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ЖҮМЫСТЫҚ ЖАЛПЫ СИПАТТАЩСЫ»

Үсынылып отырған диссертация қазақ лирикасын көркемдік 

ә д іс , стиль,бейнелілхк түрғысынан зерттеуге арналган. Қазақ 

әдебиеттану ғылымында бүл салалардың әрңайсысы туралы жекеле- 

ген пікір айтулар болмаса,арнайы түбегейлі еңбек жазьшмаганы 

да б ел г іл і.

Қазақ лирикасының бүгін гі жеткен биіктерін саралау үшін 

де,оның бұтан дей ін гі даму жолын,әсіресе.ХІХ гасырдагы Абай- 

дан басталған кемелдену ер ісін  багымдау керектігі аян. Осы 

орайда лириканың жанрлық сипатын,ерекшеліктерін алдымен кер- 

кемдік әд іс  биігімен қарастыру қажеттігі туади.Сол тараэыыен 

бағдарлағаңца,қазақ өлеңіндеғі дәстүр жалғастығк;лириканың 

жанрлық табиғатындағы езгешеліктер:эпос,драма әсерін т ,б ,к а~  

бьілдаумен бірге оның өзіндхк жанрльщ сипатын сақтап қалу се

бе птері т .б .  кеңірек ашыяады.Свз жоқ,осы орайда қазақ зерт -  

теушілерімен қатар орыс әдебиеті сыны ж етістіктеріне сүйеңу 

лирика өр ісін  жан-жақты дейәктеуге м ү м к і н д і к  бер ед і.

Стиль уғымының кең екент.ол туралы эр кезде айтылған пі~ 

кірлврде қайшлық, кереғарлық.түрлішелтк мол болуы аталған мә~ 

селенің кгрделілігін  жайып салады.Әр ақында әрі оны өз әр іп- 

теетерімен байланыстырарлық ортақ жәйттер,әрі басқалардан бә- 

лет-ін өзгетеліктер бар десек.стильді анықтауда бул екі сала- 

ның ауқымдастығын естен шығаруға болмайды. Сондай-ақ дөрбес 

стильд ің , н егізін ен , шығармa иішінінде жүзеге асатынын дәлелдеу 

сонымен бірга оның шығарма мазмуңына да өзіндік  ықпал жасай- 

тынын жоққа шығармайды.Дөмек дербөс стильдің тақырып таңдау- 

да да, идея н ег ізд еу д е ,өлең стаеті мен композициясын қалып- 

тастыруда т .б .  таншатынын, әеіресе,шығарма т іл і арқьшы кең
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көрінетінін с 03 ету белгілі бір ақынның көркем әдебиет да

муына не қосқанын жан-жақты салмақтауға алып келеді.

Қазақ лирикасының даму жолдары дегенде, поэзияның өэін -  

д ік  табигатын, қазақ лирикасыңцағы бейнелілік мәселелерін, 

зерттеу қажеттігі де назар аудартады.Қазақ әдебиеті гылымын- 

да поэтика туралы жекелеген ізден істердің  баршылық екенін, 

тақырыптың өте аукымдылығын еск ер іп .б із  дербее стиль өр ісін , 

лириканың жанрлық табигатын ашуда мәні үлкен.ең көкейтесті 

деген бхраз мәселелерді боліп сараптауды жон кердік.Атап 

айтқанда,белгілі бір сөз қолданыстарды пайдаланудагы дәстүр 

ү н д е с т іг і,сонымен бірге әр ақынның белгіл і бір ортақ дел ін- 

ген баламаларды езінше дамытыгі ңолдануы салыстырыла қарае ~ 

тырылды.Соның нәтижесінде белгіл і бір балама.сез қолданыс -  

тарының әр ақынның стиль әлеміне түскенде,өзінше көрініс бе-  

р етін ін ,сол  арқылы поэзия дамуына тың ep ic ашылатынын т .б .  

дәлелдеу мүмкіндігі туды.

ЗЕРТТЕУДІҚ М/ЩШДЬШЫҒЫ.

Әсіресе соңгы екі гасырдагы дамуына қарап,қазақ поэзия- 

сын кемелденген үлкен әдебиет саласы деп санасақ%соның сыр- 

сипатын вшу-аса мәнді міндеттің б ір іЛирика дамуына үңіл -  

ген де ,алдымен ондагы көркеыдік әдхс ролін сөз етпеуге бол- 

майды.Белгілі бір тарихи жагдайдың көркеыдік эдіске әсер і, 

ал оның жеке ақынға ыкпалы-эзара байланкста зерттелгеңде ға~ 

на.лириканың даму тарихын ізерлеп ашу м ү м к і н д і с і  туады.

Көркем әдебиеттің теориялык мәселедері сөз болганда,он~ 

дағы стиль мәні ерекше екені даусыз.Стильдің еыр-сипатыв, 

қолданылу аясын.даму барысын жете анықтамайынша,әдебиеттің 

көркемдік табиғатын жан-жақты таньяу м ү м к і н  емес.Сонлшен 

қатар көркем әдебиеттегі бейнелілік мәселелеріне шуқшию да
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ақыннын суреттеу аыал-тәсілдерін каншалық,қалай дамытып кел- 

генін белгілеу.ге бастайтын басқыш болып табылады.Ендеше поэ- 

зиядагы бейнелілік өр ісін ің  бірқатар н е г ізг і саласына тукпір 

леу қазаң лирикасы дамуының көкейкестіі н е г ізг і  мәселелерін 

қамтуға ықпал етеді.Муның бәрі қазақ лирикасының даму жол -  

дарын сэз еткенде,оны керкемдік ә д іс ,жанр,стиль,бейнелілік 

аясында қарастырудың срындьшыгын делелдейді.

ЗЕРТТЕУДІҚ МАҚСАТЫ МЕН МІҢЦЕТТЕРІ.

Көркемдік әд іст ің  даму заңдылыгын.оның бір  түрінің"?ап- 

таза" түрде келе бермейтінін; сондай-ақ жанр түрлері /м әсе-  

лен,лирика мен эпос т . б . /  аралығында "Абылай аспас асу!'жоқ 

екенін т .б .  ескеру,-муньгң бэрі бурын жеке-жеке қараетьгрылды 

деген қаламгер туындыларын соны талаг|«ежесімен жүйолі зерт

теу қажеттігін алга қояды.

Көркемдік едтс талабы биігімен карагандагы қазәқ элең і- 

нің даму тарихын зерделеу ақындар шығармашылығындағы дербес 

стиль мәнін дэлелдеуге жол ашады.Осы орайда С.Сейфуллия мен 

Б.Майлик туындылары салыстырыла сарапталып,олардың стильдік 

бітімдерт кеңірек сэз болуы заңды деп білеміз.Сондай-ақ М. 

Жүмабаев, І.ЖансҮг іров,С<,Мүқановтың стиль ерекшелхгін таныту 

да 10-30 жьшдардағы қазақ лирикасы деңгейін анықтауға бастай 

тыны св зс ізЛ 9 3 7  жылдары С«Сейфуллин,М.Жумабаев,І.Жансүгіров 

тәр ізд і алыптардың қурбандыққа упіырауымен байланысты шамамен 

отызыншы жылдардың басынан бастап көрініп,едебиет көшін әрі 

жылжытқан ақындар стилін зерттеу қазақ өлеңінің кейінгі 

елу жылдық даму тарихын көрсету ниетіне бағындырылған.Зрине, 

кейінгі кәп ақынның бәрін т із іп .т е г іс  қамту мүмкін ем есті- 

г ін  ескер іп ,әр і жеке суреткер ерекшелігіне тереңдемей.шолу 

жасау т әр ізд і үстірттіктен сақтанып.біз бул еңбегім ізде сол
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дәстүрді жалғастырушьшардың бір  топ кернекті екілдерін гана 

алдық. Олар:Ғ.Орманов,Қ.Аманжолов,Э.Тәжібаев,Ж,Молдағалиев, 

С.Мөуленов,Т.Молдағалиев,0.Сүлейменов7 Қ.Мырзалиев.

Ал,поэзия бейнелілігімен стиль байланысына арналған соң- 

гы тарауда кене қазақ әдебиетінен бастап күні бүгінге дей ін- 

г і  ақыкдар шығармашылығын салыстыра зерттеу максаты қойылды. 

Сол сараптаулар нәтижесінде белгіл і бір балама,образдың әрі 

дәстүр жалғастьіғын танытыгі,әрі әр ақынның өзіндік  ізд е н іс і  

айнасы болып келуін дәлелдеуге жол аілылды.

ЗБРТТЕУДІҢ ҒШШМИ ЖАҢАЛЫҒЫ.

Қазвқ әдебиеті ғылымында поэзиядағы дәстүр,жаңашылдық, 

өлең өр ім і, бейнелілтк мәселелері жеке -  жеке алынып,біраз 

қарастырылса да, қазак лирикасыньщ жанр түрі реттнде даму 

жолын арнайы ізерлеп талдау,оны көркемдік ә д іс ,стиль,бейне- 

л іл ік  түрғыеындагы бірлікте зерттеу болған жоқ.Үсынылып от- 

ырған жумыс,міне,осы олқылықтың орнын толтыруға арналған,

Сөз жоқ,реализм,романтизм анықтамаларьін келтірумен шек- 

теліп,оның әр ақын шығармашылыгында қалай жүзеге асқанын пак

ты корсегпеу,олардың бір-бірім ен тығыз байланьіста өрбитінтн 

дәлөлдемеу белгіл і бір жанр түрінің.лириканың,дамуына көркем- 

дік  әд іст ің  қандай роль атқаратынын жете ашпауға әкелер е д і .  

Көркемдік әд іст ің  элеңдегі лирикалкқ қаһарман сипатына,шындық- 

ты бейнелау тәсілдеріне т .б .  әсерін кең қамту еңбектің е з ін -  

дік  ереншелігін,жаңалығын н еғіздей д і.

Стиль,дербес стиль хақыңца эр кезде айтылған белгілі 

орыс галымдары мен қатар қазақ зерттеушілері пікірлері сара- 

лана отырып, бул еңбекте келтірілген ақындар шығармашылығын- 

дағы дербес стиль мәнін,әсерін неғурлым кең камту кәзделді. 

Стильді тек әдөбиетші ғалыыдар ем ес.тіл  мамандары да өз тур-
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гьгсынан зерттеуге ти іс екенін бір  бүйірде устау үстіне оның 

басты көріні.мі шыгарма тіл інде жүзеге асатыны ескерілді.А к- 

ындардың белгіл і бір сөз қолданыстарын сараяап,картотека- 

га түсіріп,салыстыру нәтижесінде барып,олардың стиль ерекше- 

л іг ін  кеңірек ашу м ү м к х н д і г і  туды. Сөйт і  п,шығарманың идеялық- 

тақырыптық н е г із ін ,сюжетін,композициясын,тілін т .б .  н егіздеу- 

де стильдің жетекші роль атқаратынын дәлелдеу нәтижесінде ка

зак ақьіндары элеңдерінің жалпы көркемдік деңгейін жете анык

тау г a жол ашылды»

Қорыта айтканда,керкемдін ә д іс ,стиль,бейнелілікті үштас- 

тыра зерттеу нэтижесінде казаң лирикасының даму заңдылығын, 

оның көркемдік биік деңгейін далелдеу,-м іне, еңбектің жаңа- 

лыгы осш да жатыр.

ЖҮЫЫСТЫН, ТӘЖІРИБҒЛІК МАҢЫЗЫ.

Зерттеу нәтижелері казак лирикасы тарихын межеле.уде, әде- 

биеттің теориялык мәселелерін зерттеуде пайдалы роль атқарары 

анық-Сонымен қятар жеке қаламгерлер шыгармашылыгын ізерлей 

зерттеушілер үшін де  бул еңбектің багыт берерлік,ой саларлық 

үлесі болмақ. Сондай-ақ жогары оқу орындарында "Қазақ әде- 

биеті",'Мдвбиет теориясы" пәндерін оқъш игеруде б у л  еңбектің 

озхндік орны болатыны созс із .Э сір есә ,қ азақ  елеңінің керкем- 

дік  сипатьшен кеңірек танысқысы келген оқырман қауым үшін, 

бул жумыстың керек екені б ел г іл і.

ЖҮМЫСТЫН, МАВДДАНУЫ.

Диссертант қызмет істейтін Семейдің Іііәкәрім атындагы пе

дагогикалык институтында жыл сайын өтетін оқытушылардың гылы

ми конфөренцияларында /ІУ 82-І993/,осы  институттың қазақ әде- 

биеті кафөдрасының мәжілісінде тыңдалатын гылыми баяндачалар- 

да зерттеу барысы,қорытындылары баяндалып отырды.Диссертация-



-  6 -

лық жумыстың материалы н егізін де Семей педагогикалык; инсти-
. m

тунчда "Қазіргі  қазаң лирикасы" тэқырыбында арнайы курсы 

мен арнайы семинар сабақтары ж үргізіліп  отырды.

ЖҮМЫСТЫН, ҚҮРШШШ.

Диссертация кіріспеден,төрт тараудан.қорытындыдан және 

пайдаланган әдебиеттер т ізім ін ен  турады.

ЖҮМЫСТЫҢ ЖАЛ11Ы ЫаЗМҮНЫ.

К іріспеде тақырыптың көкейкестілi г і , зөрттеудің мақсаты 

мен ыіндеттері сөз болады да,жумыстың сонылыгы мен практика- 

лық м әнділігіне назар аударылады.

БІРІНШІ ТАРА.У. КВРКЕМДІК ЗДІС ЖЭНЕ БЕЮМШК.

Бірінші тарауда Қазақ лирикасындағы көркемдік әд іс  тари

хы сөз болады.Атап айтқанда,Абайдан басталган реализмнің ке- 

мөлдену ө р іс і , сондай-ақ Мағжан шығярыашьотығындя ерекшө би- 

ікке көтерілген романтизм және бул әдістердің даму сатылвры, 

заңдылықтары қарастырылады.Қазг.қ лирикасының даму жолын квр- 

кемдік әд іс  түргысынан сараптнган арнайы ңомақты еңбек осы 

уақытқа дейін болмағаны молім.Рас.тікелей лирикағя арнзлмаса 

да,эпос,драмадагы коркемдік әд іс  ролін дәлелдеген жөкелеген 

монографиялық еңбектер жарияланды.1 Сонымен б ірге к~біне эи- 

остың шығармаларды сөз етсе д е .б ір а з  ретте лирикадағы реализм 

д і  қамтыған М.Қараев еңбегі бар.2 Эйтсе де бул кітаптың ата- 

лымынан да көрінігі отырғандай.онда реализм дамуы біршама дәй- 

ектелген де,ал  романтизм мәні кітап басталымында ғана аталып 

өтіп.оның қазақ элеңі дамуындагы орны,әсері арнайы зерттел-

I» Қаратаев М.Социалиетік реализмнің қазақ прозаеындағы қа- 
лыптасуы.Алматы,Ғылым,1965;Нурғалиев Р. Айдын. Алматы,Өнер,І9ь5
2 . Қазақ әдебиетіндегі реализмнің даму жолдары.Алматы,Мек
теп, 1986.
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мегені де аның.Мүның бәрі қазақ лирикасындағы реализм,роман

тизм дамуын езара байланыета арнайы зерделеу қажеттігін дә~  

лелдейді.

