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АЛҒЫ СӨЗ

Осы кітаптың «Сөз құдіреті» деген атауының екі құрамы 
да астарлы: бұл жердегі «сөз» дегеніміз «тілдің ең кішкентай 
кірпіші» – «жеке сөз» деген мағынада емес, «тілдің қолданы- 
сы», яғни «көркем әдебиеттегі тілдің көрінісі» деген ұғымда 
жұмсалып, ал «құдірет» сөзі «құпия, тылсым» деген таным-
да емес, адамға ететін әсер, «қолданыстағы тілдің көркемдік 
қуаты, күші» деген мәнде келіп тұр. Демек, сөз құдіретін таны- 
ту дегеніміз – жазушы тілінің көркемдігін, сол көркемдікті 
жүзеге асырып тұрған тілдік құралдар мен тәсілдерді көрсету 
болып шығады. Бұған жазушының сөз қазынасын молынан,  
дәл пайдалануы немесе оларды көріктеу құралы ретінде 
жұмсауы я болмаса сөз қиыстыру (синтаксистік) амалдарын- 
дағы шеберлігі, өзіндігі, жаңалығы дегендер де жатады. Проза- 
шының тілін тануда көркем шығарманың тілдік композиция-
сын құрайтын тұтастықтарды: автор сөзі мен кейіпкер сөзі, қос 
үнді сөз дегендерді қарастыру – өте қажет тақырыптар болмақ.

Әрине, көркем сөздің жұмсалар тұсы әр алуан. Көркем 
әдебиетке поэзиялық туындылар да, прозаның шағын әңгімеден 
бастап роман-эпопеяларға дейінгі түрлері де, көркем көсемсөз 
де, драмалық шығармалар да жататыны белгілі. Бұлардың 
әрқайсысының тілін талдап-таныту, зерттеп-зерделеудің өз 
ерекшеліктері осы кітаптың 2-бөлімінде түстеп, түгенделеді.

Бұл еңбекте біз қазақ көркем сөзінің тек прозалық 
түрлерінің «сөз құдіретін» әңгіме арқауы етпекпіз және талда-
улар мен түйіндерімізді белгілі бір қалыпқа салынған, жүйелі 
түрдегі оқу бағдарламасы бойынша жүргізілген талдаулар 
түрінде емес, өзіміз қалаған тақырыптарды, өзіміз ден қойған 
шығармаларды ғана әңгімелейтін «еркін ізденістер» түрінде 
ұсынамыз.
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Әрине, бұл талдауларымыз таза субъективті, бейберекет 
сипаттан аулақ. Егер мұнда көркем әдебиеттің тілдік-стильдік 
қырларын түгел қамтымай, бірқатарына ғана назар аударсақ не-
месе ана жазушылардың емес, мына жазушылардың туынды- 
ларын талдау объектісі еткен болсақ, әңгіме бұлардың өзгелер- 
ден шоқтығы биік не аласалығында емес, артық-кемдігінде 
емес, олардың қазақ прозасы тілінің көркемдік дәрежесін 
көрсету үшін осы ізденісте таңдаған тақырыптарымызды 
тарқатып әңгімелеуге сай түскен шығармалар мен олардың ав-
торлары екендігінде.

Атап айтқанда, талдауымыз бен танымымызды Мұхтар 
Әуезовтің 20-жылдардағы әңгіме-повестері тілінен бастадық. 
Бүгінде дүниежүзілік әдебиеттің қатарында тұрып, өзгелермен 
терезе теңестірген қазақ көркем прозасы тілінің диахрондық-
синхрондық даму өрісін, яғни бастауы мен бүгінгі барысын 
сөз етер болсақ, Бейімбет Майлин, Мұхтар Әуезов, Жүсіп- 
бек Аймауытовтардың өткен ғасырдың алғашқы онжылдық- 
тарындағы қалам тартыстарына соқпай өту мүмкін емес.

Қазақтың бүгінгі классикалық, яғни ең озық әдебиеттер 
деңгейіне көтерілген прозасының бастауында тұрған бұл 
алыптардың тілдік-көркемдік әлемін жеке-жеке, бір емес, 
бірнеше монографиялық жұмыс етіп зерттеу қажеттігі дау-
сыз. Ішінара зерттеліп те жүр, зерттелмек ниеттер де бар. Біз 
бұл кітапта осы көшбастаушылардың бірі – Мұхтар Әуезовтің 
алғашқы әңгімелерінің тілін тануға әрекеттендік.

Әрі қарай біздің зерттеу нысандарымызға (тақырыптары- 
мызға) Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, 
Сейдахмет Бердіқұлов, Оралхан Бөкеев, Асқар Сүлейменов, 
Тахауи Ахтанов, Қабдеш Жұмаділов, Кәдірбек Сегізбайұлы 
сияқты бүгінде қалың жұртшылыққа, әлемдік көркем 
әдебиет дүниесіне жақсы танымал, қазақ көркем сөзінің қас 
шеберлерінің туындылары сай келді. Әрине, тек бұл жазушы-
лар емес, өзгелердің де көркем тіл кестесіндегі өз тігістерін, 
әсем айшықтарын, шеберлік үлгілерін жеке-жеке де, белгілі 
ғылыми тақырып өрісінде де кеңінен әңгімелеу қажеттігін 
де айтамыз. Әсіресе өзіміз шығармаларын оқып, тілдерінің 
көркемдік-стильдік тұстарына көңіл аударып, материалдар 
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жиып жүрген белгілі қалам иелері – С.Шаймерденов, Ә.Нұр- 
пейісов, Ә.Нұршайықов, С.Жүнісов, Қ.Ысқақов, Д.Досжанов, 
Д.Исабеков, М.Ысқақбаев, Б.Нұржекеев, С.Мұратбеков, Т.Нұр- 
мағамбетов, М.Қабанбаев, Т.Жұртбаев сияқты сөз зергерлері- 
нің тілін лингвистикалық стилистика деп аталатын ғылым 
саласының талабына сай зерделеп, таныту – білім-ғылымы- 
мыздың кезектегі игі істерінің бірі болуға тиіс деп санаймыз.

Кітап екі бөлімнен тұрады: алғашқысы – жоғарыда аталған 
қалам иелерінің белгілі бір (түгел емес) шығармаларының 
тілдік-стильдік бітімін сипаттауға, соңғысы – қазақ тіліндегі 
көркем әдебиет стилі, оның тілін зерттеу мәселелеріне арна-
лады.

