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                                         Кіріспе 

Оқу құралында тақырыбының ӛзектілігі,ішкі логикалық құрылымынан 

туындаған жоспары,  ұсынылған тұжырымдары, дерек кӛздері, зерттеу 

әдістері, жұмыстың теориялық, әдістемелік, тәжірибелік маңыздылығы, 

сарапталуы   берілген. 

        «ХХ ғасыр басындағы поэзия және символизм» деп аталатын жұмыстың 

бірінші бӛлімі «ХХ  ғасыр басындағы әдеби байланыс мәселелері» және 

«Символизмнің  генезисі және оның поэзиядағы кӛрінісі» атты екі 

тараушадан тұрады. Жоғарыда аталған бірінші тараушада зерттеу обьектісіне 

айналған қазақ-орыс әдеби байланыстары жӛнінде бұрын-соңғы айтылған әр 

түрлі ой-пікірлерді зерделей отырып, соған қатысты туындаған мәселелерге  

тоқталуды жӛн санадық. 

         Жалпы, әдеби байланыстар  түрлі әдеби-тарихи және кӛркемдік-

эстетикалық  фактілердің ӛзіндік кӛрінісі ретінде үнемі ауысып отыратын ӛте 

күрделі, кӛп қырлы диалектикалық құбылыс. Сонымен қатар, олар, 

біріншіден, әдебиеттердің әлемдік деңгейдегі өсу жолдарына, екіншіден, 

түрлі ұлт мәдениетінің тарихына, үшіншіден, нақты әрбір қаламгер 

шығармаларына қатысты туындайды. 
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  I  «ХХ ғасыр басындағы поэзия және символизм» 

    Ұлттық әдебиеттердің ӛзара қарым-қатынасы мен байланыстарын жай ғана 

атап қоймай, әдеби процесстің күрделі ішкі заңдылықтарын қамтып, бұл 

алмасулардың ұлттық мәдениеттің қалыптасуы мен дамуындағы рӛлін және 

шығармашылық ӛрістегі алатын орнын айту лазым. Сондықтан осы тұрғыда 

ой қорытуға тырыстық. 

 Айтылып отырған әдеби байланыс түрлерінің шығармашылық қарым-

қатынас мәселелерін тереңірек түсінуге септігі тигенімен, әдеби процесс 

болмысын толыққанды сипатта кӛзге елестете алмасы анық. Ӛйткені,әдеби 

байланысты тарихи-әдеби процесстің ең бір маңызды буыны ретінде танитын 

болсақ, ол тікелей кӛркемдік, шығармашылық үрдіспен, сондай-ақ, әдеби 

бағыт, жанр, стиль және т.б. дамуына да тікелей қатысты. Оқу құралында  

осы мәселелер тӛңірегінде ой ӛрбітіліп, дәйектеме тұрғысында тұжырымдар 

жасалынды. 

 Әдебиеттердің ӛзара қарым-қатынасы кӛп қырлылығымен 

ерекшеленеді. Мысалы, сарындас әдеби ағымдар бір-біріне ықпал етеді, 

идеялық-эстетикалық бағыт-бағдары ұқсас қаламгерлер ӛзара үндестік 

танытып жатады. Бұл жекелеген ұлттық әдебиетте белгілі бір жанрдың 

қалыптасып, ӛріс жаюына әрі жаңа және ескі поэтикалық формалардың 

жетіліп, дамуына, кӛркем сӛз шеберлерінің тіл, стиль тұрғысындағы 

ӛркендеуіне игі ықпал жасайды.  

 Әлбетте, әдебиеттер  арасындағы байланыстар олардың жалпы тарихи-

әдеби дамуына сәйкес бір-біріне айрықша ықпал етуінде байқалады. Ал 

әртүрлі жағдайдағы шығармашылық қарым-қатынастың нақты формалары 

шексіз. Бұл кӛпқырлылық шығармашылық байланыс секілді күрделі 

процесстің маңызды жағын қамтитын негізгі түрлерінде анық сезіледі.  

         Сонымен, әдеби қарым-қатынас формаларына аударма, үлгі алу 

(взаимствование), еліктеу (подражание), стильге салу (стилизация), образды 

ұқсастық (образные аналогии) және тағы басқалар жатады. Демек, 

шығармашылық қарым-қатынастың анағұрлым қарқынды түрі  ықпал-әсер 

(влияние) болып табылады десек қателеспейміз. 

 Жүздеген, тіпті мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан әдебиет аралық 

шығармашылық алмасулар шексіз әрі әр алуан. Сондықтан әдебиет 

зерттеушілерінің алдында қашанда байланыс пен қарым-қатынас процесінің 

күрделілігімен қатар кезеңдік, ұлттық және эстетикалық кӛрініс 

ерекшеліктерін қамтып кӛрсету міндеті тұрады. Сӛз ӛнерінің ӛзара алмасу 

арқылы баю процесі бір қалыпты емес, ӛзгермелі, құбылмалы. Себебі, әдеби 

даму бірде қарқынды, бірде баяу жүретін заңды құбылыс. Әдебиеттер 

арасындағы байланыс туралы да осыны айтуға болады. Әдеби алмасудың 

заңды құбылыс ретіндегі белсенділігіне мына секілді қоғамдық-әлеуметтік 

себептер тірек болғанын байқаймыз. Бірінші, бұл елдер ӛмірінде қоғамдық-

саяси сана ӛсіп, әдебиеттер ӛзара тығыз қарым-қатынасқа түседі, яғни, 

халықтың рухани күш-қуаты анағұрлым айқын кӛрінеді; екінші, 

идеологиялық күрес түрлі позиция ӛкілдерін халықаралық тұрғыда рухани 
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байланыс жасауға итермелейді, үшінші, мемлекеттер арасындағы саяси-

экономикалық және мәдени байланыстарға кең жол ашылады.  

Әлем халықтары әдебиеттерінің осы секілді қарқынды, игілікті 

байланыстары  Ресейдегі бірінші орыс тӛңкерісі кезінде қоғамдық-саяси ӛсу 

жағдайымен бір мезгілде болғаны мәлім. Бұл қоғамдық жағдай империя 

аймағын мекендеген бүкіл халықтың ұлттық-идеологиялық күресі мен 

қозғалысына кӛп ықпал етті. Сонымен қатар, тӛңкеріс ауқымындағы 

қозғалыстармен тығыз байланысты дамыған орыс әдебиетінің басқа елдер 

әдебиетіне әсері де аз болмағаны анық. Мысалы, түркі халықтарының сӛз 

ӛнерінің осы кезеңде ӛрістеуіне батыс, орыс әдебиеті мен мәдениеті біршама 

ықпал еткені рас.  

Тарихи-қоғамдық жағдайдың ӛзгеруіне орай, әдебиет аралық қарым-

қатынас та бірте-бірте ауысады. Сӛйтіп, бұрын ӛзінің кӛркемдік жетістігі 

тӛмен болғандықтан ӛзгелерге елеулі әсер ете алмаған әдебиеттер 

басқалардан үйрену арқылы белгілі бір шеберлік қырларын игеріп, ӛз ішінен 

белгілі-белгілі кӛркем сӛз қайраткерлерін ұсынуы мүмкін. Бірте-бірте бұл 

ӛзара алмасудың күрделі процесіне әлем әдебиетінің бәрі тартылады. 

Мәселен, тарихи-қоғамдық жағдайларға байланысты томаға-тұйық күй кешіп 

келген қазақ әдебиеті ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап  

шығармашылық қарым-қатынас үрдісіне бойлай енді. Тіпті еніп қана қоймай, 

әлемге әйгілі қайраткерлерді (Шоқан, Ыбырай, Абай) дүниеге әкелді.  

Олардың ізін ала ӛмір кешкен ХХ ғасыр басындағы қаламгерлер ӛз алдына  

үлкен бір шоғырды құрады. 

          Егер әдебиетті ұлттық сана-сезім формасы ретінде қабылдасақ, онда 

езгідегі халықтың ұлт-азаттық күресі мен санасының ӛсуіне қарай, оның 

әдебиеті ӛзінің дербестігін, тәуелсіздігін, ӛз тілін, ӛзіне тән ерекше тақырып 

пен идеяны, сондай-ақ, этикалық әрі эстетикалық идеалын сақтап, 

прогрессивтік әлем әдебиеттерімен тығыз қарым-қатынас жасауға ұмтылыс 

жасайды. Бұған мысал ретінде, алысқа бармай-ақ, тӛл әдебиетіміздің ХХ 

ғасыр басындағы кезеңін кӛзге елестетсек те жеткілікті. 

         Диалектикалық түсінік тұрғысында әдеби байланыс пен әдеби процесс 

түрлі тарихи кезеңге орай, ауысып отыратын әдеби болмыс жағдайы бола 

отыра, бір-бірінен ажырағысыз екендігін кӛптеген ғалымдар, атап айтқанда, 

А.С. Бушмин, Н.И. Конрад, М.Б. Храпченко, И.Г. Неупокоева және т.б. атап 

кӛрсетті [1]. 

Оқу құралында осындай ой-пікірлер сараланып кӛрсетілді. Сондай-ақ, 

қазақ пен орыс халықтарының әдеби байланысы сӛз етіліп, оның түрлері, 

алғы шарттары біршама  айқындалып берілді. 

1.1«Символизмнің  генезисі және оның поэзия тіліндегі көрінісі» деп 

аталатын бірінші бӛлімде символизмнің анықтамасы беріліп, оның 

философия, дін, мифология тәрізді басқа да мәдени құбылыстық ілімдермен 

байланысы  сарапталып, талданады.  

          Нақтылай айтсақ, бұл ағымның эстетикалық негізін құрған батыс 

оқымыстылары – А. Рембо, С. Малларме, П. Варлен, К. Гамсун, М. 

Метерлинк, Э. Верхарн, О. Уайльд, Г. Ибсен, Р. Рильке және т.б. батыс 
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оқымыстылары еді.  Сондай-ақ , символизм  Батыс  Еуропаның  Бельгия, 

Германия, Норвегия сияқты  елдеріне кеңінен  таралды. Символизм ХІХ 

ғасыр мен ХХ ғасыр аралығында орыс поэзиясына да ерекше құбылыс болып 

енді. Ол елдегі бүкіл ақындық әлем шығармашылығын қамтымаса да, ӛзінің 

сол кезеңдегі ерекше келбетімен айқындалды [2].  

           Демек, символизм әдеби бағыт ретінде Еуропалық және орыстық ӛнер 

ӛрісінде 1870-1910 жылдары ерекше дамыды десек болады. Әдебиеттану 

ғылымында «символизм» термині әр қилы мағынада қолданылып келеді. 

Кӛбінесе символизм еуропалық және орыстық ӛнер ӛрісіндегі бағыт ретінде 

түсіндіріледі. Сонымен қатар, символизм кең мағынасында «дүниетаным» 

(А.Белый) немесе философиядағы, ӛнердегі және антикалық мәдениеттің 

белгілі бір кезеңінде жазылған шығармалардың ӛзіндік сипатын 

айқындайтын «ӛмірлік тәжірибе» ретінде де түсіндіріледі [3]. 

Әдебиеттанушы Е.В.Ермилова орыс символизмінің теориясына 

байланысты ӛз тұжырымын ұсына келіп, былай деп жазады: «Символизм 

алғашында «декаденттік», «импрессионистік», «субьективистік», 

«иллюзионистік символизм» тәрізді бағыттардың орнына қолданылатын 

әдеби бағыт болуды аз кӛрді. Символизм тек әдеби мәселелерді ғана емес, 

дүниетанымдық мәселелерді де шешуге ұмтылды» [4, 3-б].  

А.Белый, Вяч.Иванов, Вл.Соловьев тәрізді теоретик-символистер де 

символизмді осылайша түсінді. Символизмді белгілі бір дәуірдегі 

философиялық ойдың жалпы мәселелерімен тығыз бірлікте қарастырудың 

қажеттілігі орасан зор, себеб, сонда ғана символизмді – «дүниетаным» 

ретінде түсінуге болады. Е.В.Ермилованың айтуынша, «реалды» символдың  

концепциясын тұжырымдаған Вяч.Ивановтың ой сілемі П.Флоренский, 

С.Булгаков шығармаларында кӛрініс тапқан.  

А.Белый ӛзінің «Символизм, как миропонимание» атты еңбегінде ХХ 

ғасыр басындағы орыс әдебиетінің сипаты туралы айта келіп, символизмнің 

дүниетанымдық  тұрғысындағы мағынасына тоқталады. Символизмді 

бұлайша түсіндіру ғасырлар тоғысындағы заманауи ерекшеліктерге 

байланысты болып келді. Символизмді – дүниетаным ретінде анықтаудың 

негізінде адам ӛмірінің мәнін экзистенциалдық тұрғыдан түсіну жатыр. 

А.Белый былай деп жазады: «Кез-келген символист суреткер 

шығармашылығының алғы шарты – оның ғасырлар тоғысындағы адамзаттың 

тығырыққа тірелуін, іс пен сӛздің, сана мен түйсіктің арасында жер мен 

кӛктей айырмашылық бар екенін сезінуі» [3,51-б].    

Белгілі батыс ойшылы Карл Ясперстің идеясы бойынша халықтар 

арасында тектік емес, рухани байланыс бар. Нағыз рухани ӛмір тек «ӛмір мен 

ӛлім белдескен шекаралық жағдайлар» кезінде ғана танылады, тек 

осы уақытта ғана адамдар арасындағы қарым-қатынас экзистенциалдық 

реңкке боялады. 

Экзистенциалдық философия идеялық ағым ретінде ХХ ғасырдағы 

философияға ғана емес, пессимистік кӛңіл-күйге негізделген әдебиетке де 

тән болды. Экзистенциалистердің кӛркем шығармаларындағы символдар 

кӛбінесе адам болмысының мәнін эмоционалды түрде түсіндіруге қызмет 
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етті. Адам болмысының негізгі категориялары – жатсыну, қорқыныш, үрей, 

ӛлім т.б. болып саналды. 

Орыс символизмі экзистенциалдық дүниетанымға сүйене отырып, 

мағыналық басымдылық ретінде транценденттілікті (тәжірибеден тыс 

жатқан, ақыл-санамен түсініп білуге болмайды дейтін идеалистік 

философиядағы ағым)  кӛрсетеді. Орыс экзистенциализмі (Н.Бердяев, 

Л.Шестов, С.Франк) бойынша  адамды адам ететін нәрсені эмпирикалық 

(тәжірибеге негізделген) тұрғыда түсінуге болмайды. Н.Бердяевтің пікірінше,  

трансценденттілік  біздің ӛмір сүруіміз үшін қолайлы жағдай жасайды әрі ол 

біздің табиғи болмысымызбен рухани дүниемізге ауадай қажет. Егер 

трансценденттілік болмаса, онда тұлға да болмайды. Бұл – символизмге 

берілген анықтаманың негізгі ұғымы. Бұл анықтама бойынша символ кӛп 

мағыналы, астарлы образ ретінде сезімдік қабылдаудан тысқары жатқан 

идеяларды кӛркем бейнелейді. Символизм «жасырын ақиқатты», «ӛмірдің 

шын мәнін» түсінуге, «теңдесі жоқ сұлулыққа» қол жеткізуге ұмтылады [5]. 

«Кіші» символистер (Блок, Белый, Вяч.Иванов) осындай «жасырын 

ақиқатты», «ӛмірдің шын мәнін» түсінуге құштар болды, олар әлеуметтік 

тӛңкерісті (революцияны)  «рух тӛңкерісіне» апарар саты деп қабылдады 

(А.Белый) [6]. В.А.Келдыш жазғандай, «айналада болып жатқан ӛзгерістерді 

жүрегімен сезінген символистерде жан толқуы жыр жолдарымен берілді. Бұл 

толқу сол кезеңдегі аласапыран уақыттың ӛзіндік ерекшеліктеріне 

(тығырыққа тірелген халықтың басын тауға да, тасқа  да соғып абдырауы) 

байланысты туындаған еді»[ 7,25-б]. 

Қазақ ғалымы Ш.Елеукенов те ХХ ғасыр басындағы орыс поэзиясында 

«қанды алау», «ӛрт», «буырқанған теңіз», «найзағай», «боран» тәрізді 

символикалық образдардың кеңінен қолданылғанына назар аударады. Оның 

айтуынша, бұл образдар қазақ әдебиетінде де орын алды. Мысалы, уақыт 

тынысын, ӛз халқының мұң-қайғысын жан-тәнімен сезіне білген Мағжан, 

Бернияз поэзиясында осы іспеттес бейнелі образдар жиі кездеседі. Ойшыл 

ақын Мағжан адамды мәңгілік уақыт пен кеңістік ауқымында ала отырып, 

осы мәңгілік уақытты – бір ғана сәт, ал адамды – мәңгілікпен салыстырғанда 

бір нүкте ретінде қарастырады. 

Осылайша, экзистенциализм адамның рухани дүниесін, жан әлемін 

терең түсінуге мүмкіндік береді. К.Ясперс кӛрсеткендей, адамзат тарихын 

кӛркем бейнелейтін ӛнердің негізінде рухани факторлар, атап айтқанда, 

экзистенциалды ӛмірмен, яғни мағыналық басымдылық – трансцендентті 

түсіндірумен тығыз байланысты факторлар жатады.  

К.Ясперс бір кездегі Н.Бердяев, А.Ф.Лосев, С.Цвейг және т.б. 

ойшылдар  тәрізді адамның рухани әлемінің трансценденттілігін 

мойындайды. К.Ясперс„философиялық сенім― ұғымын енгізді, бұл ұғым 

бойынша ақиқат туралы білімнің ӛзі білместіктен пайда болған. Ақиқат – 

философиялық сенімнің нысаны. Ясперс үшін білместік – адам ақыл-ойының 

дәрменсіздігінің субьективтік кӛрсеткіші ғана емес, сондай-ақ, болмыс – 

трансценденцияның ерекше формасының обьективтік куәгері де. Білместік – 

бұл миф, яғни ӛмір туралы мифологиялық түсінік» [8,23-б]. 
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А.Ф.Лосевтің тұжырымдауынша, біздің ӛміріміз символдарға толы. 

«Символдың кӛмегімен біз трансценденттілікпен, нағыз ақиқатпен 

қауышамыз. Бұл – нағыз ақиқатты символ арқылы тануға болады дегенге 

саяды. Сонымен бірге, біздің сезіміміздің сыртқа шығуына жол ашатын 

экзистенцияда жоғалып кетеді». Лосевтің, аталмыш ғалымның айтуынша, 

ӛнердің ӛзі белгілі бір дәрежеде символикалық болуы қажет. Бірақ, ақиқат 

болмыспен салыстырғанда, ол – астарлы. Ал ӛмірдің ӛзі символикалық мәнге 

ие, «себебі біз ӛмірде кім болсақ, солай ӛмір сүреміз». Лосевтің пікірі 

бойынша, миф пен символ бір-бірімен тепе-тең [9,47-б]. 

Г.П.Козубовская ӛзінің «А.Фет поэзиясы және мифология» деген 

монографиясында   ХІХ ғасыр поэзиясына ӛзгеріске түсудің нәтижесінде 

пайда болған мифологиялық шығармашылық  тән болып келеді дейді 

[10,128-б]. 

Д.В.Затонскийдің «Модернистік мифтер және шындық болмыс» атты 

зерттеуі ғалымдар қауымын елең еткізді. Аталмыш жұмыста ХХ ғасырдағы 

батыс модернизміндегі мифтік шығармашылық жӛнінде сӛз қозғалады. Еңбек 

авторының зерттеу нысанына қатысты біржақты кӛзқарасына қарамастан, 

жұмыста ХХ ғасыр ӛнеріндегі мифтің рӛлі туралы біршама  қызғылықты 

деректер  берілген [11,353-б].  

Ал, А.Белый мынадай пікір келтіреді: «Кӛркем шығармашылық 

символизмі – сӛз символизмінің жалғасы». Ол бұндай байламды Потебняның 

сӛзді символ ретінде қарастырған пікіріне сүйене отырып жасайды.  