Осы орайда реализм,романтизм де,біртнш іден ,бір-бір іне  

үнөмі қарама-қарсы,немесе мүлде бөлек әд іс  еместтгін есте у с -  

таган жөн.Ккіншідөн.қаншама ортақ жәйіттер бслса да,сонымен 

қатар екі әд іс т ің  бір-бтрінен түбірлі айырмасы бар екенін д ә -  

елдеп ашу қажет.Үшіншіден.бул ек і әд іст ің  де б ір  шгармада 

"тап-таза" түрде салтанат қүра бермейтініне.қайта бхрінің  

ішінде екінш ісі ерістей отыратынына көңіл бөлу қажеччТертін- 

ш іден,романтизм дамуы үшін реализм табыстары ңандай аайдалы 

болса,реализм өр істеуі үшін де романтизмнің қанат жаюының мә- 

нін төмендетпей қарастыру орынды.Міне,осы төрт принципті бас- 

шылыққа алсақ қан а,біз белгіл і б ір  әд іст ің  ролін аша отырып, 

екіншіні ел еусіз қалдаруга т .б ,  жол бермеуге мүмкіндік аламыз»

Көркем әдебиет дамуында реализм төр ізд і романтизмнің де 

елеулі орын алганы бел гіл і.Қ азір  әд еб и ет ім із ,н ег із ін ен ,реа

лист ік бағытта дамып жатыр десек,ол романтизмнен мүлде безді 

деген сез ем ес.  ̂ Романтизм кеше болғаны тәр ізд і бүгін де бар. 

Әрине,оның бүрынғыдай тым оқшау.тьім "таза" ем ес,өзін дік  си- 

патта дамып отыратынын да ескерген жөно&ндеше ежелдөн қатар

I .  Осы орайда әдебиеттегі реализм ж етістіктері гана мадақта- 
лып,романтизм табыстары еленбеуі орыс совет әдебиеті сынын- 
да да орын алғанына назар аударғымыз келедіоМәселен,совет әд е -  
биетінің бастапқы кезеңцегі дамуындағы романтизм ролі жете 
бағаланбауы кейінгі 60-70 жылдарда да керініс бергенх мәлім. 
Қараңыз:"История русской советской поэзии"„Ленинград."Наука? 
1963, 9 б.
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өмір сүріп келе жатқан бүл ек і ә д іс т і қарама-қарсы қоймай, 

екеуін ің  де қабагат керек екенін үмытпау лазым,

Адамның жан түкпіріне тереңдеуде эпос тәр ізд і лирика 

жанрышң да өзін дік  жолы бар д есек ,реализм тәр ізд і романтизм- 

нің де өзін д ік  мүмкіндік ауданы бар дер е д ік .І іп т і , лирика 

табиғаты түргысынак келсек, адамкың күрделі сезім ін  не бір  

күпия сырларымен жан-жақты көрсетуге бір  ғана реализм /қ ан - 

ша бай болса д а / ә д іс і  тарлың етерін 'өсте үстаған жөн.Адам 

жаны қалтарыстарын ашуға романтизм өз ерекшелігімен барады 

дегенде,оның реализмнен мүлде ірге ү зіп  кетпейтініне,қайта 

қанаттаса-,одақтаса отыратынына кеңіл бөлмей кете алмаймыз.^ 

Мағжан романтизмін,оның реалистік дәстүрмен тығыз бай- 

ланыста еніп.көктеуін дәлелдеу үшін.оның "Айда атыңды.Сэрсем- 

бай" өлеңін қарастырайық:

Қарашк кейін бүрылып:

Таудай болып созылып,

Қала-бір жатқан дәу пер і.

Айналасы -  туман,түн,

Демалысы -  от ,түт ін ,

Жарқ-жүрқ етер кездері.

Қаланың "таудай болып" созылуынан реалисті к сурет /үйлер көп- 

т іг ін /  көрсек,оның "бір жатқан дөу пері" болуы әдеттегі ем

ес , шартты,үрейлі айрықша к өр ін істі ел естетед і»"Туман,түн"-

I» Реализм,романтизм әд істер ін ің  Хл ғасырда жақындасулары, 
б ір -б ір ін е  әсер і туралы орыс әдебиеті гылымында аз айтылып 
жүргең жоқ.Қараңыз:Н„Г.ПетросовоО спорных проблемах роман
тизма в русской литературе конца XIX-начало XX века,"Русский 
романтизм"кітабы ішінде.Ленинград."Наука" баспасы,I97b ,257 б.
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О ел гіс ізд ік т ің ,сол арқылы жамандьіқтың да дайын нышаны.сим- 

волдық бел г іс і болса, "Демалысы -  от,түтін" тармағы осы ны- 

шанды,жеке ө зі-а қ  біртүрлі еақтаңдыра алатын белг і н і , одан 

dpi биіктету, айрықшалантуға қурылған."Жарқ-журқ етер көздері" 

жолы да бүл ерекшелікті жаңа бір  биікке көтеріп,айбындандыра 

түседі.С ебебі алдында гана таудай болып созылып,"дәу пері" 

боп кәрінген қаланың,"айналасы-туман, түн;демалысы-от, түт ін" 

боп жатқан қаланың.сол қаранғылықты, бүлдырлықты /тум ан,түн, 

тү т ін / бүзып.кездерін жарқ-жүрң етктзуі ерекще әсерлт.Демек 

нақты суретті /"таудай болып созылып’*/,дайын деректі нышан- 

белгін і /туман,түн /,деректіл ігінен  де д ер ек с ізд іг і.т ек  шарт- 

ты үрейлілігі басыы баламаны /" б ір  жатқан дәу пері"/,қаланы  

бір  алып жан иесіне айнал пырып,жандандыруды /Демалыеы-от 

түт ін /.оган  ерекше қуат дарытуды /"Жарқ-журқ етер көздер і" /,

-  бәрін астастыру бар»і1іартты түрде ж іліктееек.әрі символга 

сүйену.әрі реалистік картинаны пайдалану,әрі оган жан б іт ір -  

іп ерекшеленту,~бәрі түйіее келе Мағжан романтизмін негіздей-  

Д і.

Түйіндей келе айтарымыз:белгілі бір әрекет, қүбылысты 

нақты керсетуден М. Жүмабаевтың аулақтауы шықцықты айтудан 

шеттеуі емеСоҚайта басқалар жете назар аудара қоймаған ш н -  

дықтың күрдел і.шытырман қырына шуқщия ізерлеу арқылы Мағжан 

ақиқаттың белгіл і б ір  түріне баса назар аудару ү л г іс ін  көр- 

сстті»
Сәкен романтизмі дегенде /кей ін  Сәкен реализмі сез бол-

ганда да/.жекелеген пік ір  білдіру.мақалаларда былай қойган-

д а ,арнайы монографиялық еңбектер  ̂ жазылғанын,онда Сәкеннің

I .  Қирабаев С.Сәкен Сейфуллин,Алматы,ҚіАНВБ,1 9 6 2 ,;Исмаилов Е. 
Аңын және революция.Алматы,Ғылы}л,І964 ж.
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н егізін ен  реалистік дәетүрді ұстаумен қатар.өсіресе.бастап- 

қы кезде романтикаға көңіл бөлуі сез болғанын еске аламыз, 

Сондай-ақ жаңа заман басталымында туған романтизм ролін дөп 

анықтаған мына бір  п ік ірге кеңіл бөлгім із яеледі :иЖаңа әде-  

биеттің бүрынғы дәуірден үлкен айырмасының б т p і -ре в о люциялык, 

романтизм.Бүл сипат революция к езін дегі және онан кейінгі 

әдебиетте өріс алды.Революцияның қатал шындығы реализмді та

лап етсе.оның болашағы,орындалар арман-тілегі романтиамді 

керек қылды.Ькеуінің қосьщдысы әдебиетке жаңа мағына,форма 

бергені анық.^

Востандықтың таяу қалғанын сезіп .оған  үлкен үміт артып, 

жаңа пафоспен жазған ақың өлеңінің б ір і - ”Даладап,Шығарманың 

алғашқы жолдарынан-аң көрінгендей,лирикалық қаһарманньің әдет-  

тег і ат емес, "Жүген-қүрық тимеген,//Жасынан ноқта кимегөң// 

Алты жаьар асауды" үстап м інуі де жай адамның қолынан келе 

бермейді.Асаудың келесі әрекеттері де оның әншейіндегі жүй- 

рік деген аттан мүлде бөлектігін әйгілейді.Асаудың үн қатуы 

да ерекще:"Ақырды асау*.Аңырудың б із  естіп келген кісінеуден  

көп жоғары екені белгілі.А сау ақьірғанда, далаңың жаңғыруы да 

асау үн ін ің  ерекшелігін /даланы жанғырту оңай ма/ аша түсе- 

ді.Т іпті,асауды ң тулап,оргуы түсында даланың "дүбірлеп" күң- 

іренуі де ерешде әсерлі.Вүл ерекшелікті асаудың жал-қүйрығы 

желмен ысқьіруы;!'Жүйткш»зьшьірап" қүлашын керуі.дем і көріктей 

ырсылдауы т .б .  шарықтата түседі.Лирикалық ^аһарман ic i  де 

әдеттегі адам ңолынан келе бермейді .Алғашқы1 "алты жасар ас

ауды" үстап мінумен қатар.ол орғығанда.атқа ие болуымен /үш- 

ып түспей/ ғана танбайды,"Орғьшш,үшртып жүріп//пөкіректі 

кернеп//Кең даланы күңірентіп//Қатта айдайлап" ән салады.
I .  Базарбаев М.Өлөң-сөздің патшасы,сөз сарасы.Алматы,"Жазу- 
шы” баспасы,1973,248 б.
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Лирикалық қаһарман үнінің эор екенін оган қосылған көлдің 

көлемі кең "щалқар" болуы /жай ен с із  көл емее,шалңар көлді 

қамту оңай ма/ дәлелдей түседі.К өлдің т іп т і "аалкар” болуы 

гана емес}”шалқар” алданда "аққулы-қазды" сө з і келуі де оның 

көлемін рана емес, байлығын жайып салады.Лирикалың қаһарман 

үніне тек кел емес,өзен де қосылуы.өзен болғанда да ошң "ңа- 

мысты-қүрақты кек" өзен богх үн қосуы да /көк-әсем діктің .қа- 

мыс-қүрақ-байлықтың б ел гіс і десек / дауыстың айрықша сипатын 

жоталанта т ү с е д і.Осындай ерекшеліктері арқылы бүл елеңдегі 

лирикалық қаһарман романтикадық сипатқа ие болып түр.

С«Сейфуллиннің бүдан басңа да "Асыгыа тез аттандық" 

/ 1 9 1 7 / ,  "Түлпарым" /1 9 1 8 /, "Қашқынның ауылы" /1 9 1 9 / т ,б .ө л -  

еңдерінде романтикадың еарын басымдығы көзре түседі.М.Жүма- 

баев, С. Сейфуллинге ілесе /аықңан І.Жансүгіров шығармашыдығы- 

нан да романтизм әд іс ін ің  едәуір  орын алғанын көреміз,*Мүңды 

Кус” /І 9 І 5 - І 9 І 6 /  "Ызалы қиял* /1 9 2 3 / ,"Гималай"/1929/ т . б . -  

соның айғағы,.

Ай үшамын аспанға,

Жер жағдайы жақпайды.

...З әу л ім  жақпар қара қүз 

Ькпінімө торқадай.

Жерді ораған кек тең із  

Сагхырылар сорпадай.

Аіцы,н;атты дауыстан 

Қарағай.терек жығылар...

/"Ыэалы қиял" әлеңінен/»

Өлеңнің алғащқы шумагында-аң лирикалық қаһарманның жер жағ- 

дайын жақтырмай ,Айға үщпаң болуының өзінде қатардагы адам 

сез ім і емес.айрықша қаһарманға тән өзгеше биік толғаныс жа-



-  12 -

тыр.Одан ер і /жоғарыда б із  келтірмеген өлең жолдарында орын 

алған/ лирикалык; қаһарманның өмірде бола беретік әдеттегі 

қиықцыңпен емес,"жай отьшен устасуы", "кек дауыл" боп зырлауы; 

т іа т і Айга да бегел гіс і келмеуі -  бәрі ерекше мықтылық б ел г і-  

лері*.Ікрйкалық қаһарманның күшейгені соншалық:оның екпінімен 

"жерді орағаң көк” тең ізд ің  ө з і совпадай сапырылатыны әй г іл е-  

неді.Шығарманың тертінші шумағындағы "ащы,қатты дауыстан”қа- 

рағай,теректің жьіғылуы да лирикалық қаһарман қуаты арта туе- 

кенхн айғақтайды.Қарағай,терек жығылуы оңай еместігін.оны не 

адамның ара.балтаны қолданып тік е әрекет ет у і,н е  сурапьіл да

уыл ғаңа сұлата алатынын ескерсек те,дауыспен ңүлатудың жай 

адамға тән ем естігін  оңай аңғарамыз.Демек бүл да ңуаты да, 

мүмкіндіғі ерекше романтикалық қаһарманға лайық істер екені 

аян.Осынщалың шарықтаулардан кейін берілген лирикалық қаһар- 

манның кез жасының жаңбыр боп жер жууы да сендірерлік. Сонымен 

қатар ақын жердегі зүлымдықты ңақты көрсетпеуімен ерекшелеңе- 

д і .Б із  жердх қандай зүлымдық басқанын/ жоқшылық па.түрмеге 

жазықсыз қамау ма т . б , /  біле алмаймыз»оның ееесін е лкрикалық 

қаһарманның жердек әйтеуір қашуы, "жалаңаштың түлғасын тондыр- 

ған суың" қые бар екенін жарлауы сөз болады.Демек лирикалық 

қаһарман сезім ін  және қорщаған ортасын нақты көрсөтпей.жинақ- 

тау, меңзеу, шарттылық кеш ғімен ерекшелентіп бейнелеу арңылы 

ақын бел гід і бір мөлшерлі уақытпен шектелмей, ұзаққа созылуы 

мүмкін озбырлық үстемдіғіне деген ашынуын білдірген деп тү- 

жырамьіз.

Қ азіргі қазақ лирикасындағы романтизм дегенде, оның кемел- 

дену шыңы Iü-20-жьшдардағы М. Жүмабаев, С. Сейфуллин, I«Жансүг і -  

ров шығармалары десек.отызыншы жылдардан бастап бул әд іст ің  

кейін ысырылуын да байқайшз.Оған реализмнің кемелденхп,не-
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г із ін ен  алғанда,басты,бірден-бір әдіске айнала баетауы, сон

дай-ак әдебиетке партия өктемдігінің,қысышның т»б« белең 

алуы да ыңпал еткені белгілі.Э йтсе де романтизм мүлде өшіп 

кеткен жоқ,оның өзіндік  ә е е р і,ә с ір е с е  Қ.Аманжоловтың 30-40  

жылдардағы өлеңдерінде біраз көрінді.Ақынның "Сүңқар жыры" 

/ 1 9 3 6 / ,"Бурабай толқындары" /1 9 3 9 / ,  ”Ақын" /1 9 4 0 /,  "Дауыл" 

/1 9 4 0 / ,  "Нүрлы дүние" /1 9 5 0 / т .б .  өлеңцері-соның айғағы.

