек деген сөйлемнін бір тармақта келуге 
тиісті создері тармактан тармакка тасымалданып (кө-
шіріліп) берілген. Әрине, бір сөйлемнін бірнеше тарм ак
ка болініп берілгенінін бәрі тасымал болмайды. Поэ- 
зияда, оның ішінде Абай мен Шәкәрім өлендерінде бір 
сойлемнін екі не одан да коп жолдарға сыйғызылып
берілгені жиі кездеседі. Мүндайда әр тармақтын син- 
таксистік-интонациялык дербестігі болады, яғни сөй- 
лемнің синтаксистік дербес боліктерінін шекаралары 
тармактардын жігіне сайма-сай келеді, ашып айтсак, 
бір тармакка бір болік орналасады, ол боліктер: күр- 
делі немесе жайылма мүше, бірыңғай мүшелер, күрма- 
лас сойлем компоненттері сияқты тиянакты боліктері. 
Бұлардын тармактан тармакка ауысып орналасуы —
занды, калыпты құбылыс.

Ал Шәкәрімнін жоғарыда келтірілген шумағында 
екі-үш буынды бір ғана сөзден түратын сойлем мүшесін 
жеке бір тармақ етіп қүрастырған немесе өэіне орайлы
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дегеі’ бір анықтауышты сөйлемнін содына шығарып,
жеке тармақ етіп берген. . . . . . . .

Шәхәрім қазақ  поэзиясына ырғағы тіпті Абайда
кездеспейтін өлең түрлерін енгізгенін атау керек. Онын 
23 жасында жазған, өзі әнін шығарған, демек, осыған 
орай ырғағын, жаңа ритмикасын тапқан «Жиырма үш 
жасымда Бүл өлең жазылған» деп басталатын туынды- 
сы бүл пікірімізді дәлелдейді. Тармақ саны жағынан 
бүл өлеңнің қүрылымы жаңа емес, ол — алты тармақты 
өлен, ал «алтыаяқтарды» Абайдын ұсынғаны^ мәлім. 
Шәкәрім өленінің сонылығы ырғағында, атап айтқанда, 
алғашқы төрт тармағы алты буынды аб аб үйқасымен 
келген де, сонғы өкі тармағының алғашқысы 11 буын 
ды, екіншісі 12 буынды вб ұйқасымен күрылған:

Бакытсыз жүрегім
Жалындап жанып тұр.

Үмітті тілегім
Орынсыз қалып тұр
Ақыл, қайрат, сабырдын бәрі кетіп,

Адасқан асығын мұцлы әнге салып тұр.

Мұнда жаңа ырғақ жасап түрған алдыңғы тармақ- 
тар емес, олар Абайдың: «Көзімнің қарасы, Көнілімнің 
санасы» деп басталатын өлеңімен ырғақтас, ал соңғы 
екі тармағының бірін 11 буынды, екіншісін 12 буынды
етіп ұсыну — мүлде тың қүрылым, оның үстіне бұл 
жердегі 11 буынды тармақтың бунактары 4 + 3  +  4, ал 
келесі тармактың бунақтары'6 + 3 + 3  болып келгенінде. 
Бүл екІ тармақ өзара үйкаспайды (бүл ұйқаспаушылық 
осы екі тармақтың буын санын әр түрлі етіп ұсынуға 
мүмкіндік беріп түр). Соңғы 6-тармақ 2, 4-тармақтар- 
мен ұйқас күрайды, яғни елең шумақтарының ұйқас 
формуласы аб аб вб. Соңғы екі тармақ көбінесе қүр- 
малас сөйлем болып келіп, прозалық ырғаққа жуықтай- 
ды: Жетіқарақшы айналып сені іздеп жүр, бәрі сені 
ойлап мае болып сандалып... ■

Қыскасы, бұл кітапта Шәкәрімнін өлең архитекто- 
никасын толық талдап шығуды міндетімізге алған жоқ- 
пыз, бұл — арнайы терең зерттеудің объектісі демекпіз. 
Ал біздің бұл жердегі көздегеніміз — қазақ  өлені ку
ры лымын а Шәкәрімнін де өзгеріс енгізгенін көрсету 
және бүл әрекеттін үлгісін Абайдан алғанын айту 
болды.