Потебнянның аталмыш тұжырымы ӛз кезегінде Рикердің символизмге 

берген анықтамасына жақын келеді. А.Потебняның тұжырымдамасы 

бойынша, сӛздің екі түрлі мазмұны бар: обьективтік және субьективтік. 

«Біріншісі – белгі, символ, ол біз үшін екіншісінің орнын басады... Сӛздің 

бірінші мазмұны дегеніміз – ой мазмұнын белгілейтін пішін болып 

табылады. Сондықтан екіншісін – субьективтік мазмұнды жоққа шығарсақ, 

онда сӛзде тек дыбыс қалады, яғни сыртқы пішін және этимологиялық 

мағынасы бойынша, ол да –пішін, бірақ ішкі пішін. Сӛздің ішкі пішіні ой 

мазмұнының санаға қатынасын білдіреді: ол (ішкі пішін) адамға ӛз ойының 

қандай екенін кӛрсетеді»[10,233-б]. 

          Әдебиетші–ғалымдардың ой-пікірлері бойынша, символизм – 

романтизмнің «соңғы сатысы» және неоромантизм немесе модернизм деп 

аталады. Олар ӛз зерттеулерінде «неоромантизм» терминін тегіннен-тегін 

бермеген. Себебі, ӛз кезінде орыс әдебиеттану ғылымында, тӛңкеріс 

қарсаңында С.Венгровтың редакциясымен жарияланған «ХХ ғасырдағы орыс 

әдебиетінің тарихы» атты еңбекте романтизм концепциясын тұжырымдаған 

ой-пікірлер жарық кӛрген  болатын. Аталмыш басылымда  соңғы ширек 

ғасырдағы қоғамдық-әдеби ӛмірде әр қилы ӛзгерістердің салдарынан пайда 

болған түрлі кӛңіл ауандарының  арасындағы үйлесімді байланыс «орыс 

неоромантизмі» терминімен түсіндірілген. 

           Орыс әдебиет ӛкілдерінің бізге беймәлім болып келген еңбектерін 

ғылыми айналымға қосу, олардың тӛл түлектерімізбен шығармашылық 

үндестігін, ағымдастығын зерделеу уақыт талабына орай туындағаны рас. 
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Осы тұрғыдан келгенде, орыс символистерінің қазақ қаламгерлеріне еткен 

әсері барынша игілікті болды. 

            Жалпы, қазақ ақындары – Шәкәрім, Шәңгерей, Мағжан, Бернияз 

шығармашылықтарындағы символизм сарынының кӛрініс табуын да сол 

тұстағы тарихи-мәдени жағдайлармен байланыстырған жӛн. Сонымен қатар, 

орыс поэзиясындағы символизм ағымының даму тарихы мен бет алысы, 

табиғаты да осындай факторларға тиесілі.  

  Символизм ағымының ықпал ету аясының ӛте кең болғаны соншалық, 

ол (символизм) басқа әдеби мектептер мен үйірмелерге ғана емес, кӛршілес, 

аймақтық деңгейдегі қарым-қатынасы бар елдердің де әдебиеті мен 

мәдениетіне зор әсер етті. ХХ ғасыр басында бұл игі дәстүр ӛз жалғасын 

тапты.  

          1.2   «Орыс және қазақ символист ақындарының шығармашылық  

ҥндестігі» деп аталатын  екінші бӛлім  ӛз ішінде бірнеше тақырыпшаларды 

қарастырады. «Орыс  символистері және олардың қазақ ақындарына 

ықпалы» атты бірінші тараушасында орыс символистері – А.Фет, Ф.Тютчев, 

К.Бальмонт, В.Брюсов, А.Блок, А.Белый, Д.Мережковскийлердің қазақтың – 

Ш.Құдайбердиев, Ш.Бӛкеев, М.Жұмабаев, Б.Күлеев сынды кӛрнекті 

ақындарына жасаған игілікті ықпалы болғаны дәйекті мысалдар арқылы 

айқындалады.  

          Жалпы, бұл әдеби ағым ХХ ғасыр басында ӛте-мӛте кең әрі жан-жақты  

анықталды. Ғалым Б.А.Жетписбаева атап кӛрсеткендей, «ӛзіндік символдар 

мазмұны негізіндегі» жаңа ӛнер үлгісі ретіндегі символизм – жаңа 

дүниетанымды экзистенционалды түрде анықтап,  айқындайтын ӛнер [13,35-

б]. ХІХ ғасырдың 90 жылдары Ресейде модернистік ағымдар ӛзгеріске 

ұшырады. Егер 90-жылдардың басы мен ортасында модернизм бірқатар 

ақындар мен публицистердің әртүрлі пікірлері негізінде ӛзін айқындаса, 

ғасырлар тоғысында ол ағым бірте-бірте әлдеқайда қалыптасқан әрі ауқымды 

сипат ала бастады.           

          Орыс әдебиетіндегі «жаңа поэзияның» аға буын ӛкілдерін (К.Бальмонт, 

В.Брюсов) замандастары декаденттердің қатарына қосты. «Жаңа поэзияның» 

аға буын ӛкілдері шығармашылықтарының алғашқы кезеңінде бұрын болып 

кӛрмеген жеке поэтикалық тіл жасауды армандады. Олардың 

шығармашылығында дәстүрлілік элементтері шашыраңқы болды. Олар 

теориялық тұрғыдан негізделмей,  лирикалық поэзияның заңдылықтары мен 

тенденцияларынан туындады. Аға буын ӛкілдері үшін поэтикалық 

құндылықтардың бастауы – эстетикалық негіз еді. 

 Орта буын ӛкілдері, дәлірек айтқанда символистер мәселені басқаша 

қойды. Олар да бұрын болып кӛрмеген образдар тілінде сӛйлегісі келді. 

Дегенмен, олар негізінен дәстүрді жоққа шығарған жоқ, тіпті керісінше 

саналы түрде ӛздерінің жаңа тілін ежелгі, тамыры тереңге кеткен дәстүрлер 

негізінде жасауға ұмтылды.   

           А.Блок «О современном состоянии русского символизма» атты 

мақаласында орыс символизмінің тарихын, оның тығырыққа тірелуін айта 

келіп, абсолютті құндылықтардың орнын ендігі уақытта субъективтік, 
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салыстырмалы, тек эстетикалық құндылықтардың басуы ғана жеңетіндігін 

түсіндіреді.  

 А.Блоктың «Стихи о Прекрасной Даме» шығармасына циклизация, 

лирикалық қаһарман, идея тұтастығымен айқындалған контекст тән болып 

келеді. Аталмыш туындыда  жалпы символикалық, бірақ ең бастысы, бір 

ӛлеңнен екінші ӛлеңге ауысқан сайын контекст дами түсіп, онда (контексте) 

алғаш рет Блоктың ӛзіндік символдары жасалды және де бұл символдар 

кейін ақын шығармашылығының ӛн бойында ӛзгеріске түсті: 

                                   Крыльцо Ее – словно папереть, 

                                   Вхожу – и стихает гроза. 

                                   На столе – узорная скатерть, 

                                   Притаились в углу образа. 

                                   Всадник в битвенном наряде, 

                                   В золотой парче [14,225-б].                       

           Бұл символдар бұрыннан таныс поэтикалық  образдардан (жұлдыз, 

ымырт, тұман, жел, дауыл) жасалады. Аталмыш сӛздер романтикалық 

стильге жатады. Блок бұл сӛздерді бір лирикалық жеке тұлғаны, бір 

тағдырды кӛрсететін жеке контекс элементтеріне айналдыра алды. Бұл үрдіс 

оның 1901 жылы жазылған алғашқы ӛлеңдерінен-ақ айқын байқалады. 

 Блоктың алғашқы ӛлеңдерінде А.Фет ықпалы анық сезіледі, сонымен  

қатар Блоктың ӛзіндік жаңалығы де кӛзге түседі. Әрине, «ымырт, кӛктем, 

дауыл, түс» сӛздері Фетке тән болып келеді. Оның поэзиясында  аталмыш 

сӛздер заттық- логикалық мәнге ие емес. Олардың эмоционалдық және 

мағыналық қасиеті романтикалық стильмен де, ақынның жеке ӛзіндік 

стилімен де қалыптасады. Бірақ А.Фетте – мұның барлығы да стилистикалық 

реңк. Бірақ сӛздің символикалық мәнінің кеңеюі, бұл сӛздің алғашқы 

мағынасын жоққа шығармайды, тек күрделендіре түседі. 

 Кейінірек Блоктың тұрақты символдарының қатарына мәңгілік 

образдармен бірге, уақыт табы бар басқа сӛздер де енді. Мысалы 

«Незнакомка» және «Снежная маска» ӛлеңдерінде Блоктың тұрақты 

символдарының ішінде 1900 жылдары ӛмір сүрген әйелдердің заттары: 

шлейф, иіссу, жібек, вуаль және т.б. бар. Бұл заттар – сол уақытқа тән сәндік 

заттар, сонымен қатар бұлардың барлығы күнделікті ақиқаттан тысқары: 

                                  Но час настал, и ты ушла из дому, 

                                  Я бросил в ночь заветное кольцо. 

                                  Ты отдала свою судьбу другому, 

                                   И я забыл прекрасное лицо [14,235-б] («Снежная 

маска»). 

                                   А я рядом у соседних столиках,  

                                   Лакеи сонные торчат. 

                                   И пьяницы с глазами кроликов, 

                                   «In vino veritas!» кричат [14,238-б] («Незнакомка»). 

          Блоктың тұрақты символдарына айналған заттар да баршылық. Блок 

поэзиясында бір рет пайда болған символдар кейін  ешқайда жоғалып 
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кетпейді. Бұл ерекшелік Блоктың поэтикалық ойының негіздерімен 

байланысты. 

Инокентий Анненский шығармашылығына ХІХ ғасырдағы орыс 

психологиялық әдебиетімен жақындастыратын, әрі орыс лирикасын 

дамытуға түрткі болған сипаттар  тән. 

Лирик Анненский ӛзгеше бір эстетикалық категориялармен ойланады 

және де бұл эстетикалық категориялар ауқымына тарихи алғышартымен 

туындаған басқа бір формацияның (құрылыстың) санасын сиғызады. 

Байланыс, ілігу – бұл бұрыннан бар құбылыстар, бірақ ілігудің мәні 

түсініксіз, ол мақсатсыз және үйлесімге қарама-қайшы. Анненский 

лирикасында  романтизмнен мұраға қалған «ластық» пен «арамдықтың» 

екіұдайылығы да кӛрініс тапқан.  

Сондай-ақ, Анненский шығармалығында қорқынышты әлем бейнесі де 

бар. Мысалы, «Кулачишка» ӛлеңінде Блоктың «Грешить бесстыдно, не 

пробудно...» ӛлеңінің мотивтері кездеседі. Бірақ Анненский поэзиясында 

қорқынышты және ғажайып әлем диалектикасы ашылған. Анненский 

лирикасында адам осы бір ғажайып әлемде қайғыға батып, жалғызсырайды: 

                        Любиться, пока полосою 

                         Кровавой не вспыхнул восток, 

                         Часочек, покуда с косою 

                         Не сладился белый платок [15,98-б].     

         Анненский қуаныш пен сұлулықты – трагизмнің алғышарты ретінде, 

қайғының бағасын арттыратын рухани тәжірибе ретінде тұжырымдайды. 

Бақыт пен сұлулық – бұл күйзеліске ұшырататын нәрселер. Анненский 

трагедияны – жоғары рухтың ӛлуі деп түсінді. Құндылықтардан айырылған 

ӛмір трагедияға негіз болар материал емес, себебі трагедия дегеніміз – бұл 

кейіпкер үшін маңызды болып табылатын құндылықтарды жоғалту. 

Анненский үшін бұл әлем – тек қорқыныш пен аяушылықтың ғана емес, 

сондай-ақ сұлулықтың ӛлең тармағындағы эстетикалық сұлулығы емес. Ол – 

шығармашылық, яғни табиғат, махаббат, бақытқа ұласатын, ӛмірді сүю 

сезімдерін сыйғызатын сұлулықтың қайнар кӛзі.  

Символизм ағымының әсерінен туындаған поэтикалық ӛзгерістерді  

орыс, батыс әдебиеттерін терең біліп, таныған әрі аумалы да тӛкпелі заманда 

ӛмір сүрген тӛл сӛз ӛнеріміздің таланттары – Ш.Құдайбардиев, Ш.Бӛкеев, 

М.Жұмабаев пен Б.Күлеев шығармашылықтарынан да байқаймыз. 

 Шәкәрім мен Мағжан поэзиясының ерекшелігі – олардың айтпақ 

болған ой астарының тереңдігі. Оны «әлеуметтік», «саяси» немесе 

«қоғамдық» деп нақтылап, белгілі бір қалыпқа салуға келмейді. Мағжанда 

«ұлттық» деген мәселенің ӛзі жалпы адамзаттық мәселелермен ұштасып 

жатады, ал Шәкәрімде ұлттық түйсік-түсінік арқылы жалпы адам болмысы 

туралы философиялық мәселелер қозғалады. Осы тұрғыдан алғанда, ол 

ақындар Шығысқа да, Батысқа да жақын. 

   Ш.Бӛкеев, Б.Күлеев  тәрізді ақындар поэзиясын да таза ӛнер 

туындылары ретінде қарастыруға болады. Бұл ақындардың поэтикалық 

шығармаларын үстіртін бір сыдырғы қарап шығып, талдау мүмкін емес. 
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Ӛлеңнің мәнін, идеясын ұғыну үшін ақын сӛзінің астарына терең үңілу 

қажет, себебі ақынның әр сӛзі – символ болып келеді. Соңғы жылдары 

Шәңгерей мен Бернияз шығармашылығын зерттеуге арналған ғылыми 

еңбектерде аталмыш ақындар «таза ӛнер» ӛкілдері деп аталған [16,87-б]. 

Сондай-ақ, олардың адам болмысын түсіндіруге ұмтылуымен ерекшеленетіні 

және ӛмір туралы түйгендері бүгінгі таңда да ӛзінің ӛзектілігін жоғалтқан 

жоқ.  

       1.3  «Қазақ поэзиясындағы   символизм көрінісі» атты екінші 

тараушада қазақ ақындарының шығармаларында символизм нышандарының 

кӛрініс табуы айғақты дәлелдер арқылы беріледі.  

Символизм ӛз заманындағы әдеби ӛмірде ерекше бір құбылыс болды 

деп айтуға толық негіз бар. Символистер эстетикасының жүйесі, олардың 

философиялық кӛзқарастары халық кӛтерілісі жеңіліс тапқаннан кейін етек 

алған саяси қудалау жылдары пайда болып, ӛркендеді. ХХ ғасыр басындағы 

Ресейдегі тарихи-мәдени ӛмір сипаттары негізгі символ сӛздерде кӛрсетілді. 

Жалпы, қазақ ақындары – Шәкәрім, Шәңгерей, Мағжан, Бернияз 

шығармашылықтарындағы символизм сарынының кӛрініс табуын мына үш 

арнада аңғарамыз. Бірінші, аталмыш ақындар шығармашылықтарындағы 

идеялық және образдылық жүйесін әлеуметтік-қоғамдық кӛріністері 

тұрғысында айқындау қажеттілігі, екінші, олардың поэтикасын орыстық 

символизм ағымымен бір контексте қарастыру мәселесі, үшінші, сондай-ақ 

қазақ қаламгерлерінің шығармаларындағы пессимизм мен фатализм 

элементтерінің ӛзгешеліктерін ашу керектігі деп білеміз. 

Әлбетте, қай ақынның болмасын пікір-толғаныстары сол замандағы 

қоғамдық ой-санамен, ұлттық мүддемен ұласып жатады, сӛйтіп ақын ойы, 

жыры ӛз замандастарының кӛңіл-күй, арман-тілегімен, сол арқылы бүкіл 

қауымның идеялық-эстетикалық мұрат-аңсарымен ұштасып, жалғасары хақ. 

Бұл жӛнінде белгілі ғалым Ш.Елеукенов былайша ой толғайды: 

«...Мағжан ...әлем әдебиеті жаңалықтарына кӛз тікті. Әсіресе ӛзіне тосын 

жаңалық кӛрінетін символизм ағымына бой ұрды. Ӛзге бір саясат дәртесіне 

жегілейін дегендіктен емес, бұл ағымның ұлттық әдебиетімізге тигізетін 

шапағатын ойлады» [17,93-б]. 

 Мағжан шығармашылығындағы негізгі желі болып тартылған тақырып 

– адам болмысының трагизмі. Оның лирикасынан сыртқы қоршаған ортаның, 

ақиқат болмыстың бейнесін кӛрмейміз. Ақын ӛмірін айқындайтын нәрсе – 

адамның рухани ӛмірі. Ақын шығармашылығының негізгі арқауы – адам, 

адам жаны мен  оның рухани әлемі. 

М.Жұмабаев пен Б.Күлеев лирикасы адамның жеке басының 

шығармашылық мүмкіндіктерін кӛрсетті. Ақынның адамға, жеке тұлғаға, 

адамның рухани, жан әлеміне деген қызығушылығы оның лирикасының 

субьективтік сипатын арттырды. Бұл туралы кӛптеген зерттеушілер, атап 

айтқанда, Ы.Дүйсенбаев, Ш.Елеукенов, Р.Батырбекова, Е.Тілешов, А.Шәріп, 

Б.Қанарбеава, Б.Жетписбаева және т.б. ерекше атап кӛрсеткен еді. Сондай-ақ 

ғалымдар Мағжан мен Бернияз шығармашылығының философиялық 

сипатына да тоқталады. Мәселен, ғалым Ш.Елеукенов бұл жӛнінде былай 
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дейді: «Адам рухының құбылыстарына, жасырын сырларына үңілгенде, 

Мағжан бұл әрекетін сӛз ӛнері тұтынатын бірден бір мақсұт деп білген. Адам 

күнделікті ӛмірінде нанын да жейді, жанын да жейді. Кӛркем әдебиет 

соңғысына, адам жанының ӛмір әсері туғызған құпия құбылыстарына ден 

қояды, ішкі шерін тарқатып, тылсым ой сезімдеріне тіл бітіреді»[18,103-б]. 

Мағжан поэзиясындағы «жел» бейнесі ақын поэзиясының 

экзистенциалдық мазмұнын ашудағы негізгі тірек бейне болып табылады. 

Жел образы – бір жағынан, шексіздік пен мәңгіліктің, екінші жағынан, адам 

ӛмірінің ӛтпелілігін білдіретін ӛмірдің, қозғалыстың символы: 

              Қуат кеміп, қажыған соң жүйрік жел, 

              Ӛксіп-ӛкіп жылағандай болады [19,114-б] («Жел»). 

                        Алтын Күнді, қара жерді сағындым, 

              Жан жолдасым - жүйрік желді сағындым [19,115-б] 

(«Сағындым»). 

          Мағжан шығармашылығына байланысты құнды зерттеулер жүргізген 

Ш.Елеукенов  ақынның «От», «Пайғамбар», «Мені де, ӛлім, әлдиле»  атты 

ӛлеңдерін қарастыра келіп, олардағы ғарыштық пессимизмді атап кӛрсетеді. 

Зерттеушінің пікірінше, бұл пессимизм қатыгез тарихи тӛңкерістердің 

алдындағы адамзаттың дәрменсіздігін сезіну нәтижесінде пайда болған. 

Сондықтан да ғалым: «Мағжан адамзаттың тарихи процесінің трагедиялық 

сипатын, сондай-ақ адамның оған қарсы тұра алмайтын дәрменсіздігін 

түсінді, сондықтан оның шығармашылығында қарсы тұру жоқ, пессимизм 

орын алған», - деп жазады. 

Ақынның сӛзін түсіну үшін ең бастысы сӛз бен үнсіздіктің астарында 

не жатқанын білуге философиялық эстетика кӛмекке келеді: 

                      Сылдыр,сылдыр, сылдырлап, 

                      Бірінің сырын бірі ұрлап,               

                                Толқынды толқын қуады. 

                                Жарына бал береді, 

                                Береді де ӛледі, 

                      Ӛледі толқын, тынады [19,124б]  («Толқын»).  