Қазақ өлеңіндөгі реализм дамуы дегенде.оның кемеллену 

б и іг і ретінде Абай Қүнанбайүлы шғармашылығы арнайы қарастыр- 

ылуы орынды деп б іл ем із. Абай-алдымен суреткер ақын."Жаз" өл- 

еңінде ақык қубылысты жалаң баяндауга да салынбай,немесе он- 

ың бар ңырын тәптіштеуге де түсіп кетпей.оның ең мәнді, өзек- 

т і қырларын екшеп көрсете білу шеберлігімен көзғе түседі.М ә- 

селен,ағыны қатты өзенді бейнелегенде, су реңін,толқын сипа

тын, жағадағы жардың ңандайлық екенін т ,б ,  ежіктемейді,оның 

тек естілу қалпын»"күркіреп" ун беруін беліп алады„Сондай- 

ак; жаз кезіндегі қүлын-тайдың кәптеғен әрекеттері ішінен де 

кайнала шауып бүлтылдап* көрініс беруін таңдап бейнелейді.

Мүны үйрек-қаздың "сыыпылдап" үшып түруы туралы да айтуға 

боладьи Сөз жоқ,киіз үй т іғ у і кезінде қыз-келіншектердің кең- 

іл-күйі жоғары екенін,олардың әзіл-қалжың сөздерін,соған сай 

қимыл-әрекеттерін т .б ,  т із іп  айта беруге де болар еді.Ақын 

еоның ішінен "Вүрзла басып былқылдап,/Дқ б ілегін  сыбанып,// 

Ә зілдесіп , сыңқылдап” , -әрекет етуін ғана өрнектейді.Әйтсе де 

осы жекелеген қимыл-әрекеттер тек дара көріністер боп қалмай

ды =0л детальдар әрх қүбылыстьщ н е г ізг і  сипатын екшеп танытуға 

қызмет етумен бірге оның басқа да қырларына жарық түсірмей 

қалмайды. Сонымен ңатар көркемдік ә д іс  межесімен ғана қарамай, 

лириканың жанрлық табиғаты түрғысынан ү ң і л с е к, ақынның не тура-
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лы жазса да , бәрін лирикалық ңаһарман талғамына,демек,өз 

стиліне бағындыруына тап боламыз.Ақынның осы өлеңінде жаз 

айындағы рең есем дігін  ашарлық сөздердің /жасыл,й£ізыл,жар- 

қыраған.жайнаған т . б . /  ұшыраса қоймауьі да тегін  емес.Ақынның 

рең есем дігіне үңілмей,кебіне қимыл-қозғалыс әдем іл іғін  қы- 

зықтағаны байқалады.Осы өлеңді қырықтан асқанда /1 8 8 6  ж ./ 

жазған ақин егде тартқан адамның жастық еалтанатын ерекше 

багалайтынын керсетеді.Сөйтіп Абай қубылыстың көп лэдзының 

ішінен саралағанда, соның ең жиі кездзсетін ін  ғана емес,лири

калык қаһарман талғамына лайық,демек жастыққа тән әсемдіктер- 

д і ашарлық.сәттерді ірхктеп бейнелеген.Сондықтан да аңын қү- 

лын-хайдаң тышмсыздиғын~ибүлтылдапи;үйрек~қаздың өзіндік  

әрекетін“"сымцылдап";қиз-келіншектің жас ерекшелігіке сай 

қозға.лысын,кеңіл-күйін "бьиіқылдап" /'сыңқылдап^еөздерімен өр- 

нектеген.Сонымен бірге қимыл әсемдіктерін таңытқан:"бүлтыл- 

дап","сымпылдап', , ,,былқылдап" еөздері белгіл і б ір  көрікісті 

дәл бейнелеуге бағытталумен қатар.дыбыстық үндесу, уйқасуды, 

двмек а у езд іл ікті де кегіздеп.өлеңге белгіл і б ір  саздыльщ 

дарытады.Ал,осы әуенділік бүдан әрі берілген әдеттегі көрін- 

істер:байдын аты тлпыядауьнл.аасы үдкендердің "кеңееігі.күліп" 

сылқылдауына д а , *салтанатты байлардьің" самауырыны бұрқылдауы- 

на да эсер ет іп  отырады. Сондай-ақ сырт қарағанда, нсм^се жеке 

алғанда "поэтикалық емес" боп көрінген керіністер де жоғары- 

да айтылган саздылық йен әсам цозғадыс б ес іг ін е  бел ен іп .б ір -  

шама ажарланып,шығармаға қүп жарасып түрғанына да көңіл бел- 

ген жен.Населен,а т , айғырлар,биелердің "бүйірі шығып" ыңқыл- 

дауын;жалшы алдаған жас баланың шешесін жағалап,"ет өпер" 

деп қыңқылдауын; "Ақ көйлекті ,таяқты "ақсақалдың "малыңцы 

әр і қайтарм,-деп  қаңқылдаумн; чемесе "Бай байғүсым десін
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д е п , / /  Шақырып қымыз берсін деп", "жарамсақсып" жалпылдауын 

жекө алғандя ажпрлы өрнек дей алмайтыңымыз анық.Бүл да ақын- 

ның бірыңғай к елісті үлгілерді қуып кетпей,ара-түра соның 

ерекшелігін ашу үшін де.соған үқсамайтын өдеттегі көрінхс- 

терді қатар алу шеберлігін танытады.Оск күйбең тіршілік ны- 

шандары емірді кең қамтуға.көп ңүбылысқа сан түрлі көзбен 

қарауға,сөйтіп өмір күрделілігін ескеруге бастауымен қүнды. 

Сонымен қатар бүл күйбең ттриглік детальдары қарабайырлыққа 

апармайда.қайта өзінен бүрынғы және өзінен кейінгі сәндік  

салтанатын әспеттеуге дайындайды.Сөйт іп , суретшілердің ақ түс- 

т і әйгілеу үшін.оның арасына ңара ^үсті затты ен г ізу і тв р із-  

д і  аңын да зейнеттіл ікті еселей түсу үшін,сырт қарағанда о ғ -  

ан мүлде үқсамайтын.тіпті жүпыны көрінерлік қарабайыр, әдетте- 

г і  суреттердх қоса өрген.Сол қарабайыр бейнелер түрғысынан 

барып,ерекше нақыштардың мені арта т ү сед і«Сонымен ңатөр ай- 

рықша реңці әшекейлер де қарыздар болмай.өз жарығын әлгі әдет-  

тег і нүсқаларға себездеп.оны ө зін ің  .'цырайлылық аяеына жетек- 

темей қалмайды. Сонда түрлі көрініс,қилы белгілердің б ір -б ір -  

ін толықтырып,ықпал етулері жүзеге асып.өмір курделілігх,сан  

қырдылығы туралы кең үғымға дайындық жүэеге асады.Осылай б е-  

зендіру нәтижесінде Абай лирика жанры аасында өмірді кең қам- 

туды негіздеп,өлеңдегх реализмнің мүмкіндігін кеңейтті,реа

лизм ә д іс ін  кемелдендіре түсті.Жеке адам сезім ін  бөліп қарас- 

тыру арқылы жүзеге асқан реализм толысуы,кемелденуінің биік 

белесі Абай болса,оның ізбасарлары бүл дәстүрді әр і дамытты. 

Мәселен, С, Торайғыроетың "Шәкірт ойы" өлеңінде дәстүрлі сим- 

волдьіқ белгілерді /күн-білімділік.озықтықтыхиңарайғы-надан- 

дықтың бел гіс і т .б» /, тың баламаларды/надандықтың белең алға- 

ны сондай -"Надандық тең ізі"  болуы т . б . /  лирикалық қаһарман-
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?іың асқан ңүштарлығын әйгілеумен жәке щарттыльщ,әсірелеуді 

пайдалануымен /күн болу т . б . /  үштастыру жүзеге асқан.Вүл д әс -  

түр ақынның "Түршсңа",иЖүрегім,тулап шабасың" т .б .  өлеңдер- 

інде әр і жалғастырылған.

Абай дәстүрін жаңа биікке көтеруші М.Жүмабаев шығармшиы- 

лығына келсек,шындыңты тікелей бейнелеген наңты суреттермен 

қатар,түспалдау,шарттылық т . б . кең алынғадан кереміз.Мәселен, 

"#"-ға өлеңі басталымында лирикалық қаһарман еткені мен бү- 

г ін г і ауыр халін ақын түспалдай отырып жинақтау әдісім ен бер- 

се.шығарманың көп бөлегін лирикалық қаһарман өміріндегх бір  

сәтт і кең бейнелеуге арнайды„Сөйтіп, өлең басында лирикалың 

қаһарманның бүкіл эмір жолын, ауыр, азапты жолын.жинақтап ақын- 

ның түспал,ишара /түспал.ишараның ішінде де езін д ік  нақтылық, 

үлкейту т .б . барын айттық/ арқылы аз сезге шалқар шындық сый~ 

гызуыи.демек біршама романтизм баеымдығын кәрсек.өлеңнің ек- 

інші үзақ бөлімінде оның әм ірін ің  бір  кезеңін нақты,кең /мүң- 

да да ара-түра түспалдау к езд есед і/ жайып салуын к езік т ір е -  

м із .Лирикалық ңаһарманның ауыр жағдайда жүрсе д е ,ө з  өміріи- 

д е г і б ір  кешті соншалық дәл.кақты еске түсіре б іл у і,соған  сүй- 

с ін у і,со л  сәттегі сезімдерін тәптіштеп баяндауы,-барі реализм 

жемісі.Өлеңде лирикалық қаһарманның сүй іктісін е деген сезім і 

кең ашылмас бұрын.сол кештегі басқа адамдар нақты бейнелене- 

ді :

ІііСІмде бір  қыз бар ед ойлар басқан,

Бетінің солған ғүлдей ңанк қашқан.

Кө зңарас, күл к i с і нде, сө здер інде 

Қайғыға қайнар ашу араласңан»

Міне,бүл жолдарда үшінші лирикалың бейненің /"екінші" 

деп ж ігіт  сүй іктіс ін  алсақ/ "бетінің  солған гүлдей қаны қаш-



ңан" екендігі нақты к өр сетіл ед і.Сонымен қатар еол қаңы қашу- 

дың себейі айтылмай /оны айтудың керек еместігі,орынсыз тэп- 

тіштеуге айналу мүмкіндігі өзалдында/, тек түрлі сауалдар 

■туындауына /жауап берудің,әрине,мэні д е , қажеті де аз болар 

е д і /  себөп болғаны ашылады.

Қазақ лирикасындагы реализм ә д іс і  дамуын сез еткенде, 

Абай,Сүлтадаахмүт,Мағжанмен қатар XX гасырдың бас кезінде 

көзге түскен ақындардың бірі-Сәкен Сейфулдиң.Жалпы С.Сейфул- 

линнің жеке бір сезімге тереқдеуі төңкеріске дей інгі зкырлар- 

ында көбіне ыахаббат таңырыбындағы елеңдертнде байңадса,тең- 

керіс кезіқце,одан кейін лирикалық ңаһарманның бүкіл халык 

тағдыры үшін күреске шгуын бейнелейтін туындьіларында к өбі- 

рек көрінеді.Осы кезг-е дейін революция,елді советтендіру 

таңырыбына ғана жаэылда делінген бүл өлеңцер /біздіңш е,белу  

атаулының барі шартты:себебі бір  тақырып ішінде екінші бірх 

де келе б ер ед і/ әр і қүбылыеты кең қа™туымен,арі жеке адам 

сезім іпе ОірШама. терсңдеу мүмқіндігімен ереліяеланоДI , 

"Қара.айғыр","Біэ","Қыаыл ериөр", "Жолдастар" т .б .  өлеңдерін- 

де лирикалык; қаһарман сезім і біршама жаяіхылама түрде берілсе 

"Түляарым", "Сағындым", "Қамаудан", "Гүрмедең қашыгс шққанда", 

"Сьір сандык" шығармаларында лиридалық қаһарманның белгіл і 

бір  сезім ін  беліп алып.оны тереңдете, нақты ернектеу баеым 

/әрине.тереңдету дегенде,оның лирика жанры аясында,соның 

мүмкіндігіне сай іске асатынын есте үстап отырмыз/Сырт қара 

ғанда,"Біздің жақта" /1919 ж ./ өлеңі бәрін қамту ү л г іс і сияқ 

ты.Бір елеңнің езінде лирикалық ңапарман ө зін ің  туып-өскен 

жерінің табиғатын,оңдағы ж ігіттердің  "жау жүрек,ер көңілді" 

екенін,қыздардан еүлулығын т .б .  кең камтып шолады.Әеіресе:
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Қыздары б ізд ің  жақтың қара қасты,

І іс ін е  үқсатарсың меруерт тасты.

Сымбатты, көркем бойлы,тал шыбықтай,

Мамың төс,сүңғақ мойын.сүмбіл шаіяты,- 

тәр ізд і жолдарды окығанда, дагдылы халың өлеңцері,әндері еске 

оралатыны анық.Тіпті,жеке наңты баламалар:тхстің меруерттей 

болуы.шаштың сүмбіл болуы талай айтылған деуге де бслады.Өйт- 

се де өлеңнің қандай жағдайда жазылғанын.ондағы әдемі сурет- 

тердің бәрі лирикальш; қаһарманның түрмеден,қуғыннан ңаліып, 

жырақта қиналуына қараш-қарсы қойылғанын ееке алсақ,кеп 

көрініске басқаша қарай бастаймыз.Мәселен:

А-ай, Сарыарқа,

Ьлің алыс,

Қалды шалыс,

Жат жерде талай елмен болдық таныс,- 

жолдарын оқығаннан кейін.өлеңде ең бірінші пайдаланылған "шал 

к,ыған" сезінен бастап"/Ша)Щыған б ізд ің  жақтың көлдері бар/, 

"Қаздай қатар мыңғьірып,//Тізіле көшкен елдер-ай"-та.рмақтары 

лирикалық қаһарманның қазіргі жағдайына.сол қыэьщтардың б әр і-  

нен мақрүм қалуына,қарама-қарсы қойылғанына,көз жеткізе бас- 

таймыз.Бң бастысы:сол әдемі көрініс емес.сол суретті лирика- 

лық қаһарманның жогалтуы,сол ғажапты қазір аңсагх отыруы.Міне, 

әдемі.шалқар кел де.көркем қыз д а ,-б әр і де-лирикалың қаһарман 

ның нені аңсауының айнасы.Демек көп ңүбылыс қатар алынса да, 

оның бәрі лирикалық қаһарманның бір сәттегі сағыныш сезім ін  

аілуға қызмет етіп.жеке б ір  сезім ге түкпірлеуге жол ашып түр. 