Бұл үлгі-өнегені тек Шәкәрім емес, Абайдан кейінгі 
қазақ поэзиясы жақсы қабылдағанын және қүр еліктеу
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түрінде емес, Абайша мазмұн мен түрді, яғни поэтика
лык идея мен оның тілдік көрінісін сәикес келтіру мак- 
сатында колданғанын байқаймыз. Мысалы, Сұлтанма 
мүт Торайғыров, Ахмет Байтүрсынов, Ілияс Жансүгіров 
сиякты ақындар жан толғанысын поэзия тілімен аитуға 
келгенде, сегізаякка жүгінеді. Абай «Сегізаяғында» өзі- 
нің философиялык, азаматтык, суреткерлік ой-толғам- 
дарын білдірсе, Ахмет Байтүрсынов та үстіміздегі ға- 
сырдыц басында елдік, үлттык тәуелсіздігінен аирылып, 
отар жұрттық күн кешіп отырған, ғылым-бшмнен де
қүр қалған халқынз: ^

Қазағым, елім, ' ііЩ
Қайқайып белің

Сынуға түр таянып. Щ .Щ Й
Талауда малың, .(
Камауда жанын

Аш көзіңді оянып. I
Қанған жоқ па әлі үйқың,
Үйықтайтын бар не сикын?!—

деп, қазақ  қоғамынық ұлттық намысын оятпақ болады. 
Бұл идея Ахмет Байтүрсыновтың бүкіл ақындық, ағар- 
тушылық қызметінін. лейт-мотиві болса, оны білдірудегі 
ең  бір ұтымды деп тапқаны — осы ойын айтатын өленін 
еегізаяқтың үлгісімен жазу. Мұнда акын үстаз тұтқан 
Абайдың үлгісімен алғашқы екі жүпты алты тармақта 
айтылмақ идеянын. тезисін (баяндауды) береді де, соң- 
ғы екі тармақта сол тезистен шығатын түйінді, яғни 
антитезисті үсынады. Түиін-антитәзис көбінесе ақыл сөз, 
өнеге сөз (сентенция) болып келеді. Абайдын. «Сегіз- 
аяғындағы» шумақтардың соңғы 7—8-тармақтары на- 
қыл сөзге, тіпті мақал-мәтел сөзге айналып кеткенін 
білеміз. Ал Шәкәрім өзінің «Сегізаяқтарында» әлеумет- 
тік тақырыпты емес, жеке адамдық әнгімені: жастық 
пен кәрілікті сөз етеді. Бүлар да ақынның жан толқы- 
нын сездіретін тақырыптар. Шәкәрім өлендеріндегі 
түйіндер сентенциядан гөрі, болған не болатын істің 
жалпы қорытындысы түрінде келеді, демек, мүнда да 
Абай сегіз-аяғының қүрылымы сақталған: әр шумак
тезис пен қорытындыдан түзілген.

Абай поэзиясы тілінің кейінгі қазақ  ақындарына 
орасан зор эсер еткенін, Абай тіліндегі осы жүмыста 
қөрсетілген көріктеудің амал-тәсілдері мен ол ұсынған 
принцип-бағдарлардың бірі болмаса бірін қ азақ  акын- 
дары ертелі-кеш қабылдап, әрі карай жалғастырғанын
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батыл жэне молынан корсете аламыз. Бұған мысал ре- 
тінде екі-үш ақыннын поэтикалык дүниесіне өте шағын
экскурс жасалык.