           Сонымен қатар, ақынның ӛлең жолдарынан қайғы үнін де естиміз. Бұл 

– жалғыздықтың, жатсынудың үні. Қайғыру, сары уайымға салыну – Мағжан 

шығармашылығының басты сипаты, поэзиясының негізгі белгілерінің бірі. 

Ақын ӛз ӛмірінің бақытты сәттерін жырлағанда да мұң-зарды сезінеміз: 

                                Кӛрмейін рақат, жанайын, 

                                Жалын болсын маңайым, 

                                Күйейін, азап шегейін. 

                                Жырыммен жаным жұбатып, 

                                Жырыммен жұртымды оятам, 

                       Несіне жас тӛгейін?! [19,59б]  («Тілегім»). 

          Басқа ақындарға қарағанда Мағжан ӛлеңдеріндегі мұң-зар 

экзистенциалдық қорқынышпен тікелей байланысты. Ақын ӛлеңдеріндегі 

мұң-зардың түп тӛркінінде белгісіздіктен, адам ақылмен емес, сезіммен 

түйсінетін болмыстың мәңгілік құпиясынан қорқу бар. Мағжанның мұңға 
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батуының астарында ақынның жер басып жүрген қарапайым адамға 

болмыстың мәңгілік құпиясы жақын екенін түсіндіруі жатыр. Сол себепті де 

ақын поэзиясында жатсыну, ӛмірден безушілік, ӛз табиғатын тани алмау 

қорқынышы, сонымен қатар, ӛмірден ӛз орнын таба алмайтындығына 

сенімсіздік орын алған. Және де осы мұң-зар  «бақытты сезім» тудырады да. 

Мағжан – ӛз уақытының тынысын, адамзаттың тұйыққа тірелген 

трагедиясын жүрегімен сезіне білген ақын. Осы тұрғыдан алғанда оған 

Бернияз  жақын. Қос қазақ ақынының орыс символистерімен үндестігін 

байқау қиын емес. Мәселен, Б.Күлеев те ӛз заманының салқынын сезініп, 

ерте есейгендіктен де кӛңілдегі күдігін жасыра алмайды: 

                           Қызғалдақтай қызық ӛмір, 

                           Күні келсе солмай ма? 

                           Еркін жүрген ерке кӛңіл, 

                           Қайғы-зарға толмай ма? 

                           Тасқан қайтып, толған солып, 

                           Сарғайтпай ма сондай да. 

                           Алтын жастық жалған болып, 

                           «Ап» ұрар күн толмай ма? –   [20,31-б].     

деп, жас ақын жаны тылсым дүние сырын білуге ұмтылғанмен, жабығу, 

торығу басым іспетті. 

Біз жоғарыда айтқанымыздай, Мағжан шығармашылығындағы жел 

бейнесінің экзистенциалдық мағынасы бар. Философиялық лирикада да жел 

бейнесі осындай сипатқа ие. Мысалы, Ф.И.Тютчевтің «О чем ты воешь, ветр 

ночной?» («Неге ұлисың түнгі жел?») [21] атты пантеистикалық ӛлеңінде 

желдің символикалық бейнесі Шеллингтегідей ӛмірдің экзистенциалдық 

мәнін ашады(Ӛлеңнің мәтіні жоғарыдағы - 2.1 тараушада кӛрсетілген –Э.Қ.): 

табиғат және адам ӛміріндегі бейсаналылық пен саналылықтың қосындысы 

түрінде кӛрінетін ӛмірдің мәнін түсінуге алып келеді. Тютчев «құтыра соққан 

түнгі желдің санасы» мен «ежелгі хаосты» түсінетін ӛз жүрегі туралы 

жырлайды, осынысымен пантеистикалық дүниетанымын кӛрсетеді.  

          Ал, Шәңгерей мен Бернияз табиғат құбылыстары мен 

жаратылыстарынан адам сезімдерін ұғына алатын табиғат үнін естиді. 

Ақынның қабылдауында табиғаттың адами қасиеті бар. Екінші жағынан, ол 

түйсікпен табиғат үніне елтиді, оған бағынады. Кӛктемнің жарқын 

кӛріністерін бейнелеген табиғат лирикасында да мұң, қайғы, сағыныш сазы 

анық сезіледі, бірақ бұны ӛлеңдегі трагизм деп қабылдауға болмайды.  

 Бернияз дүниетанымының ӛзіндік сипатын метафоралық эпитеттер 

мен ӛлең құрылысының ерекшелігі тұрғысынан қарастыруға болады. 

Мысалы, «Жердің жүзі жаз еді» новелласында «ырғалып» сӛзі «бұлғанып» 

сӛзімен ғана емес, сондай-ақ «тоғайлық» мен «қурайлық», «емендер» мен 

«ерендер» сӛздері де ұйқасады. Бұл кездейсоқ емес. «тоғайлық» және 

«қурайлық» сӛздері мағыналық жағынан бір-біріне жақын болып келеді  

Бұны табиғаттың тынысын  адамның мұңды сазымен алмастырған жыр 

жолдарынан байқаймыз: 

                           Жарқыраған жаздарда, 



 17 

                           Таң бозарған саздарда 

                           Сырларымды шешіп ем. 

                           Мұңды шағып далаға, 

                           Су сырлаған салаға, 

                           Басқа ойды кесіп ем. 

                           Жазғы түннің сәнімен, 

                           Боз торғайдың әнімен 

                           Талай ойды шарқ еттім [20,190-б]. 

Ал, Шәңгерейде бұл құбылыс былай берілген: 

                           Құйрық атып құлия, 

                           Түлкідей қашқан жымия. 

                           Қараңды үзіп барасың, 

                           Бізден де қайран дүния!... 

                           Шағалалы кӛлдер шалқыған 

                           Күмістей жүзі балқыған, 

                           У-шу болып құстары 

                           Қаз, үйрегі қалқыған.. 

                           Зауалы ауған айдын кӛл, 

                           Қара жермен тең болар [22,188-б]. 

Сонымен, Берниязда бір дүниетаным категориясына жататын әр түрлі 

сӛздер бір-бірімен ұйқасып келеді. Сондай-ақ, ақын боз торғайдың әнімен 

«түннің сәнін» келтіреді. Мұнда «саз» дыбыстық эпитеті «таң бозарған» 

сӛзімен үндесіп, ӛлеңдегі «мұңды сыр» образын күшейте түседі. Ал, 

Шәңгерейде тағдырға қарсы тұру жоқ, керісінше, тағдыр жазуына кӛну, 

мойынсұну бар. Және ол табиғат кӛрінісімен астасып берілген. 

 Бернияздың жоғарыда аталған шығармасын, біздің ойымызша, 

Тютчевтің «Вечер мглистый и ненастный» ӛлеңімен салыстыруға болады, 

Тютчевтің аталмыш ӛлеңінің экзистенциалдық мазмұны талас тудырмайды. 

Тютчев табиғаттың әдеттен тыс бір құбылысын байқайды: «қараңғы кеште» 

«таң жаршысы» бозторғайдың шырылын естиді: 

                               Вечер мглистый и ненастный… 

                               Чу, не жаворонка ль глас?.. 

                               Ты ли, утра гость прекрасный, 

                               В этот поздний, мертвый час?.. 

                               Гибкий, резвый, звучно-ясный, 

                               В этот мертвый, поздний, час, 

                               Как безумья смех ужасный, 

                               Он всю душу мне потряс! 

 Тютчев Бернияз сияқты табиғат құбылысының сырт кӛзге кӛрінбес 

астарына үңіледі; болмыс құпиясын аша біледі.  

Тютчевтің «От жизни той, что бушевала здесь» ӛлеңі мен Шәңгерейдің 

«Бұл дүние панилығын етеді екен» шығармасында мәңгілік пен ӛтпеліліктің 

ара қатысы кӛркем түрде бейнеленген. Ӛлеңдегі мәңгілік пен жалғандық, 

ӛтпелілік мәселесін түсінуге бізге Бахтиннің теориясы негізгі тірек болады. 
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Бұл теория туындының эстетикалық пішінін жасайтын автордың жағдайына 

негізделген. Мысалы:  Природа знать не знает о былом, 

                            Ей чужды наши призрачные годы, 

                            И перед ней мы смутно сознаем 

                            Себя самих - лишь грозою природы. 

         Тютчев ӛлеңінің архитектоникалық тұтастығы лирикалық қаһарманға 

байланысты. Лирикалық қаһарманның табиғатынан екіұдайылықты 

байқаймыз: лирикалық қаһарманның бірінші «мені»: «Ырду-дырду, шуға 

толы ӛмірден не қалды, бізге не жетті?» деген экзистенциалдық мәні бар 

сауал қойса, екінші «мені» осы сұраққа жауап беруде оқырманды мәңгілік 

пен жалғандық, ӛтпеліліктің тұңғиығына батырады.  Шәңгерейдің «Таудағы 

тас ұядан» атты туындысында діни таным-түсінікке негізделген ойдың 

екіұдайылығы бар: 

                          «Мен» деген кетсе дүниеден, 

                           Ӛзім болып «менмін» деп, 

                           Жауап берер қай адам?! 

                           «Менмін» деген – сол менмін, 

                           Жалпылама, алаш, әр заман. 

                           Қиямет, мақшар таң туса, 

                           Ӛзім қайта «мен» болып, 

                           Мен болармын қайтадан [22,181-б]. 

 Авторлар лирикалық қаһарманның екі «менін» ӛздерінің біртұтас ойы 

ретінде қамтиды. Сонымен, ӛлеңдерде бір-бірімен байланысты үш контекст 

бар:  лирикалық қаһарманның екі «мені» және автор-оқырманның даусы. 

           Сайып келгенде, ӛткен ғасыр басындағы қазақ әдебиетінде осындай 

соны ізденістер әдеби байланыс негізінде ӛрістеді де, оның кӛріністері 

Шәкәрім, Шәңгерей, Мағжан, Бернияз шығармашылығында айқын 

аңғарылды.  

1.3.1 «Ағымдастық негіздегі туындылардың көркемдік-эстетикалық 

ерекшеліктері» атты тараушада тӛл әдебиет ӛкілдерінің туындыларындағы 

символикалық образдар жүйесінің орыс ақын-жазушыларымен қалай үйлесім 

тапқандығы зерделенеді.  

            Символизм бағытының эстетикалық қағидасы ретінде «символдың» 

бірегей концепциясын тұжырымдау ӛте қиын. Символдың негізгі берер 

мағынасы – соңына дейін түбегейлі ашылмаған мазмұнды беретін кӛркем 

образ болып табылады. Бірақ бұл анықтама символизмге толық түсініктеме 

бере алмайды, себебі ол – ӛте жалпылама және кез келген поэтикалық 

образға қатысты айтылады. 

  Символистер «ӛмірдегі мәнді нәрселердің арасындағы байланысты 

түсініп, тануға ұмтылады». Олар үшін символ белгілі бір заттан, құбылыстан 

алынған әсерді сипаттайтын сӛз емес. Сондай-ақ суреткер жаны - 

тағдырының объектісі де емес. Демек символ заттың реалды мәнін 

белгілейді.  

   Символист-суреткер ақиқат болмыс (действительность, реальность) 

образдарын «санада болып жатқан күйзелістерді түсіну үшін» пайдаланады. 
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Символ дегеніміз – санадағы күйзелістер моделі есебіндегі образ. Жан 

күйзелістерін символдар арқылы беру әдісі – символизм деп аталады. «Ӛмір 

құпиясын», құбылыстың кӛпмағыналылығын ашатын образ ретіндегі 

символдық образ бен идеяның тек сыртқы жамылғысы болып, «сыр» 

жасырған образдың ара жігін ажырату ӛте күрделі. В.Ивановтың 

«құбылыстар әлеміне терең бойлау ғана идеяны түсінуге мүмкіндік береді» 

деген қағидасына сүйене отырып, мүлдем басқа қорытындыға жасаймыз: 

сырттай қарау, бақылау шындықтан бастау алмайды, шындық арқылы, кӛзге 

кӛрінетін зат арқылы шексіздікке, кӛрінбейтін затқа ұмтылады. Құбылыстың 

мәні жасырын  дегеніміз - құпия әлемнің сәулесі ғана.  

  Символдың мазмұнды бейнелеу үшін метафораға, аллегорияға, 

иероглиф-белгіге айналуы – символизмді  қарабайырландырып жібереді. 

Себебі бұл образ тұтастылығын жойып, шартты символдық «жаргонның» 

пайда болуына әкеліп соғады. Символизм әуел бастан-ақ «теургиялық», 

ӛмірді ӛзгерте алатын рӛлге ие болуға ұмтылды.  

        1917-1920 жылдардағы аласапыран, қым-қиғаш уақыт кезеңі 

Бернияздың шығармашылық жаңа ізденістерін, біріншіден, жақсылықтан 

үміткер адам ұмтылысын сездірсе, екіншіден, бұл – жас ақынның идеялық 

қана емес, сонымен қатар, ӛзіндік стилін аңғартатын эстетикалық деңгейін де 

кӛрсетті. Бұл ретте «Қайда екен» поэмасы оның шығармашылық ізденісінің 

нәтижесі болып табылады. Бұндағы символдық кӛрініс үлгісі ақын 

поэтикасында маңызды орын алады. Осы ағымның негізін қалаушылардың 

бірі – В.Брюсовтың айтуында, «символизм – тұспал, ишара поэзиясы. Ал 

символдық поэзия, ең алдымен, идеялық поэзия» [23] тұспалмен, символмен 

жеткізуге тырысатын. Мәселен, аталмыш поэмада заманның сұрапыл кезіне, 

уақыттың тезіне тап болған, қайғыға ұшыраған ғашықтар тағдыры 

суреттеледі. Ақынды осындай суреттеме жасауға итермелеген де оның ӛзі 

ӛмір сүрген заманының қым-қиғаш қақтығыс-қайшылықтары, астан-кестен 

ӛзгерістері еді: 

                                     Жай жарқылдап, 

                                      Күн сартылдап, 

                                      Қылды бәрін бір уыс. 

                                      Ібіліс сасып, 

                                      Бүгін қашып, 

                                      Таба алмады бір қуыс. 

                                      Бас кесілді, 

                                      Қан тӛгілді 

                                      Қанды топан жер басты [ 20,198-б].      

             Бұл қарама-қайшылық ӛте-мӛте 20-жылдар әдебиетіне қатысты. Осы 

кезеңдегі қоғамдық-саяси жағдай тек орыс ақын-жазушыларының  жаңа бой 

кӛтере бастаған тоталитаризммен «эстетикалық күресін» тудырып қана 

қойған жоқ, басқа түркі халықтары қаламгерлерінің де ішкі толғаныстарын, 

нанымдарын тың әдеби тәсілмен беруге итермеледі. Егер «Қайда екен» 

поэмасының ішкі мазмұнына қарасақ, шығарма идеясына ғасыр басындағы 

тӛңкерілістердің айрықша поэтикалық қатысы бары байқалады. 
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             Мағжан шығармашылығында ұлттың ӛзіндік терең пәлсапалық 

пайымдары барынша айқын кӛрініс тапты. Осы орайда, Е.В.Ермилова былай 

деп жазады: «... Стремление  поэта к предельно обобщенному показу 

исторической судьбы нации обусловило мышление образами-символами». 

Зерттеушінің кӛрсетуінде, ақында «символ – ойдың шешуші сәті болып 

табылады» [ 4,186-б]. Мысалы, «От»  ӛлеңінде қазақ ақыны: 

                                    Шынында, менің ӛзім де – от, 

                                     Қысылған қара кӛзім де – от. 

                                     Мен – оттанмын, от – менен, 

                                     Жалынмын мен, жанамын, 

                                     Оттан туған баламын [19,39-б], – дейді. 

    Әдемілік және оның дәйектемесі – бұл орыс символистері – 

К.Бальмонт, В.Брюсов, Д.Мережковский сынды қаламгерлердің 

шығармашылығында байқалатын негізгі сарын емес, ӛмірге деген кӛзқарас 

негізі. Символизм туралы еңбегінде А.Белый «бұл кӛркемдік тәсілді 

дүниетаным түсінігі ретінде қарастырып, оған екі дәуір аралығы бірінде 

ӛткен кезең жансыздығы әсер етсе, енді бірінде жаңа күннің шуағы 

рухтандырады»,- дейді. Мұндай дүниетаным түсінігі негізінде адамзат 

ӛмірінің экзистенциальдық ұғымы жатыр. 

            Символизмде ақын ӛз ойын образды бейне арқылы жеткізеді. Сӛйтіп 

жүрек сӛзі әуенге айналып, оқырманның эстетикалық ләззат алуына 

мүмкіншілік туды. Мәселен, Мағжанның «Күншығыс» ӛлеңінде Батыстан 

келген топалаңға, тӛңкеріс әкелген «қызыл алаңға» қарсылық, наразылық 

ретінде кезінде батыс елдеріне ӛркениеттің ұшқынын  апарған Ғұн 

империясын еске түсіріп, мына бүгінгі былықты, жан түншігерлік 

жауыздықты басу үшін символ-бейне «Күншығысты» шақырады: 

                                    Гүл қылайық қаласын, 

                                    Ұл қылайық баласын, 

                                    Мейірім есігін ашалық. 

                                    Мұндарларды адасқан, 

                                    Айрылып естен шатасқан, 

                                    Күншығыстың жолына. 

                                    Салайық, шетсің демейік, 

                                    Аямайық, кӛмейік, 

                                    Күншығыстың нұрына [ 19,42-б]. 

             Мағжан орыстың символист ақындарына еліктеп, ӛлеңдер жазғаны 

белгілі. Солардың бірі – жоғарыдағы шығармасы В.Брюсовтың «Грядущие 

гунны» ӛлеңі негізінде туындағаны рас. Бірақ Мағжан В.Брюсов бейнелеген 

батысты қырып, жоятын символды емес, «нұр-шапағат» әкелетін бейнені 

таңдайды. Ғалым Ш.Елеукенов бұл ойды былайша жалғастырады: « ... 

Мағжан Күнбатыс пен Күншығысты шендестіргенде бір ғана мақсат 

кӛздеген. Ол – жаһанды жаңарту, адамзаттың пейілін жаңалау, кӛркейту. Осы 

тұрғыдан келгенде, Мағжан «ӛзін, ұлтын ғана  ойлап қоймайтын, күллі 

адамзаттың мүддесін кӛздейтін жан» [17,198-б]. 
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  Поэтикалық символды белгілі бір діни-философиялық ақиқаттың 

белгісі ретінде анықтау Шәкәрімнің кейбір шығармаларына тән болғанымен, 

жалпы алғанда 20 ғасырдағы қазақ поэзиясына тән сипат деп айтуға 

болмайды. Мәселен, Мағжан символдарды мистикалық медитацияның 

обьектісі ретінде қабылдамайды. Оның шырағдан образ-символының 

ӛзгеріске ұшырағаны соншалық, автор ойын тануда мистикалық түсіндіруді 

қажет етпейді: 

                         Мен– кӛбелек, сен - бір шам, 

                         Ӛзі келген мен - құрбан, 

                         Шамға одан не зиян, 

                         Сүйейін де күйейін! [18,93-б] «Хор сипатты қарындас». 

М.Жұмабаевта символикалық образдардың нақты ӛз мағынасы бар: 

шырағдан – Құдай мен сопы символы емес. Тек шырағдан ғана Шәкәрімде 

сопылық символ ретінде метафора деңгейіне дейін кӛтеріледі:  

                         Сорлы бұлбұл Жарға асық боп, 

                         Нұрлы гүлге айтты зар. 

                         Кӛбелек те шамды алам деп, 

                         Отқа түсті боп құмар [24,244-б]. 

         Әрине, Шәкәрім бұл жерде дәстүрлі сопылық түсініктегі ӛз «менін» 

жоғалту туралы айтып отырған жоқ, «ӛмірдегі кез-келген құбылыстың негізі 

– махаббат» деген болмыс туралы концепциясын тұжырымдауға тырысады. 