Сол түсінікпен қарасақ:

Қыздары б ізд ің  жақтың қара көзді,

Сырнайдай дауыстары,тәтті сө зд і,



ï
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Қызыл гүл албыраған ер індері,

Шырайлы.ашық көціл,бал м ін е зд і,-  

жолдарынан лирикалық қаһарманның әсемдікті.бостандық символын, 

қаншалық аялауын көреміз.Қыз ернінің албыраган қызыл гүл т ә -  

р із д і елестеуі де лирикалың қаһарманның сүлулықты ғана емес, 

соған жеткізе алатын бостандық, еркінд ікт і де сағынуын,іздеу- 

ін қоса өрнектеуде„Өлеңн і ң :

Эй-әй, жан сәулем,

0рім талдай,

Жазық маңдай,

Аузыңнан шыққан лебің шекер балдай,-деп,аяқтал~ 

уына да назар аударғымыз келеді.Бостандыққа жете адмай.тек 

соған асығушы лирлкалық қаһарман сөзім ін.асқан қүштарлығын 

осындағы әр сөз ,әр  тіркес,ар  сурет дамытып, бніктетш  түрғаны 

анық.Бүған өлең жолының біресе I I  буын,біресе d буын болып 

келіп ,5  буынға кілт төмендеуі, одан әрі 4 буынға түсуі,соңнн- 

да қайта I I  буынға көтерілуі де эсер ет ед і.С еғ із  буыннан кей- 

ін бес буындыға түскен кезде /әй-әй,ж ан сәулем/ "жан сэулем" 

сөзін е дауыс к ід ір іп .соған  баса назар аудартса, кейінгі 4 бу- 

ынды жолдар.жан сеуленің аоыл сип^ттаркн бөліп ,еж іктеп,арнайы 

аспеттеуге ыңғайлайды.Ал,соңғы жол жан сәуленің жеке бір  қыр- 

ын өрекше кеңейт іп,лирикалық қаһарман ңүштарлығын да асиан- 

датып барып,соған тәнті е т in ,сонымен тынуға қызмет ет іп  түр, 

Соңгы тармақтың э з ін ің  "швкер балдай" теңеуімен аяңталуы ли- 

рикалық қаһарманньщ есемдікті /с ө зб е -с ө з  үғы нсақ:тәттіл ікті/, 

сол жақсьілыққа жол ашаткн еркіндікті.қаншалың ерекше қастер- 

лейтінін ешаеп керсетуғе арналған«Сөйтіп,"шекер балдай"тірке- 

с і  әлеңнің басындағы "шалңыған” сөзін е дей інгі әсем к ер ін іс-  

тердің бәріне әр і ө зін ің  әсерін.жарығЫн себездеп ,әр і соның



бәрін ің  шапағатын қабылдап,-бәрі қанаттаса келе,Сакеннің ли

ги калың қаһарманының бел гіл і б ір  сезім ін  /ер к ін дік ,әсем дік т і 

сүюі.н/ жарқыратып ашуға ее а т іг ін  тигіэген.

Gs Сейфуллин туыңдылары арқылы қазақ лирикасында реализм- 

нің қаншали,к;»қалай кемелдөнгенін көрсеткеннен кейгн, бүл д зе 

ту рді әрі жалғастыру,даштудың қалай жүрғенін будан бы~ 

лай дербес стилы"*6 байланысты алуда жөн кореміз.Сол арқылы 

көркемдік одістхң бел гіл і б ір  түрінің дамуы окшау журмейтінін, 

оыың дербес стильй?Н тілғыз байланыста болатынын дәлвлдвуге 

негіь қалаиады деп санаймда.

Еійнші іарлуғ с'Шйь уәны а й н ш л ік .

/10-30  жылдардағы қазақ әлеңі бойынша/

£үл уарауд^- қазақ лирйКаСындахN стиль мвні арнайы қарас— 

т-ырылад,у.Алдымен C'xwc едебиеті сыш ^арихына, сондай-ақ қазақ 

эерттеуАілері іэденіст^.РІне  ̂ назар ауда£члуУ эаадьі.

Стиль жүғін молайтып,оның' қамтитык салалЗр^на таңырыпты, 

образдарды,іомпозицияны,мазмүнды қоса к ір гізуд ің  әдебие- 

т і  ғылымында .-ең орын алғаны мәлім«Мәселен,стильді алп с̂ыншы 

жылдары арнайы эерттеген B JU Ковалев кезінде П.Н.Сакулинній 

/ 1 9 2 7 / ,В, М.Жирмун’кайдің /1961/ етильге тақырыпты,композиция- 

ны т .б .  жатқызғаныв айтады.*' Осы іспетті пікірдх әдебиет <геср-

1» Қазаң әдебиеттану ғляышнда стиль туралы арнайы моноғра- 
фиялық еңбек шыға қоймаса да.жекелеген мәнді хзденістер бар- 
шьілық: А. Байтурсыновтың *Эдебиет танытқыш"/І92б/,Қ.Жумалиев- 
т ің  "Стиль-өнер ерекшел і г і 1/ 1 9 6 6 /.Ф.йразаевтың "Замана қаһар- 
маны" /1 9 8 1 / бүған дәлёл бо/.а алады,
2 . Қараңыз: Многообразие стилей в советской литературе.Мос- 

-Ленинград, "Наука" басисты Д 965 , 21 б .
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иясы оқулығының авторлары: Л.И,Тимофеев, F.J0.Абрамович те қол- 

дайды.  ̂ Зерттеуші В.Б. Ку рилов стиль туралы ек і кезқарастың 

бар екенін саралай келіп.екінш і көзңарас өкілдерінің шғарма 

стилі мазмүнның эр алуан салаларынан да /тақырьіп, кей іпкерлер, 

идея/.піш іннің әр алуан жақтарыңан да /образдар ,композиция, 

т іл /  қүралады деп санайтынын айтады.^ Қазаң зерттеушілері

З.Қабдолов,Ф.Оразаев,Э.Кекілбаев жолдастар да осы сарындас п і~  

кірлерді қуаттайды.^

Эйтсе де бүл пікірлерге ңарсы түжырьшдар да барщыльщ.Бел- 

г іл і  зерттеуші Г.Н.Поспелов мазмүнның стильге кірмейтінін ай~
гз

тады да,бірақ оның стильге әсерін.стильде көрінуін де сөз ет е-  
• 4Д1* Демек ыазмун стильге жатпайдьі десек те,стиль әсерін  мул~ 

де ңабылдамайды деп те тұжыра алмайтынымыз анық.В.А.Ковалев 

болса,ол да "стиль*үғымының пішінге де,мазмұнға да қатысты 

екеніне көңіл белумен бірге стиль категориясыкың көркем шығар- 

мавдң бар жағын ңамти алмайтынына да казар аудартады.^

1 . Қараңыз: Тимофеев Л.И.Основы теории литературы.Москва/'Про
свещение" баспасы 1966,391-393 б;Г.Л.Абрамович.Введение в ли
тературоведение .Москва.Просвещение,1970,298 б.
2 . Қараңыз: Проблема стиля в современном советском литературо
ведении . "Литературные направления и стили " жинағы ішінде:Изд- 
во Моск-овского университета,1976,47-48 б.
3 . Қараңыз: Қабдолов З.Сөз енері.Алматы,Мектеп,1976,349-352 б. 
Оразаев Ф.Шолулар-деректер,пікірлер-ойлар."Қаэақ әдебиеті"  
жинағы ішінде,Алматы,1969,99 біКекілбаев Ә. 0м ір ,талант,шығар- 
мц«"Жулдыз'* зқурналы,4 , І& Я ,208-212 б .
4 . Қаракыз ПІроблемы литературного стиля.Изд-во Московского 
университета,1970,40 б .
5»Многс?бразие стилей в советской литературе.Москяа-Ленинград, 
"Наука",1965,17 ,20 ,134  б.



Осы пікірлердің бәрін жинаңтай келе мына ойды ту еткім із  

келеді.Бірінш іден,стильдің піщінді қамтитыны басы аяіық мөселе„ 

Бкіншіден,стильге мазмүнды жатқызбаушылар п ік ірінде де дән 

бар.Расында,пішін енгені тәрізді,мазмұн да бірыңғай стиль уы- 

сында ңала алмайды.Стиль,н егізін ен  алғақца,піщінде жузеге а с -  

ады.Өйтсе де ол мазмүнға да бхршама эсер  е т іп ,ө з і  де сошн  

ықпадын қабылдайды.Демек, нег і з і нен алғаңда,стильді пішінге қа- 

тысты деу оны мазмүннан мүлде беліп әкетуге бастамауға ти іс . 

Қайта мазмүнның пішінғе әсер ін ің  нәтижесі ретінде ңарау стиль- 

д і неғүрлым жан-жақты түс ін уге , түс індіруге мүмкіндік б ер ед і» 

Сондай-ак; стильдің көркемдік әдіспен байланысы туралы |стиль- 

д ің  ағым,бағыт пен т .б .  арақатынасыхақында 2 айтыдған п ік ір -  

лерден де стиль аумағы,ыңпалының көп қырлы екенін көрем із.Со

нымен қатар стильді басқа үғымдармен:мазмүн,пішін,әдіс,ағым 

т .б .  алмастырып, свлардың не б ір ін ің .н е  бәрінің  орнына қолдану- 

ға келмейтіні де мәлім.Әйтсе де соның бәріне стильдің өз ә с -  

ерін ти гізіп  жататынын да ескермеуге болмайды.Жалпы стиль ту

ралы жазылған пікірлерді сараптап, ортақ түйінге жүгінгеннен 

кейін.оның ішіндегі басты да өзекті салаш ,дербес стильді,ар

найы қарастыру қажеттігі туадьиДербес стиль ерекшелігі ,мәні.

1 . Қараңыз:Палиевский П.В. Постановка проблемы стиля,"Теория 
литературы" деген кітап іш інде.Москва,Н*ука,1965,33 б; Бор- 
ев Ю.Б.Художественный стиль,метод и направление."Теория ли
тературных стилей” деген кітап ішінде.Москва,Наука,1962,86 б.
2 , Қараңыз: Поспелов Г*Н.Проблемы литературного стиля.Изд-во 
Московского университета 1970,94 б;Б*рев Ю.Б.Художественный 
стиль,метод и направление."Те«рия литературных стилей"деген 
кітап іш інде,Москва,Наука,1982,86-87 беттер;Ковалев В.А.Мно
гообразие стилей в советской литературе.Москва-Лешнград,Нау
ка 1965, 5 0 .т .б .
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туралы түжырымдар үлан-ғайыр.Солардың ішінде ең көп тарағаны

және ңолайлысы не десек,ол-қаламгердің бар шығармасында к ез-

д есет ін  н е г ізг і идеялық-көркемдік ерекшеліктердің/идея,тақ-

ырып,кейіпкер,сюжет,т іл /б ір л іг і  дербес стильді негіздейді

деген п ік ір .^  Сондай-ақ стиль категориясының:жазушы шығарма-

ларына тән ішкі бірлік пен табигильщты, оңың шыгармашылың жүйе-

с ін д ег і жеке әлементтердің ж үйелілігі мен сарын бер ік т іг ін ,

олардың б ір -б ір ін е  сай келуіділігі мен өзара байланысын т .б .
• Рашатыны орынды көрсетілді. Сонымен ңатар стиль үгымымен б ір -  

ге жекелеген жазушы ә д іе і  /жалпы көркемдік әдіспен қатар/, 

яғни көркемдік әд іс т ің  белгіл і бір  суреткер шығармашылығында 

өзін дік  көр ін ісі болады деген пікірде ой саларлың дән бар.^  

Әйтсе де бүл сараптауларда әр і дамытып,стильді шығарманың 

образдық түрлеріндегі өзіндтк даралығы бар детальдардың б ір -  

л іг і  емес,соларды іріктеу,үйлестіру,өзара ықпал жасау прин- 

циптерінің б ір л іг і ретінде қарастыру үтымды т ә р ізд і,^

Сөйте түра әр қаламғер еңбегінде әр і оны ,әсіресе,өзім ен  

түстас әріптестерімен үндес ететін ортақ жайттер,әрі оны бас- 

қадан болектейтін жеке ерекшеліктер болуы,сөйтіп,бүл екеуі- 

нің бір  шығармада к ір іг іп ^ бір  бүтіндікте келуі.демек дербес-

1. Бүл үйғарьімды,біздіңше,неғүрлым дәл,жүйелі дәлелдеғен ға -  
лым-Тимофеев Л.М.Ңараңыз:Основы теории литературы,Москва,Про
свещение, 1966,392-393 б.
2 . Қараңыз:Ковалев В.А.Многообразие стилей в советской литер
атуре ,Изд.Москва-Ленинград,Наука,1965,10-11  б .
3 . Қараңыз:Абрамович Г Л .Введение в литературоведение.Мвсква, 
Просвещение,1970,304-305 б.
4 . Қараңыз:Поспелов Г.Н.Проблемы литературного стиля.Изд-во 
Московского университета,1970,93 б .
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т ің  бәрі тек дербес боп қалмай,оның ішінде де ортақ еарын 

болуы т .б .  бүл үғымды да нақтылай түсу талабын ңойғаны анықі! 

Сондаңтаң да біраз зерттеушілер қаламгер дер бестігін  ашу үшін, 

стиль үгымы ж етк іл ік сізд іг ін  айтып,оның орнына "дербес шығар- 

машлық тәсіл '1,^ "өзіңдік қолтаңба" т .б .  атаулар усынса,енді 

бір  ізденушілер олай бөлшектеуге қарсы.3 Сонымен бірге жазушы 

шығармаларының да бәрі біркелкі жазылмайтыны, стиль көп түрл і-  

лігі,кепңырлылығы болу мумкіндігіне де ғалыыдар назар аудар-
4

д а . Сондай-ақ стильсіз көркем шғармадағы кез келген сөзңол-

1 . Орыс әдебиеті ғылымында жанр.әдіспен ңатар.стильдің де жи- 
нақтау сипатындағы ролі дәлелденген.Қараңыз:Тимофөев Л.И.
Слово в стихе.Москва,Советский писатель,1982,276-277 б .Зер т-  
теуші А.Н.Соколов стильдің "таза",немесе белгіл і б ір бағыт, 
агымнан тыс бірыңғай дербес түрі болуы мүмкін ем естіғін  сөз 
етеді.Қараңыз:"Теория стиля"Москва,Искусство>1968s152 б.Сон
дай-ак стильдегі даральіқ пен т ш т іл ік т і көрсеткен М.М.Гирш- 
маң п ік ір і де бүл уғымды тек жекешелендіруге алып кетудің б ір -  
жақты,үстірттігін дәлелдесе керек.Қараңыз:Изучение диалекти
ки общего и индивидуального в стиле."Теория литературных стил
ей" деген кітап іш інде.Москва,Наука,I9b 2 ,17 б .
2 . Қараңыз:ііоспелов Г.Н.Проблемы литературного стиля.Изд-во 
Московского университета,І97и ,ІІ4-ІІ6  беттер.
3 .  Алысқа бармай-ақ.осы орайда қазақ зерттеуш ісі У.Кекілбаев 
п ік ір ін  дәлелді деп санаймыз.Қараңыз:Өмір,талант,шығарма. 
Ж үлдыз,4,І9Ы ,2І2 б,
4 .  Қараңыз: Ковалев В.А. Многообразие стилей в советской лите
ратуре. Москва-Ленинград,Наука Д 9 6 5 ,12 б;11оспелов Г.Н.Проб
лемы литературного стиля.Изд-во М1У,1970,98-99  б.
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данысты түсін у,түсіндіру  мүмкін ем ест ігі дау тудырмасы бедгі~  

je’f •  ̂ Өйтсе де қанша түрлі атаулар үсынылғанымен,қаламгердің
9

өзінөн басқаға үқсамайтын езін д ік  ерекшеліктері болатыны, 

оны белгіл і бір  үғыммен,дербес стильмен.байланыстыру керек 

ек ен дігі мәлім.Осы орайда дербес стильді тудыратын не десек, 

алдьшен оған тарихи жағдай әсер і еске түседі.Ә йтсе де б ел г і-  

л і б ір  кеэеңдеғі тарихи жағдайдың әр суреткерге әртүрлі ыңпал 

етет ін ін  ескерсек,қаламгер ерекшелігін тек тарихи жардайдан 

іздеуд ің  ж етім еізд іг і танылады.Демек тарихи жағдайдың сурет

керге деген ьщпаяымен ңатар,ңалаыгердің ө зін ің  көзқарас.мін- 

ез т .б .  өзгешелігін қоса ескеріп,сол екеуін ің  бірл ігінен  

барып дербес стиль туады дееек,ңателеспейміз,Рас,дербее стиль- 

д і  әдістен,ағымнан ажыратқанда, алғащысы /сти л ь/ белгіл і бір  

суреткерді басқалардан бөлетін белгілерге негіздел іп  ,кейін~ 

ғілер  /әд іс .а ғы м / еол қаламгерді ез ін е  дей інгі және өз к езін -  

д ег і әріптестерімен туыстастыратын ортақ,үндес,үңсас жәйттер- 

ге сүйенеді деуде де шындың бар.Бүл біраң-дербес стильдің іш- 

інде де қаламгер өзғешеліктерімен қатар,басқалармен үндес ет~ 

ет ін  ортақ жәйттердің де болатынын жоққа шығармайды.Тек дер

бес стиль айтылғанда,сол ерекшеліктің аясына қаламгердің бас-

1 . Қараңыз: Пвдгаецкая И .Ю .Границы индивидуального стиля. 
"Теория литературных стилей" деген кітап іш інде,Москва,Наука, 
1982,32 б; Гончаров В.П.Проблемы художественного целого и 
системность стилевого анализа, Бү да сонда, 231 б .
2 . Эр ақынның өзінше жырлауы керектігі,*ның мәні туралы қүн- 
ды ойлар белгіл і орыс совет ақыны to,Исаковский еңбегінде бар. 
Қараңыз: 0 поэтах,о стихах,о песнях,Москва,Советский писатель, 
І9 6 В .І9 0 -Ш  б.