Көркем туындының тілін лингвистикалық стилистика 
тұрғысынан талдау дегеніміз – тілдің жеке бірліктерін (един- 
ицаларын) түгендеп атау емес, сол бірліктердің, айталық, 
сөздердің, тіркестердің, сөйлемдердің қолданысын, қолданыс- 
тағы көрінісін зерттеу болмақ. Нақтылай айтсақ, өлең жазу- 
шының пәлен деген шығармасында мынадай- мынадай көне 
сөздер бар, мынадай жергілікті сөзді қолданыпты, мына тәрізді 
этнографизмдер (ұлттық тұрмыс-салтқа қатысты сөздер), 
қарапайым сөздер, дөрекі тұлғалар бар деп теріп алып, жалаң 
көрсете салу – көркем тілді зерттеушінің шаруасы емес, сол 
сөздердің қолданысы қандай мақсатты өтеп тұр, солар арқылы 
жазушы нені, қалай суреттеп тұрғанын таныту керек.

Көркем әдебиет тілін зерттеудің негізгі мұраты – тілдің өзін 
емес, оның мүмкіншілігін көрсету. Тілдің бірліктері, мыса-
лы, сөз қолданыста екі қырлы болады, ол негізгі лексикалық 
мағынасымен қатар қосымша жасырын мағына мен эмоцияға 
немесе «подтекст» дегенге (астарлы мағынаға) ие бола-
ды, сондай-ақ тілдің экспрессивтік қызметі тек қолданыста 
көрінеді. Міне, осылардың баршасын біз осы кітаптың бірінші 
бөлімінде сөз еттік.

Ал көркем әдебиет тілінің ұлттық мәдениетімізде алатын 
орны, оның қолданылу заңдылықтары (нормалары), бүгінгі 
күй-қалпы деген мәселелер алдыңғы талдауларымыздың аста-
рын ашуға, жүйесін саралауға алып барады.

Көркем әдебиет қазақ әдеби тілінің қалыптасып, даму ба-
рысында басты рөл атқарып келгені мәлім. Бұл күнде де 
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қоғамдық-публицистикалық, ғылыми стильдермен қатар, 
әдеби тілдің жетіле түсу үрдісінде, яғни қазақ әдеби тілінің 
дәстүрлі нормаларын тұрақтандыруда, жаңаларын белгілеуде, 
соны сипаттарға ие болуда, қысқасы, әдеби тіліміздің сапа- 
лық дамуын ұйымдастыруда көркем әдебиет негізгі ұйытқы, 
үлгі болып отыр. Ол көптеген өзгерістер мен сонылықтардың 
әрі сынақ алаңы, әрі қоймасына айналды. Сондықтан көркем 
шығармалардың тілін тек жоғарыдағыдай лингвистикалық 
стилистика тұрғысынан ғана емес, әдеби тіл нормаларын 
сұрыптау, тұрақтандыру, сөз мәдениетін көтеру тұрғысынан  
да зерттеу қажеттігі туады. Соңғы мақсатта жүргізілетін 
ғылыми ізденістер қазақ тілінің ұлттық көркем нормаларын 
айқындау, ерекшеліктерін таныту, әдеби стандарт пен нор-
малардан ауытқу құбылыстарының сырын ашып, табиғатын, 
дұрыс-бұрысын көрсету сияқты тың ғылыми-теориялық 
мазмұнды жұмыстарды ұсынуға мәжбүр етеді.

Оның үстіне көркем әдебиеттің қызу қарқында өтіп жатқан 
жанды үрдісінде оның қазақ әдеби тілінің қазіргі кезеңіндегі 
дамуына жақсы әсер етіп отырған жағымды жақтарымен 
қатар, тілдік-эстетикалық талғам шарттарына сай келмейтін 
жағымсыз сәттерін көрсетіп, оны түзейтін ғылыми негізді 
ұсыныстар жасау қажеттігі де даусыз. Бұл – қазіргі кезеңдегі 
қазақ тіл біліміне қойылып отырған басты талаптардан та-
былады. Демек, көркем әдеби тілді синхронды-нормативті 
тұрғыдан зерттеу – бүгінгі қазақ тіл білімінің әрі практикалық, 
әрі теориялық мәні зор өзекті проблемаларының бірі болып 
саналмақ.

Бұл жұмыстағы қазіргі көркем проза мәтіндерінен жин- 
алған нақты материалдардың негізінде қазақтың ұлттық 
көркем тілінің нормаларын айқындау; оның қалыптасуы мен 
дамуының және қазіргі күй-қалпын көрсету; ұлттық стильдік 
нормалардың қалыптасуындағы көркем әдебиеттің рөлі 
мен орнын көрсету; көркем әдебиет арқылы қазақ әдеби тілі 
лексикасының нормалану үрдісін таныту мақсаты екінші 
бөлімде көзделді. Аталған үрдісте жүзеге асатын сөз таңдау 
ұстанымдары анықталды; бір жағынан, жалпы әдеби тіл нор-
масынан, екінші жағынан, көркем тіл заңдылықтарынан уәжді-
уәжсіз ауытқу құбылыстары талданды; жұмыстың өн бойында 
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сөз болатын негізгі тақырып лексика-фразеология саласындағы 
әдеби стандарт пен одан ауытқушылық құбылысын талдап та-
ныту болды.

Қысқасы, бұл еңбектің бірінші бөлімі көркем сөз дүниесін 
әр қырынан білгісі келгендер, олардың ішінде ақын-жазушы, 
журналистер, әдебиет пен тілден сабақ берушілер ынтасын 
оятса, қызығып оқытса, ал екінші бөлімі сөз әлемінің көркем- 
дігін тануға қажет ғылыми-теориялық негіздерді дәлелдей- 
тін фактілердің қазақ көркем дүниесіндегі көрінісін білгісі 
келген зерттеуші-ғалымдар, ұстаз-оқытушылар, студенттер, 
мектеп оқушыларына мағлұмат берсе – алға қойған мақсаты- 
мыздың орындалып, біраз жылдық тірнектей жинаған ізденіс- 
теріміздің, тер төккен еңбегіміздің ақталғаны.

Сөйтіп, бұл кітап тіл білімінің «лингвистикалық сти-
листика» деп аталатын саласына арналады. Бұл сала көркем 
әдебиетті тілдік-стильдік қырынан кең түрде зерттеуді бүгінгі 
күн тәртібіне қойып отыр.

Бұл күнде қазақтың көркем әдебиеті халықтың рухани- 
эстетикалық қажетін толығынан өтеп, ұлттық ұйымдасты- 
рушылық қызметін атқарып келеді. Сондықтан оның тілін 
зерттеу – бүгінгі мәдени дүниеміздің қажеттілігі. Оның үстіне 
қазіргі кезенде қазақ тілі мемлекеттік статусқа ие болып, оның 
жан-жақты дамуына, қоғамға кеңінен қызмет етуіне біраз ша-
ралар мүмкіндігінше істеліп жатыр не істелмек нышандары 
бар. Осындай бүкілхалықтық, мемлекеттік үлкен істің бір ар-
насы – қазақ тілінің функционалдық стильдерінің, оның ішінде 
көркем әдеби стилінің тілін көпшілік қауымға таныту арқылы 
ана тілімізді уағыздау, оның көркемдік-әсемдік қасиетін дамы-
ту, тілді дұрыс және әдемі жұмсауға тәрбиелеу болмақ.