Шырағдан бейнесі – бұл эмоционалдық символ. Жарық бейнесі – от 

бейнесі – Шәкәрімде  Ғайыптық болып қабылданады, себебі жарық - ӛмірдің, 

болмыстың бастауы ретіндегі махаббат және Ғайыптықтан пайда болған 

болмыс.  

 Шәкәрімнің  ӛлеңдеріндегі сопылық символика туралы сӛз қозғағанда 

мына мәселеге назар аударған абзал: кӛптеген сопылық образдар әлемдік 

поэзияда кеңінен қанат жайып, дәстүрлі образдар ретінде қабылданады. 

Мәселен, Г.П.Козубовскаяның айтуынша, АА.Феттің «Люди нисколько ни в 

чем предо мной не виноваты, я знаю...» атты ӛлеңіндегі «кӛбелек-

жарық(алау)» образы осындай образ болып табылады. Зерттеуші бұл 

«дәстүрлі» образдың мәнін «Ақиқатты тануға ұмтылған адамның ессіздігі» 

ретінде түсіндіреді [10,163-б].  

           Бұдан әрі символизм үлгісіндегі қазақ, орыс әдебиеттерінде кездесетін 

шығармалардың композициялық құрылысы мен ішкі динамикасына зер 

салынып, ӛзіндік ерекшеліктері де айқындалды. Сӛйтіп қазақ және орыс 

ақындарының шығармалары салыстыра, сабақтастыра қарастырылды.  

  Оқу құралын жазу барысында алынған,талданған нәтижелер мен 

тұжырымдар жинақталып түйінделді.  
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ІІ бӛлім 

  І.Жансҥгіров поэзиясы тіліндегі  тілдік  бірліктердің  коммуникативтік-  

функционалды сипаты 

Оқу  құралының   екінші   бӛлімінде   тақырыптың   жалпы   сипаты,  зерттеу 

нысаны,   теориялық және практикалық маңыздылығы анықталып,   бірқатар 

тұжырымдар  ұсынылды.   

Жұмыстың екінші бӛлімі «І.Жансҥгіров поэзиясы тіліндегі тілдік 

бірліктердің коммуникативтік-функционалдық сипаты» деп аталады. 

Мұнда І.Жансүгіров поэзиясы тілінің зерттелуі қарастырылады. Ақын 

шығармаларындағы тілдік бірліктердің коммуникативтік-функционалдық 

қызметі қатысымдық тұрғыдан талданады, олардың ақпараттық сипаты 

айқындалады.  

2.1 І.Жансҥгіров поэзиясының зерттелуі. Тараушада поэзия тілінің 

зерттелуі кеңінен сӛз етіледі. І.Жансүгіров шығармаларына байланысты 

алғашқы ғылыми зерттеулер қатарына жататын Ғ.Тоғжанов, Қ.Жұмалиев, 

М.Қаратаев, Ә.Тәжібаев, Т.Нұртазин, М.Дүйсенов, Т.Әбдірахманова, 

Ә.Дайырова еңбектерінің маңызы зор. Бертінгі кезеңде ақын 

шығармашылығын арнайы зерттеген ғалымдар қатарында Л.Әділбекова, 

М.Иманғазинов, М.Әбілқақов, З.Османова бар. Ғалым Л.Әділбекова 

«І.Жансүгіров прозасының идеялық-кӛркемдік ерекшеліктері» атты 

зерттеуінде І.Жансүгіровтың прозалық  туындыларының ерекшелігі, әдеби-

сын еңбектерінің стилі жӛнінде ӛзіндік ой-пікір білдірсе [25, 88 б.], 

М.Иманғазинов «І.Жансүгіровтың шығармашылық лабораториясы» 

тақырыбындағы зерттеуінде ақынның қара сӛздегі шеберлігін жалпы 

психологиясымен ұштастыра зерделеген [26,5б.]. М.Иманғазинов 

І.Жансүгіровтың прозалық  туындыларда кейіпкер характерін ашудағы 

шеберлігіне, пейзаж, конфликт, монолог, диалог сияқты кӛркемдік 

құралдарды қолданудағы машығына талдау жасаған. 

 «І.Жансүгіровтың  драмалық  шығармаларындағы тартыс пен қаһарман» 

атты кандидаттық диссертациясында М.Әбілқақов ақынның драма жазу 

барысында қолданған кӛркемдік құралдарын, тәсілдерін айқындайды [27, 8 

б.]. І.Жансүгіров поэзиясын тілші З.Османова «І.Жансүгіров поэзиясы тілінің 

кӛркемдік ерекшеліктері» атты зерттеу еңбегінде қарастырып, ақын 

поэзиясының әуезділігін аңғартатын дыбыстық үйлесімділік жүйесін, 

фразеологизмдердің стильдік мақсатта қолданылуын анықтаған [28, 22 б.]. 

Кӛркем туынды тілін талдау мен І.Жансүгіров поэзиясына қатысты 

жоғарыда аталған ғалымдар еңбектерін зерделей келе, ақын тілі танымдық, 

қатысымдық тұрғыда ғылыми-теориялық негізде зерттелмейінше, тіл мен 

ұлт, тіл мен таным сабақтастығы  дараланып кӛрінбейді деген қорытындыға 

келуге болады. 

2.2 Жансҥгіров поэзиясындағы тілдік бірліктердің  

коммуникативтік-функционалдық қызметі. Қоғамдағы әлеуметтік сипаты 

басым қарым-қатынас жасау құралы болып табылатын тілдің негізгі элементі 

– сӛз. Сӛз белгілі бір ойды білдіріп, нақты бір ұғымдарға атау болады.  

Демек, кӛркем мәтіндегі тілдік бірліктер оқырманын маңызды сипатқа ие  
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оқиғалардан не автор толғанысынан хабардар етіп, қатысымдық сипатқа ие 

болады. Мағыналық және құрылымдық жағынан тиянақталған мәтін 

коммуникативтік жағдаятқа байланысты қатысымдық сипатқа ие болады. Ал 

мәтіннің коммуникативтік қызметі қаламгердің белгілі бір мақсат кӛздеуімен 

(автордың идеясы, ойы) ӛлшенуге тиіс. Сондықтан да І.Жансүгіров заман 

келбетін, жаңа ӛмірді, туған жер табиғатын жырлай отырып, 

тыңдаушысының дүниетанымын арттыратын, оған ой салатын ауқымды 

мәселелерді қозғайды. Бұл – ӛлең мәтіні коммуникациясындағы түпкі мақсат 

және күллі поэзия табиғатына тән ерекше болмыс. Бұл ретте тыңдаушы 

психикасына ерекше әсер ететін, тыңдаушының эмотивтілігін арттыратын 

экспрессивті, эмоционалды сӛздер, бағалауыштық қолданыстар 

таңдалынады. Мысалы: 

Дауылдат! 

Дауыл, 

Дабыл қақ! 

Ұшықта! 

Шалқыт, ұшыршы! 

Ұшқыр ұшта 

Дамылдат, 

Ойдағы жерге  түсірші! («Жел» өлеңінен). 

Мұнда қабылдаушы тез түсінетін ұғымдар, жеңіл ұйқастар алынған. 

Ақынның мұндай туындыларында автордың дүниеге кӛзқарасы 

айқындалады. Оқырман авторлық ойдан, оның жеткізер мағлұматынан 

хабардар болады, ақпарат алады. Жеке тұрғанда, заттың, сынның, қимылдың 

т.б. атауы болып номинативті қызмет атқаратын тілдік бірліктер кӛркем 

шығарма мәтіні құрамында қатысымдық бірлікке айналып, коммуникативтік 

қызмет атқарады. Осылайша, адам ойын жарыққа шығаратын, қарым-

қатынас құралы саналатын тіл кӛркем шығарманың да басты құралы бола 

отырып, нақты бір мағлұматты, хабарды оқырманға жеткізеді. Сонымен ақын 

поэзиясы тіліндегі қатысымдық бірліктер автордың айтайын деген ойын іске 

асыру мақсатында тұтас мазмұнын  түсінуге септігін тигізіп, идеялық 

мақсатын ашып беруге мүмкіндік береді.  

2.2.1 І.Жансҥгіров поэзиясындағы автор мен оқырман 

қатынасындағы қатысымдық бірліктердің қолданылу 

ерекшеліктері.  
Адам ойының кӛрінісі, тілдік қатынастың негізі тіл болса, тіл 

деректерінің тоғысар жері – кӛркем туынды.  Ол – ұлт болмысына қатысты 

мәселелерді жинақтайтын күрделі құбылыс, біртұтас әлем. Коммуникативтік 

қызмет атқару барысындағы кӛркем шығарма авторының негізгі ұстанымы – 

оқырманына маңызды сипатқа ие деректерді түсіндіру, адамзат қоғамының 

әр кезеңіндегі түрлі тарихи, мәдени, әлеуметтік жайлардан хабардар ету. 

Кӛркем шығарманың оқырман тарапынан оқылуына қатысты 

қатысымдық қызмет жүзеге асады.Тіл білімінде автор мен оқырман 

арасындағы қатысымдық үдеріске қатысты түрлі үлгілер кездеседі. Атап 

айтсақ: «замысел – произведение – восприятие» (Б.С.Мейлах), 
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«действительность – автор – произведение – читатель» (А.М.Левидов), 

«автор – текст – читатель» (У.Эко), «замысел – художественное 

произведение – читатель» (В.В.Молчанов), «адресант – текст – адресат» 

(В.Г.Благова).  Осы үлгілердің бәрінде автор – мәтін – оқырман жүйелі 

тізбегі  сақталғандығы аңғарылады. Белгілі ғалым Қ.Күдеринова ойлау-

сӛйлеу-жазу үдерісінің ӛзара ерешеліктері жӛнінде айта келе: «жазу 

процесінде адресат – жазарманның ӛзі болса, адресант – қағазға түскен мәтін 

болады да, алдымен жазарман-ЖМ арасында коммуникация орнайды» –  

деген пікір айтады[29,58б.]. Синтаксистік бірліктердің ғылыми мәтін 

құрудағы қызметі мен ерекшелігін құрылымдық және коммуникативтік 

негізде қарастырған  ғалым С.Әлісжанов тілдік қарым-қатынас жӛнінде айта 

келе: «ғылыми аядағы қарым-қатынас «автор – мәтін – адресат», сондай-ақ 

жалпы пресуппозициялардың қатысуымен жүзеге асатын үдеріс» деген 

тұжырым жасайды [30,28 б.]. Біздің пайымдауымызша, автор мен оқырман 

арасындағы қатысымдық үдерістің «ақпараттық» моделі бес бӛліктен 

тұрады, оның алғашқы бӛлігіне ӛмір (ақиқат шындық), екіншісіне –  автор 

(қаламгер), үшіншісіне – мәтін (кӛркем туынды), тӛртіншісіне мәтін арқылы 

кӛрінетін идея (авторлық ой), бесіншісі –  осы кӛркем дүниені қабылдаушы  

оқырман (адресат) енеді. 

 Қатысым үдерісі оқырманның қабылдауына, кӛп жағдайда автор мен 

оқырманның бірлігіне тәуелді. Жалпы қатысым үдерісіне автор мен оқырман 

теңдей қатысады, екеуінің бірі жоқ болған жағдайда қатысымдық үдеріс 

жүзеге аспайды. Осыған сәйкес ақын шығармаларының мәтіні автор мен 

оқырманның тікелей қарым-қатынас ерекшеліктерін бойына сақтайды.  

 Ақынның ӛнеге беру, ақыл-ӛсиет айту мазмұнындағы «Ғұрыптар» 

ӛлеңінде ӛмір – автор (адресант) – мәтін – идея – оқырман (адресат) 

тізбегіндегі хабардың адресаттылығы – имплицитті болып келеді. Мысалы:  

Шапса балта өтер ме?  

Табиғи таудың тасына,  

Дауасыз ғұрып кетер ме? 

Басыңа сіңген жасыңда. 

Аштық көрмей тоқ болмас, 

Қайғысыз адам ой таппас. 

Көзі көрмей тоқталмас, 

Дегенге шабан қой шаппас («Ғұрыптар» өлеңінен). 

Мұнда ақын – ақыл айтушы емес, ӛз алдына қойған мақсаты арқылы 

коммуникативтік стратегия құрушы. Ол – адресатқа әсер ету, әлеуметтік-саяси 

жағдайды ұғындыру, ӛмір, тіршілік философиясына қатысты  ақпарат беру.  

Ақынның осы ӛлеңі арқылы «өмір-автор-мәтін-идея-оқырман» қатысымдық 

моделінің құрылымын талдауға болады. Өмір – белгілі бір уақыт пен кеңістік 

шеңберіндегі әлемдегі бұлжымас заңдылықтар жиынтығы. Тасқа балта 

өтпеу, аштық көру, қайғы басу тіршіліктегі бұлжымас заңдылық  деп 

танысақ, оны сезіну, білу ӛмірден ӛзіндік тұжырым түю болып табылады. 

Автор –  белгілі бір қоғамдағы адамзат баласының  іс-әрекетін, қасиет-

құндылықтарын тілдік бірліктер арқылы кӛркем түрде жеткізуші. Ақын 
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І.Жансүгіров белгілі бір қоғамдағы адам басынан ӛткерген құбылыстарды 

қатысымдық бірліктер арқылы ӛлеңдерінде кӛркем түрде бейнелеп отырады. 

Мәтін – ӛмір, оның заңдылықтары туралы автор ойының мазмұны мен 

формасын жүйелі түрде жинақтаған тұтас күрделі бірлік. Мәтін арқылы 

автордың ӛмірден жинақтаған түйіндері кӛрініс табады.  

Идея – мәтін арқылы берілетін автордың ӛмірдегі заттар мен құбылыстар, 

заңдылықтар жӛніндегі пайымдау, түйіндерінің және ақпараттарының 

жиынтығы. Бейнелі түрде жеткізілген мәтін арқылы автордың ӛмір, қоғам 

турасындағы ойы беріледі. 

Оқырман – сӛз, сӛйлем, мәтіннен тұратын кӛркем туындыдағы ақпаратты 

ойлау қабілетіне сай қабылдаушы жеке тұлға. Кӛркем туынды арқылы 

берілген ақпарат пен мағлұматты қабылдай отырып, оқырманның ӛз 

кӛзқарасы қалыптасып, дүниетанымы кеңейеді. 

Осы құрылымдағы поэзиялық туынды мәтіні арқылы берілетін ақпарат 

деңгейі ақынның дүниетанымы мен пайымының нәтижесіне байланысты 

болады. «Ӛмір – автор – мәтін – идея –  оқырман» тізбегіндегі қатысымдық 

үдеріс барысында І.Жансүгіров поэзиясындағы тілдік бірліктер ӛзара 

грамматикалық, мағыналық байланысқа түсіп, қатысымдық бірлікке айналса, 

мәтін ішкі мазмұнындағы ой-деректерді оқырманға жеткізу арқылы 

қатысымдық қызмет атқарып тұр. Сондықтан қатысымдық үдерісте автор 

мен оқырманды бір-бірінен ажырағысыз күрделі екі ұғым деп тануға болады. 

Автор – ақиқат шындық пен қоғамдағы құбылыстарға орай нақты бір идеяны 

тілдік бірліктер арқылы мәтінге айналдырса, оқырман – сол идеяны меңгеріп, 

оны ой елегінен ӛткізе отырып, мәнге айналдырады. Авторды ойлау қабілеті 

жоғары шығармашылық тұлға десек, оқырман  автордың ойын ӛз қарым-

қабілетіне сай түсінетін, ұғынатын қабылдаушы. Автор мен оқырман 

арасындағы қарым-қатынас –  «өмір – автор – мәтін – идея –  оқырман» 

тізбегінде және жалпы пресуппозициялардың қатысуымен  жүзеге асатын 

үдеріс.  

2.2.2 Ақын шығармаларындағы монолог пен диалогтың 

қатысымдық сипаты тарауында ақын туындыларында монолог пен 

диалогтың қатысымдық сипаты зерделенді. Біз қарастырып отырған 

І.Жансүгіров поэзиясында монолог пен диалогтың нақты бір адам ойынан 

хабар, ақпарат  беретіндігі айқындалды. Автордың дүниетанымы мен 

шеберлігіне байланысты кӛркем туындыдағы диалог та монолог сияқты автор 

бейнесінің кӛрінуіне ерекше әсер етеді. Кейіпкерлердің ӛзара сӛйлесулерін 

бере отырып автор ӛзінің оларға кӛзқарасын, нақты оқиғаға қатысты пікірін, 

ұнату, ұнатпау сияқты қатынасын сездіре алады. Осыған орай, диалог қос 

бағыттағы коммуникативтік үдеріс, диалогтың әр қатысушысы субъект және 

сол мезеттегі диалог әрекетінде объектісі болып табылады. Демек, кӛркем 

шығармадағы диалогта автор сӛзі мен кейіпкер сӛзі бірін-бірі алмастырып, 

бірін-бірі толықтырып отырады. Кейіпкерлерді сӛйлетіп, оларды әр түрлі 

оқиғаларға қатыстырып отыратын автор сӛзінен оқырман санасында 

автордың ӛз бейнесі туралы түсінік қалыптасады. 

Тілдік қатынастың хабардың пайда болуы, хабардың сыртқа шығуы, 
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хабардың жеткізілуі, хабардың қабылдануы, хабардың жауабы деген 

бірнеше кезеңнен тұратынын ескере келе, «тілдік қарым-қатынас болу үшін, 

хабарды қабылдап алумен ғана шектелу біржақты процесс болады, тілдік 

қатынас жүзеге асу үшін, қабылданған хабарға кӛңіл аудару, яғни оны 

сарапқа салу, бағалау, түсіну, сосын жауап қату шарт» [30, 234 б.] – деген 

ғалым Ф.Оразбаева ойына назар аударсақ, ақынның:   

Бауырым, сәулем  Күләнда!   

Неліктен  солғын ажарың?  

Тұтылған  айдай  тұманда, 

Неліктен  төмен  назарың?  

Шыныңды  айт, неге  бөгелдің, 

Жүрекке  жара  салған  кім? 

Махаббат, талап, жігердің   

Тамырын қиып алған кім? («Кім екен?» өлеңінен) – деп келетін «Кім 

екен» ӛлеңіндегі автор сауалы жауапсыз қалған деп айта алмаймыз. Бұдан 

қарым-қатынас орнаған жоқ деген ой туындамауы керек. Себебі, ақын сауал 

қою арқылы бақылаушы-оқырманына кейіпкерінің психологиялық күйінен 

хабар беруді мақсат еткен. Бұл диалогтың басты ерекшелігі – мұндағы диалог 

шығарма кейіпкерлері арасында емес, автор мен кейіпкердің арасындағы 

диалогтың орын алуында. Бірақ, шығарма кейіпкерінің авторға жауап беруі  

міндетті емес. Бұл – поэзиялық шығармадағы диалогты қатысымдық 

мақсатта қолданудың бір ерекшелігі. 

Ақын диалог құруда ӛлең жүйесіндегі заңдылықтарды сақтай отырып, 

адресатқа кейіпкердің психологиялық жай-күйін толық хабардар ететін, 

кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынасты тереңінен ашатын, эмоционалды-

экспрессивті тілдік бірліктерге толы диалог үлгілерін кӛрсетті. Жалпы, ақын 

поэзиясындағы монолог пен диалог ең алдымен, оқырманға (қабылдаушы) ой 

салатын және кері жауап тудыратын ақпарат кӛзі; екіншіден, олар (монолог 

пен диалог) – мазмұн жағынан ӛзара тығыз байланысты коммуникативтік-

функционалдық тұтастық; үшіншіден, олар кейіпкер бейнесін ашу үшін 

жұмсалған тілдік бірліктермен ӛрілген, экспрессивті-эмотивті интонацияға ие 

қатынас түрі деген қорытындыға келеміз. 

2.3 І.Жансҥгіров поэзиясындағы аталымдық бірліктердің 

ақпараттық сипаты тарауында ақын туындыларындағы аталымдық 

бірліктердің ақпараттық мәні айқындалды. І.Жансүгіров поэзиясындағы 

тілдік бірліктер мол ақпарат кӛзі бола отырып, қатысымдық қызмет 

атқаратыны дәйектелді. 