қа әріптестеріне үқсас жәйттерінің бәрі к ір ет ін ін  алдымен е с -  

керу қажет.Ьндеше суреткерде әр і басқаларға үқсас ортаң үл- 

г іл ер .әр і ешкімге үқсамайтын өзін д ік  белгілер болады дегенде, 

бүл екеуінің  б ір л іг ін ,б ір ін ш іс ін ің  екіншіғе бағынышты түрде 

жүзеге асатынын үмытпаған жөн.Қысқасы,жазушы-аңын шығармашы- 

лығык зерттегенде, мына ерекшелік ағымға,не әд іск е.ал  мкна си- 

пат дербес стильге тән дегенде де,бөлудің шартты түрде жүре- 

тін іне.ортақ сипаттардың өзалдына оқшау көріне алмайтыңына, 

тек дербес стиль к ең іст іг ін е отау т ігет ін ін е  назар аударғы- 

мыз келеді.

С.Сейфуллин стилі дегенде,алдымен оның лирикалық қаһар- 

ман мүсіндеудегі ерекшелігіне тоқталу керек. Осы орайда жү- 

мыста "Лирикалық қаһарман" аныңтамасына, ол туралы орыс зерт- 

теушілері айтңандарына көңіл бөл ін ді. Атап айтқанда.Б.Эйхен

баум /1923  жылғы/ түжырымынан бастап,Л.И.Тимофеев,Ю.М.Лот- 

ман,Л.Гинзбург,В.Д.Сквозников,К.Г.І1етросов,В.Дементьев,Б.П. 

Гончаров т .б .  пікірлері сарапңа салынды. Қысқасы, С.Сейфул

лин лирикалық қаһарманының өзін дік  сипаты болуы оньщ өлең- 

дер ін ің  сюжетіне,композициясыңа,идеясына,тіліне т .б .  -  бар 

элементтеріне эсер еткені анық. Жіліктей түссек.лирикалың 

қаһарманның ерекше жагдайда әрекет етуі түсында оның айрық- 

ша сипаттары:тынымсыздығы, асқаңтығы, сөзімталдығы, ңайраттылы- 

ғы т .б .  -  бәрі септесе келе шығарма сюжетіне,идеясы на,т іл і- 

не шешуші ықпал жаса,пы.Ақьшның төңкеріске дейін жазған "Нүра? 

"Жайлауға көшу",иКім басшы-аға халыңңа?" өлеңдерінде ел емірі 

шындығы және соған лирикалық ңаһарман қатысы:к;иындыққа,ел 

тақсіретіне өзін дік  назалануы т .б .  берілген.Сәкеннің лирикалық
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қаһарманының күрескерлік өр тулғасын, кесек әрекетін айқындай- 

тын туықцының б ір і -  "Далада" әлеңі десек,бүл дәстүрдің "Sac 

қазақ марсельезасы", "Түлпарым", "Қамаудан""Түрмеден қашып ш қ -  

ңанда" өлеңдерінде әр і жалғастырылып,дамытылуын көреміз.Ақын 

кемелденуін танытңан "Алтай” /1 9 2 3 / өлеңінің бастапқы тарма- 

ғынан-ақ / нӨр Алтай ызғарланған көкке тиіп"/ таудың ерекше 

биік екені көрінеді:"Көкке тиіп" т ір к есі арңылы тау б іт ім і 

нақты өрнектелсе,"ызғарланған" сө з і соған өзін дік  айбар үстег* 

түрғаны ашқ.Бүл әсерді үшінші жолдағы /"Үймелеп көктек бүлт-~ 

тар қоршаа төніп"/ "үймелеп^^оршап1’ сөздерімен берілген 

бүлттардаң көптігі күшейте түскен.Сөйтіп шығарманың бастапқы 

белімі тау заңғарлыгын,ерекшелігін т .б .  бейнелеуге арңалса, 

кейінгіде лирикалың ңаһарманның сондай алыпқа шығуға байланыс_ 

ты ерекше әрекеттері кеңіл белгізеді,М әселен,сонша аспандағац 

тауға еш қиналып, бөгелместен, жай адамдардай үзақ уақыт өрме- 

леместен,бірден "бүркіттей.. .келіп қонып" отыруынан-ақ оның 

ерекше сипаты /с ө зб е -с ө з  үғынсак;,бүркіттей қанаты болып үша 

алуы/ ашылады.іііығармадағы бүдан кейінгі өлең жолдары да лиря_ 

калың қаһарманның айрықша күш-қуатын т.б-. дамытып бейнелеуге 

арналган;

. . .  Саңқылдап Азияға салсам үран,

Жиналса ңызыл ерлер лек-лек болып.

. . .  Жаңғыртып жер-дүниені "жау қайдалап", 

Лек-лек боп зор майданға б із  де барсақ.

Қара жер қайыстырып ңанат жазсақ,

Алтайдан Европаға қаптап ассақ. . .

Лирмкалық қаһарман үнін ің  "саңқылдап"шығуы және оның бір  қа  ̂

л аға ,б ір  елге ғана емес.бүкіл материкке,Азияға,естілуі/поэ^- 

зиядағы шарттылық жемісінің нәтижесінде елеңце осыған сене-
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м із гой / әрекет и есін ің  айрықша қүдіретке ие болғанын далел- 

д ей д і.Сондай-ақ лирикалың қаһарман шаңыруымен қызыл ерлердің 

лек-лек болып жиналуы.демек соншалық көптігі де,олардың жер- 

дүниені жаңғыртуы да.ол аэ болса, "қара жер қайыстырып" /жер 

қайысуы оңай ма/ қанат жазып,қаптап асуы/ демек соншалың 

к ө п т іг і/ д а , -бәр і де күрескерлердің үлкен бір  іргел і ісие қан- 

шальіқ қүлшыныспен к ір ісу ін  әйгілеумен біргв соған бастаған 

лирикалық қаһарман тынымсыздығын.ерлігін паш әтеді.Сөйтхп, 

бүл жолдардан сол кездегі адамдардың бір  бөлегін баурап алған 

көэқарасты аңғарып,Секен стилін межелерде оған заман.уақыт 

ықпалын ескеру мәніие келіп тірел ем із.

Қазіргх қазақ әдебиетінде С.Сейфуллиғнен кейінгі хрі , 

түлға І.Жансүгіров л десөк.алдымен ақын стилінің қалыптасу, 

даму жолына назар аударған жен деп санайшз .Ақынның бастапқы 

өлеңдерінде /1915-1916 ж ./  ө зін д ік  ізденіспен ңатар дәстүр 

ықпалы»Абай әсер і т .б .  кер ін іс берсе.кейінгі шығармаларында 

ақынның өзін дік  беті /"Қажыдым"/1923/т. б . /  айңындала түскен, 

І.Ж ансүгіровтің ңаншалық кемелденi п, толысуын танытатын "Ги

малаи" өлеңінің бастапқы бөлімдері тау би ік тігін  т .б .  сол ар- 

қылы лирикалық қаһарман ерекшелігін ашуға арналса,кейінгі 

"Жауап" бөлімі сол өзгешедйлікті дамытып, би іктетуге бағыттал- 

ған .Б ізд ің  назар аудармағымыз:С.Сейфуллин т ә р ізд і І.Ж ансүгір- 

овтің де әдеттегі қүбылысты,іс-әрекетті емес.көбіне ерекшені 

жырлауға ден қоя отырып, сол айрықшаны жоталантуға өзіндік  

жолмен баратыш.Расында,таудың заңғарлыгы қаншалық ерекше 

болса,оның қиналуы да айрықша;

I .  Ақын шығармашылығы туралы арнайы менографиялық еңбектер : 
бар.Қараңиз:Сбдірахманова Т.Ақын сыры,Алматы,Жазуш, 1964; 
Дүйсенов М.Ілияс Іаң сүгіров.Алыаты, Гылым,1964.
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Бүлт тамшылаи, қамшылап,

Бурқақтатып күн шығад,

Сол бүрңақтың астында 

Қиналған б ір  үн шығад.

Ңиналад та, күңіренед. -

Асқар әлде түншығад, • .

Басқан оны ңай қүдай?

Тусті ме екен найзағай?

Жатыр ма екен жау жайлап?

ІҮшалай асңар неге олай?

Бүл жолдардағы дыбыс үн деет іг і де,шумаңтың соңғы жолдарының 

сау.ал беру түрінде аяңталуы да Ілиястың нақты суреттен гөрі 

шарттылың.әсірелеуге ден қоюымен сеп тесіп ,өзіқ ц ік  эсер н е ғ із -  

дейді.С.Сейфуллин айрыңша с е з ім ,ерекше әрекетті /"Алтай” 

өлеңінде/ қанша аспандатңанымен.нақты сурзттен қол үзбөсе, 

Ілияс нақтылықтан гері оіарттылық баеымдығын,әйтеуір биікте- 

туді,үғыі.: көмескілігін кегіздеуім ен ерекіаеленеді."Іүншығуи 

сө з і мағынасын жеке алсақ та.адам түншығуы үшін мөлшер.не 

қуат /с у  бол са ,к іс і бойынан асарлық су; адам болса.күші бас

ым т . б , /  керек болса, сонша алып тауды түншықтырарлық эрекет 

и есін ің  де алапат екендігі "мен мүндалайды",Бүл түншығуды әр і 

әс ір ел еу ,әр і шартгылық жемісі деп ңараймыз.Шарттылың басым, 

наіугылық кем деЯ тіңім із: шыньіндә да тауды бірзу  түңшыңтырып 

жатқанын нақты елестөтерлік сурет тары жоқ.Сөйтіп,С.Сейфуллин 

т ә р ізд і эдеттегі қиындың өмөс,ерекшені биіктөтіп көрсете от

ырып, Ілиястың өзгөдөн ерекшеленетін түсы оның шартты сурет, 

дыбыс қуу т .б .  әдіс-амалдарға неғүрлым ш і баратыны дер ед ік .

С.Сейфуллин,І.Жансүгіровпен үзеңгілес шыққан М.Жүмабаев
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шығармашылығын зерттеу кеп кейіндеп ңолға альшғаны б ел гіл і. 

Мағжан поэзиясын ізерлеп қарастырғанда,оның әріптестерінде 

/С.Сейфуллин,І.Жансүгіров,С,Мұқанов т . б . /  жоқ басты ерекше- 

л ік т і бөліп көрсету керек.Ол-қүбылысты неғүрлым нақты бейне- 

леуден гөрі шарттылық, үлкейту, туспалд&у әд істер ін е ақынның 

кебірек ден қоятыны.Өрине,үлкейту,шарттылық басқа ақындарда 

да кездеседі.Бүл.әсіресе.С.Сейфуллин поэзиясынан айқын к өр і-  

неді.Әйтсе де шарттылың, үлкейтуге де Сәкеннің Сәкенше ,’Мағ- 

жанның Мағжанша келетінін ашу,ескеру ңажет.Осы орайда Мағжан- 

ның сол нақтылықңа ош а көп жоламауы мәніне.ерекшелігіне тоқ- 

талмай болмайды.Бүл түста көркем әдебиетт8ГІ,оның ішінде поэн 

зиядагы көп үқц іл ік ті: бар аңынның бір  сарынмен,тіпті бір  -  

бағытпен де жырлай алмайтьшын;шындықты бейнелеу қүралдарының 

алуан түрл іл іғін  басшылыққа алашз.Аңын үшін ең маңыздыеы 

белғіл і йір қубылыс -  әрекетті не үнататынын.не унатпайтынын 

әйгілей салу емес.Орыс,батыс,шығыс поэзиясынан сусындаған,

XX ғасыр басындағы дү рбелеңдерге өзін дік  биік мүнара көзімен 

қарауга үмтылған М.Жүмабаев лирикалық қаһарман сезім ін ің  көп 

ңырлы болуы мүмкіндігіне ден қодды.Сол кепқырлылыңты ашу үс~  

тінде д е , ақын соның белгіл і б ір  салаеын нақты ашуға бармауы- 

мен ерекшеленеді.

Б.Майлин стилі дегенде, алдьшен оның "эстетикалық емес" 

саналарлық, басңаларға қарабайыр көрінерлік әдеетегі к өр ін іс-  

терден өзін д ік  үнаыдылың,әдемілік табуы дер едік.Қарапайымды- 

лық дара мақсат емес.шындыққа жақьшдаудаң бір  жолы десек,

I .  М.Күмабаев туралы кейінгі /1989  жылдан бергі/жазылған маңа- 
лалар ішінде Ш.Ьлеукенов ақын өлеңдерінің көркемдік сипатына 
кеңірек көңіл бөлғен.Қараңыз:Мағжан"Жулды.зижурналы,6 ,1989;
Абай мен Ьіағжан Дүлдыз,2 ,1 9 9 3  ж.
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Б.Майлин шығармашылығы туралы арнайы монография жазған І.Н үр- 

таэин осы пікірге жетелейді.^ Б.Майлиннің өлеңде диалвг ңол- 

дануының мәні хақында қазақ әдебиеті сынында б іраз айтылды. 

Зерттеуші С.Қирабаев ақынның Мырқымбай туралы жазғандарын 

талдай келе:"Реалист Бейімбет өлеңде уақиғаны баяндап жатпай- 

ды.Шебер қүрылған әке мен баланың арасыдцағы диалог арңылы
9

наңты образ жасайды". -десе,З.Ахметвв аңынның "Ыбыраймыз,Ыб- 

ыраймын" өлеңі жаңалығын айту үстіңце:*Соңғы өлеңдегі "Ыбыр- 

аймын-жаймын*, "Қалай екен-Арыз берген малай екен* деген үйлес 

тармақтар да үзынды-қысқалы.ырғағы еркін.толқымалы болғандық- 

тан,бүлар тәр ізд і өлеңдерде ауыз-екі сөздің  айтылу қалпы,ин- 

тонациялың,синтаксистік өзгедіеліктері мейлінше толың саңтала- 
м g

, ~деп баға береді.Өлең өрімін арнайы зерттеген С.Негимов 

та бүл п ік ірд і әр і дамытада.^

Сонымен бірге Б.Майлиннің ңатардағы адам сезім ін  басым 

жырлауы, олардың сөйлеу т іл ін  ен г ізу і,~ б ә р і аңынның белгіл і 

бір  ңүбылые, әрекетті түспалдап жинаңтау емес,нақты суреттеу 

ш еберлігі /нақтылықтың ішінде де жиңаңтау м ән і,әсер і б*ла*ы~ 

ны б е л г іл і/ аясында жүзеге асты.Вүл орайда суреткердің бәрін 

ңамтимын деп, бар көріністерді тізумен әуестенбеуі /шолу өлең- 

д ер д ег ід ей /, ңүбылыстың өзекті сипатын сәтті деталь арқылы ек - 

шеп керсетуі үлкен роль атқарады.