Кезінде Пушкиннің тяжелое умиление деген жана
тіркесін окып, И. С. Тургенев: «осылай айта алу үшін 
мен эр колымнын шынашағын кесіп берер ем» деген 
екен. Абайдын осы үлгілес ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 
қырық жамау жүрек-теріне сүйсінгенін айдай әлемге 
бұлайша паш етіп, кағаз бетінде ешкім білдіре алмаса 
да, мұнын әсері мен үлгісі қазақ  ақындарына Тургенев-
тен кем болған жок. Солардың бірі Сұлтанмахмұт
Торайғыров. Ол да Абайды, оның акындығын пір тұт- 
кан жан. 1913 жылы «Айқап» журналында жариялаған 
«Қазақ тіліндегі олен кітаптары жайынан» деген мака
ла сынд а сол кезеңде, үстіміздегі ғасырдын алғашкы 
10— 15 жылдығына, қазак  тілінде деп жарық көріп ж ат
кан поэзия дүниесінің алдымен такырыбы мен мазмұ- 
нын, сонан сон идеясы («рухы») мен түрін («тілін») 
катты сынап, «маркүм Абай өлеңдері баскаларға Кара
ганда пайғамбардын жүрегінен күйылған қүрандай, со- 
қыр кісі сыбдырынан танырлык аккүла ашык түрады»
дейді де, онын өткірдің жүзі, кестенің бізі өрнегін сен- 
дей сала алмас... саудырсыз сары ңамқа... сөзімде жаз 
бар иіыбынсыз деген қолданыстарын мысалға келтіреді.

Сүлтанмахмұттың бүл сияқты семантикасы жағынан
бір-біріне жуыспайтын сөздерді Абай үлгісімен қиюлас- 
тырып жасаған жана образдары түрмыстың құрығы 
(Түрмыстың үзын қүрығы Бұрды да түсіп мойынды), 
надандыңты тебу (Тебем деп тірі болсам надандықты, 
Серт етіп өзіме өзім еткем егес), надандық теңізі (На- 
дандық теңізі тартылар), шындықтың ауылы (Шындық- 
тың ауылын іздеп түстім жолға), үміттің көгі, тағдыр- 
дьГң тасқыны, тағдырдың кермесі (Тағдырдың кездестім 
ғой кермесіне), сияқты соны тіркестерімен келеді.

Перифраздарды Абайдай молынан келтірген ешбір 
ақын жок, бірақ сөз құдіретін тани білген Сұлтанмах^- 
мұт сиякты тума талант оны да сезіп, аз да болса Абай 
үлгісімен жаңа өспірім жас илілік (жас ұрпақ, 
жастары), Шоңның, Торайғырдың көк жапырақтары 
(ұрпағы) сиякты тұспалды фразеологизмдерді (периф
раздарды) ұсынады.

Сұлтанмахмұттьщ акындык таланты поэзиядағы соз-
символ дегендерді де тапқызған. Ол жапырак, сөзін жеке 
адамнын символы ретінде келтіреді: балғын жас адам

замана

199



(сірә, қыз) «бұтақтары салбырап... көз тартарлық бал- 
бырап, лебіне де аз желдін ұялып бұққан калтырап... 
тұратын гүлдеген, біткен жапырақ болса, одан кейінгі
жас _  «жұмақты кіріп көргендей, сайран етіп жүрген- 
дей халге түсіретін жапырақ болып сыбдырлайды, сол 
жастардың (қыздардын) ішінде бақытсыздары бар 
екенін «солған, сарғайған, дірілдеп жерге қараған жа- 
пыраққа көзім түсті» деп астарлайды. Қысқасы, «Жа- 
пырақтар» деп өзі атаған бүл өлеңі түгел символмен 
берілген. Сарыарқаның жаңбыры дегені де символ, ол 
1917 жылғы патшаны кұлатып, бостандық әкелген Акпан 
төңкерісі, бұл символды ақынның озі-ақ ашып береді: 
Бұл мысалдың мәнісін үға алсаң сен, Келген заман — 
бостандық жанбырмен тен — дейд і Біздің байқауымыз- 
ша, бұл фактілердін барлығы, бір жағынан, мұсылман- 
ша, орысша оқып, көзі ашылған, көп нәрседен, онын 
ішінде жалпы поэзия сырынан білген-түйгені бар ізден- 
гіш суреткердің өз таланты болса, екінші жағынан, Абай
онегесі деп табамыз.