2.3.1 Ақын поэзиясындағы антропонимдердің  ақпараттық сипаты. 

Ақын поэзиясындағы антропонимдер ұлттық ахуалды, тарихи жағдайларды, 

макромәтін пресуппозициясын жеткізеді, онсыз кӛркем шығарманы толық 

түсіну мүмкін емес. Сондықтан антропонимдермен бірге біз олардың ӛмір 

сүрген кезеңі, атқарған істері мен тарихи оқиғалар туралы да мәлімет, 

ақпарат аламыз. Мысалы, «Күйші» поэмасындағы:  

Артында келе жатқан орыс барда, 

Аулына Кене ханның қоныс бар ма?(«Күйші» поэмасынан) – деген 
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жолдағы Кене есімі ХІХ ғасырдағы қазақ даласындағы Кенесары бастаған 

ұлт-азаттық кӛтерілісінен хабардар етсе, «Исатай» поэмасындағы мына үзінді 

Исатай-Махамбет кӛтерілісінің бір кезеңінен ақпарат беріп тұрғаны 

аңғарылады: 

Қосына Исатайдың кетті тартып, 

Қаратып қалған жанды жорғасына. 

Кеп түсті қос жолаушы Исатайға, 

Байлады бедеулерін кұба талға («Исатай» поэмасынан). 

Ақын шығармаларында мәдениет пен қоғамның дамуында ерекше орны 

бар тұлғалар Кенесары, Абылай, Исатай, Ақан, Батыраш сынды тарихи 

есімдер әр түрлі ұлттық ассоциацияларға меңзейтін ұлттық символдарға 

айналып, қазақтың халық ретіндегі біртұтастығын, бүтіндігін сипаттайтын 

этнотаңба және тарихи-этникалық дереккӛз болып табылады.  

2.3.2 Ақын поэзиясындағы топонимдердің  ақпараттық сипаты. 

Кӛркем шығарма мәтініндегі топонимдер мағынасына терең үңілу барысында 

халқымыздың тарихына, дүниетанымдық ерекшеліктеріне қатысты түрлі 

мәліметтер алсақ, суреткер шығармасында қолданыс табуы арқылы қосымша 

ақпаратқа қанығамыз. Бұған ақынның «Жетісу суреттері» ӛлеңі дәлел. 

«Жетісу суреттерінде» топонимдік бірліктерді ақын ӛз ойын және мәтіндегі 

ақпаратты жеткізу мақсатында қолдана отырып, ономастикалық кеңістік 

қалыптастыра алған. Мысалы, ақын: 

Жер таппан жерде жетер Жетісуым: 

Күркілдек, Көксу, Лепсі, Іле, Шуым, 

Асқардың  аспан  сүйген  сілікейін,  

Бөленген бұлтқа мәңгі меңіреу құз, 

Ну тоғай, қоғалы көл, қоңыр құмым («Жетісу суреттері» өлеңінен) – деп 

басталатын ӛлеңінің ӛзінде-ақ 81 топонимді ӛлең ӛрнегіне енгізу арқылы 

оқырманына масштабты, яғни кең кӛлемді ақпарат береді. Ақын поэзиясында 

кӛрініс тапқан топонимдер ең алдымен географиялық атаудың объектімен 

байланысын, сол объекті туралы кешенді ақпаратты қамтып, белгілі бір 

аймақта ертеректе кімнің, қандай тайпаның, рудың қоныс тепкендігі және 

жалпы халық тарихынан  ақпарат береді. Екіншіден, ақын ӛлеңдеріндегі 

әрбір топоним – сол аймақты мекен еткен халықтың дүниетанымы, тұрмыс-

тіршілігі, салт-дәстүрі мен географиялық орта туралы таным-білімі туралы 

қосымша ақпарат кӛзі. Үшіншіден, ақын белгілі бір топонимді қоғамдағы 

құбылыстардан бірқатар мәліметтер беру мақсатында және оқырманға ӛзінің 

ішкі ойын жеткізудегі қатысым құралы ретінде қолданылған. 

2.3.3 Ақын поэзиясындағы фитонимдер мен зоонимдердің  

ақпараттық сипаты. Белгілі бір зат пен құбылысқа берілген атаулардың 

әрқайсысы мәлімет пен деректерді сақтайтын және жеткізетін сӛздер тобы 

десек, І.Жансүгіров поэзиясынан кӛрініс тапқан ӛсімдік атауларында 

халықтың рухани-материалдық мәдениетіне қатысты ақпарат жиынтығы 

жатыр. Ақын ӛлеңінде жинақталған ӛсімдіктердің халықтық атауларының 

мағыналарына талдау жасау арқылы олардың мағыналарында сақталған 

ақпараттардың ерекшелігін анықтауға болады. Мысалы, ақынның: 
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Ағашта өзің білген қарағай, тал,  

Жалғыз-ақ неше алуан түрлісі бар. 

Долана, ұшқат, шетен, ырғай, арша, 

Ақ сасық, қызыл қайың, барша, шынар – деп басталатын «Жетісу 

суреттері» ӛлеңіндегі «Жер түгі» деп аталатын бӛлімінде 30 түрлі ағаш пен  

60-қа жуық шӛптің, қурайдың – барлығы 90 түрлі ӛсімдік атаулары кӛрініс 

береді. Ақын туындыларындағы ӛсімдік атаулары – ботаникалық тізім емес, 

ақпаратқа толы қатысымдық бірліктер. 

І.Жансүгіров поэзиясы тілінің лексикалық байлығының қомақты бӛлігін 

құрайтын жер-су атаулары, антропонимдер, фитонимдер мен зоонимдердің 

ӛз алдына жеке қарастырылуы олардың мағынасында сақталған ұлттық 

мәдени ақпаратты, оның құндылығын анықтауға мүмкіндік береді. Ақын 

поэзиясындағы топонимдер, антропонимдер, фитонимдер мен зоонимдер – 

автор мен оқырманның сан қырлы қарым-қатынас ерекшеліктерін танытатын 

коммуникациялық кеңістіктегі қатысымдық бірлік болып табылады. Ендеше, 

осы кеңістіктегі зоонимдердің мағынасы арқылы берілетін ақпарат – ұлт 

танымының тілдік таңбасы, ұғым мен зат, құбылыстың арасындағы тығыз 

байланыс нәтижесінің тілдік кӛрінісі. 

2.4 Жұмыстың ақын поэзиясындағы кірме сөздер мен диалектілік 

лексиканың коммуникативтік-функционалдық ерекшелігі тараушасында 

ақын поэзиясында кӛрініс тапқан кірме сӛздер мен диалектілердің ӛзіне тән 

белгілері мен қолданылу ерекшеліктері және қатысымдық қызметі 

айқындалды.   

2.4.1 Араб, парсы сөздерінің қолданылу ерекшеліктері мен 

қатысымдық  мағынасы атты тараушада І.Жансүгіров поэзиясындағы араб, 

парсы сӛздерінің тура мағынада жұмсалғаны анықталды. Ақын 

шығармаларында кездесетін қазіргі қазақ лексикасындағы араб, парсы 

тілдерінен енген лексемалар қатарында хурият, муфті, шарият, хазірет, 

аят, ғазазыл, харыф, фәхім, һешне т.б. сӛздері бар. Бұл сӛздердің 

мағыналары арқылы берілетін ақпарат та қазақ тіліндегі мағынасынан алшақ 

емес. Мәселен, 

Талапты болсаң шыққаның, 

Қырсықтан басын қырқып ап.  

Естіген сөзді фәхімде, 

Отырып кетпей құр тыңдап! («Талғамалар» өлеңінен) – деген ӛлеңде 

фәхім сӛзі зерделеу, ойға түю мағынасын беретіндігі мәтіндегі қолданыстан 

ғана айқындалып, ақпарат беріп тұр. Муфті, шарият, аят т.б. дінге қатысты 

ақпаратқа ие тілдік бірліктер болып табылады. Кейіпкер тілін шынайы 

бейнелеу үшін ақын І.Жансүгіров сол аймақтың сӛйлеу тілінде қалыптасқан  

мағынасында қолданып, оған қатысымдық мән жүктейді.  

2.4.2 Орыс тілінен енген сөздерің қолданылу ерекшеліктері мен 

қатысымдық мағынасы атта тараушада ақын қолданысындағы орыс 

тілінен және орыс тілі арқылы ӛзге тілдерден енген сӛздердің екі түрлі 

тәсілмен берілгендігі және олардың қатысымдық қызметі айқындалды. Ақын 

шығармаларынан орын алған совхоз, ведомость, расход, инженер, 
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биржевой, самолет, князь, землемер, избушка, адвокат, пулемет, список, 

завод,  сьезд, депутат, большевик, офицер, адьютант, статья т.б. тілдік 

бірліктер орыс тіліндегідей дәл беріліп, сол қалпында қолданысқа түскен. 

Бұл сӛздер ақын поэзиясында идеялық мақсатта, ескі мен жаңа арасындағы 

күресте тілдік құрал ретінде қолданылған ақпараттық мәні бар қолданыс деп 

сипаттауға болады. 

І.Жансүгіров поэзиясында кірме сӛздердің  кездесуі ең алдымен, қоғам 

талабына сай әдеби тіліміздің орыс тілі элементтерімен толығу сипатын 

кӛрсетсе, екіншіден, ақын қолданысында олар ӛзгеріп, түрленіп, дыбыстық, 

мағыналық, жағынан құбылып, кӛріктеу құралдары ретінде де, кейіпкер тілі 

ретінде де қатысымдық, функционалдық қызмет атқаратындығымен 

ерекшеленіп тұрады. 

2.4.3 Ақын тіліндегі диалектілердің қолданылу ерекшеліктері мен 

қатысымдық мәні. Әдеби тіл дамуында оң ықпал ететін белгілі бір қаламгер 

туындыларында жергілікті тілдік ерекшеліктердің ұшырасуы ең алдымен,  әр 

алуан кӛркемдік мақсат қажеттілігінен туындаған; екіншіден, сол 

қаламгердің туып-ӛскен аймағындағы халықтың тарихы, тұрмыс-тіршілігінен 

мағлұмат береді. Ақын шығармаларында кездесетін мапа (жұмсақ), мият 

(сүйеніш), шүйке (түтілген жүн), сірі (мықты, берік), жүлгелей 

(жағалау, бойлау), сағанақ (керегенің шолақ ағашы), жарлауыт (жар), 

сапыраң (дүрбелең), шүлен (жомарт), бадалғыр (құрғыр) тәрізді 

диалектілер арқылы сол аймаққа  тән ақпарат беріледі. Бұл сӛздердің 

мағынасындағы ақпараттың таралу шектеулілігі аумақтық ерекшеліктерге 

байланысты болады. Мысалы,  

Пидиялап мал берсе, 

Молда жалаң қақпай ма? (Дала поэмасынан) – деген үзіндідегі «пидия» 

сӛзіне ұқсас сӛздікте «пида» сӛзі кездеседі. Дыбыстық ӛзгешеліктері 

болмаса, бұл сӛздің мәтіндегі мағынасы сӛздіктегі мағынамен сәйкес келеді. 

Тілімізде бұл сӛз «бұйда» деп те қолданылып келеді. Мұндай сӛздер елдің 

ӛзге аумағында тұратын кӛпшілік қауымға түсініксіз болғандықтан, 

мағынасын білмегендіктен олар үшін ақпарат алмасу құралы да бола 

алмайды. Олай болса, диалект сӛз арқылы берілетін ақпараттың таралу 

ауқымы да шектеулі болады. Бұл диалект сӛздердің ақпарат тарату 

мүмкіндігінің шектеулілігін де кӛрсетеді. 

2.5 «І.Жансҥгіров поэзиясындағы концептілер және ҧлттық таным» 

деп аталатын екінші бӛлімде ақын поэзиясы бойынша анықталған 

концептілер когнитивтік тұрғыдан жүйеленді, түр-түс атауларының  

таныммен ӛзара бірлігі кӛрсетілді, ақын поэзиясындағы фразеологизмдердің 

ерекшелігі лингвотанымдық тұрғыдан талдау арқылы анықталды. 

2.5.1 Концепт теориясының ғылыми негізі және қазақ тіл біліміндегі 

дамуы. Әлемдік және қазақ тіл білімінің қазіргі таңдағы дамуы 

лингвистикалық зерттеулердің антропоӛзектік бағытқа бет бұруымен 

сипатталады. Әлемнің тұтас бейнесін тілдік бірліктер арқылы танымдық 

қырынан айқындауда «концепт» термині маңызды рӛл атқарады. «Концепт» 

терминінің теориялық негіздері Д.С.Лихачев, Н.Д.Арутюнова,  
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Е.С.Кубрякова, А.Н.Мороховский, Н.К.Рябцева, В.А.Маслова, А.Я.Гуревич, 

А.А.Залевская, А.Вежбицкая т.б. зерттеу еңбектерінде қарастырылып, 

олардың «концепт» жайлы ой-тұжырымдары концепті құрылымына енетін 

сӛздердің мағыналық жақтан ӛзара үйлесе келіп, негізгі ӛзек – тірек сӛздің 

аясына шоғырлануынан туындайтындығын дәлелдейді. Қазақ тіл білімінде 

«концепт» термині А.Қайдар, Р.Сыздық, Ж.Манкеева, Н.Уәлиев, Б.Қалиев, 

Қ.Жаманбаева, Г.Смағұлова, Б.Ақбердиев, Г.Снасапова, М.Күштаева, 

С.Жапақов, Қ.Қайырбаева, А.Сыбанбаева, А.Ислам, Ш.Елемесова, Н.Аитова, 

А.Әмірбекова, Ж.Саткенова, Ж.Жампейісова, С.Жиренов, Б.Нұрдәулетова,  

Г.Мұратова, Ж.Қошанова т.б. зерттеушілер еңбектерінде әр қырынан 

зерттелді. Аталған ғалымдар еңбектерінде концепт мәселесіне қатысты 

зерттеулер ақын-жыраулар, жазушылар шығармалары бойынша 

қарастырылып, ондағы «өмір», «өлім», «тағдыр», «бақ», «қайғы, мұң, шер», 

«жалғыздық, жекелік», «байлық», «кедейлік», «заман», «тіршілік» сынды 

концептілердің когнитивтік құрылымдарының анықталуы, концептуалдық 

талдаулар жүргізілуі ұлттық таным ерекшеліктерін айқындауға қосылған 

үлес екендігін кӛрсетеді. Бүтін бір ұлттың ой-ӛрісінің, дүниетанымының 

ерекшелігін айқындауда зор маңызға ие концептілер туралы айтылған 

ғалымдар пікірлерін жинақтай айтқанда, «концепт»  ақиқат дүниені, 

ғаламның тілдік бейнесін түсінуге мүмкіндік беретін күрделі құбылыс деп 

танылады. Ол, яғни концепт – әлем бейнесін сипаттайтын тілдік құралдардың 

(лексикалық, фразеологиялық, паремиологиялық т.б.) жиынтығы. Концепт – 

адамзат баласының ӛмір тәжірибесі арқылы жинақталған әлем бейнесінің 

мазмұндық білімінен тұрады. 

2.5.2  І.Жансҥгіров поэзиясындағы концептілік қҧрылымдардың 

сипаты. Тіл – ұлттың айнасы десек, сол ұлттың айшықты тілі кӛркем 

шығармаларда да кӛрініс тауып, сол арқылы ұлттың шынайы болмысын 

бейнелей алады. Ақын шығармаларындағы концептілерді талдау оның ӛмір, 

әлем, тіршілік жӛніндегі концептуалды тұжырымдарын анықтайды.  

2.5.2.1 «Атамекен» концептісі. Ілияс Жансүгіров кӛркем дискурсында 

«атамекен» концептісі «дала», «туған жер» ұғымдарымен сипатталады. 

«Атамекен» біріншіден, туып-өскен, өсіп-өнген  мекен. Себебі, 

Тудым, өстім, есейдім,  

Ен далам — анам, мен — балаң.  

Ен далам — анам, мен — балаң  

Туған, өскен есейген,  

Еңбек тулы ел — балаң («Дала» поэмасынан).  

Екіншіден, «атамекен» – тыныштық, мәңгілік орын. Дала 

лексемасының кӛркем мәтінде берілген мәні – жалпы адамзаттың ӛмір сүріп, 

тіршілік етер ортасы. Дала лексемасының ұлттың рухани-мәдени 

құндылықтар жүйесінен маңызды орын алатын «қасиетті, киелі мекен» 

деген ұғымы ақын дискурсында одан әріге тереңдеген. Мысалы, 

 «Қарындас пен қара орын  

Қалғаннан соң, дариға,  

Қара көзден мөлтілдеп 
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Жас келеді» деген күн. («Дала» поэмасынан).  

Академик Р.Сыздық бұл ӛлең жолдарындағы «қара орын» сӛзін 

М.Қашғари  сӛздігіне сүйене отырып, «ағайын-туыстар мен ата-бабаның 

сүйегі жатқан жер» деп түсіндіреді  

/31, 85 б.]. 

Үшіншіден, «атамекен» – «рухани кеңістік». Кӛшпенді түркі 

халықтары үшін рухани кеңістік – дала. Ақын танымында дала кеңдік эталоны 

ретінде алынып, кең байтақ жердегі ұлттық-мәдени ӛмірді, еркіндікті сүйетін 

халықтың болмысын сипаттайды. Ақын қолданысында дала лексемасы кең 

дала, қу дала, ен дала, боз дала, сар дала, кер дала, жапан дала, кеңесті дала, 

құм дала сынды бейнелі тіркестермен келіп, «атамекен» концептісінің 

маңына шоғырланған тілдік бірліктер ретінде танылады. Ақын поэзиясында 

«атамекен» концептісі «Жердің құты», «Құтты қоныс мекен», «Қара орын» 

мәдени фон мен мәдени семаға ие болған стереотиптік бірліктер арқылы 

танылған. Ақын поэзиясы тіліндегі «атамекен» концептісіне қатысты «ауыл», 

«жайлау» «құтты қоныс», «құтсыз қоныс» ұғымдары кӛшпелі халықтың 

таным әлемімен байланысты кӛрініс тауып, «атамекен» концептісін 

танытудағы ӛзек концептілер болып табылады.  

2.5.2.2 «Жылқы» концептісі. Кӛшпенді түркі халқы «кеңістік – дала», 

«тіршілік – мал» жүйесінде ӛзара сабақтастық, тұтастық негізінде ӛмір 

сүрген. Күллі ғұмыры тӛрт түлікпен байланысты халықтың дүниетанымдық 

жүйесі ең алдымен оның тілінде кӛрініс тауып, оның таным-түсінігінде 

маңызды орынға ие болды. Сол себепті тіл мен танымды жіктеп қарамай, оны 

құбылыс ретінде сабақтастыра қарау «тіл мен ұлт біртұтас» деген қағидаға 

әкеледі. Тілімізде жылқыға қатысты «Жылқы – малдың патшасы, түйе – 

малдың қасқасы», «Жылқылы елде жау көп, жатақ елде дау көп», 

«Жылқының мінсең – үсті жел, ішсең – қымызы бал, жесең –  еті бал» т.б. 

тілдік бірліктер жеткілікті.  

І.Жансүгіров поэзиясындағы «жылқы» концептісі ұлттық санадағы 

жылқыға қатысты ақпараттардың барлығын қамтуымен қоса, халқымыздың 

ұлттық құндылықтарын, дүниетанымындағы ерекшеліктерін де танытады. 

Кӛркем туынды мәтінінен орын алған «жылқы» концептісін мынадай 

когнитивтік құрылымдардан кӛруге болады: 

«Жылқы – тіршілік тірегі» когнитивтік қҧрылымы.  

Жанына еліміздің жылқы жаққан, 

Жылқыға жетпеген көз жаутаң қаққан. 

Мінсең ат, ішсең қымыз, жесең қазы; 

Қашаннан қазақ халқы жылқы баққан («Құлагер»  поэмасынан).   