1 . Қараңыз:"Бей імбет Майлин творчествосы".Алматы,Жазушы,1966, 
107 б.
2 . Іабиғи талант /І9бЬ  ж/."Революция жәңе эдебиет" кітабының 
2 -томы ішінде.Алматы,Жазушы,1977,51 б .
3 .  Қазан, поэзиясыңдағы ер ікті өлең ү л г іл е р і.иҚазақ ССР FA 
хабарлары", қоғамдық ғылымдар сериясы,1974 ,1 ,36  б,

4 . Өлең өр ім і,Алматы,Ғылым,I960 ,69  б .
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20-30 жылдардағы қазақ лирикасы дамуында орны ерекше ақ- 

ыңдардың б ір і -  С.Мүқанов.Ақын шығармаідылығынан көрінетін бас

ты ерекшелік не десек.ол ақынның көбіне қазақ кедейінің жоқ- 

шылық өміріне.күрес жолына баса көңіл бөлуі,*тап тартысы" 

идеясын ту ет іп  устауы,"жауларға" тыы ымырасыз ңарауы.көбіне 

адамдарды *ақн пен "ңараға* бөліп , ара-түра болсын реализм 

бояуын солғындатуы дер едік.Эйтсе де,әсіреее,отызыншы жылдар- 

дың ортасына қарай орыс поэзиясышң,әеіресе,В.Маяковскийдің 

ықпалын қабылдау арқылы С.Мүқановтың қазақ поэзиясын дамыту- 

ға өзін д ік  сүбелі үлес ңосқаны Қазаң әдебиеті сынында орында 

айтылып келді.^ Мәселен.С.Мүңановтың отызынш жыддардағы о з -  

ық туындысынын б ір і “Майға сәлем" өлеңінде *Қырда ңырқып, 

жолыңда тасты жарып,//Сен шөлдер деп далада қаздам арың",- 

тармақтарына көңіл белейік.Осы жолдардағы ңырда қырңу мен 

таеты жару адаы еңбегін ің  кесек нәтижесін танытарлық сәтті 

детальдар десек.ақынның суреткер ретінде толысу нөтижесін де 

көреміз.Сөйтіп.ақын шығарыашылығында түспалдау,әсірелеу н е-  

ғүрлым аз орын алыа.лирикалық қаһарманның күрескерлхк ө з ін -  

д ік  рухы,қажырлылығы,бірбеткейлілігі жиірек байқалады.Қорыта 

айтн;анда,өз әріптестеріне қарағанла М.Жүмабаезтың н е г ізг і ер -  

екшелігі емірдің келеңке түстарына /зобалаң,қайғы-мүңға т . б . /  

баса квңід бөлуі десек ,өм ірдің  жарқын кәрін істерін  іріктеп  

бейнелеуге жиі барған:С.Сейфулдин,ІДансүгіров(Б.Майлин,С,Мү- 

ңановта бағыт, сарын үн д ест іг і орын алса да,олардың арқайсысы- 

ның өзін д ік  беті ,е з ін д ік  суреттеу амал-тәсілдері болганына

I .  Зерттеуші М.Базарбаев С.Ыүқановтың әе ір еее.өл ең  түріне ен -  
г ізг ен  жаңалығына кең көңіл беледі.Қараңыз:Өлең-сөздің пат- 
шасы.сөз сарасы.Алматы,Жазушы,1973,142 б .



назар аудармауға болмайды.Атап айтқанда, С. Сейфуллин мен І.Жан- 

сүгіров озып апга шыққан,биік істерге асыққан жол бастаушы 

күрескер ерлер туралы көбірек жазса,Б.Майлин /бастапқы кезде 

С.Мүқанов т а / онша ерекшеленбеген ңатардағы адамның әдеттегі 

көңіл-күйхн ашуға ден қойда.&рекше адамдардаң кесек іс -ә р е -  

кеттерін биіктетіп жырлауда б ір -б ір ін е  біршама үқсаған Сәкен 

мен Ілияс арасындағы айырмашылың та елеулі.Сәкенде белгіл і 

бір  қүбылыс,іс-әрекетті қанша биіктетсе де.нақты суреттеу әд -  

істер ін  ту ету басым болса,Ілияста түспалдау,шарттылың,өлең 

э у езд іл іг ін  қызықтау т .б .  жетекшілігі көзгө түседі.С өйтіп ,

С.Сейфуллиннің лирикалың қаһарманы айрықша биіктерге қүлаш 

үрып,кесек әрекетімен ерекшеленее,В,Майлин қаһарманы қатарда- 

ғы адам мүмкіндігіне сай қалыпты,байсалда /біршама баяу боп 

та көрінуі мүмкін/, шынайы өзін дік  өеу жолымен дараланады» 

Секен,Мағжаннан көп кейін,191? жылдан ғана баетап өлеңге ара- 

ласқан С.Мүқанов болса, бастапқыда Б.Майлиннің қатардағы адам 

сезім ін  шрлаған дәстүрін жалғастьірып, кейінірек В.Маяковский 

ьщпалын мол ңабылдап, өлең екпіні,ырғағына /ол  Сөкеқце де аз 

емес екеңі б е л г іл і/ көбірек көңіл бөлуімен өзгешеленеді.

Мүның бері әдебиет дамуын.оның ішінде белгіл і б ір  жанр 

толысуын,соз еткенде,көркеыдік әдіспен ңатар стиль түрғысынан 

зеуттеудхң мәнділігін.онсы з әдебиеттің даму процесін жан-жақ- 

ты.толық зерттеу мүмкін еы естігін дәлелдейді.

ҮШІНІІІІ тРАУ.ҚАЗІРГі НДЗЩ  ЛИРИҒАШ жөнь 

ДЬРШС СВДЬ МӘШЕДЕРІ.

Бүл тарауда ң азір гі қазақ әдебиетінің квшбасшылары:С.Сей

фуллин , I.Жансүгхров т .б .  дәстүрін жалғастырып, отызыншы ш лдар- 

дан бастап адебиетке араласқан:Ғ.Орманов,Қ.Аманжолов.Ө.Тәжі- 

баев, сондай-ак; қырқыншы, елуінші жыдцардан бері көрінген б ір -

—  —
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аз ақындар өлеңдері стиль тұрғысынан ңарастырылды.Осы орайда 

ақындардың бәрін қамтымай.әр твлқынның бірер көрнекті өкілін  

бөліп көрсетуді жөн деп таптық.Бар ақынды зерттеу обьектісі 

ет іп  алу,б ір  жағынан.бір еңбек көлемінде мүмкін болмаса,екін- 

шіден,ол әд іс  шолып айтуга,үстірт!кке бастап,жеке ңаламгер ер - 

екшелігін ізерлеп ашуды қиындатары еск ер іл д і.Сонымен бірге же

ке ақын ер еш ел іг і дегенде,оны томагатуйың адмай.езінен бүрын- 

ғымен және өз кезіндегілерімен байланыстыра алуга да біраз  

көңіл бөл ін ді.

Үзақ жылдар бойы /1927-1978 ж ./ қазак, лирикасының дамуы

на өзін д ік  салмаңты үлес ңосып келген Ғ .Орманов шыгармашылыга- 

нан байқалатын басты өзгешелік не десек.мына түйінге жұгінер 

ед ік ,0 л -Ғ .Орманов лирикалық қаһарманының өзін д ік  мінезі:қашан 

да,қандай істе болсын, сабырльі,жүмсақ қалпынан аумайтыңы;соны

мен бірге ақынның сөзд і үнемдеп пайдалануы, аз сөзбен айқын су

рет өрнектей б іл у і;  жылтыраң сөздерді тым көбейтпей.неғүрлым 

шектеп пайдалаңуы т .б .

Ғ .Орманов стилі.оның суреткер ақын ек ен і.а з  сөзге көп 

мән сыйгызуы т .б .  оның "Қараймын да асығам" /І92Ь  ж ./  ел ең і-  

нен кең көрінеді: 1 v*

■ Тепкі шегі м тепеңдеп,

Жеті күндей жол тарттым. *. гг ^

Оттең қашан жетем деп,

Алматыга қүмарттым,. ,

Сараң басып сары тайым,

' Сабылда бой алдарып.

. *= Жол бойында жантайып,

Жаттым талай шалдырып. ; '■

Сагын**®гай саргайып»



— “

Сары белден таң атты.

Сахарада шалңайып,•• * ......., ..
Сарғая бip  жол жатты,. .

Ең бірінші,Ғ.Ормановтың лирикалық қаһарманында ақын стиліне 

тән сабырлыльщ басым.Бірер сағат та, бірер тәулік те емес, 

жеті күндей жол тартуы; "жол бойында* "жантайып" талай ат 

шалдырып жатуы,соған т ө з у і,-б ә р і лирикалың ңаһарманның шы- 

дамдылығын.сабырлылығын дәлелдейді.Т іпті өлеңнің б із  келтір- 

меген соңғы бөлімінде лирикалық каһармакның қалаға жетуге 

асығатыны хақында тікелей айтылғанда да,оқца әйтеуір алып-үшу 

жоқ.қайта сабырлы адамға тән өзін д ік  қана мазасыздану шаң бер- 

еді.Сондықтан да ол "қарай-қарай* асықса да,жолдың қажытпа- 

ғанын.келешектің "қол бүлғап" қара үзбеуін  балндайды,

Екіншіден,өлеңде әеірелеу,шарттылық байқалмайда.'Оның е с -  

ес ін е  қатардағы адам ерекшелігін ескеру,әдеттегі пенде мүмкін- 

д іг ін  басшылыққа алу жузеге асңан.Мәселен,лирикальщ ңаһарман- 

ның мінгені де ерекше жұйрік а т , түлпар ем ес.ж үрісі шабан сары 

тай ғана.Осы орайда С.Сейфуллин қаһарманының үнемі дерлік жүй- 

рік ат,не түлпар мінуі тегін  ем естігін; ол ерекше жағдайдағы 

айрыңша ңаһарман мүмкіндігін биіктетіп бейнелөу міндетіне, 

демек ақын стил ін е , бағындырылганын қайталап еске салғымыз келе- 

ді.Сары тайдың сараң басуына,"бой алдырып" сабылуына лирика- 

лық қаһарманның төзуімен қатар жолдың да үзавда созылып, "шал- 

қая","сарғая" жатуы да әдеттегі адам мумкіндігін,сол аяңнан 

аса алмайтынын ескеруден туган.Бүл түста ақынның қатардағы ад

амды көрсетуі дара мақсат емеет і г ін е , өм і рді кең қамтып,шындық 

қиындықтарыңа ж іті үңілтіп,оны шынайы да табиги қалпында алу 

міндетіне бағындарылғанына назар аударғымыз келеді.

Үшіншіден,бүл туьінды-ақынның шығарма сюжеті мен компози- 

цнясын шебер өре б ілуін  дәлелдейтін шығарма.Алдымен лирияалыі?
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қаһарманның тепкішегі тепевдеп,жеті кундей жол тартуы айтыл- 

са,соган  ілесе Алматыға тез жетугө құмартуы баяндалады.Сөйтіп, 

алғашқы шумақтың ө з і жүру мүыкіндігі баяу болса да /"тепең- 

деу"-ат ж үрісін ің  баяулыгын.кідіріс көптігін дәл ел дөй ді/,қа- 

лага тез жетуге қүмартуын айгілеуге арналса.екінші шумақ сол 

ниетке деген тосңауьиды бөліп көрсетуге,жол қиьшдығын,лирика

лык; қаһарман г^зуін наңты өрнектеуге арналган .Демек алгащы 

ек і Шумейта біресе асыққан тілек аен соған деген бөгет алма 

кезектесіп беріліп.муның бәрі жол үзақтыгын көрсетуге багын- 

дырылса.осы әд іс  өрі қарай жалғастырылады.Үшіншіде. "еарғайып“ 

таң атуын/ демек уаңыт созылуын/, "шалқайып” /демек соншалық 

алыс екенін /  жол жатуын орнектеу де алдыңғы көрініетерді 

қайталап.жол үзақтыгын дәлелдесе,төртінш і, бесінші щумақтарда 

жол үэақтыгымен бірге лирикалык; қаһарман асығуы әр і қарай 

дамытылып бер ілген.С ейтіп .белгіл і б ір  сезім нің де,қиындықтың 

да аз да болса даму үстінде к өр сетіл у і, олардың белг.ічі бір  

ретпен алма-кезектесіп ө р іл у і,-б ә р і Г.Ормановтың елең сюжеті 

мен композициясын қүру шеберліғін дәлелдейді.

Төртіншіден.өлең соңында да лирикалық қаһарманның т іл е -  

г і  орындала қоймаганын.тек соған багыт алғанын бейнелеумен 

шыгарма аяңталуы да ақьшның шыгарма сюжеті мен композициясын 

үйымдастыру шеберлігімен бірге лириканың жанрлық ерекшелігін 

сақтау талабына сай к еледі.Б елгіл і бір тартыстың басталуынан 

бастап, аяқталымына д ей ін г іс ін  т е г іс  қамту көбіне әпос жанры- 

на тен сипат екені белгілі.Ал.мүнда белгіл і б ір  тартыстың бас- 

аягы толык; ңамтылмай, оның бел гіл і бір  ү з іг і  гана алынады.Сөй- 

тіп,лирикальщ қаһарыан емірін негүрлым кең қамтитын зпосқа ұқ- 

самауымен де,лирикалық қаһарман өмірінің жеке бір  қырын екшеп 

көрсетуімен де ақынның лириканың жанрлық ерекшелігін сақтауға
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ден қойғаны байқалады.Сөз жсқ.бәрін қамтымау лириканың өмір 

шындығын өзін дік  кең бейнелеу мүмкіндігіне шек қою да емес. 