Осы мақсаттағы жасалып жатқан жұмыстарға зәредей пай-
дасы тиер деп, біз осы кітапты ұсынып отырмыз.

Мұнда «Сөз құдіреті» атты кітаптың «Санат» баспасынан 
1997 жылы шыққан 1-басылымы өзгеріссіз, толық берілді. 
Қосылған материалдар: Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөн- 
бесін», Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз», Кәдірбек Сегізбай- 
ұлының «Біз қалада тұрамыз» атты көлемді шығармаларының 
тілдік-стильдік ерекшеліктерін, сөз кестесін, көріктеуіш 
тәсілдерін талдаған ізденістер.
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1-БӨЛІМ
______________________________

ЖАЗУШЫ ТІЛІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМІ

Мұхтар Әуезов – көркем сөздің пірі

Қайран Мұхаң – көркем сөздің пірі еді,
Абайымыз екеу болса, бірі еді.
Тілі барда халықтардың, қазақтың
Тірілермен тірілерше жүреді.

Жұбан МОЛДАҒАЛИЕВ

Мұхтар Әуезов тілін тану үшін...

Суреткердің тілі дегеніміз не? Оны тану, яғни зерттеу, на-
сихаттау, үлгі тұту сияқты іс-әрекетіміз не үшін қажет? Бұл са-
уалдар – тым жеңіл, қарапайым болып көрінгенімен, шындап 
келгенде, ойландыратын, көп сәтте ауыр соғатын «жеңілдер», 
дәлірек айтсақ, ғылыми проблемалар екені даусыз.

«Әдебиет – тілмен әдебиет». Бұл – Мұхтар Әуезовтің өз 
сөзі. Демек, жазушы мен ақын есімі аталған тұстарда, олардың 
суреткерлік келбеті, шығармашылық қызметі сөз болған сәт- 
терде оның тілі туралы да әңгіме қозғалуы заңды да қажет. 
Оның үстіне суреткерлік еңбегін ұлттық тілдің тарихына 
байланыстыра сөз ететін қалам иелері болады. Олар – тілдің 
белгілі бір кезеңдерінің негізін қалаушы, көшбасшысы немесе 
сол тілдің белгілі бір тарамдарының (стильдерінің) іргетасын 
бекітуші, тілдегі сапалық өзгерістерге мұрындық болушы деп 
танылатындар. Әрине, бұл қатарда екінің бірі емес, бірегейлер 
ғана тұрады. Қазақ әдеби тілінің тарихи жолында, Абай сияқ- 
ты, Мұхтар Әуезовтің де орны ерекше.

Абай – қазақтың жазба әдеби тілінің ұлттық кезеңінің бас- 
таушысы болса, М.Әуезов – сол тілдің көркем проза, драма-
тургия, публицистика, ғылыми әдебиет стильдері деп таныла-
тын тарамдарының іргетасын қалаушылардың ірілерінің бірі, 
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көшбастаушыларының зоры. Ол: «Қазақ көркем прозасы рево-
люциядан бұрынғы кезде үлкен табыс, дәстүрге жетпегеніне 
қарамай, қырық жыл ішінде (мақала 1957 жылы жазылған. 
– Р.С.) анық, зор өріске жетті», – деп жазса, осы тұжырымды 
қазақ көркем прозасының тіліне де қарата айтуға болады. 
Тілді де сол «анық, зор өріске» шығарушылардың топ ба-
сында М.Әуезовтің өзі тұрды. Сол себептен М.Әуезов тілінің 
көркемдік-эстетикалық сипатын танумен қатар, оның қазақ 
әдеби тіліне сіңірген еңбегі, даму барысындағы орны, салған 
жолдары мен көрсеткен үлгілері деген тәрізді әңгімелердің 
бүгінгі ғылым-білімімізде орын алуы және қисынды.

Жазушының тілге, оның ішіңде ана тіліне, оның өткені мен 
бүгінгісіне, даму жолы мен бағытына деген көзқарасын біліп 
барып, сол жазушының өз творчествосының тілін талдап-тану 
дұрыс болмақ.

Әдетте, «жазушы тілі» дегенде, ең алдымен, ойға оралаты-
ны да, іздейтініміз де – оның суреттеу шеберлігі, көркемдік 
әдістері туралы әңгіме болмақ. Бұл – заңды да. Өйткені көркем 
әдебиет – сөз өнері. Ал өнер шеберлікті қалайды. Бұл – баршаға 
аян ақиқат. М.Әуезов осы заңдылықты: «Күндегі құлаққа 
сіңген тозыңқы сөзден жазушының қаша сөйлейтіні бола-
ды. Әдейі өзінің тілін тақ-тұқ қана тіл етпей, шеберлік көрік 
іздегісі келеді. Кенеулі ойды да көрікті, әсерлі етіп айтпаққа 
талпынады... Жазушының көркем әдебиеттегі тілі тек жабайы, 
жұпыны ұғымның тілі болып қоя алмайды. Ұғым, түсінікпен 
қатар, ой мен сезімге де бірдей әсер етерлік айшықты тілмен 
әсем сөйлеу шарт», – деп анықтап береді. Өзіне де, өзгеге де 
осындай шарт қойған жазушының 20-жылдардағы повесть-
әңгімелерінен бастап, «Абай жолы» эпопеясының тілі – шын 
мәнінде «ой мен сезімге бірдей әсер етерлік» айшықты да 
әсем тіл екендігі зерттеуші түгіл, қарапайым жай оқырманға 
да жақсы сезіледі. Әсіресе төлтума тіліндегі «Абай жолының» 
ғажайып тартымдылығы, сүйсіндірер қасиеті – тілінің 
поэтикалық феноменінде.

Ол әрбір сөзді, әрбір грамматикалық тұлға мен тәсілді 
шығарма идеясы мен стиліне орайластыра «ойната» білген, 
жұмсай білген. Бұл жөнінде тиіп-қашып айтылып, көрсетіліп 
те жүр. 
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«Айшықты тіл» жасаудың үлкен бір амалы – фразео логизм 
деп аталатын сөз тіркестерінің барын пайдаланып, жоғын туды-
руда. Екі шақпақ тасты бір-біріне соққанда, от ұшқыны пайда 
болатынындай, екі-үш сөзді бір-біріне тіркестіре жұмсағанда, 
көркемдік ұшқыны – тың образ туады. Ал сол сөздердің тіркесу 
қабілеттерінің ұшы-қиыры жоқ. Тек жазушылық шеберлігің 
болсын, тіл құдіретін сезе білетін дарының болсын және тілге 
деген зор жауапкершілігің болсын – сол күнде шығарманың 
көркемдік-эстетикалық қасиетіне тәнті боласың. М.Әуезов – 
бұл ретте де көп қызмет еткен, үлгі шашқан жазушы.