Қазақ халқының дүниетанымында рухани болмысы мен тіршілігінде, 

оның «ғалам бейнесінде» ат, қымыз, қазы, жайлау т.б. ұғымдарды «жылқы» 

концептосфера аясында қарастыруға болады. Себебі, қазақ түсінігіндегі 

«жылқы» – кӛшпелі ӛмірдің әр кезеңімен тығыз байланыстағы  ұғым, 

тұрмыс-тіршіліктің тірегі.  

«Жылқы –  ердің қанаты» когнитивтік қҧрылымы. Ат – ердің қанаты. 

Қазақ «аты барда жер таныды», ен даланы иеленді. «Ер қанаты – ат», 



 32 

«Жақсы ат – көлік, жаман ат – өлік», «Атың жақсы болса, бұл дүниенің 

пырағы» т.б. 

Жығылып шаршаған ел ұйықтап жатқан, 

Азамат ат міне алмай қапы қатқан. 

Жасанған жау қырмандап енжар елді,  

Бауыздап, қырып-жойып қырғындатқан («Рүстем қырғыны» 

поэмасынан).   

 «Жылқы – байлық, сый-қҧрмет» когнитивтік қҧрылымы. Жылқы - 

дәулет, баршылық белгісі ретінде ұғынылады. «Жылқы – малдың патшасы, 

түйе – малдың қасқасы», «Көлдің көркі – құрақ, ердің көркі – пырақ» т.б. 

Кісіге шыпылдады ақ ордалар, 

Қалың ат ер-тұрманы етіп жалт-жалт («Құлагер» поэмасынан).   

 «Жылқы – cоғыс» когнитивтік қҧрылымы. Жылқы сәндік үшін 

жаралған мал болуы себепті, ол – кӛздің жауы. «Жылқы – айдаса жаудікі, 

ысқырса желдікі», «Жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар» т.б. Осыған орай 

«жылқылы елде жау көп, жатақ елде дау көп».  

Аял болмас айқай-сүрен салыспай,        

Қашқан жауды ат баурына алыспай.       

Қан сусаған болат сүңгім ашылмас, 

Шұрқылтайдан шұрылдата шанышпай.(«Арыным» өлеңінен). 

Бұл мысалдан жылқы ерге қайғы әкелуші болатындығын байқауға 

болады. Демек, жылқы – әрі бақ, әрі – сор. Ақын шығармаларында «жылқы 

– соғыс» когнитивтік моделі ат көтінде жылау; ат баурына алу; өлік үстінен 

ат жүргізу  т.б. сценарийлер арқылы кӛрініс тапқан. Жылқыға қатысты 

ұғымдардың ішінде ат сӛзі жиі қолданылады. Ақын поэзиясындағы «Ат 

шапса ішімізде, сыртымызда, Көктұйғын жеткізбей тұр жылқымызға» 

деген  жолдардан «ат» лексемасының бір ғана жануарды атайтыны, ал 

«жылқы» сӛзі кӛп жылқы, мал ұғымын танытатыны  байқалады. 

Барлық адамзат баласы ҥшін стереотиптік танымдағы аттың сипаты 
аяқты мал, мініс жылқысы, арба тарту, жер жырту, еркек мал, жұмыс 

көлігі, ер қанаты т.б. берілсе, ақын танымы бойынша  поэтикалық 

қҧрылымда: Көгенде Естеместі көп тұрғызды, Үстінен өліктердің ат 

жүргізді; Қыз-келіншек сұлуым, Ат көтінде жылады; Аруын ат артына салып 

келіп; Көліне бетін жуып, ат суарған; Құс салып,  ит жүгірткен бай баласы, 

Ойнатқан бәйге сұр ат тақымында т.б. сипатта келіп, «жылқы» 

концептісінің когнитивтік мазмұнын толықтыра түседі. Ақын поэзиясы 

бойынша «Жылқы» концептісін сипаттайтын тезаурус өрен жүйрік, 

қазақы жүйрік, сүмбе саңлақ, қыл құйрық, үркек мал, желді аяқ, бәйге, 

жарыс, аламан, дода, көкпар т.б. сӛздерінің семантикасы арқылы 

айқындалады. 

2.5.2.3 «Cоғыс» концептісі. Адамзат баласының тарихында орын алған 

түрлі шайқастар оның санасында сақталып, әр уақыт жаңғыратыны белгілі. 

Сан ғасырлар бойы жүргізілген соғыстар әрбір тіл иесінің тілдік 

қолданысында да түрлі ассоциациялармен кӛрініс табады. Осыған орай, ақын 

І.Жансүгіров поэзиясында «соғыс» концептісі негізгі концептілік жүйені 
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құрайтын когнитивтік құрылым болып табылады. Ақын поэзиясында 

«соғыс» концептісі жорық, қиқу, шұбыру, қан т.б. фреймдермен, фрейм-

сценарийлермен айқындалады. «Соғыс» концептісінің фразеологиялық 

деңгейі «Қайың сауу», «ши шайнау» сынды авторлық тіркестермен 

репрезенттелген. Мысалы, 

Жылап, шулап ұлардай  

Шұбырынды болды күн,  

Қайың сауа, ши шайнай,        

Бақа, жылан қақтаған («Дала» поэмасынан). 

«Соғыс» концептісінің аясына ӛзара шектес «ӛмір», «ӛлім», «қайғы» 

концептілерімен байланысты алуан түрлі тілдік бірліктер кіретін 

болғандықтан, олар ассоциациялық элементтері болып табылады. Ол «Соғыс» 

концептісінің  когнитивтік құрылымы  арқылы анықталады. 

«Соғыс – өлім, шығын» когнитивтік моделі. «Соғыс» концептісін  

айқындауда «ӛмір», «ӛлім» концептілері үздіксіз түрде орын алатын 

ажырағысыз бірлікте кӛрініс береді.  

Қызыл табан болды үркін 

Үйлер қалды тігулі,  

Мекен қалды құлазып,  

Өлік қалды үюлі, 

Тастап түзде мал-мүлкін («Дала» поэмасынан). 

«Соғыс – апат (эпидемия)» когнитивтік моделі. Соғыс кезеңдерінің 

қай-қайсысы да адам ӛлімімен тығыз байланысты болады. Жалпы адамзатқа 

ӛлім ортақ екендігі белгілі. Бірақ, адам ӛлімінің белгілі бір уақыт кесіндісінде 

жаппай сипат алуы – апат.  Мұндай жайт табиғаттың дүлей күштері не 

жойқын соғыстар салдарынан орын алады. Алапат апат ақын поэзиясында 

Қанға бөгу, қан сасу, құрттау сынды фреймдер арқылы ақиқат бейне - 

санадағы логикалық факті бейнеленеді. 

«Соғыс – зорлық, зҧлымдық» когнитивтік моделі. Соғыс – байлыққа, 

билікке қол жеткізудің, қол астындағы құлдар санын кӛбейтудің, яғни 

мемлекеттегі, хандықтағы еңбек күшін арттырудың да құралы. Ол зорлық, 

зомбылықсыз болмайтыны анық. Соғыс ұғымы ақынның жеке логикалық ой-

ӛрісі ерекшелігіне орай поэтикалық мәтінде түрлі тіркестердің 

метафораланып келуімен танылады. Ақын поэзиясында жерін жайлау, у 

қылу, ерін қанау, құл қылу, елін талау, қанын қылғу, қанын шашу сынды 

тілдік бірліктер «соғыс» концептісінің мазмұнын сипаттаушы ретінде ӛріс 

құрайды.  

«Соғыс – қайғы-қасірет» когнитивтік моделі. Ақын туындыларында 

«соғыс» концептісі ӛзара шектес «ӛмір», «ӛлім», «қайғы» концептілерімен 

байланысты  алуан түрлі тілдік бірліктер арқылы репрезенттелген. Ақынның: 

Су  төгіліп  мойнына,  

Не қыларын біле алмай,  

Жас  төгіліп қойнына, 

Қозғалды жұрт қан жылай («Дала» поэмасынан) – деген жолдағы «қан 

жылау», «мойнына су төгілу» фразеологиялық бірліктері халық басындағы 



 34 

қайғының ауырлығын танытады. Бұл тіркестер санада эпизодты бейнемен 

салыстыру арқылы қалыптасқан. 

«Соғыс – ҥрей, қорқыныш» когнитивтік моделі. Cоғыс кезінде 

тіршілік иесіне ажал қаупі  сәт сайын тӛніп, үрей, қорқыныш сезімі тұрады. 

Осыған орай, «Соғыс» концептосферасында үрей, қорқыныш, қауіп 

абстрактілі ұғымдары  жағымсыз мазмұнда танылады. Соғыс ұғымы 

қорқыныш, үрей ұғымдарымен астасып жатады.. Бұған байланысты 

тіліміздегі «зәре-құты қалмау», «зәресі зәр түбіне жету», «зәресі қалпақтай 

болу», «қоян жүрек» сынды фразеологиялық тіркестер ақын поэзиясында да 

дәл сондай ұғым береді.  

«Соғыс – батырлық» когнитивтік моделі. Соғыс кез келген халық 

танымында ең алдымен үрей болып танылса, екіншіден батырлықтың 

танылатын тұсы. Үрейге бой алдырмау, қорықпау – адам бойындағы 

батырлық мінездің негізі. Ақын танымындағы соғыс ұғымы «батырлық – 

заман – соғыс»  үштігі шеңберінде айқындала түседі.  

Ақын туындылары бойынша «Соғыс» концептісін сипаттайтын тезаурус 

жау, дұшпан, төңкеріс, ажал, өлім, қан, майдан, ұрыс, шайқас, қашу, олжа, 

жорық, шабуыл, қайғы, қасірет, қақтығыс т.б. сӛздердің семантикасы 

арқылы айқындалады. «Ӛмір», «ӛлім», «қайғы» концептілерімен байланысты 

бұл тілдік бірліктер «Соғыс» концептісін танытушы ассоциациялық 

элементтер болып табылса, ақын поэзиясы тілінің концептуалдық 

құрылымында актив қолданылатын мылтық, зеңбірек, садақ, оқ, найза, 

қылыш, алдаспан, наркескен, айбалта, қанжар т.б. атаулар «Соғыс» 

концептісін объективтендіреді.  

2.5.2.4 «Қайғы» концептісі. Ақын поэзиясының концептуалды әлемінде 

«қайғы» концептісі субъективті дүниетаным нәтижесі ретінде жүйеленген. 

«Қайғы» концептісі – «уайым, қасірет, мұң, шер» семаларымен анықталатын 

мәні әр адамға ортақ универсалды концепт болуы себепті ол ұлттық 

ерекшеліктегі бейнені де, дүниенің жеке авторлық қабылдауындағы бейнесін 

де объективтендіреді. Ақын шығармалары бойынша «қайғы» концептісін 

шартты түрде мынадай когнитивтік модельдер арқылы кӛрсетуге болады: 

«Қайғы – өмір уы» когнитивтік моделі. Қайғы – ӛмір уы, уайым яғни 

обьект. Адам қайғыға уланады, қайғыны баптайды, қайғыны жұтады, қайғы 

ішке кіреді.  

Сол шалдың тыңдай-тыңдай зарлы үнін, 

Байыпты уайымға балғын күнім. 

Ол қандай жабыстырды жан ауруын. 

Ішті ме жүрегі оның өмір уын («Күйші»  поэмасынан). 

«Қайғы – мәңгілік ажырау» когнитивтік моделі. Қайғы 

беймәлімділікті, тұмшаланған болмысты, құдіреттілікті бейнелейді. «Қайғы» 

адам кӛңілін күз қылып, қуаң тартқызатын тегеуріні мықты құдіретті күш 

ретінде абстрактылы түрде танылады. Ақын танымында қайғының салмағы 

зор, ол динамикалық тынымсыз қозғалыста, іс-әрекет үстінде болады.   

Құлагер, қоштасқаным ел алдында, 

Жемтігің қалды сенің Жыландыда. 



 35 

Айырылып жанындағы жалғыз сенен, 

Қайтты иең, тұрмаған соң жылады да («Құлагер» поэмасынан).   

Барын мәңгілікке жоғалтуға, ажырауға орай туындаған адам жан 

дүниесінің күйреуі қайғы-қасірет болып табылады.  

«Қайғы – кеңістік» когнитивтік моделі. Қайғы тіршілікте кездесетін 

мұң-шерге байланысты қозғалып, түрлі сыртқы әсерлерге байланысты 

асқына түседі. Уақыт ӛткен сайын адам бойындағы қайғы да ұлғая түсіп, 

белгілі бір кеңістікке ие болады.  

Сырғанап күйіп, жанып солғындады, 

Қырылып мыс шымылдық торғындалды. 

Жер жүзін қайғы басып күн өлгендей, 

Тау мұңайып жел гулеп,су шулады  («Рүстем қырғыны» поэмасынан). 

Кӛркем кеңістікте объективтенген ақпарат нысанының мекені тұрақты 

емес. «Жер жүзін басқан қайғы» кӛңілді ғана жаулап алмайды,  «жанын 

жерге тығып», адамды дел-сал қылып, оның санасын әбден меңдеп алады.  

«Қайғы  – сары уайым» когнитивтік моделі. Адам жаны жабырқау, 

азаптану күйін кешкенде түрлі ойдың құшағына енеді. Тіліміздегі «Қайғысы 

жоқ кісіге екі аяғы атпен тең», «Қайғысыз қара суға семіреді»  деген 

мақал-мәтелдер қайғы мен ой байланысының арақатынасын айқындайды.  

Аштық көрмей тоқ болмас, 

Қайғысыз адам ой таппас. 

Көзі көрмей тоқталмас, 

Дегенге шабан қой шаппас (Ғұрыптар өлеңінен). 

«Қайғы – дерт» когнитивтік моделі. Қайғы қашанда азаптанумен, 

жағымсыз ішкі сезіммен байланысты. Осыған орай ақынның «қайғы» 

концептісі құрайтын танымдық бірліктердің бірін «дерт» концептуалды 

метафоралары құрайды. «Жаны отқа күйген»  жанның «дертті жүрегі» 

азапқа, қайғыға, шерге толы. Қайғы ішкі дерт ретінде де ұғынылады. Дерт, 

қайғы мәндес ұғым, бірақ дерт қайғыға бастаушы емес. «Дерт жылан» 

(Гималай) – қайғының ӛзегі. Дерті бар адамның қайғысы бар. Демек, қайғы 

ойлылықтың кӛрсеткіші ғана емес, ол алдағы дерттің деңгейлік кӛрсеткіші 

де. «Қайғы» концептісінің ақынның таным дүниесіндегі ерекшелігін мынадай 

сипатта кӛрсетуімізге болады: Дертті жүрек, Дауасыз дерт, Дерт қысу, Қайғы  

басу, Қайғыға қату, Қайғыда өту, Қайғымен өртеу, Қайғы ойлау, Қайғы орағы ору, 

Қайғылы үн, Қайғы баптау, Қайғысыз адам  т.б. Ақын поэзиясында «қайғы» 

концептісі дүниенің тілдік, кӛркем бейнесінде кең мағынада «адамның кӛңіл-

күйі», «адамның қуанышы мен реніші», «адамның бейнесі» секілді 

фреймдерден бастау алатын ментальді репрезентация.  

2.5.2.5 «Жалғыздық» концептісі. Ақын І.Жансүгіровтың жалғыздық 

туралы ұғым-түсініктері қазақы танымнан алшақ деуге келмейді. Керісінше, 

ақынның дүниетанымында да халықтық ұғымдағы «Жалғыздық құдайға ғана 

жарасқан», «Жалғыз жігіт жарымас» деген сияқты т.б. паремиялық 

түсініктерден байқалатын жалғыздық туралы түсініктер кӛрініс береді. Бірақ 

бұл ұғым ӛлең тілінде, ақынның кӛркемдік танымында ерекше қырынан 

айқындала түседі. Поэтикалық мәтіндегі «жалғыздық» концептісінің 
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психологиялық аспектісі: дүниеден аулақтану, жапанды жалғыз кезу, оты 

өшу   фреймдері арқылы танылады. Философиялық аспектісі тағдыр, жан 

бағу, өмір кешу, дүние  фреймдерімен беріледі. 

Ақын туындыларындағы, яғни поэтикалық мәтіндегі «жалғыздық» 

концептісінің кӛрінісі индивидуалды түсінікте және поэтикалы 

бейнеленуінде автордың жеке ситуациялары мен метафоралау тәсілдері 

арқылы танылатыны анықталды. Оны мынадай когнитивтік моделдер 

арқылы танылады: 

«Жалғыздық – тыныштық» когнитивтік моделі. «Шат көңілді», 

«теңіз көңілді» азап алып «жабырқап жапан түзді жалғыз кезген» адамның 

ӛмірдегі шарасыздығы ӛліммен тең, бірақ ӛлімді мойындай отырып ӛмір сүру 

– ӛзге әлемге ену. Демек, шарасыздық – ӛмір сүре отырып ӛлу. Ӛмір мен 

ӛлімнің аражігі тек физиологиялық жақтан ғана ӛлшенбесе керек. Осы ретте, 

шарасыздық, шарасыз болу, әрекетсіз қалу қазақ ұғымында «тірі ӛлік», 

«міскін» тілдік бірліктерімен сипатталады. Ол тұмшалануға, жекеленуге, 

бӛлек бір «тыныш әлемді» іздеуге әрекеттендіреді. Ақынның ойсурет, 

фреймдік сценарийлік танымында қарастырылған «жалғыздық» 

концептісінің мәтіндегі тілдік экспликациясы: оты өшу, құмары тарқау, 

қызығы тарқау, қаны суу, көңілі суу элементтері арқылы кӛрініс тапқан.  

«Жалғыздық – ішкі азап» когнитивтік моделі. «Адам – Әлем, Әлем – 

Адам» десек, адамның рухани болмысының күйреуінен жалғыздыққа 

жетелейді, ӛмірі тек жабығу мен құлазудан тұрады.   

Ол күнде осы тауда жалғыз жан жүр, 

Дүниеден аулақтанған дабыр-дүбір,    

Қара шал қайыңды отыр көлеңкелеп,           

Бір қу бас шал үстінде ілулі тұр («Құлагер» поэмасынан). 

Дүниеден аулақтану – фрейм. Санадағы стереотиптік ассоциациялық 

таңбалар арқылы қалыптасқан. Қазақ танымында дүниеден аулақтану бұл 

әлемнен жоғалумен пара-пар. Жоғалу. Абай тілі сӛздігінде: «құру», 

жойылу», «жоқ болып кету», «із-түзсіз құрып кету» [32, 265 б.].  

Концепт бойынша: адамның дүниеден бӛлектенуі,  ӛзге әлемге жол 

тартуы,  ӛзін-ӛзі ұмытуы, ішкі тартыстың жоғалуы.                                                         

«Жалғыздық –  көңіл жайлауы» когнитивтік моделі. «Көңілдің 

Көкшетауы» – кӛңілдің кӛркі, Кӛкшетаудың сұлулығы. Бұл поэтикалық 

теңеу ақын поэзиясында «Көңілінің Көкшетауы қуаң тартып, Қызығын 

қайғы орағы кеткен орып» түрінде қолданылады. «Қызығын қайғы ору» –  

ойсурет. Санада бейнелеу арқылы қалыптасқан. «Қызықтың  сар жайлауы 

көшіп кетуі» – бұл ӛмірде қызық пен думанның қалмауы, ән мен сәннің 

жоғалуы, құрдымға кетуі, құлазу, жалғызсырау. 

«Жалғыздық – батырлық» когнитивтік моделі. «Жалғыздық» ұғымы 

ұлттың таным кеңістігінде бірде жағымды, бірде жағымсыз астар беретіні 

аңғарылады. Жалғыздық жаман ұғым туындатқанменен, жекелік үнемі жаман 

болып табылмайды. Ол бірде азап, бірде қорлық болса, кейде батырлық 

ұғымымен де шектеседі. Сондықтан «жалғыздық» концептісіне жалаң, әрі бір 

жақты қарауға болмайды.  
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 «Жалғыздық – қорлық» когнитивтік моделі. Жалғыздық жеке дара 

қалу ғана емес, жалғыздық – қорлық. Тӛмендегі ӛлең жолдарында 

«жалғыздық» ұғымын танытатын тілдік бірліктер түгел дерлік санада 

метафораланған. 