Қайта бәрін айтпау.ең ңажетті.мәнді көр ін істі бөліп.сүрыптац 

өрнектеу, белгіл î б ір  ңүбылыс, әрекеттің басты, өзекті сипатына 

назар аударту лирика көряемдігін.аз сеэге көп мән сыйгызуын 

н е г ізд е д і,

Ғ.Орманов үзен гіл есі Қ.Аманжолов өлеңдері А сөз болганда, 

алдымен айтарымыз:ақын қаһарманы белгіл і б ір  іс т і  шапшаң ат- 

қаруга;өэ сеэхмін жай сезд ір уд і / Ғ .Орманов,Ә .Т әж ібаев .тәр ізд і/ 

м ісе түтпай, неғүрлым айғайлап естіртуге; қысқасы,ереше биік 

қүштарлық танытуға бейім түруымен ерекшеленеді.Қ.Аманжоловтың 

шығармашылыгында ерекше орын алатын "Дариға,сол қыз" өлеңін 

арнайы алып қарастырсақ.ақьін стилін оның әр сөз ңолданысынан 

көруге болады»маселен,осы өлендегі "сапырды дауыл” тіркесі д е -  

Қасымның әдеттегі ,к;атардағы қиындықты емес,ерекше қүбылысты, 

зобалаңды. алуының үлгісі.С ол  арқыльі да Қасым ерекш елігі:нені 

алса да,биіктетіп,аспандатып жырлайтыны шаң б е р е д і.яСапырда 

дауыл" оуреттс-месін одан кейінгі "тебіренді теңіз" т ір к е с і-  

мен байланыстырсақ, үлкен қозғалысты кезіктхреы із.Б із әдеттегі 

қазақ үғымымен қарасақ^егенедегі қымызды ожаумен сапыруды 

елесгетеміз.А л,бүкіл бір  теңізді,сонш а жойқын суды сапыру үш~ 

ін,анау-мынау емес,сан шақырым көлеміндегі алып ожау керек ек - 

ендігі,оны  қозғауға да қаншалық мықты, ңарулы қол ңажеттігі 

туагыкы да мәлім.Соншалың дария т е ң ізд і сапырган дауыл гала- 

маттыгьш одан кейінгі толқынның тулауы да ершіте түседі."Т у- 

лау” д еген д е.б із  қазаң угымына сай ат тулауын елестетсек.тол-

1 . А.кын шыгармашылығы туралы арнайы монографиялық еңбек жазыл- 
ды.Қараь5Ыз:Өбдірахманова Т.Ңаеым Аманжоловтың поэтикасы.Ал- 
мада, Ғьшым,1976.
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қынның да қанша серп іліс үстінде болғанын тап басамызоБүл 

суреттердін бәрінің толыса келе ең бір  би ігіне көтерілген 

жері -щың-ңуздың шайқалуы.Эдетте ең ауыр,ең тапжылмайды деген  

аың-қүздың әзін  шайңаса.оны қозгаган толқын да,толқынға күш 

О'ерген дауыл да осал ем ест ігі аңық көрінөді.Бүл мыңтьілықтың 

бәрі не үшін алынған дөсек.оның бәрі өздерінен кейін беріл- 

ген^қып-қызыл" өртті де серік ет іп  алып.соңша қиындық шекее 

де,лирикалык қаһарманның мойымауын /бәр ін е де көніп,тек сол 

қьізды аңсауын/ ашуға арналган « Лирикалык; қаһарман шеккен азап 

мүнымен де бітпейді,ңайта эорайып, өз биігіне жетеді /өлімге  

аяң басудан артық не кесапат болсын/: оқ тиіп,өлім  қаупі туа- 

дььОдан әр і қанша алсхресе д е , қызды елестеткесін,жүгіре беру- 

інен.және ңолыңда найза болуынан лирикалың қаһарманның ереяше 

қайратқа ие болғаны көр ін е д і. "Қолында найза” тіркөсін жеке 

бөліп алсақ, найза үетау кімнің қолынан келмейдх деуғе до бол

атын тәрізді.Ө йтсе де сонша т-ауңімет тартқаннаи кейін,найза

үстарльщ ңайратқа жетуі кімді болса да толғандырғандай. Еүл
айга

толғанысты найзаның1шагылуы да /демек еткір екені/ одан әрі 

дамыта түседіо лирикалық қаһарманның мүмкін еместі мүмкхн ет~ 

кені,алда бір  биікке үмтылары сол қызда әншейін ізд еу і емес, 

"айқайлап ән can” ізд е у і түсында ереш е көзге туседі.Соншама 

азаптан, арпалыетан кейін естілген "айқайлап" ән салу Қасымның 

лирикалық қаһарманының бчік сезім ін .сол  арқылы ақынның ерекше 

адамды айрықша сьшақпен өлшеу ерекшелігін аша түседі.Жоғары- 

дағы түжырьімдардың бәрі ақындардың әдөбиет көшіне нө қосқаньін, 

ңаншальщ кемелденш өскенін ашудағы дербес стиль ролін дәлел- 

десе.мүны осы тарауда әрі ңарай талданған:ӨвТәжібаев,Ж.Молда- 

ғалиез.С.Мәуленов,'Г.Молдагалиев, 0 . Сулейменов,Қ,Мырзалиев ел~ 

еңдерінен керінх^н ерекшеліктер мәні туралы да айтуға болады.
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ТӨРТЛШ ТАРАУ. С03 ЮШ CTMJlb»

Бул тарауда стильдің тек таңырып,идея,сюжет,ырғақ,мақам 

т.б.нэтижестнде емес/ол туралы екінші,үшінші тарауда сөз бол

д ы /, ас ір е с е ,эр қаламгердің сөз қолданысы арқылы кең көріне -

т ін ін е көңіл бөлтнедиОсы орайда жеке сөз мәнтн,сөз бен сө з-  
әсерін

д ің  б ір -б ір ін ё ’ зерттеу әдебиетшінтң смес,көбінесе арнайы тіл 

мамандарының жүмысы екенін б із  үмытып отырған жоқпыз.Біздтң 

назар аударғышз келгөні: белғіл і бір шыгарманың тақырып,идея- 

сын, о браздарын бөліп талдап,жеке сөз мағынасын ашу атаулының 

бәрік тіл  мамандарына қалдыру орынсыздығы, Себебх көп ретте 

жеке сөз мәніне үңілмей түрып, суревдер шебсоттгін, әс ір есе ,  

ақын стллін ашу, мүмкін емес.Біздіңше,ақын стилі,шеберлхгі 

сөз болганда.жол бөя ісіп ,бүл  ананың,бүл мынаның үлесі деп бтр- 

жақты кетпей.берін қамтуды мақсат ет іп ,б ір  шкгарманы, а с іресе 

гаагын елеңді біртүтас туынды ретінде жан-жақты қарастыру орын- 

ды.Соның арңасыңда рана бтз суреткер етилінкең шйуга мүмкгн- 

дік  адсақ,бүл адістен бас тартпаганымыз жөн,

Қаламгердің сөз өрім і арқылы стиль көрінетінін ашар нлдан-ё
да а іщ тау  қажет жойттер баршылық, Соның ең негізгісі;жогары дя  

атап өткенішәдей ,ақынның белгіл і б.ір сезд і пайдадануында бас- 

қа әріптестеріне үқсаыауы,ерекшеліктерт болса,соньің барі се -  

бепсіэ ем ест іг і. Түйіп айтсак: ақынның өзіндік  көзқа.расы,тал- 

гамы.мтнез ерекшелігі т .б .  оның лирикалың қаһарманының айрық- 

ша б іт ім ін  негіэдейді де.сол  езгешелікті ату  талабы сөз қол- 

даныстың өзін дік  сипатын тудырады.

Стильдің сонымен бірге т іл д ің  өзіне тән сипаттарының әй-
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T *2теуір  бір  жиынтыгы емес,сейлеу, немесе со з , қасиеті, оның іш- 

іқце д е ,б ізд ің ш е,сө зд і өзін дік  қолдану ерекшелігі екенін умыт- 

пау керек.Жіліктеп айтсақ,бірінш іден,белгілі б ір  сез бір су-

реткер түгіл,көпш ілікке,белгілі бір  үлт адамдарына.ортаң бір
c t

немесе бірнеше /н е г із г і  бар.ауыспалы түрлері бар дегекдей/' 

мағынада түрақты қолданьишп отырадьі.Бул,бірақ,екіншіден,көр- 

шілес сөздер мағыналары,ырғақ,саз әсерін т .б .  қабылдап,әр сөз~  

д ің  мағьшаеы кзңеюхн, ажарлаңуын, сәйт хп өзін д ік  ңосымша магы- 

на үстеуін т»б* жоққа шығармайды.Белгілі б ір  ақын стилін оның 

сөз қолданысы арқылы ашарда б із  осы жәйттердің бәрін басшьшық- 

қа аламыз.

Ә сір еее,І9І7  жылғьі қазан төңкерісінен кейін жекелеген 

создерге баса назар аударылганы.олардың неғүрлым жиі қолда- 

нылып, мағыналык езгер іск е , кеңеюге т.О. түскені белгілі.Жаңа 

заман ықгхалы нәтижесіқце соны өзгер хс,техника әсерін т .б .  

қабылдау өскені,соның салдарынан тіл ім ізде бүрыннан бар:"те-  

bi ір""болат", "қүрыш" сездер ін ің  де қолданылу е р іс і  тез кеңей-

1 .  Ось; іспетті п ік ірдің  неғүрлым кең дәлелденуін орыс адеби- -  
т і  гылымынан кезхктіреміз.Қараңыз:Поспелоз Г.Н.Проблемы ли- 
тературноіч) стиля.Изд-во Московского университета,1970,6-7  б.
2 . Зерттеуші Т. Эбдірахманова да Г.Н.Поспелов ііік ір іне қвсыла- 
тынын айта отырып,"Сөйлеу"угымымен шектелмей, "Сез" үғымын да 
қолданады.Қараңыз:Қасым Аманжоловтың поэтикасы,Алыаты,Ғылым, 
1975,270 б .
3 . Сөз мағынасы кеңеюі мәні хақында кімнің не айтқанын т ізб ек -  
темей~ақ,оның стильді анықтаудағы ролін ашарлың ізденістер  
ішінен Б.А. Ковалев п ік ір іне назар аударғымыз келеді.Қараңыз; 
"Многообразие стилей в советской литературе".Москва-Ленинград, 
"Наука" 1965,14-15 б .



-  41 -

гені б ел г іл і.Техника дамуына байланысты эсхресе,паровоз,ав

томобиль, самолет т ,б .  кейінгі уақытта,ХХ ғасырда.туған өн- 

д ір іс  ж ет іст іг і екенін ескерсек,соған сай темір,болат т*б.

сөздердің де бурынгы әдебиетте кейінгімен салыстырғанда не-
т

ғүрлым аз кездесуі түсін ік т і."

Еңбекте алдымен "темір" сө зін ің  У1 ғасырдан бастан жаңа 

заман жыршылары:С.Сейфуллик,І.Жансүгіров т .б .  дей інгі пайда- 

лану барысы сез болады.Атап айтқаңда,"Орхоң-Енисей", "Оғуз 

қаған" жазбаларынан бастап,ХУП-ХУШ ғасырлардагы жэне XIX ға -  

сыр мен XX ғасыр басындағы аңындар туындылары қамтылган.Са- 

лыстыра ңарағанда,төңкеріске дей інгі аңындар шкғармашылығын- 

да "темір" аталымы көбіне қайраттылың,ңаһарлылықтың бел гісі 

ретінде жумсалып келсе.төңкерістек /1917 жшіғы/кейінгі С.Сей- 

фуллин,ІоЖансүгіров,Б.Ма,йлин,С.Мүқанов,Ж.Жабаев өлендерінде 

бул сөздің мағынасы көп кеңейгені «негурлым жиі алынганы бай- 

қалады.Белгілі бір  сөзге баса назар аудару,оған артылар маг- 

ьшалық жүкті кеңейту алдымен аңын стиліне эсер еткені анық.

Сәкеннің лирикалық қаһарманы күрескер азамат екенін, 

шайңастың аяусыздығын, т&қтамайтынык әйгілеу ақынның взекті 

ньісанасы болганьін, ескеру керек.Міне,осы басты ,негізгі идеяны 

беруғе "темір" сө з і алдымен жүмсалатыш т ү с ін ік т і:

1« Эрине,буран қарап ңазақ халқы бүрын темірді мүлде қолдан- 
баған деп есептемейміз.Алысқа бармай-ақ ьвней ьукөтоз еңбе- 
гінде темірдің қазақ өмірінде бүрын да біраз ңолданылғнны 
дәлелденген.Қараіфіз:"Іемірдің ңасиетін қазақ білген","3ерде", 
журналы,7 , І9Ъ9 ж.Ал,зерттеуші Ь.Хасанов ескі нүсқаларда "те- 
мір"сө8Інің неғурлым сирек кездесуіне назар аудартады.Қараң- 
ыз:Қазақ тіл інде сөздердің метафоралы қолданылуы.Алматы,Мек
теп, 1966,103 б .
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Қүрсан темір,

Лек-лек атеаі 

/Сейфуллин С.Шығ.,1-том,Жазушы,1986,225 б . /

Сөэ жоң,мүндағы "темір" қурсанудың жеке езінен күреске кір~ 

ісуді.қайтаастықты.өзін ңорғай б ілуді /темірден оқ т .б .  ет -  

пейтіні б ел г іл і/ тілеген лирикалық қаһарман сезім і байңалса, 

бул әсерді "лөк-л^к атта" /демек б*реу ем ес ,к ө п т іг і/ одан 

әр і жоталанта түседі»

Жаңа замаң тьінысын жан-жаңты бейнелеуге ден ңойған С.Сей

фуллин өнд ір істегі еңбек процесін беруде де "темір" сөзін  

кең қолданған:

1. Аэроплан сықырлап

Көк болат темір қанатты.. .

/Бү да сонда, 83 б . /

2 . Отқа темір қайнатқан,

Бүт балғанк ойнатңан,

Наңша илейтін темірді 

Yста болар ма екенсің?

/Бү да сонда,168 б»/

3« Жүгіреді темір төсек 

Ллгерінді, кей ін д і»

/Вү да сонда, 175 б , /

4 . Көк курыш табанньщ темірі 

От шашад болатты жеміріп.

/Бү да сонда,151 б , /

Алгеиоқыдағы "темір" сөзіқце аэроплан қанатының б ер ік т іг і,  

демек лирикалық қаһарманның соны бағалауы бар.Ал,екіншідө 

өлең "Келіншектің бесхк жыры" деп аталып, болашақ еңбек ад- 

амының іск ерш лігін  жас ананың аңсауы "отқа темір қайнат-
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ңан" тіркесі арқылы бөйнеленген. Отңа темір қайнатудың оңай 

ем естігін  дәйектееек т е ,б із  әр і келіншек көздегенін ,әрі соны 

қуптаушы ақын талғамын,әрі заман талабын қоса аңгарамыз.Үш- 

інші мысалда "жүгіреді" сөзін  ’'темір” алдынан киліктіру н з-  

тижесінде ақын тағы да еңбек үст ін дегі жылдам қарқынға кәңіл 

беліп.оны лирикалың ңаһарман т іл егін  ащуға бағыттайды.Соңғы 

ү з ін д ід е г і отарба табанының,темірдің,от шашуы, бслатты жемір-
х Т Іс .

у і  де техника жетіктеріне деген лирикалық ңаһарман қатысын 

жайыа салады.

Муның бәрі С.Сейфуллиннің басңа балаыалар тәр ізд і "тем- 

ір" сөзін  пайдалануда да уақытьі бір  болғаеын д а ,әр і өз әр іп -  

теетеріне үқсайтыһын.әрі лирикалық қаһарманньің езін д ік  тал- 

ғамына сай ешкімді қайталамай өзінше ернек салуын дәлелдесе 

кереКоМундаЙ ұқеастық пен өзгешелік аетас.уын тек "темір" сезт  

емес.басқа аталымдар туралы да.атап айтқакда.темірге магына- 

сы жақын,ағайындас:иболат",нқүрыши сөздер і ;;ақында да айтуға 

болады.