Абайдьщ олең архитектоникасына әкелген жаналык-
тары өзінен кейінгі түсіне білетін, іздене білетін ақын- 
дарға орасан зор эсер етті деп жоғарыда айттык. Сұл- 
танмахмүт та, Шәкәрім сиякты, бүрынғы казак  
олен күрылымында болмаған, Абай жасаған жана өл- 
шемдер мен ырғақтарға, жана үйқас түрлеріне назар 
аударады. Өлең түзілісін Шәкәрімдей түрлентпегенімен, 
Абайдын кейбір жаңа «аяқтарын» байкап көреді. Сүл- 
танмахмүт шумағы алты тармактан түратын «Шәкірт 
ойы», «Күнгірт түспен ойға батып», «Алтыаяқ» деген 
өлеңдерін жазған. Бұл өлендердің үйкас суреті аб аб вв 
болып келеді, өлшемі 8 буынды:

Қаранғы қазак көгіне
Өрмелеп шығып күн болам.
Қаранғылықтың көгіне
Күн болмағанда кім болам. ?

Мүздаған елдің жүрегін 
Жылытуға мен кірермін,

Ақынның қалған алтыаяктары да өлшемі мен ұйка- 
сы жағынан дәл осындай. Сегізаяқтардын баяндау 
(тезис) және түйіннен (антитезис) тұратыны сияқты, 
Сұлтанмахмұттың алтыаяқтарынын да алдынғы торт 
«аяғы» (тармағы) констатация-тезис, соңғы екі «аяғы»
салдар-қорытынды болып ұйымдасқан.
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Сұлтанмахмұтта Абайда жок «бесаяқпен» жазылған 
бір елені бар, ол — «МейірімсІз ажал» деген туындысы. 
Мунда алдыңғы төрт тармак осы өлеңніц негізгі такы-
рыбы — ажалдын сын-сипатын, «әрекет-қылығын» бей-
нелейтін жолдар болып келеді де, 5-тармак «уытын күш-
ті ажал-айі», «мейірімсіз шіркін ажал-ай!» сиякты 
ажалға айтылған «қаратпалар» етіп ұсынылады, ұйқас 
суреті аб аб в, бірак төрт шумақтан тұратын бұл өлеңнің 
бесінші тармактары өзара үйкаспайды, бұл тармактарды 
бір-біріне жуыктататын — «ажал-ай!» деген редиф (қай-
талап келетін соңғы сөз).

Жоғарыда Абай кейбір кірме сөздерді образ үшін
колданғанын көрсеттік. Осы амалды аз да болса Сүл-
танмахмұт та қолданады. Мысалы: К,азақша басшымыз
дер шлягцхлар, Очки сип, портфөль үстап жүргвн жан-
дар — деген өлең жолдарында келтірген үш орыс сөзінің
үшеуі де образ жасап тұр, барлығы да өздерінше елге
басшы боларлықтай сезінетін казак  окығандарының
образы, бірақ шляпа киіп, очки салып, портфель үста-
ғандар сырттай интеллигент, кара казактан осы түрле-
рімен ғана ерекшеленетін, ал бірақ сол халкына «істеген
он тиындык енбегі жоқтар» екенін осы үш бөгде сөздін
образдык қызметі корсетеді.

Эрине, Абай шығармашылығының, Абай тіл кестесі-
нің Сүлтанмахмұтка тигізген әсері, берген үлгісі тиіп- 
қашты көрсетілген бұл фактілермен шектелмейді. Бұл 
айткандарымыз да тек барлау, дәлірек айтсак, Абай
поэтикасынын жалғасуына арналған шолу-экскурс 
қана. Торайғыров тілі де лингвостилистика бойынша 
арнайы зерттелетін объект. Ол да қазақ көркем сөзінің 
тіл өрнегінде із калдырған, мүмкін тіпті кейбір соны 
іздерін салған ақын, жазушы деп танимыз.