Жақын жоқ, жанашыр жоқ, жалғыз қалып, 

Құз қара зарлап жатыр, дір-дір қағып. 

Бәйгені ас етіндей жұлқылап жүр, 

Біреудің жіліншігін малға шағып («Құлагер» поэмасынан).  

Мұндағы жалғыздық азаптанумен, «жан азабымен» байланысты кӛрінеді.  

«Жалғыздық – өкініш, уайым» когнитивтік моделі. Жаратылыс 

заңдылығы – туу, ӛлу. Тіліміздегі «бірге тумақ бар да, бірге ӛлмек жоқ» 

паремиологиялық бірлігі астарындағы ой адамның түбінде жалғыздық 

торынан құтылмайтынын танытып, «қайғы» концептісімен астасатынын 

аңғартады.  

Құлагер шапсаң бауырың жазылатын, 

Жерошақ тұяғыңмен қазылатын. 

Құшақтап қу далада қалдым жылап, 

Жазым боп жау қолынан жалғыз атым! («Құлагер» поэмасынан). 

Қазақ ұғымындағы «өшкен жанбау» орны толмас ӛкінішке әкеліп, шексіз 

«уайым» қайғы әлеміне бастайды. Бұл абстрактылы ұғым  поэтикалық 

мәтінде «қу далада жылау» ойсуреті арқылы танылады.  

І.Жансүгіров «жалғыздық» концептісін сипаттайтын тезаурусы: жалғыз 

қалу, жақынсыз қалу, жанашырсыз қалу,  жалғыз жүру, өмірден жиіркену, 

ай далаға жаны қуу, жаны жалғызсырау, жан тынышын іздеу, уайым алу, 

қу далада жылау т.б. тіркестердің семантикасы арқылы айқындалып, әлсіз, 

панасыз, байғыз сӛздерімен ассоциацияланады. Ақын поэзиясы «жалғыздық» 

концептісін танытатын концептілік құрылымдардан (фреймдер, сценарийлер, 

ойсуреттер т.б.)  тұратындықтан «жалғыздық» ұғымының мәні барынша 

толық кӛрінеді. 

2.6 І.Жансҥгіров поэзиясындағы тҥр-тҥске қатысты тілдік  

бірліктердің танымдық сипаты. Ақын поэзиясында кӛрініс тапқан (ақ, 

сары, қара, көк, қоңыр, қызыл, жасыл, сұр) түр-түс атауларына қатысты 

тіркестер халықтың мыңдаған жылдар бойы жинақтаған танымы мен білімін 

тануға септігін тигізеді. І.Жансүгіров поэзиясында ақ түс «ақ сҥт»,  «ақ 

орда», «ақ отау», «ақ шаш» символдық мағынасында келіп, халықтың осы 

түр-түс атауы жӛніндегі танымын білдіреді. Ақын ӛлеңдеріндегі «қара жер», 

«қара шаш», «қара көз», «қара қазан» тіркестері белгілі бір символдық 

мәнде танылса, көк түр-түс атауы ӛзінің негізгі мағынасынан басқа 

ауыспалы, символдық мағынада – аспан, тәңір деген мәнде ұғынылады. 

Ақын туындыларында кӛк түр-түс атауына қатысты жағымды, жағымсыз мән 

беретін «көк темір»,  «көк болат», «көк жиек», «көк жара», «көк түндік», 

«көк шалғын», «көк орман», «көк езу», «көк сақал», «көк бөрі», «көк айыл», 

«көк жұлын», «көк тоқты», «көк ешкі»  т.б. тіркестер орын алған. Ақынның 

«қызыл» түр-түс атауына байланысты қолданылған «қызыл тулы», «қызыл 

жаға», «қып-қызыл тамшы қан» сӛз тіркестері таптық мәнге ие болған. 
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Ақын поэзиясындағы «жасыл қыр», «жасыл жолақ кілемдей», «жасыл 

жайлау», «жасыл дала», «жасыл ағаш», «жасыл шу», «жасыл аспан», 

«жасыл су», «жасыл желек» тіркестері ӛздері тіркесіп тұрған сӛздердің 

түсін емес, жас, жаңадан кӛктеп келе жатқанын білдіріп, ақын танымына сай 

образдық мәнге ие болуымен ерекшеленеді. 

Ақын поэзиясында қолданыс тапқан қоңыр түр-түс атауымен 

байланысты «қоңыр түн», «қоңыр жаз», «қоңыр кеш», «қоңыр салқын», 

«қоңырқай күз», «қоңыр кеш»,  «қоп-қоңыр аспан», «қоңыр дала», «қоңыр 

дөң» тіркестері жанға жайлы, бірқалыпты мағынасын берсе, «қоңыр сарын», 

«қоңыр салқын леп», «қоңыр самал», «қоңыр жел», «қоңыр күй» тіркестері 

бірқалыпты, баяу, салқын ұғымын береді. 

І.Жансүгіров поэзиясында сары түр-түс атауы бірде ӛзінің түстік 

мағынасында берілсе, бірде образды, символдық мағыналарында жұмсалады. 

Ақын қолданысындағы «сарғайтып, сарылтып» тіркестері нағыз, анық  

уайым мен ұзақ шыдаммен шын күту мағынасын берсе, «сары ауру» тіркесі 

сақталған, әдеткі деген семасын білдіреді. «Сұр» түр-түс атауына қатысты 

тілдік бірліктер ақын поэзиясында жиі қолданылмайтын лексемалардың бірі 

болып табылады. Ол бірде ӛзінің түстік мағынасында берілсе, бірде 

символдық мағынада танылған. Жалпы, ақын поэзиясы тіліндегі түр мен түс 

атаулары және оған қатысты тілдік бірліктер ӛзінің когнитивтік 

семантикасына сәйкес ғаламның этникалық тілдік бейнесін кӛрсетуде 

айрықша мазмұнға ие.  

 

2.7 Фразеологизмдердің лингвомәдени мәні. Ойды кӛркем жеткізуде  

қолданылатын құрамы мен құрылымы тұрақты тілдік единица – 

фразеологизмдер Ілияс Жансүгіров поэзиясында кеңінен кӛрініс тапқан. 

Ақын поэзиясын қарастыру барысында жалпыхалықтық фразеологизмдерді 

ӛзгертпей де, кӛркемдік мақсатына орай ӛзгертіп, ӛңдеп, жетілдіріп 

қолданғанын кӛруге болады. Мысалы, «қанға тояттады (қанға тойды), қан 

жоса болды, ноқтасын сыпырды» сынды фразеологизмдер ақын поэзиясында   

қанға семіру, қанға бөгу, қан сасу, қанын қылғу, қанын шашу, қан жылау, 

қан қақыру  тәрізді фразеологизмдермен берілген. 

І.Жансүгіров ӛлеңдеріндегі қолданыс тапқан көк өрім, көген көз 

академик І.Кеңесбаевтың «Қазақ тілінің фразеологиялық сӛздігі» еңбегінде 

«бала кез, қыршын жас» [33, 269 б.] деп түсіндіріледі. Ал, бұл тұрақты 

тіркестердегі көк түр-түс атауы ақын поэзиясында «көк өрім», «көк тұман», 

«көк тас» тіркестері құрамында келіп, жас, жасару, қылшылдаған, күшті, 

мықты  мағыналарын берсе, «көк темір болу» тұрақты тіркесінде осал 

ұғымында танылады. 

Ақын поэзиясындағы қозықұйрық қылу (діңкесін құртты, сілелетті), ши 

шайнау (аштыққа ұрыну), қайың сауу (қиыншылық көру), қызыл сирақ болу 

(жоқшылыққа тап болу), қан асату (асқан қатыгездік таныту), айдаһардың 

уысында қалу (егемендіктен айрылу), сорасы томар болу (үздіксіз жылау), 

қаны тыну (тынышталу) т.б. авторлық қолданыстағы фразеологизмдер 

әлемнің ақын танымындағы кӛрінісі болып табылады. Бұл фразеологизмдер 
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ақын ойында қорытылған ғаламның образды бейнесін танытады.  

    Лингвомәдениеттану – ұлттық сипаты бар деп танылатын әлеуметтік, 

танымдық, этика-эстетикалық, рухани және тұрмыстық қатынастар мен 

олардың заңдылықтарын тілдік құрал арқылы зерттейтін тіл білімінің бір 

бағыты. Осы тұрғыдан алғанда лингвомәдениеттанудың негізгі мақсаты – 

ұлттық болмыстың тілдегі кӛрінісін, халықтың танымдық рухани болмысын, 

мәдениетін таныту.   

Казіргі тіл білімінде ұлттын рухани-мәдени казынасы ретіндегі тілді 

зерттеудің ауқымы кеңейе түсуде. Оның себебі: әр тіл - ӛз бойында ұлт 

тарихын, тіл мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі 

мен салтын, дәстүрі мен даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. 

Осындай мазмұнды құрылымына сәйкес ол жай таңбалық жүйе емес, 

мәдениет. Сондықтан оны зерттеуде дәстүрлі құрылымдық лингвистиканың 

мүмкіншілігі шектеулі. Себебі бұл арада тілдің қызметі тек коммуникативтік 

емес, ол (тіл) – этномәдени ақпаратты жинап, сақтаушы, жеткізуші, келесі 

ұрпаққа жалғастырушы, сайып келгенде бір бүтін етіп тұтастырушы. 

Сондықтан да қазіргі қазақ тіл білімінде тіл мен мәдениет сабақтастығын, 

атап айтқанда, тілдің бойындағы ұлттық сипатты, ұлттық рухты тануға 

негізделген когнитивтік лингвистика, оның лингвомәдениеттану, 

этнолингвистика т.б. салалары ӛріс алып келе жатыр [34, 251 б.].   

Кез-келген тілдік құбылыстың табиғатын оның тек тілдік 

заңдылықтырына сүйеніп қана қоймай, сонымен қатар халықтың 

дүниетанымына, салт-дәстүріне, ұлттық болмысына назар сала қарау 

лингвомәдениеттану пәнінің үлесіне тимек. 

Бастау кӛздерін В. фон Гумбольдт, Э.Сепир т.б. идеяларынан алып, 

соған сәйкес, сабақтас пікірлер мен теориялық қағида сипаттағы ғылыми 

нышандарының кӛріністері қазақ тіл білімінің, мәдениеттануының негізін 

салушы ғалымдардың еңбектерінде де қалыптасқан. Қазақ тіл біліміндегі осы 

бағыттағы зерттеулердің дамып, жаңа деңгейде жалғасуының ӛзектілігі 

зерттеудің тақырыбына сәйкес былайша нақтылауға болады: жүйесi әртүрлi 

тiлдер арасындағы тiларалық салыстырулар қазiргi заманның сипатына сай 

тiлдердi интеграциялық салыстырудың жаңа әдiстерiн жетiлдiре түседi. 

Мұндай зерттеулердiң қазiргi тiлдiк жағдаятқа байланысты қазақ-орыс-

ағылшын т.б. тiлдердiң қолданысы мен бiр-бiрiне ықпал ету аясында 

әлеуметтiк тұрғыдан тиiмдi әсерлерi болмақ. Себебi, ұлттық мәдени коды 

тәрiздi тiлдiң танымдық мәнi ана тiлiнiң ӛз шеңберiнде ғана қарастырылғанда 

оның коммуникативтiк қызметiнiң тасасында қалып қояды. Ал, жүйесi 

әртүрлi тiлдермен салыстырғанда оның ұлттық мәдени ерекшелiгi 

айқындалып‚ нақтылана түседi.  

Тілдік деректерді лингвомәдени тұрғыдан қарастыруды ғылыми 

негіздейтін бұл жұиыстың зерттеуде мазмұнының ашылуы «тіл мен таным» 

және «тіл мен ұлт біртұтас» деген қағиданы басшылыққа алынуымен 

сипатталады. Атап айтқанда, бұл бағыттағы зерттеулер «тiл мен таным» 

сабақтастығын сипаттайды. Себебi‚ бұл тiлдiк деректердi сол тiлде сӛйлеушi 

халықтың әр кезеңдегi тарихи-әлеуметтiк тәжiрибесiне негiзделiп‚ мәдени-
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танымдық деңгейiне сай қалыптасқан вербалды-ассоциативтi категория 

ретiнде қарауға болады. «Тiл мен ұлт бiртұтас». Бұл қағида ежелгi мәдениет 

кӛрiнiстерi‚ әртүрлi салт-дәстүрлердiң тiл арқылы сақталып жетуi ұлтты 

тұтастырушы‚ жалғастырушы қызметiмен дәлелденiп анықталады. 

Тіл мен мәдениеттің байланысы тіл білімінің қазіргі 

лингвомәдениеттану саласында ерекше мәнге ие. Осымен байланысты 

лингвистикалық реконструкция мәдени реконструкциямен сабақтасады. 

Ежелгi дәуiр адамдарының әр түрлi әлеуметтiк — тарихи кезеңдердегi 

ӛкiлдердiң айналадағы алуан түрлi сыры туралы мифтiк бағам-пайымын‚ 

наным-сенiмiн кӛрсететiн тiл деректерi‚ кейбiр кӛне этномәдени сӛз 

қолданыстары бүгiнгi заманға халқымыздың бай ауыз әдебиетi‚ ескiлiктерi‚ 

кӛркем әдебиет мәтiндерiндегi ұлттық-мәдени компоненттерi т.б. 

шығармашылық кӛздерi арқылы келiп жеттi [35, 76 б.]      

    Сондықтан кӛне тiлдiк деректер халқымыздың ұзақ этномәдени даму 

жолын‚ материалдық және рухани құндылықтарын‚ түп-тамырын неғұрлым 

тереңiрек танудың бiр құралы‚ маңызды таным тетiгi ретiнде зерттеледi. Бұл 

екі фактордың тоғысуы нәтижесінде пайда болған тілдік деректер ұлт 

мәдениетін немесе ұлт тарихын, халықтың қоғамдық ӛмірін бейнелеп қана 

қоймай, ана тілінің сӛздік қоры байлығының кӛрсеткіші ретінде де танылады. 

Мысалы, тіл мен мәдениеттің атауына ұйытқы болған этнографизмдер – ана 

тілі байлығының бір бӛлшегі. Бұл атаулар – тілдік қазынаның сүбелі 

саласының бірі және бүгінде жалпыхалықтық қолданыста жоқ кейбір 

байырғы сӛздер мен сӛз тіркестерінің мағына-мәнін танытатын мәдени әрі 

тарихи ақпараттар кӛзі.  

Бірақ этностың кӛне дәуіріндегі тарихынан, мәдени ӛмірінен хабардар 

ететін этнографизмдер – тілімізде мағынасы ұмыт болған немесе сӛздер мен 

сӛз тіркестері олардың сырын ашуды, танытуды қажет етеді. Осы орайда 

қазақтың қара сӛзін бағзы мәдениеттің жетегінде тіл арқылы анықтап, келер  

ұрпақтың санасына зор мақтанышпен жеткізу – ана тіліміздің бай ырысын 

танытудың бір жолы [36, 107 б.]. Тақырыптың мақсатына сай нәтижеге 

жеткiзуге кӛмектесетін тiлдi зерттеудiң тиiмдi саласы — этнолингвистика. 

Ол — адамзат қауымының этностық деңгейдегi балаң‚ бастау тұсындағы тек-

тамырын‚ мекен-жайын‚ ӛмiр тәжiрибесiн‚ салт-санасын‚ кәсiбiн‚ жеке 

этностық топтардың алғашқы анайылық қалпындағы дүниетанымын‚ мифтiк 

танымын‚ киiмiн‚ iшкен тамағын т.б. яғни мәдениетiн тiлi арқылы зерттейтiн 

тiл бiлiмiнiң саласы. [37, 45 б.].Себебi жоғарыда атап кӛрсетiлген жайлардың 

бәрi адамдардың бастапқы ұғым-түсiнiгiндегi ӛзiндiк «әлем үлгiсi» («модель 

мира») ретiнде тек тiлде таңбаланып отырған. Мұны ғалымдар‚ жоғарыда 

кӛрсетiлгендей‚ тiлдiң кумулятивтiк немесе құжаттық (Э.Сепир) қызметi деп 

сипаттайды. Міне, осылайша анықталатын қазақ лексикасындағы 

лингвокультуремалар ретіндегі этнографизмдер осындай ырысты байлықтың 

бір кӛзін құрайды. Қазірде бұл этноатаулар қоғамдық қарым-қатынас кезінде 

белсенді қолданылмаса да, бұл сӛздердің дені диалектілік лексикада, тұрақты 

сӛз тіркестері мен мақал-мәтелдердің құрамында, кӛркем шығарма тілінде, 

ауыз әдебиеті, фольклор мен эпос тілінде жиі кездеседі. Тілдің танымдық, 
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мұрагерлік қызметі негізінде сан ғасыр құпиясын бойына сақтаған этнотілдік 

деректерді сан ұрпақ танитын ана тіліміздің қорында мәңгілікке сақталатын 

сарқылмайтын қазына, «адамзат тарихыныњң қоймасы» (Қ.Жұбанов) деуге 

болады. Осы орайда қазақ ауыз әдебиетінің кӛне жанры эпостық жырлар – 

этнографиялық лексиканың кені ӛйткені бұл жырларды әр ғасырдың тарихи-

әлеуметтік жағдайы, ата-бабаларымыздың елдік, ерлік салты, мєдени, рухани 

ғұрпы, тағдыры ерекше жырланған қазақ мәдениеті мен дүниетанымының 

энциклопедиясы, қазіргі ұрпаққа тіл арќылы сақталып жеткен этномәдени 

мұралары деуге болады. Ойымыздыњ жалғастығын академик 

Ә.Марғұланның, Н.И.Толстойдың, Е.Жұбановтың т.б., ғалым-тілші 

Н.Уәлиевтің пікірлерінен кӛреміз.  

Осымен байланысты Ш.Уәлиханов, Қ.Жұбанов, Ә.Марғұлан, М.Әуезов 

т.б. еңбектерінде тіл мен мәдениет сабақтастығына ерекше назар аударылған. 

Проф. Қ.Жұбанов тіл арқылы халықтың тағылымдық мұраты этностың әр 

дәуірдегі ұрпақ ӛкілдеріне мәдени әрі тілдік мұра ретінде сақталатынын және 

тіл мен мәдениетті табыстыратын жаңа саланың дүниеге келетіні туралы сол 

кездердің ӛзінде-ақ болжам айтқаны белгілі. Ғалымның «Халықтардың 

тұрмыс қалпы түрлі-түрлі болған соң, олардың әр затқа қоятын аттары да 

түрлі-түрлі. Тіл ұзақ заман жасалады, бірден ӛзгермейді, оның ӛзгерісі 

тұрмысқа байланысты» деген пікірі ұлт мәдениетінің ұрпақ жалғастығын 

сипаттаса, мәдениет жай ӛмірдің туындысы емес, белгілі бір қоғамда ӛмір 

сүрген рухани әрі материалдық қоры бар іргелі елдің ӛмір тіршілігінің 

туындысы деп қарауын: «Мәдениет – қазанның күйесінше жұғатын нәрсе 

емес, мәдениеттің белгілі сатысын кӛксегендей жағдай тумаған болса, … 

жоғары мәдениеттің ӛзі келіп ауызға түспейді» [38, 125] деген пікіріне 

кӛреміз. 

Қазақ халқы да кӛптеген басқа халықтар секiлдi даналығын‚ 

дүниетанымдық кӛзқарасын‚ салт-дәстүрiн т.б. тiлiнде түйiндеген. Оларды 

тұтас құрылым жүйесiнде анықтасақ‚ халық ӛмiрiнiң‚ мәдениетiнiң бейнесi 

немесе «дүниенiң тiлдiк бейнесi» деп сипаттауға болады. Осы тұрғыдан 

қарастырылатын материалдық мәдениет атаулары да рухани мәдениетпен 

қатар адамдардың тіршіліктері мұқтаждылықтарын ӛтейтіні белгілі, себебі 

сол қоғамның этикалық, әлеуметтік, эстетикалық, символдық тәжірибесін 

кӛрсететін заттық атаулардың рухани ӛмірімен байланысы «материалдық 

мәдениет ӛнімдері рухани қажеттіліктерден туындайды» деген пікірді 

нақтылай түседі. Сондықтан зерттеуде материалдық мәдениет пен рухани 

мәдениетті бір-бірімен ӛзектес, бүтіннің екі жағы деп қаралған. ӛйткені 

адамды қоршаған табиғат пен ӛмір сүруші субъектінің қатынасы барысында 

айналасындағы дүниені танып, ӛз ақыл-ойының елегінен ӛткізіп, табиғаттың 

затын ӛз затына ӛңдеп айналдыру зор еңбектің кӛрінісі, бұл түптеп келгенде 

заттық мәдениеттің дүниеге келуінің кӛрінісі болмақ. 