Ақынның свз ңолданысы ерекшелігі дегенде.оның зат сипа

тын ашарлық атау.үғымдарьшен бірге,қимыл деңгейін б ілдірер- 

лік белгіл і бір  ет іет ік  сөздерінен де көрінетініне кеңіл
Т

бөлмей кете алмаймыз.* Атап айтқанда,"алысуи, ,'ысқыру","жар- 

ңылдау", "аңыру" сөздерін пайдаланудагы ңазақ аңындары ерек- 

шеліктерін арнайы сәз ету барысында сол арқылы стильдің не- 

ғүрлым кең ашылатыны дәлелденеді„Мәеелен,"ақыру" сөзін  тек 

техникаға байланысты пайдаланудагы С.Сейфуллин мен І.Жансү-

1 . Осы орайда қазақ әдеби т іл ін ің  дам’.уын зерттеген Р.Сыздьщ- 
ованың ет іст ік  сездерді қолданудағы Абай ерекшелігі туралы 
айтқан пікірлері ой саларлық.Қараңыз :Абай жэне поэзия lia i/ /  

Қазақ ССР FA Хабарлары.Тіл-әдебиет сериясы,1985 ,4 ,19  б.



44 -

гіров ізден істер ін  салыстырайық.
Сәкен Сейфуллин:

1 . Қозгалды алып қара айғыр 

Қаһарлы күшпеи ақырып.

/1901 ж. "Қара айғыр"/.

2 . Автомобиль ақырып.

Жүргіншіге келеді.

/1923 ж. "Автомобиль/.

3 . Анда-еакда арқырайды,

Қара айгырдай аіШШО»

/1927 ж."Ьаспахана”/ °

Ілияс Жа.нсүгіров:

1. . ..Биязы түтін шүйкелеп.

Ацы ақырды аспанга 

ііаровоздан бір  гудок.

/1930  ж."Мәскеу-Қазақстан”/*
2 . Дабыста мына завод ақыргаңдай,

Дүркірет қырды еңбекке шақырғақцай.

/1930 ж, "Алтын қазан"/.

Екі ақында да "ақыру" сө з і арңылы не паровоз,не автомобиль, 

не завод үндерік бейнелеу нәтижесінде жаңа заман тынысын 

бөліп керсету,лирикалық қаһарман жаңашылдағын әслеттеу жүзе- 

ге асқан.Әйтсе де "ақыру" с е з і  магынасын кеңейтіп,оны ерек

ше әрекет бел г іс і ретінде ернектеуде І.Жансүгіровте өзіндік  

алга кеткендік,ерекшелік бар десек.мына мысалдар-ссның айга- 

ғы:

I .  Ақьірып -теңіз 

сең соғады.
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Кеткен жүрек 

қорқуда.

/1923  ж."Сапардаи/*

2 . Кавказдьің сүлулығы марганцымен,

Асыл та с алуан-а.т уан жер жынысымен,

Көк муздан шығып,қүздан қүлаш ұрған,

Аңырып_асқарда ойнап салған сумен.

/1932  ж. "Кавказ"/.

Белгілі бір жануар, жьіртқыш, немесе адам,паровоз да ем ес,тең- 

ізд ің  ақыруы тек Ілияета кездесуі тегін  емес.Өйткені І.Жан- 

сүгіровте лирикалық каһарманды ерекше биік әрекетке бағыттау 

басым.Бүл ерекшелікті соншалық кеңістік иесі тең ізд ің  ө з і -  

кің ақыруы ғана емес,сол ерекшелікттң оңшау алынбауы да дамы- 

та т ү с ед і.Б із  келтірғен үзіндхні жеке алмай сол шығармадағы 

басқа көріністермен байланыстыра қарасақ,теңіз ақыруына дейін  

де айрыңша әрекеттер аз болмағанын көреміз,Мәселен,"өкіріп 

дауыл" тармағындағы дауылдың өкіруі д е - табиғаттағы ерекше 

қозғалы с.т.б. айнасьи Сонымен бірге "Ақьірьіп теңіз','-деп алынган 

бес буықцы тармаң алдында жеті буынды тармак барын /"Қалтыл 

ңайық толқында"/ ескерсек.жеті буьіннан кілт беске ойысу арқы- 

лы туған ырғақ.екпіндегі езгер іс  те "ақырып" сө з ін ің  ыағына- 

сын кеңейтіп.тулгаланта түсетін і анық.Сондай-аң өкінші мысал- 

дағы "ақырып" с ә з і алдында оның "кек мүздан шығып, қүздан қу- 

лаш" үруы б ер іл у і/ яғни бір  мықтының екіншіні дайындауы/ де 

б із  назар аударып отырган сөз жүгінің қордалана түсу себеп- 

терін ашуға бастайды.Мұның бәрі тіл қорындағы белгіл і бір  

сөздің  бар халыққа ортақ болғанымен, оны әр суреткердің өө ін -  

ше қолданэтынын дәйектеуге әкеҒді де,стильді ашарлык басты 

кілт ақынның өзіндік  сөз қолданысында екенін дәлелдейді.
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Әрине, қазақ ақындарының біраз сөэ қолдашсын қанша кең 

алып қарастырсақ та,стиль аумағы,стиль жүгі тамамдалмайтыны 

аның /Б ір  еңбек көлемінде бәрін қамту мүмкін де емес/»0сы 

орайда еңбек көлеміне қойылған шектеуді ескергендіктен де, 

бүл еңбекке енгізілм есе д е , бурынырақ жарияланған ізд е н іс -  

терім ізге назар аудартқымыз қ е#зд і.^  Қорыта айтқанда.ақынның 

белгіл і бір  сөз қолдаңысы-әрі оны басқа әріптестөрімен үндес- 

т ір ет ін .ә р і оны өзгелерден ерекшелентетін күрделі,қилы ізд ен -  

істердің  жиынтығы:осы үндестіктер мен ерекшеліктер атаулыны 

арнайы шүқшя зерттемей стиль ауқымын сараптау мүмкін емес. 

ҚОРЬШіҢДЫ. Қ азіргі қазақ лирикасының дамуындагы көркемдік 

ә д іс  ролі зерделенгенде, оның әр түрінің ерекшелігін,жалпы 

заңдылығын т .б .  сипаттаумен шектелуге болмайды•Көркемдіхс е д - 

іс т ің  қазаң өлеңінің кемелденуіне қалай, қакналық ықпал жаса- 

ғанын дәйектеу лириканың жанр түрі ретінде дамуын бағымдауға 

н ег із  салумен бірге оның /көркемдік ә д іе т ің / стильге әсерін

I .  Дагдылы балама^түлпар^сүңқар" сездерін пайдаланудағы 
қазақ ақындары ерекшеліктері арнайы қарастырылды.Қараңыз: 
Дағдылы балама және жаңалық, "Қазақстан мектебі"журналы,lü , 
1990,7^-74 б.Ссндай-ақ “жел" сөзін  қолданудағы қазақ ақындары 
ізден істер ін  салыетыра талдауға үмтылдық.Қараңыз:Түрақты ба
лама және оны түрлендіру мәселелері."Өлең-сездің патшасы",- 
деген зерттеу ішінде,Алматы,Жазушы,1991,187-213 б,Сонымен 
бірге сырт қарағанда.тіл байлығын дәлөлдеуге арналган боп 
алынса да,жеке сөз қолдаңыстарының стиль айнасы екендігі 
басқа да мақалаларымызда көрсетіліп келдіДараңыз:"Көп" де
ген сезде көп мән бар. "Жүлдыз" журналы,I0 ,I9 8 6 ,I8 I - lü 8  б. 

Көркем сөздің  қүдіреті.Қазақстан мектебі,3 ,1 987 ,76 -80  б„,
Сез сыры сан алуан.Қазақ т іл і мен одебиеті,6 ,1 9 9 1 ,4 9 -5 4  б.
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салмақтауға бастайтыны мәлім.

Қазақ лирикасындағы көркемдік ө д іс  ролін ашу дара мақ- 

сат емес.Қазақ елеңінің даму жолын.жеткен биіктерін меже- 

леуде ош  стиль түрғысынан сараптау керектігі туады.Сондай-  

ақ басқа да өзекті мәселелер тәр ізд і қазақ лирикаеындағы 

стиль жүгін саралағаңца.орыс әдебиеттану ғылымының бай тә -  

жірибесін ескеру мәні талас тудырмаса керек.Басқа да үйгарым- 

дар тәр ізд і стиль туралы эр кезде орын алған пікірлерде кере- 

ғарлық бар екенін байқау үстінде б із  оған "соңғы сөз" айтуға, 

кесіп бітуге асықпаған жөн деп санаймыз.Себебі әр пік ірдің  

ез бастауы .тірегі,дән і бар екенін умытпаған жөн.Мәселен, 

стильді пішінмен қатар мазмүнға т е л іг іс і  келгендердің де, 

немесе стиль тек пішіннен көрінеді деушілердің де түжырым- 

дарында ой саларлық жойттер барідылың екенін безбеңдей келе, 

мына бір  түйінге тоқталуға болады.0л-стильдің,негізінен ал~ 

ғанда.пішінде жузеге асатыны және оның мазмүнға да әсері 

бар екені.Осы биікпен межелегенде, стильдің керкем шығармада- 

ғыімазмүн мен пішін.тақырып жэне идея, қаһарман сипаты, сюжет, 

композиция,тіл т .б .  мэселелердің бәрі.н бірдей бір  деңгейде 

қамтымаса д а , ешқайсысын өз ьщпалынан тыс қалдырмайтынын да, 

байыптаған жөн.Соның арқасында ғана б із  стильді әр і керкемдік 

әд ісп ен ,әр і коп түрлі суреттеу қүралдарымен т»б. байланыстыра, 

салыстыра зерттеуге мүмкіндік аламыз.Стильді анықтаудағы ек- 

інші бір  өзекті ңүрал-суреткердің белғіл і б ір  ортақ делінген  

сөздерді де өзінше ажарлап пайдалана білу ерекшелігі.Эрине, 

бір еңбекте бар аңынның барлың сез қолданысын ңамту мүмкін 

ем естігін  ескерсек,ацын стилін анықтауда неғүрлым кезге ай- 

қын шалынатьщ біраз сөз бен сез тіркестеріне арнайы шүқшию 

орынды.
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Сонымен қатар қазад аңындарының қанщалың көмелденгенін 

дәлелдеу үш ін,стиль мен көркемдік әд іс  жалаң адынбай,шығар- 

малардағы бейнелілік ролін дәйектеу де керек.Аңын шеберлі- 

гі,суреткер  ретінде қашіалық тодысқандығы әр сөз қолданысың- 

да ғана емес,оның өлеңдегі басқа да өрнектермен үндестікте, 

бірлікте алынуында ек ен дігі де бағымдалганьі жөн.Қысқасы,ңаз- 

ақ лирикасының жеткен биіктерін көң межелеу үшін,ақьшдар шы- 

ғармашылығын керкемдік ә д і с , стиль,бейнелілік түрғыскнан ө з-  

ара байланыста алып, сальіетыра қарастырудың мәні үлкен»
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Резюме

Данная работа Жусупова Куандыка Пазыловича на тему 

"Стиль и образно-изобразительная система в казахской лири

ке" посвящена взаимосвязанному, сравнительному исследованию 

стихов современных поэтов 1910-80 гопов с позиции худо

жественного метопа, стиля, образно-изобразительной системы. 

Учитывая, что, как и в других жанрах литературы, в области 

лирики определенные проявления художественного метода в 

"чистом" виде не встречаются, а прослеживаются их взаимо

влияние, тесное сплетение, реально рассмотрено влияние все

го этого на стиль, мастерство поэта.

Способствовало разностороннему анализу вышеназванных 

проблем при рассмотрении художественного метопа и стиля 

обращения к фундаментальным трупам как казахских литерату

роведов, так и русских филологов.

Сопоставляя разные умозаключения, порою паже противо

положные друг пругу, автор исследования приходит к выводу, 

что стиль, воплощаясь в соответствующей форме, в то же ере- 

№ оказывает определенное влияние на содержание художест

венного произведения. Здесь учитывалось и то, что в это по

нятие входят не только индивидуальные особенности автора, 

но и созвучные мотивы других поэтов.

Для раскрытия природы индивидуального стиля казахской 

лирики были проанализированы стихотворения и её зачинате

лей М.Жумабаева, И,Джансугурова, С. Сейфуллина, Б.Майлина, 

С,Муканова и их последователей Г.Орманова, К„Аманжолова, 

А.Тажибаева, Ж.Молдагалиева, С.Мауленова и пр. В работе 

достаточно доказательно исследованы факторы влияния прэ-



емственности художественно-творческих приемов в использо

вании слов в его контекстуальном значении и в словосочета

нии, возникающем в художественной ткани произведения.

Выявление всего многообразия экспрессивных средств, 

наряду с другими факторами, в конечном итоге, способствует 

объективному освещению путей становления, развития и поли

фонического звучания казахской лирики в современную эпоху.
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к л S ü ta Е

The work of Zhusupov Kuandyk P a z h y lo v  " ïh e  s ty l e  and th e  
im a g e ry - r e p re s e n ta t io n a l  system  in  Kazakh l y r i c  p o e try "  i s  
d ev o ted  to  th e  in te r c o n n e c te d ,  co m p ara tiv e  re s e a c h  o f th e  
p o e try  of modern p o e ts  of IO th  -  80t h  from  th e  p o in t  of v i 
ew of a r t i s t i c  m ethod, s t y l e  and im agery  -  r e p r e s e n ta t io n a l  
system  «

T aking  account th e  f a c t  t h a t  a s  i n  any o th e r  genre  of l i 
t e r a t u r e  i n  th e  f i e l d  of l y r i c  p o e t r y  c e r t a i n  a r t i s t i c  m ethod 
i s  n e v e r  used in  "p u re "  from , b u t th e r e  ap p eared  t h e i r  i n t e r 
a c t io n ,  c lo se  ju n c t io n ,  so th e  work d e a l s  w ith  t h e  c e r t a i n  
in f lu e n c e  of a l l  th e s e  f a c t s  i n t o  th e  s t y l e  and m aste ry  of 
th e  p o e t .

j i v i n g  a f u l l  coverage  of t h e  o p in io n s  of ooth Kazakh and 
R u ss ia »  p h i l o l o g i s t  -  s c i e n t i s t s  a u th o r  g iv e s  a wide a n a l y s i s  
o f  th e  problem .

Comparing d i f f e r e n t  c o n c lu s io n s ,  sometimes even c o n t r a d i c 
t o r y  p o i n t s  of view, t h e  a u th o r  comes t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  
s t y l e  emboding in  a p r o p e r  from h a s  a c e r t a i n  in f lu e n c e  t o  
t h e  c o n te n t  of th e  f i c t i o n  and p o e t r y .  Here a l s o  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  th e  f a c t  t h a t  th e  n o t io n  c o v e rs  no t  on ly  th e  
p o e t ' s  own p e c u i a r i t i e s ,  ’o u t a l s o  harmony of t h e  o th e r  a u t h o r s .

In  o rd e r  t o  r e v e a l  th e  in d ep en d en t  s t y l e  of c o d e ra  Kazakh 
l y r i c  p o e t r y  b o th  th e  p o e t r y  of t h e  i n i t i a t o r s  of Kazakh po
e t r y  a s  thZhumaoajew, S . S e i p h u i i i n ,  B .K a i ly n ,  I .Z n an su ^  a.'ov, 
S . iv iu k a n o v  and th e  p o e t r y  of  t h e i r  f o l l o w e r s  аз G.Craianov, 
К.лшаг-Shoiov, A . ' i a z h ib a je v ,  Z h .U o Id a g a i ie v ,  0 .^ au len o v  and 
o th e r s  a re  a n a l i z e d .

A nother im p o r tan t  way of d e f i n i n g  th e  s t y l e  -  tn e  p o e t ' s  
i n d i v i d u a l  way of u s in g  woras and word co m b in a t io n s  i s  „ iv e n  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o .
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