СӨЗ СОҢЫ НЕМЕСЕ ТҮЙІН СӨЗ

Өлең — эстетикалық таңбалардың шоғыры. Көркем- 
дік пен әсерлілік — осы танбалардың нәрі. Абай поэ- 
зиясыньщ тілі кәркемдігі мен әсерлілігі жағынан шыр- 
қау биікке — классикалық жазба поэзияның сөз үлгісіне 
қалайша, немен көтерілді деген сауалға жауап іздеген 
бүл шағын жұмысымызда ұсынған ойларымыз бен жа- 
саған талдауларымызды түйіндесек, мыналарды ай- 
тар едік.

Қ азақ  халқының Абайға дейінгі поэтикалық дүниесі 
осал болған жоқ, ол ғасырлар бойы халықтың рухани- 
эстетикальіқ сүранысын өтеп келді. Ол үшін көркем сөз- 
дің өзіне хас белгілері мен заңдылықтары жасалып, 
орнықты. Абай өзіне дейінгі сан ғасырлық казақ  поэ- 
знясының жалпы зандылықтарына мойын сұнбай кете 
алмады, өйткені кай ақын болмасын өзіне дейінгі сәз 
шеберлеріне сынай қарауы, туындыларын қабылдамауы 
мүмкін, бірақ халқының жалпы және поэтикалық нор- 
маларын аттап кете алмайды. Айталық, Абай казақ  
өлеңінің өлшемі жағынан бұрын болмаған мүлде тын 
түрлерін жасады, бірак бүлар қазақ  поэзиясынын не-
гізгі силлабикалық (буындық) заңдылығына бағынды 
немесе тармак саны мен ұйқас суретіне қарай өлеңнің 
бұрын-соңды болып көрмеген жана түрлерін үсындыг 
бірақ бұлардың бәрі де өленді аяққы ұйқасқа қүру 
шартынан шықты. Абай қазақ  күлағы естімеген теңеу< 
дің, эпитеттің, метафораның және тағы басқа да корік- 
теу қүралдарының не бір соны түрлерін дүниеге келтір- 
ді, бірақ бұлардың да негізгі жасалу амалдары бұрын- 
нан бар болатын. щ

Десек те бүлардын баршасы поэтикалык тілдің ж  а л- 
п ы з а н д ы л ы қ т а р ы ,  ал олардың сыртында сан 
алуан жеке тәртіптер, коркемдік амалдарын кұбылтушы



т п м а п а р  өзге тілдердін әсерінен туған жаңалықтар әр
Г . И . З І  И колданған _және активтендф ген^-
сілЛері — кысқасы, эр поэтикалык мектеп, әр кезен, 
эпбір үлы суреткер еигізетін жаналықтар түраты-әрбір 
ны аян.Казактын Абайға дейінгі күшті дамып келген поэти
калык тіл дәстүрінін өзіне тән болды: ол ней-
зінен аүызша дамыды, ауызша таралды, ауызша сак- 

поэтикалық мектептердін ауысуы баяу жүрді,
дағдылы нормалар үзак сакталды, дәстүр жалғастығы 
мыкты болды. Мұныи барлығы, бір жағынан, поэтика- 
тык тіл нормаларын берік сактауға ыкпал етсе, екінші
"жағынан, жаңалыкка көп жібермеді. Б ірақ  дамудын 
аты _  даму, оның заңы казак  өлещ дүниесінде өзгеріс-
жаналыктарды туғызбай тұра алмаитын еді. Бұл ұлы 
тарихи миссия-міндет Абайдай талант иесінің үлесіне
тиді.Абай казактың поэтикалык тілінін. бұрынғы дәстүр-
нормаларын ж е т і л д і р у ,  т ү р л е н д і р у ,  к е ң е и-
т ү ж ү й е г е  а й н а л д ы р у  сиякты суреткерлік мін- 
деттерді мойнына артты, сонымен катар поэтикалык 
көріктеудін жаңа амалдары мен соны кұралдарын үсы-
нү өлең архитектоникасы (кұрылымы) мен фоникасына
(м’акамына, үніне) казак  құлағы естімеген, казак  аузы 
айтпаған мүлде тың жаңалыктар әкелу сиякты іс-харе- 
кеттер де Абай көтерген ауыр да зор жүктердін бірі 
болды. Сөйтіп, Абай казактын ауызша тараған көркем 
сөзін ұлттык жаэба дүние дәрежесіне жеткізді, поэти
калык тіліне жана сапа енгізді. Бүл — Абаиды жаңа-
шыл әрі классик каламгёр деп тапытты.