 42 

Әр этностың ӛмір сүру сипаты ұлттың рухани ерекшеліктерімен 

анықталуы арқылы ана тілінде сақталады. Себебі тілде әр ұлттың ӛзіндік 

ойлау ұғымдары мен бағыт-байламдарын сипаттайтын лексика қалыптасады. 

Ол әр халықтың материалдық, экономикалық, әлеуметтік жағдайына 

байланысты дамитын, қоғамдық санасына сәйкес негізделетін, «ұжымның 

жадында жинақталған жүйе» (Ю.М.Лотман). Осымен байланысты салт-

дәстүрлер атаулары – рухани мәдениеттің мұрасын сақтап, жеткізетін 

құжаттық жүйесі. 

       Жұмыста рухани мәдениет арнасының заттық мәдени атаулармен тығыз 

байланысы, тіпті бір-бірінің тууына себепші болғандығын халқымыздың 

кӛптеген дәстүрлерінің шығуымен де дәлелденген.Сонымен, осы зерттеудің 

нәтижесінде тілімізде ұлттық дүниетаным мен парасат арқлы қзақ халқының 

болмысына біткен тіл мәдениетінің метатілінің анықталуы тіл ғымындағы 

этнолингвистика мен осы саланың ауқымын кеңейте түскен 

лингвомәдениеттану саласын ғылыми тұрғыдан толықтырып, тілдік деректер 

арқылы дәйектелуіне нақты үлес қосылады деп ойлаймыз.     

   Осымен байланысты, «тіл - ұлттың тірегі, ұлт мәдениетінің негізі» деген 

қағидаларға сәйкес тіл мен мәдениет арасындағы байланыстың ана тілі 

бойындағы арқауы сан ғасыр ӛтсе де бар асылын еш шашаусыз жиып, 

болашаққа сақтап жеткізетін тілдің құдіреті - мұрагерлік, құжаттық  

(кумулятивтік)  қызметі негізінде екені айқындала түседі.   Қазіргі әлемдік 

ӛркениет кеңістігіндегі жаһандану үрдісіне сәйкес тіл біліміндегі зерттеулер 

бағытының кешенді де интеграциялық сипатына сай тіл мен мәдениет 

сабақтастығын анықтаудың мәні зор. Оның нақты кӛрінісі – «ғаламның тілдік 

бейнесін» ұлт тілі арқылы зерттейтін лингвомәдениеттану саласы. Оның 

теориялық-әдістанымдық негіздері В.Гумбольдт, Э.Сепир, Б.Уорф, 

Г.В.Колшанский, Ю.Н.Караулов, А.Вежбицкая, В.Маслова т.б. еңбектерінде 

жасалған. Яғни, кез келген тілдегі ғалам бейнесі екі жақты сипатқа ие: бір 

жағынан, кез келген тілдегі ғалам бейнесі адамның әлемге кӛзқарасымен  

байланысты болса, екінші жағынан, нақты әр тілдегі әлем моделіне 

әлеуметтік-мәдени қоғамдағы ұлттық «әлем бейнесі» жалғасады. Осының 

нәтижесінде жеке тіл ӛзіндік сипатқа ие болады. Сондықтан ғалам бейнесі 

мәселесі адамның елестетуі мен санасындағы әлемді кӛру мен суреттеуіне 

негізделеді. Осыған байланысты Г.В.Колшанский: «Тіл адам санасынан тыс 

әлемді бейнелей алмайды, ӛйткені, ол объективті дүниенің бейнесі ретіндегі 

субъективті әлемді бейнелейді. Тіл әрі объективті, субъективті. Ол әлемге 

және адамзатқа қатысты екі жақты субстанция», - дейді [39, 81 б.]. Ал адам 

ӛзінің әлемге деген кӛзқарасын, дүниетанымын, ӛзіндік «әлем бейнесі» тілдің 

қызметі арқылы қалыптастырады. Әрбір тілдің ішкі ӛзгешеліктері бар 

болғандықтан, әрбір тіл ӛз ерекшелігімен «әлем картинасын» ӛзгеше 

қалыптастырады. 

Тілді адамның әлеуметтік тұрмысын қамтитын мәдениеттен, тарихтан 

тыс қарапайым таңбалық жүйе деп қарастыру ол туралы түсінікке кереғар 

әсер етеді және оны зерттеудің мүмкіндіктерін шектейді. Академик 

Ю.В.Бромлей сӛзімен айтсақ: «Әрбір этноста мәдениет элементінің сыртқы 
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кӛрінуі мен «ішкі» мазмұнында ерекшелік бар. Мағынасына байланысты 

барлық мәдени құбылыстар ӛзіндік екіжақтылыққа ие: ӛзінің «сыртқы» 

кӛрінісімен қатар, олардың «екінші ӛмірі» бар. Олар мағынасы арқылы 

айқындалады. Мағына затта жасырылған, ол ақыл-ой, эстетикалық сезіммен, 

адамгершілік интуициямен белгілі болады, бір кӛргеннен танылмайды. 

Мағынаның бұл мәні – мәдениетті тану кілті». Ал мұның ӛзі оның мәдени 

фонын зерттеуге әкеп тірейді. 

В.Гумбольдтың еңбектерінен басталған тіл біліміндегі тіл мен 

мәдениеттің қарым-қатынасы мәселесінің тұжырымдарын тӛмендегідей 

анықтауға болады: 1) материалдық және рухани мәдениет тілде кӛрінеді; 2) 

кез келген мәдениет ұлттық, оның ұлттық сипаты тілде кӛрінеді; 3) ұлттық 

рухтың кӛрінуі оның мәдениетінде; 4) тіл – адам мен оны қоршаған әлемді 

жалғастырушы аралық. [40, 203 б.].  

В.Гумбольдт концепциясы (тұжырымдамасы) А.А.Потебня, Ш.Балли, 

Ж.Вандриеза, И.А.Бодуэн де Куртэне, Р.О.Якобсон және басқа зерттеушілер 

еңбегінде жалғасын тапса, қазақ тіл білімінде Ә.Т.Қайдар, Е.Жанпейісов, 

М.М.Копыленко, Р.Сыздық, К.Хұсайын, Г.Смағұлова, А.Сейілхан, А.Ислам 

т.б. еңбектерінде кӛрініс табады. 

Осы еңбектердің нәтижелерін қорыта келіп, тіл мен мәдениеттің тығыз 

байланысы коммуникативтік процесстен, онтогенезден, филогенезден 

кӛрінеді деп тұжырым жасауға болады. Тіл – мәдениет дерегі, ӛйткені ол 

мәдениеттің құрастырушы бӛлігі және тіл мәдениетті танудағы негізгі құрал, 

себебі ол арқылы біз мәдениетті меңгереміз. Тіл мәдениеттің жалпы сипатын 

танытады, негізгі ақпаратты жинайды, сақтайды және жеткізеді. Осыған сай 

тіл әрбір этникалық қоғамдастықта, бір жағынан, этностың мәдени 

ӛзгешелігінің факторы ретінде, екінші жағынан – тіл шеңберінде мәдениеттің 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуын қамтамасыз етеді. Осылайша қазіргі, келер 

ұрпақты бір тұтастырып, бүтіндікте байланыстырады. Демек, тіл мәдениетте 

ӛсіп-ӛнеді, дамиды және соны бейнелейді. Мәдениет этномәдени ақпараттар 

береді. Ал этномәдени ақпараттар әр түрлі формаларда жүзеге асады. Олар 

материалдық және рухани мәдениеттің туындылары т.б. Атап айтқанда, 

белгілі бір этномәдени ортадағы ӛмір сүру жағдайы, эстетикалық норма, 

тұрмыстық дағдылар, пайымдаулар, этникалық кӛзқарас, жергілікті культ пен 

дәстүрлік тәжірибе – ғасырлар бойы қалыптасқан бай «мәдениет тілі», немесе 

этнотаңбалар  (Ю.М.Лотман т.б.). Бірақ ең негізгі форма – сӛздік ақпарат. 

Оның негізін құрайтын этнографизмдер мәдениетті айқындап қана қоймай, 

оны символдау қызметін атқарады. Ал этнографизмдер дегеніміз - ӛткен 

тұрмысымызда болған, кӛбі әлі де қолданып келе жатқан тұрмыстық 

бұйымдардың, белгілі бір кәсіпке, шаруашылыққа, салт-дәстүрге, әдет-

ғұрыпқа, наным-сенімге, баспанаға, киім-кешекке, ішер асқа, туыстық 

қатынасқа, ел билеу ерекшелігіне, заң тәртібіне, әдеттік правоға байланысты 

қолданылатын, халқымыздың тұрмыстық және тілдік ӛзіндік ерекшелігін 

кӛрсететін арнаулы атаулар мен сӛз тіркестері. 
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Ол тілдік атаулар тек шартты түрде болса да, тілдегі сӛзжасам 

модельдері арқылы заттың уәжді белгісіне ғана негізделмейтіні байқалады. 

Себебі, бір затты «тілдік кӛру» әр сӛйлеуші ортада әртүрлі болуы мүмкін. 

  Себебі, әр халықтың басынан кешкен тарихы, бүкіл рухани, мәдени 

байлығы, болмысы, дүниетанымы, ӛмір тіршілігіне, күнделікті тұрмысына 

қажет бұйымдары, әдет-ғұрпы, салт-санасы, талғамы т.б. сол тілде сӛйлеуші 

ортада қалыптасып, тілінде сақталады. Демек, сӛз заттың тура таңбасы емес, 

дүниенің тікелей бейнесі емес, оның біздің санамызда тілдік шығармашылық 

процесс нәтижесінде туған бейнесі «ұлт пен тіл біртұтас» деген қағидаға 

сүйенген – «ғаламның тілдік бейнесі». Ю.К.Юркенас: «… антропонимдер 

ӛзіндік бір мәдени мәтін ретінде қабылдануы тиіс», – деп тұжырымдайды [41, 

48 б.]. 

Демек, қандай да болмасын, заттың атауы оны тек атап қана қоймай, 

сонымен бірге оны танытады. Ал, тану, ия анықтау белгілі бр халықтың 

тарихи даму жағдайы аясында іске асатындықтан, ол тілдік ұжым ӛмір 

сүретін нақты жағдайларға байланысты әртүрлі болады. Әртүрлі ұжым бір 

затты ӛзінің күнделікті тәжірибесінде кездесіп қолданылатын жағынан 

танып, оны ӛзіне таныс құбылыстармен байланыстыратыны белгілі. Яғни, ат  

қоюда (номинацияда) ӛмір шындығы мен тұрмыс-тіршілігі, тәжірибесі, салт- 

дәстүрі, наным-сенімі, әртүрлі заттар түрінде тілде сӛзбен аталып 

бейнеленеді. Осының негізінде ол затты танып, біліп, оны басқалардан  

ажыратып танығаннан кейін барып ат қояды. Мұндай ажыратқыш белгілер  

сӛйлеуші ұжымдық ортада әртүрлі болуы мүмкін. 

Осы орайда тiл байлығының танымдық мәнiн анықтау ұлттың  

әлеуметтiк рухани‚ мәдени болмысын саралап‚ тануға мүмкiншiлiк бередi.  

[42, 254 б.].  

Сондықтан ұлттық тiлдiң ерекшелiгiн‚ табиғатын ашу бағытында тiл 

туралы онтологиялық кӛзқарасты сол тiлде сӛйлеушi халықтың жан 

дүниесiмен‚ ой-санасымен‚ тарихымен және мәдениетiмен тығыз байланыста  

қарастыру – қазiргi тiл бiлiмiнiң‚ соның iшiнде қазақ тiлi бiлiмiнiң де — 

ӛзектi мәселелерiнiң бiрi. 

    Осымен байланысты жоғарыда кӛрсетiлгендей‚ қазiргi тiл бiлiмi 

парадигмасының ӛзектi бiр саласы «дүниенi тiлдiк бейнелеудiң» жалпы және 

ұлттық ерекшелiк негiзiндегi кӛрiнiстерiн салыстыра зерттеуге ерекше назар 

аударылуда. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынастың ғана емес, таным мен 

ойлаудың да құралы болатын тілдің кӛмегімен ой-санадағы ақиқат шындық 

болмыс, әлем, дүние, ғалам туралы білімдер жиынтығы бекиді, материалдық 

тұрпат алады. Сондықтан да тілдік кӛркем бейнелердің әрқайсысын тіл 

иесінің образды ойлауының, күллі ғаламды, ақиқат шындық болмысты 

тұтастай және мүшелей тануының ӛзіндік ерекшеліктері, сондай-ақ қоршаған 

ортасын игеру барысында жинақтаған ӛмірлік тәжірибелерінің нәтиже-

қорытындылары, әлем жайлы, сол әлемдегі ӛзі және ӛзгелер жайлы білімі 

бекіген ғалам бейнесінің тілдік фрагменттері, тілдік моделдері деуге болады.  
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Таным процессі мен логикалық ойлау жалпы адамзатқа ортақ қасиет, ал  

бүкіл адам баласы үшін ақиқат шындық болмыс біреу болғандықтан 

ғаламның біртұтас бейнесі де әр басқа тілде сӛйлейтін халықтар үшін біреу- 

ақ. Сӛйтсе де тіл иесінің ой-ӛрісіне, концептуалды әлеміне байланысты әр тіл  

дүние – ғаламның фрагменттерін ӛзінше ӛреді, бӛлшектеп атайды, бейнелеп  

суреттейді, ал тіл ӛкілі ойының желісі ӛз тілінде бекіген ғалам бейнесіне сай  

құрады. Осыған байланысты әр басқа халықтың (ұлттың, этностың) 

тілдеріндегі ғалам бейнесінің фрагменттерінде жалпыадамзатқа ортақ 

дүниеліктер де, тек тіл иесіне ғана тән ұлттық нақыштар та кездесіп жатады. 

Осы орайда жүйесi тілдің культурологиялық т.б. әртүрлi тiлдiк 

деректерiн «ұқсастық» және «айырмашылық» парадигмасының шеңберiнде 

салыстырылуы ұлттық ерекшелiктi‚ функционалды-семантикалық негiзде 

нақты кӛрсетедi. Бұл салыстырулардың терең танымдық құрылым деңгейi 

мен кең тiлдiк бӛлiм аясында жүргiзiлуi «тiл мен таным»‚ «тiл мен мәдениет» 

сабақтастығын айқындауда маңызы ерекше. Мәселенiң әлеуметтiк бағдары 

да кӛпұлтты Қазақстан Республикасында тiлдердiң қарым-қатынасын 

зерттеудiң ӛзектi екенiн кӛрсетiп‚ «Тiл туралы заңның» теориялық зерттелуi 

мен iске асуына нақты үлес қосады. Және мемлекеттiк тiл мәртебесiндегi 

қазақ тiлiнде сӛйлейтiн халықтың мәдениетiн жалпы мемлекеттiк кӛлемде 

танытуға кӛмектеседi. 

Қазақ тiл бiлiмiнде қазақ этносының таным-парасатын‚ дүниетанымы 

мен мәдениетiн тiл арқылы тану — ең маңызды мәселелердiң бiрi. Соған 

сәйкес зерттеудiң нәтижелерi мен түйiндерi когнитивтiк‚ прагматикалық‚ 

этнолингвистикалардың ғылыми негiздерiн жасайды. Сонымен бiрге зерттеу 

нәтижелерi лексикология‚ этимология‚ семасиология т.б. салаларында 

теориялық тұрғыдан толықтыра түседi. 

 

Қорытынды 

Кӛркем шығарма тіліндегі тілдік бірліктерде бүтін бір этносқа тән тілдік  

ерекшеліктердің таңбасы сақталады және қаламгер тілін зерттеу тұтас сӛздік 

қордың мән-мағынасын айқындауға мүмкіндік береді. Сондықтан ақын 

поэзиясын коммуникативтік және когнитивтік тұрғыдан зерттеу: ең алдымен, 

ақынның ой жүйесінің ерекшелігін танумен; екіншіден, ақиқат немесе 

бейақиқат дүниенің жұмбақ сырларын тіл арқылы дәлелдеумен; үшіншіден,  

тіл мен ұлт, тіл мен таным сабақтастығының жаңа қырларын ашумен 

байланысты. Осыған орай, тӛмендегідей қорытындыға келуге болады: 

1. Ілияс Жансүгіров поэзиясының тілін тіл білімінің лингвомәдениеттану, 

когнитивтік және коммуникативтік лингвистика сынды жаңа бағыттарымен  

ұштастыра қарастыру ақынның индивидуалды-авторлық бейнесін танытады;  

2. Ақын туындылары мәтініндегі тілдік бірліктер арқылы берілетін ақпарат – 

ұлт танымының тілдік таңбасы, ұғым мен зат, табиғат пен құбылыстың 

арасындағы байланыс нәтижесінің кӛрінісі; 

3. Дербес тұрғанда номинативті қызмет атқаратын тілдік бірліктер кӛркем 

шығармада  автор мен оқырманның сан қырлы қарым-қатынасын білдіретін 
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коммуникациялық  кеңістіктегі қатысымдық бірліктер болып табылады; 

4. Кӛркем туынды мәтіні арқылы берілетін ақпарат ақынның дүниетанымы 

мен пайымының нәтижесіне байланысты болса, автор мен оқырман 

арасындағы қарым-қатынас – «өмір – автор – мәтін – идея –  оқырман»  

жүйесі арқылы жүзеге асатын құбылыс; 

5. І.Жансүгіров шығармаларындағы кірме сӛздер мен диалектілік 

лексиканың, топонимдер, антропонимдер, фитонимдердің қатысымдық 

қызметі мен ақпараттық мәні суреткердің әлемді қабылдауындағы дара 

ерекшелігін айқындайды; 

6. Ақын поэзиясында кӛрініс тапқан монолог пен диалог кейіпкер бейнесін 

ашуға лайықты тілдік бірліктермен ӛрілген коммуникативтік-функционалдық 

тұтастық болып табылады; 

7. І.Жансүгіров поэзиясындағы «атамекен», «жылқы», «соғыс», «қайғы», 

«жалғыздық» тәрізді концептілер кӛркем мәтіннің ӛн бойында түрлі тілдік 

бірліктердің мәні мен мазмұны арқылы кӛрініс тауып, ақынның 

дүниетанымын, әлемді қабылдау, пайымдау, толғау  жайындағы поэтикалық 

бейнесін анықтайды; 

8. Ақын поэзиясындағы түр мен түске байланысты тілдік бірліктер ұлт  

танымындағы түр-түс атауларының символикалық мәнін ашады.Сонымен 

бірге ақын тіліндегі осы атаулар түр-түске қатысы жоқ тың ұғым-

түсініктерді, мән-мағыналарды да білдіреді; 

9. Ілияс Жансүгіров поэзиясының тілдік қолданысындағы түр мен түс 

атауларының табиғатына талдау жасау барысында тіл мен таным, тіл мен 

мәдениет бірлігіне, ұлттық дүниетаным тұрғысынан ақын тілінің тарихи-

мәдени маңыздылығына кӛз жеткізуге болады; 

10. Ақын поэзиясындағы фразеологиялық бірліктердің басым бӛлігі авторлық 

фразеологизмдер болып табылады және ақындық дүниетанымға сәйкес 

ғаламның ассоциативтік бейнесін кӛрсетіп, бейнелік мәнге ие болуымен, 

окказионалды қолданылуымен ерекшеленеді. 
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