Образ – поэтика дүниесі. Ал поэтика тек өлеңге ғана емес, 
көркем туындылардың баршасына тән қасиет. 1955 жылы 
«Мәлік Ғабдуллинге жауап хат» деп жазған мақаласында жа-
зушы: «Прозаиктердің поэзияға мүлде қатынасы жоқ па екен? 
Сол прозаның өзінде, тегі, поэзия аз ба екен? Сіздер (яғни 
ақындар – Р.С.) іздейтін сан сезімдер поэзиясы, бейнелі образ-
ды сөздер, ырғақты, шешен де шебер сөз құрамдары, теңеулер, 
өрнектер аз ба прозада? Еміренген сезім мен тебіренген сыр-
лар ретінде: табиғат, махаббат, тағы талай армандар прозада 
болмай ма екен? Онда поэзиядағы кейбір өлең қатарындай 
келісімдер, құйылыстар, сиқырлы сөз құбылыстары аз кездесе 
ме?1 – деп көркем проза поэтикасының қырларын көрсетеді. 
Өз қаламының ізіне қарап көрсетеді. Өзінің «Абай жолы» 
сияқты эпопеясының тіл құдіретін сезіп-біліп отырып жазған. 
Демек, М.Әуезов тілі – оқырманға эстетикалық ләззат беретін 
әсем тіл деген жалпы бағамызды айқындап-тарамдап бермек 
болсақ, оның барлық әңгіме-повесінің, романдарының, мақа- 
ла-очерктерінің, пьесаларының тілінің поэтикасын жоғарыда 
өзі атап өткен ракурстерден зерттеп, талдап көрсету керек  
болады. Бұл жерде М.Әуезовтің көркем туындыларының тілі – 
зор қойма, кең полигон.

М.Әуезовтің көркем тілге келгенде қатты бір ден қойып,  
назар аударғаны – сөз, жеке сөз, тілдің сөз қазынасы болатын. 
Сөз дегеніміз – тіл ғимаратын қалайтын негізгі кірпіш қой. Қазақ 
тілінің лексикалық байлығы жөнінен жазушы бірнеше қайта- 
лап айтып отырған. «...Бүгінгі біздің жазушылардан байқала- 

1 Мұхтар Әуезов Шығармалар. - Алматы, 1969. - XII том. - 141-бет
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тын бір үлкен олақтық – көп жазушылардың сөздігі шағын, 
тілі кедей... Бірталай ақындарымыздың... еңбектеріндегі сөздік 
қорға келсек, жиыны бес-алты мың сөзден аса қоймайтын 
мүлкі ғана бар ма дейсің»2, – деп бір қынжылса, екінші бір 
жерде сол «сөздік қорды» қайдан алып толықтыру жөніндегі 
өз пікірін білдіреді.

М.Әуезов қазақ тілін сөзге бай тілдердің қатарына қосады. 
Сөйте тұра әлі де әдеби тіл айналымына түспей келе жатқан 
қыруар сөздің бар екеніне назар аудартады, лексикалық 
қазынамызды әлі де молайта түсу қажеттігіне көңіл қояды. Бұл 
толықтырудың көзі қайда, оны жазушы қайдан тапқан және 
өзгелерге қайдан іздеу керектігін қалай айтқан?

Алдымен, М.Әуезов әрбір сөзге ұқыптылықпен қарап, оны 
түсініп барып пайдалануды өзінің жазушылық талабына ай-
налдырса, екіншіден, әр шығармасының мазмұны мен жанры-
на орай сөз таңдау дегенді о бастан өзіне әдеби-тілдік тәсілдің 
бірі етіп ұстаған. Сол себептен қазақтың әдебиет көгінде 
көрінген тұңғыш драмалық шығарма – «Еңлік-Кебек» пье-
сасында халық данасы – көненің көзі Абыз қарияның аузына 
«телегей ойнап дауылдатып ол келеді; текпілі батыр бәйшөгел 
шықты ма; батыр десем, белге шықпай ойда ойнақшыр бейпіл 
ме ең; кесескенім Кебек болса, алдым тағы қара нор; бақ талай 
(ы) «баршындай» деген сөздерді салса, Кеңгірбай бидің аузына 
«даңды судай тасқызып, ол да найманды шүйелемей қоймас; 
елге көп сөзді даңқтырмаңдар» деген сияқты бұл күнде екінің 
бірі біле бермейтін сөздерді салады. Ал айтысқан Еспембет пен 
Көбейдің ауыздарынан небір образды әсем мақал-мәтелдерді 
былай қойғанда: «Тобықты шаялығыңды қылдың ба; мұның 
арты ата-ұрпаққа кететін үзілмес қанкегі болғалы отыр; 
көнбейтін болсаң, арам алыс алашпын: бастан атқуылдап 
отырғаннан-ақ сезіп ем» деген үзіктерден бөлініп (курсив-
пен) көрсетілген жеке сөздерді табамыз. Бұл 21 жастағы жас 
жазушының тырнақалды пьесасының өзінде-ақ жалпы сөз де-
генге, оның ішінде әрбір кейіпкер сөзіне соншама көп ізденіп 
келгенін аңғартады.

Ал «Абай жолы» тіліндегі сөз атаулысы ше? Мұнда әрбір 
сөз ерекше есепте деуге болады. Орнын таппаған бірде-бір сөз 

2 Бұл да сонда, 83-бет.
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жоқ. Жазушының өзі: «Сөздік жағынан менің романдарымның 
Абай өмір сүрген тарихи дәуірге сәйкес ерекшеліктері мол», 
– деп айтқанындай, мұндағы әрбір ерекше сөз – әдейі таңдап 
алынған, әдейі сол жерде (сол контексте) тұруға тиісті сөздер. 
Олардың ішінде мағынасы күңгірт тартқан көне сөздер де, 
шанда бір қолданар сирек сөздер де, семантикасы ауысып 
құбылған тұлғалар да, жергілікті сөздер де, жазушы өзі жасаған 
неологизмдер де бар. Бұлар жөнінде әрі қарайғы тақырыптарда 
ішінара сөз болады.