Өзіне дейінгі де, өзінен кейінгі де сөз зергерлерінен 
Абайдың шоктығы биік түруының негіз-себептері көп 
болса, солардын бірі — Абайдьщ жеке с у р е т к е р  
к о л т а н б а с ы  немесе шығармашылык контекст де- 
генді айкын көрсетуі болды, яғни ол өзінің акыидық 
қуатын, сөз таиу кабілетін, сөз жұмсау талантын жаңа- 
ша, өзінше көрсетті, өз колтанбасын танытты, мұны
таратып айтканда:

1) Поэтикалык көп (үлкен) ойды — «идеяны» аз
сөзбен берудіи үлгісін салды, ол үшін бүрынғы акын-
жыраулар тіліндегі көп сөзді шаблондардан, қызыл сөз-
ді риторикадан, дидактикалык параллельде^рден бас
тартты. Құдайбергеи Жұбанов көрсеткеидей, халык
жырлары мең ақын-жырауларда елін сағынғандықтың
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идеясын айту үшін, арғымақтың үйірін, сұнкардын, ұя- 
ісьін, қараша қаздың көлін қайсысы қалай сағынатынын 
айтып алып барып, «ниет қылдым еліме» деген өлең 
жолын келтіретін тәсілге Абай бармайды, айтпақ ойын 

'дәл әрі жинақы етіп беру үшін әсерлі, тыц сөз-образ- 
дарға иек артады, мұндай образдарды молынан жасай- 
ды. Бүл орайда Гогольдің Пушкин өлеңдері жайында: 
«Мұнда қызыл сөз жок, поэзия бар» дегенін Абайға да 
жанастыра айтуға болады. Оны ақынның өзі де бірде: 
Сөзімде жаз бар шыбынсыз — деп, енді бірде: Әсіре 
қызыл емес деп жиреибеціз — деп ескертеді.

2) Мазмұн мен түрдін — поэтикалык идея мен оны 
білдіретін тілдік механизмнің сай түсуіне күш салу — 
Абай колтанбасының көзге түсер белгілерінің бірі. Бүл 
сәйкестікте коркем шығарма тілінің «текст түзу» деген 
шарты Абайда тұнғыш рет айқын көрінеді. Ақын текст 
түзу үшін эр алуан уәжбен сөз таңдайды. Бұл орайда 
тақырыптас сөздердің, синонимдес тұлғалардың, төл сөз 
бен кірме сөздердін, коне мен жана сөздердін, экспрес- 
сивтік бояуы бар сөздер мен бояусыз жай сөздердін, 
терминдік мәні бар сөздер мен карапайым тұрмыстық 
сөздердін, тіпті поэзия тіліне кіретін «хұкы» ж оқ «қа- 
рабайыр» немесе «дөрекі» создердің ішінен дәл керегін 
тандап алады да оларға стильдік жүк артады, образ 
жасауға жұмсайды, экспрессоидтерге айналдырады.