М.Әуезовтің тілін таныту барысында, ең алдымен, жазушы- 
ның әдеби тіл, көркем әдебиет тілі, жеке қаламгерлердің сөз 
қолданысы туралы айтқан өз пікірлеріне назар аудару қажет. 
Өйткені М.Әуезов – тек көркем сөздің зергері ғана емес, сол 
асыл бұйымды жасаудың жолдары мен әдістерін көрсетуші, 
бағытына жөн сілтеуші екенін білеміз. Өзінің «Қазақтың әдеби 
тілі туралы» деген бағдарламалық мақаласында жазушы: 
«Ал бізде әдебиет шығармаларының тілін сөз ету ғылымдық 
дәрежеге жетпей келеді... Тіл мамандарының көбі де қазақтың 
әдеби тілінің совет жазушылары еңбегіндегі жаңа үлгідегі 
сөйлем құрудағы ізденулерін, жаңалықтарын, табыстар мен 
олқылықтарын зерттеу проблемасы етіп қамти алмай келеді», 
– деген болатын. Әрине, бұл – осыдан 45-46 жыл бұрын 
айтылған сын пікір. Және өз сөзімен айтсақ, жазушылар мен 
әдебиетшілердің «егіз-қатар серігі, еңбектес сыңарлары» – тіл 
мамандарына айтылған әділ, дұрыс сын. Әрине, өз тұсында 
шындыққа сайған бұл тұжырымды күні бүгін тұп-тура 
қайталауға болмас. Өйткені бұл сын айтылғаннан бергі 40-50 
жыл ішінде қазақ көркем әдебиетінің, оның ішінде, әсіресе 
поэзиясының тілі әр қырынан, әр тұрғыдан едеуір зерттелді, 
олар жеке-жеке монография, ғылыми дәрежедегі мақалалар бо-
лып жарық көрді. Бір ғана М.Әуезов тіліне қатысты бірнеше 
дис сертация қорғалды. Дегенмен осылардың баршасы қазақ 
көркем сөзін, оның ішінде ұлы суреткер – М.Әуезов тілін 
зерттеуді жан-жақты, толық, әрі мінсіз, ақаусыз дегізе алмай-
ды.

Ең алдымен, бұл ізденістердің дені шығарма тілінің көр- 
кемдігін зерттеуге арналмаған. Жазушының тілдегі даралық 
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стилі, автор образы дегендер ашылмай келеді, яғни көркем 
әдебиет тілі лингвистикалық стилистика тұрғысынан зерт-
телмей отыр. Ертелі-кеш М.Әуезов есімі аталған жерде «бұл 
жазушының тілі ғаламат көркем, құдіреттей сиқырлы» немесе 
«Әуезов қазақ сөзін әсемдік дүниесіне жаратудың не бір асқан 
шебері болды» деген жалпы айтылған тұжырыммен шектеліп 
келеміз. Жазушыларымыз да осыны айтады, тіл мамандары да 
мақала, еңбектерін осылай бастайды. Әрине, бұл баға – дұрыс, 
өте дұрыс, бірақ ол – интуитивті түрде сезініп қана айтылған 
байлам. Әйтпесе ұлы суреткер қаламынан туған көркем 
дүниелердің тілі қай ретте қалайша көркем? Сол көркемдікті 
жасауда жазушы қандай амал-тәсілдерге барды? Тілдік тұлға-
тәсілдерді көріктеуіш-бейнелеуіш қызметке қалай жұмсады? 
Олардың жалпы ұлттық әдеби тіл заңдылықтарымен (нормала-
рымен) іліктестігі қандай? Олар нақты қолданбай, айтылмай, 
көрсетілмей келеді. Жалпы байлам бар, бірақ ол таратылып, 
дәлелденуден әлі алыс. Қысқасы, Әуезовтей (немесе өзге бір 
жазушыдай) сөз зергерінің көркемдік-эстетикалық дүниесін 
тіл тұрғысынан таныту қажеттігі даусыз. Бұл тұста тек қана тіл 
мамандарын жазғыруға болмас. Өйткені «лингвистикалық сти-
листика» деп аталатын ғылым саласы бізде, қазақ ғылымында, 
әлі жок. Егер лингвистердің бірен-сараны жеке бір жазушының 
тілін жеке бір қырларынан азды-көпті зерттеп келе жатса, ол – 
өз қалаулары, өз түсінігі, өз ынтасымен жүргізіліп келе жаткан 
шаруа. Республикамыздың Ғылым академиясының Тіл білімі 
институтында не Әдебиет пен өнер институтында көркем 
әдебиет тілін зерттейтін бөлім жоқ, ғылымның бұл саласының 
тіпті шағын жеке тақырыптары институттардың жұмыс жоспа-
рына еніп көрген емес. Бұл проблеманың қазақ топырағына 
келгенде не объектілері, не зерттеу әдістері түгел айқындалған 
жоқ, осы салада жұмыс істейтін кадрлар дайындауды мақсат- 
ты түрде ойластырып та жатқан жоқпыз. Қысқасы, қазақ фи-
лологиясында жа зушы тілін зерттеу – жүйелі түрде нақты  
ғылым тармағы ретінде әлі күнге дейін өз дәрежесінде қолға 
алынбаған, назар аударылмаған сала. Бұл жоқтық, бұл кемші- 
лік, оны қолға алатын уакыттың жеткендігі ұлы жазушымыз- 
дың 100 жылдық мерекесін атап отырған бүгінгі күнде, осын-
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дай тұста барды көрсетіп, жоқты іздеп жатқан кезімізде көзге 
айқын түсіп отыр. Бүкіл тіршілік-қарекетімізді ғылым орын-
дарында да қайта қарастырып, қайта қарап жат қан кезімізде 
айтылған пікір еске алынар деп ойлаймыз.

Сөйтіп, М.Әуезов тілін танып-танытуда алдымызда қандай 
шаруалар бар, қандай міндеттер тұр дегенге кел сек, шамамен 
(әрине, толық, түгел емес), мыналарды айтар едік.

Ең алдымен, жоғарыда көрсетілгендей, М.Әуезовтің 
бүкіл көркем туындыларының (тек қана эпопеясы емес) тілін 
кеңінен зерттеуді бастау. Оны жүйелі, белгілі бағдарламамен 
ұжымдасып (өйткені бұл – бір-екі зерттеушінің 4-5 жылдық 
қана жұмысы емес) және кешенді (бұған тіл мамандарымен 
қатар әдебиеттанушылар да қатысулары тиіс) түрде жүргізу 
керек болады.

Екіншіден, М.Әуезовтің публицистикасы мен ғылыми 
еңбектерінің де тілі стильдік, лексикографиялық, лексиколо- 
гиялық зерттеулерді күтеді. Жазушының шеберлігі мен дара- 
лық стилі бұларда да айқын сезіледі. Әуезовтің Абай тура-
лы, «Манас» туралы, қазақ ертегілері, эпостары жайындағы 
ғылыми монографияларын көркем шығарма оқығандай, 
қызыға, сүйсініп оқимыз. Олар – әйтеуір әдеби тілде ғана емес, 
нағыз ғылыми стильде туған дүниелер, сөйте тұра өзге әде- 
биетші-ғалымдардың бірде-біреуінің монография-кітапта- 
рына тіл жағынан ұқсамайды. Сыры неде? Ұтықты жақтары 
қандай? Ал публицистикасының (очерктері, баяндамалары, 
сын мақалалары, ашық хаттары) тілі мен стилі ше? Сірә, әр 
жазушының әңгіме, по весть, романдарының тіліне, яғни ше-
берлігіне, даралығына келгенде бір-бірінен қалай ерекшелене- 
тін болса, пуб лицистика мен ғылыми шығармаларының, жа- 
зысқан әлеуметтік үні бар хаттарының тілдеріндегі сөз құдіре- 
ті өзгеше болатындығын көреміз. Бұл орайда да М.Әуезов 
мұрасы – мол зерттеу объектісі.

Үшіншіден, Мұхтар Әуезов әдебиетте атын ғана қалдыр- 
ған жоқ, із қалдырды, мектеп қалдырды. Ал тілде ше? Тілге кел- 
генде де, жазушылардың өз мойындауларына қарағанда, Әуе- 
зов жалғыз-дара қалмаған: Әуезовтен өзгелер, әсіресе кейінгі 
буын қалам иелері көп үйренген, үлкен әсер алған, зор ықпалын 
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сезінген. Осылайша, әрине, айту бар да, сол айтылғанды фак- 
тілермен дәлелдеу және болмаққа керек. Пәлен жазушының 
көркем тілінің қай тұстарында Әуезов қаламының әсері бар, 
ол әсерді шығармашылықпен игере алған ба, жоқ, құр сырт-
тай еліктеу ме? Тілге келгенде, «Әуезов мектебі» дегенді айта 
аламыз ба, айтсақ, сүйенетін тіректер, дәлелдейтін фактілер 
қандай – міне, осылар да зерттеуін күтетін мәселелер.

Төртінші, Әуезов тілінің сөздігін жасау. Бұл – әлдеқашан 
күн тәртібіне қойылған, мақұлданған шаруа. Дайындық шара-
лары едәуір жүріп қалған іс. Соның бірі – 1979 жылы «Ғылым» 
баспасынан жарық көрген «М.Әуезовтің «Абай жолы» 
романының жиілік сөздігі». Сөздікті фило логия ғылымының 
докторы, математика кафедрасының профессоры Қ.Бектаев- 
тың басшылығымен Ұлттық Ғылым академиясының А.Байтұр- 
сынұлы атындағы Тіл білімі институтының қызметкерлері 
жасаған. Бұл жұмыста жаңа әдіс – электронды-есептеу мәши- 
несі қолданылған. Сөздік – қазақ лексикографиясы тарихын- 
да жазушының жеке шығармасындағы сөздердің қолданылу 
жиілігін көрсететін тұңғыш еңбек, жалпы осы типтегі жұ- 
мыстардың тырнақалдысы. Мұнда эпопеяның төрт кітабында 
қолданылған сөздердің жиілігі (әр сөздің неше реттен кез- 
десетіндігі) алфавит тәртібімен тізіліп берілген. Мұндай 
сөздіктер белгілі бір шығарма тексінде жазушының қандай 
сөздерді қолданғанын ғана көрсетіп қоймайды, сонымен қатар 
осы сөздіктің мағлұматына қарап, бұл эпопея тілінде 16 мың 
983 сөз пайдаланылғанын, оның 8698-і – тек бір не екі рет қана 
келетіндері, яғни 50% құрайтындығы, ең жиі қолданылған сөз 
– де етістігі (9828 рет), төртінші орында – Абай жалқы есімі 
(6747 рет) т.т. екендігін біле аламыз. Қысқасы, мұндай жиілік 
сөздіктер шығарма тілін қай тұрғыдан болса да зерттеушілер 
үшін мол, дайын материалдар береді.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында Мұх- 
тар Әуезовтің тұтас тілінің түсіндірме сөздігін жасау жұмысы- 
на әзірлік жүргізіле бастаған-ды. Ол үшін алды мен жазушы- 
ның 20 томдық жинағы бойынша кездесетін сөздердің ЭЕМ 
арқылы алфавиттік сөздігі жасалды. Бұл материал бойынша 
қазіргі таңда «Алфавиттік-жиілік сөздік», «Жиілік сөздік», 
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«Кері алфавиттік сөздік» деп аталатын үш түрлі сөздік бір кітап 
болып жарық көрді. Сөйтіп, Әуезовтің ұлан-ғайыр мұрасының 
барлық сөз қазынасы алфавит ретімен жиілігі, қай кітапта, 
оның қай бетінде, ол беттің қай бөлігінде (әр бет бес бөлікке 
бөлініп көрсетіледі) екендігі туралы мәлімет қолымызға 
тиді. Сонымен қатар «Үлестірімді-алфавиттік жиілік сөздік» 
дегеннің материа лы да компьютерден шығып, дайын тұр. Бірақ  
көлемді материалды жарыққа шығаруға қаржы тапшылығы 
қолбайлау болып отыр.

Жоғарыда айттық, фразеологизм дүниесі – тілдің байлығын 
да, образдылықты да танытатын ерекше элементтер. Олар-
ды жазушы бүкіл шығармашылығында молынан пайдала-
нып отырған, жүздеген фраземаны өзі жасаған. Міне, осы-
ларды есепке алып, жиілік сөздік арқылы көрсету жұмысын 
да жүргізу қажет. Осы жұмыстардан кейін «Әуезов тілінің 
түсіндірме сөздігі» және «Әуезов тіліндегі фразеологизмдердің 
сөздігі» жасалмақшы. Бұл – әрине, өте күрделі, қиын, үлкен 
жұмыс. Бірақ болашақта істелуге тиісті шаруа.

Міне, заманымыздың ұлы жазушысы, дана ойшылы, ірі 
ғалымы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің қазақ әдеби тілі 
тарихындағы еңбегі мен орнына, қаламының тілдік-стильдік 
феноменіне байланысты айтылуға тиісті, айтыла беретін көп 
ойлар мен ұсыныстардың бір парасы ғана осындай.

Тілге қатысты М.Әуезов көрсетіп кеткен жұмыстар мен 
міңдеттердің, ақыл-кеңестердің, ұсыныс-тілектерінің, сын-
сынақтарының баршасына ден қойып, дұрыс ұғынып, солар 
бойынша да әрқилы жұмыс жасасақ, ұлы ұстаз алдындағы 
парызымызды өтей түсер едік дейміз. Енді әрі қарай ұсынып 
отырған кітабымыздың тақырып ыңғайына орай көрсетілген 
міндеттердің бірді-екісіне көңіл аудартамыз.
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Мұхтар Әуезов және көркем проза тілінің бастауы