3) Абай қаламына белгілі бір суретті оқырманнын 
коз алдына бадырайтып корсету тән. Мүны орысшалап 
айтканда, кино өнеріндегі «крупным планом» деп ата- 
латын тәсілмен салыстыруға болады. Бұл тәсілде кинода 
айырып көрсетілмек бір нәрсе (деталь, айталык, адам- 
нын бет-жүзі) экранды толық алып, барынша үлкейтіліп 
түсіріледі. Бүл амал поэзияда да орын алады. Орыс 
поэтикасында мұны тұңғыш енгізген А. С. Пушкин 
болса (Онегинге хат жазып отырған Татьянанын эсем- 
деп шиырып қойған шашын — локондарын суреттеге- 
ні — кейіпкердің жан толкынын танытатын бет әлпетін 
улкейтіп, «бадырайтып» корсеткені), қ азақ  поэтикалык 
тілінде де сөз экранын толық алып жатқан суреттерді 
тұнғыш рет Абай үсынды деуге әбден болады. «Қансо- 
нарда бүркітші шығады анға» олеңіндегі бүркіттін ас- 
панға кайкан етіп үшып шығуы, түлкіге түскен суреті, 
кұсына мәз болып, насыбайын атып тұрған аншынын 
бейнесі — бәрі де «үлкейтіліп» бүге-шігесімен көрсе- 
тілген. «Ел аулақта жолғасқан» ғашықтардын иықтары
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түйісіп тұрғанын, әдепті жас сұлудың өз сезімінен өзі 
қысылып, «көздері төмендеп» тұрғанын өлеңнен о п е 
ранда, тағы да кинонын «крупный планын» көргендеи 
боламыз. Шындық картинаны бұлайша анық етіп, «де- 
тальдап» нақ түрінде көзге елестетіп ұсыну қазақ  поэ- 
зиясында Абайға дейін бүрын-сонды болған емес. Ал
осындай « ү л к е й т і п »  корсетілетін суреттер үшін Абай
қазақ өлеңі тіліне нақты зат атауларын, оның ішінде
тіпті түрмыстық зат аттарын, қарапайым қимыл, іс-әре- 
кет атауларын енгізді, қысқасы, поэзия тілін омірге, 
адамның өзіне, оның айналасына жақындатты (әдетте 
поэзия түйіскен иық немесе атқан насыбай сиякты 
«усақ-түйекті» елемеуге тиіс' жоғары материя ғой).

4) Сөз — өлең тілінің арқауы. Поэтикалық өрнек 
сөзден өріледі. Абайдын алдындағы Шөже ақын «қызыл 
тілден өрдім өрім» деп әдемілеп айтқан-ды. Бұл өрнекті 
салатын өткірдің жүзіндей, кестенін бізіндей қызыл тіл 
болса, онын сол жүзі мен бізі — сөз, сөз тіркесі, сөздер- 
дін бір-бірін сүйеуі, бір-бірімен «ұжымдасуы», бірін-бірі 
«итеруі» түрінде көрінеді. Міне, осы қасиеттерді Абай 
нағыз зергер ретінде керемет таныған, таныған сон тан* 
дай білген, таңдаған соң орын-орнына жұмсай білген. 
Бұл түжырымды ғылым тілімен айтсақ, Абай поэтика
лык образ жасауда сөз мағынасын құбылтудын сәтті 
үлгілерін ұсынды дейміз, яғни сөздің косымша мағына- 
лық ренктерін (коннотативтік кызметін) тап басып не
месе сөзге қосымша реңк-семаларды озі беріп, айтпақ 
ойының әсерін күшейтті, карапайым сөздердін мағына- 
сын ауыстырып, оларды образға айналдырды, синоним- 
дік қатарларды қолданудың жана жолдарын корсетті.