Қазақ көркем прозасының қашан, қайда кімдерден бас- 
талғаны жөнінде әдебиеттанушылар тарапынан сөз болаты-
ны заңды. Соңғы кездердегі ізденістерге қарағанда, қазақтың 
профессионалдық прозасының қажетті компоненттері XX 
ғасырдың басында қалыптасып, орныға бастағанын, бұл кезеңде 
баспа ісі мен баспасөздің дамуы көркем прозаның да дүниеге 
еркін келе бастауына әсер етіп, қазақ оқырманының көркем 
қара сөзге көзі үйрене түскенін танып білеміз. Бұл істе әсіресе 
«Айқап» журналының өзі көрсеткендей, «қазақтарды қара 
сөзбен ойларын әдемілеп жеткізуге үйретуді мақсат қылып», 
тарихи рөл атқарғанын айта келіп, әдебиет тарихын зерттеуші 
ға лым 3.Бейсенғалиев журнал беттерінде жарияланған 
ондаған автордың шағын проза жанрындағы әңгімелерін 
атап көрсетеді. Олардың ішінде «Айқап» журналының әдеби 
хатшысы – Ә.Ғалымовтың «Бейшара қыз» деген әңгімесі 
(«Айқап», 1912, №11), Ж.Тілеулиннің «Мейірімді төре» (1913, 
№8), С.Торыайғыровтың «Ауырмай есімнен жаңылдым» (1913, 
№17), М.Сералиннің «Мұқат» (1913, №24), Б.Майлиннің 
«Болған іс» (1915, №10) тәрізді туындылары про фессионал 
көркем прозаның бірі аз, бірі көп бойына жинаған үлгілер 
екенін айтады3.

Әдебиет зерттеушісі, әрине, мұнда бұл әңгімелердің көркем 
шығарма ретіндегі сипатын, алған тақырыптары мен ұсынған 
идеяларын, шығармашылық шешімдерін талдайды, тиісті ба- 
ғаларын береді. Ал алғашқы прозалық үлгілердің көркем туын-
ды ретіндегі статусын анықтау үшін олардың тілдік-стильдік 
бітімін де талдап-танытуымыз керек. Бұл – негізінен, тіл ма- 
мандарының үлесіне тиетін шаруа екені мәлім. Сондықтан 
қазақ көркем прозасы тілінің диахрондық тарихын зерттеу – 
алдағы маңызы зор ғылыми жұмыстардың бірі болмаққа керек. 
Бұл ретте бұрын екі-үш шығарманы атаудан аса алмай келсек, 
енді әдебиетшілердің жаңа зерделі ізденістерінің арқасында 
қолымызға мол материал тиіп отыр.

3 Бейсенғалиев 3. XX ғасырдың басындағы қазақ прозасы. - Алматы, 1989.
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Сөйтіп, қазақтың ұлттық жазба тіліндегі көркем проза 
өткен ғасырдың соңғы ширегінен бастау алып, XX ғасырдың 
басында шағын әңгіме түрлерінде жандана түскенін, ал роман 
жанрының үстіміздегі ғасырдың 10-20-жылдарында дүниеге 
келгенін білеміз. Тайыр Жомартбаевтың 1912 жылы жарық 
көрген «Қыз көрелік», Спандияр Көбеевтің 1913 жылғы 
«Қалың мал», Сұлтанмахмұт Торыайғыровтың осы мезгілде 
шыққан «Қамар сұлу» шығармаларын қазақ романдарының 
жаңа көктей бастаған өркендері деп танып келеміз. Бұлардың 
да тілін әр қырынан, әсіресе тілдік-стильдік тұрғыдан зерделеу 
қажеттігі де даусыз.

Ал шағын әңгіме жанрының дүниеге келуін, сірә, Ыбырай 
«Хрестоматиясынан» бастауға болар. Тіліне келгенде, оқу 
құралы ретінде мектеп балаларына арналып жазылған, дәлірек 
айтсақ, түзілген «Киргизская хрестоматиядағы» Ыбырай әңгі- 
мелерінің тілдік-стильдік бітімі мен Б.Майлиннің 10-жылдар-
дан бастап көріне бастаған әңгімелерінің немесе 1921 жылдар-
дан бастап оқырман назарына ұсынылған М.Әуезовтің әңгі- 
ме-повестерінің, Ж.Аймауытов әңгімелерінің тілін, олардағы 
«сөз құдіретін» бір қатарда қарауға болмайтындығы да даусыз. 
Бұл «арақашықтық», әрине, олардың тілдерінің бір-бірінен 
«артық-кемдігінде» емес, сипатында.

Бұл кітапта біздің таңдаған тақырыбымыздың бірі – қазақ 
көркем прозасы тілінің басталған тұсы, алғашқы кезеңі, оның 
өзінде де М.Әуезовтің 20-жылдардағы әңгіме, повестерінің 
тілдік-стильдік кейбір сипаттары ғана. Сондықтан қазақ про-
засы тілін тарихи хронологиялық тәртіппен жүйелеп, сатылап, 
жан-жақты талдап, баяндау міндетін алдымызға қоймадық 
(ол – жеке-дара монографиялық ғылыми ізденістің тақырыбы 
екендігін дәлелдеп жатпалық).

Қазақтың көркем прозасының әдебиет жанры ретінде 
белгілі бір мерзімде, нақты бір авторлардың шығармаларынан 
басталатындығын айта отырып, оның «сүйегі» әріде жатқанын, 
яғни тұтқиылдан, «тақыр жерден» пайда болмағандығын да 
баса айту қажет. 

Қазақ прозасының көктей бастаған «қылтанақтарының» өзі  
көркем жазба үлгілерге тән қасиеттердің басты-бастыларын 
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бойына дарытқан деп тануға болады. Атап айтқанда, сөзді  
таңдап жұмсау, айтылмақ ойды баршаға түсінікті, әсерлі етіп 
жеткізу, бір нәрсені жай хабарлау емес, суреттеу, ол үшін көрік- 
теу тәсілдерін қолдану, синтаксистік нормаларды біршама дұ- 
рыс сақтау сияқты сипаттарды Ыбырай әңгімелерінен де, 
С.Көбеев повесінен де т.б. табуға болады. Мысалы, ЬІ.Алтын- 
сарин прозасының тілі шағын көркем әңгімелердің нағыз жаз-
ба үлгілерін танытады. Бұл жерде бір нәрсені қатты ескерту 
қажет: Ыбырайдың шағын әңгімелерінің көбі Паульсонның 
хрестоматиясынан алынғанымен, олар – орыс тілінің таза 
(тікелей) аудармасы емес, яғни әңгіме көркем аударманың тілі 
ту ралы болмасқа керек. Педагог-жазушы бұл еңбегін – хресто-
матиясын – әрі мектеп балаларының оқу кітабы, әрі «жалпы 
халықтың оқуына жарайтын кітап» болуын көздеп ұсынған. 
Демек, барлық әңгіменің авторы – Ыбырайдың өзі.