5) Абайдын поэтикалык тілінде көзге түсетін ең үл- 
кен құбылыстын бірі фразеология саласында болды.
Мүнда да Абай қазактын коркем тіліне жана үлгілер
ұсынды. Фразеологизмдер дегеніміз тұнып түрған образ 
ал олен соз — поэтикалык образдар әлемі. Сондықтан 
бұл қазына Абайға дейінгі қазақ  көркем сөзінде де мол 
болатын. Осы мол дүниені Абай жатсынған жок, бірақ 
они түгелімен сол калпында пайдаланбады, оны жоға- 
рыда айттык. Әрине, бұл әрекет әйтеуір байырғы дүние- 
нің барлығынан қашу керек деген пейілден туған жоқ. 
Абай шығармашылығының мазмұнынан, сөз өнерін жаңа- 
ша үсыну принциптерінен («соз түзелгендігінен»), «тү- 
зелген сөзді», яғни жаңа поэзияны жаңаша көріктеп бе- 
руді көздеуден туды. Ол үшін Абай қазақ  поэтикасында
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бүрын жалпы нышаны болған амалдарды жандандыр- 
ды, мысалы, перифраз деп аталатын тәсілді молынан
қолданып, оны жүйеге айналдырды; мағыналық өрістері
белек сөздерді тіркестіріп, образ жасаудыц не бір әсер- 
лі, әдемі түрлерін ұсынды; сөздердің эстетикалық зона- 
сын кенейтті; фразеологизмдердіц қүрылымын өзгертіп 
қолданудың да жана үлгісін салды: тұрақты сөз тір-
кестерінін кейбір тәртібін бүзып, оларды «тұрақсыздан- 
дьірды», ол үшін фразеологизм құрамына қосымша сөз- 
дер қосып немесе компоненттерін ауыстырып, я бол- 
маса орындарын алмастырып қолданды. Қыскасы, Абаи 
тілдін өте бейнелі, көрікті, бай бөлігі — фразеологизм 
саласына «төңкерІс» жасағандай болды, бұл төцкерісте 
өзгерістермен қатар жаңалықтар молынан көрінді. |

6) Бүдан да үлкен «төнкерісті» Абай қазақ  өлещнін
архитектоникасында (кұрылымында) жасады: мүлдетың
өлшемдер мен ырғақтар әкелді, бұрын жоқ шумак түр- 
лерін үсынды, шумақ пен шоғырдың құрылымын құбылт- 
ты: атақты «Сегізаяқтан» бастап, алты тармақты шу- 
мақтан түратын өлен — «алтыаяқтардың» неше түрін,
жеті, тоғыз, он төрт «аяқты» өлен құрылымын дүниеге 
келтірді. Бұл кұрылымдар қазак  өлеңінің синтаксисіне, 
интонациясына жаңалықтар әкелді: қазақ  өлеңі жазба 
поэзия статусы на көтерілді; жазба поэзияға тән «өлең
тасымалы», ауыз-екі сөйлеу интонациясы дегендерді
көрсетті. ^

7) Пушкиннін поэзиясы туралы П. И. Чаиковский:
«Пушкиннін өлеңдеріне музыка жазып әуреленудін кз- 
жеті жоқ, онын өзі музыка» деген екен, сол сияқты Абай 
өлендері де тұнып тұрған үн гармониясы: ол қазақ  өле- 
ңінін үнін, дыбыстық әуенін (фоникасын) құбылтып, 
оның күлаққа жағымды музыкалылығын күшейтті, ол 
үшін бұрыннан бар ассонанс, аллитерация, анафора, эпи
фора сиякты дыбыстық үйлесімдермен бірге, түбірлес 
сөздерді қатар келтіру, ішкі ұйкастарды жиірек қолда- 
ну сияқты шеберліктің де үлгісін көрсетті.

8) Қ азақ  тілінің поэтикасына Абай әкелген жана- 
лықтар мен ол жасаған өзгерістер жалғасын тапты. 
Абайдың тіл өрнегі бас-аяғы ж оқ тұйыкталған, қайта- 
ланбас феномендік құбылыс болып қалған жок, қазақ- 
,тын мәдени көгінде т а р и х и  б а с т а м а  болып көрі- 
ніп, әрі карай ұласқан ұ л т т ы к мәнді т а б ы с болып 
шықты. Оны Шәкәрімнен бастап, бүгінгі ен жас қазақ  
акынының поэтикалык дүниесі дәлелдейді.
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