Жазба дүниенің бұл жанры талап ететін амал-тәсілдердің 
денін автор тұңғыш рет өзі ұсынған. Айталық, төл сөз бен ав-
тор сөзін қиюластыру, диалогтерді беру тәртібі сияқты амал-
дар дәл қазіргідей сындарлы болмағанмен, қабылдауға жеңіл, 
түсінікті, жатық түрде келеді. Мұнда, ең алдымен, синтаксис- 
тік құрылымдардың тілдің струк туралық тәртібіне де, көркем 
сөз нормасына да негізінен сай түсетіні байқалады: балаларға 
арналған әңгіме жанры болғанымен, текст тым келте жай 
сөйлемдерден гөрі, көбінесе басыңқы, бағыныңқылы құрмалас 
сөйлемдермен келеді: 

Сәтемір жеті жасар күнінде атасынан жетім қалыпты. 
Күндерде бір күн Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі там- 
ның түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жат-
са, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп 
барады да у орта шеніне барғанда, құлап түседі...

Тұңғыш дүние болғандықтан және негізі ауызша айтыла- 
тын әңгіме, аңыз, ертегі сияқты бұрыннан келе жатқан үлгі- 
лер болғандықтан, сөз жоқ, мұнда сол негізге тартқан тілдік-
стильдік белгілер де орын алған. Мысалы, төл сөзді автор 
сөзімен қиюластыруда деді, айтты сияқты дәнекер элемент- 
терді қабаттап (яғни төл сөздің алдында біреуін, соңынан 
екіншісін келтіріп) жұмсау едәуір орын алған. «Бір уыс мақта» 
әңгімесінде:



20

Әжесі айтты:
– Көрдің бе, балам, күн айналмай манағы айтқан сөздің 

келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас ба-
лапандарына мамық етеді, – деді.

Бұл тәртіп Ыбырай әңгімелері текстерінде жүйелі түрде 
едәуір мол кездеседі.

Төл сөз бен автор сөзін қиюластыратын элементтердің диа-
логте әрбір адамның сөзі сайын, реплика сайын келіп оты-
руы немесе төл сөздің екі жанынан алдында бір, соңында 
бір рет қайталануы, бізден бұрынғы зерттеушілердің айтуы-
на қарағанда, Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі төл сөзді 
түзілісте айтарлықтай орын алған. Ал оның өзі қазақтың 
фольклорлық прозасынан келе жатқан тәсіл екені де айтыла-
ды4.

Қазақтың тұңғыш жазба көркем прозасында төл сөзді 
құрылымның жетілген (қырланған, үнемделген) қазіргі 
түзілген үлгісі де аз кездеспейді. Мысалы, Ыбырай көптеген 
тұста репликаның бір жағында (көбінесе алдында) авторлық 
айтты сөзін келтірмейді:

Қасындағы бай:
 – Тақсыр, осыншама жұрттың үстінен қараған екенсіз, осы 

бір мұжыққа неге соншама бас ұрасыз? – деп айтты дейді.
Сонда әкім:
– Ешбір ілім-білім үйренбеген мұжық сонша иіліп, әдеп- 

тілігін көрсеткенде, мен онан әдепсіз болып қалайын ба? – 
дейді.

Бұл – қазақтың әңгіме жанрымен көрінген көркем про-
засы тілінің кейіпкер сөзі мен авторлық ремарканың кию-
ласуы әуел бастан дұрыс жүйемен келгенін танытады. Ал 
сөйлем мүшелерінің орын тәртібінде ауызша әңгімелеудің 
нормасын пайдаланған тұстары бар. Мыса лы, толықтауыш, 
пысықтауыштардың кейде тіпті бастауыштың баяндауыштан 
соң келуі кездеседі.

Су әдемі, айнадай таза су екен ішіндегі ойнаған балықтары 
көрініп жүретұғын (мұнда ішіндегі ойнаған балықтары көрініп 
жүретұғын деген үйірлі мүше өзі анықтайтын су сөзінің ал-
дында тұруы керек еді).

4 Кәрімов X. Қанатты тіл. - Алматы, 1995. - 18-21-беттер.
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Хрестоматияның автордың көзі тірісінде жарияланған нұс- 
қасында келді әуелі шабақ деп берілген сөйлем Алтын сарин 
мұрасының біздің дәуірімізде жарияланған тексінде әуелі 
шабақтар келді деп «түзетілген». Өткендегі шығармаларға 
(мейлі көркем әдебиет үлгісі болсын, мейлі публицистика, та-
рихи, көпшілікқолды, ғылыми жазбалар бол сын) бұлайша ре-
дакция жүргізудің мүлде зиянды, дұрыс емес екенін айтамыз. 
Әрине, ниет түзу: текст бүгінгі оқырманға түсінікті, жеңіл, 
жатық болғаны көзделген, бірақ түзету – тарихқа қиянат болып 
шығады. Әсіресе шығарма тілін зерттеуге келгенде, сөйлемдегі 
сөздердің тәртібі түгіл, жеке бір сөздің, тіпті бірер әріптің 
(әріптердің) өзгеруі – мүлде басқаша мағлұмат береді. Айталық, 
Ахмет Байтұрсынов осы күні дәреже деп айтатын (жаза-
тын) сөзімізді даража деп, әріп сөзін қарып деп, сурет сөзін 
сүгірет деп қолданған. Оның мұрасын қазіргі оқырмандарға 
ұсынғанда, осылайша өзгертпей жазу қажет. Бұл – белгілі бір 
кезеңдегі лексикалық норманы көрсетеді, тіліміздің сөздік 
қазынасының нормалану процесін тануға жәрдемдеседі.

Әрине, Ыбырай әңгімелерін бастан-аяқ редакцияланған 
деуге болмайды. Негізінен автордың стилі сақталған. Әсіресе 
құрмалас сөйлемдердің, төл сөзді құрылымдардың деп-ке 
аяқталуы жиі кездеседі.

Естуі бар еді от жағып отырса, қасқыр келмейді деп... Үсен 
Асанды оята бастады: «Жүрер уақыт болды» деп...

Бұл тәртіп Абайдың «Қара сөзіне» де, өткен ғасырдағы 
қазақ газеттері тіліне де, тіпті 1930 жылдарға дейінгі қазақ жаз-
ба дүниелерінің бәріне тән деуге болады. Деп-ке аяқталатын 
сөйлем тәртібі – әріден, ауызша айтылатын ертегі, аңыздар 
тілінен келе жатқан әдіс. Мұны біз бұрынырақ жазылған 
зерттеулерімізде қазақ тілінің, оның жазба түрінің белгілі 
кезеңдегі синтаксистік нормасы деп таныған болатынбыз.

Ы.Алтынсарин ұсынған алғашқы көркем проза үлгісінің 
тілі лексикалық норма жағынан да сын көтерерлік. Рәуішті 
(«секілді, сияқты, тәрізді» деген мағынадағы), тересі (төңі- 
регі) тәрізді бірді-екілі жергілікті (не көне) сөз болмаса, 
әңгіме, ертегілер текстері қазақ жерінің қай түкпіріне де та-
ныс, жалпыхалықтық тілде ұсынылған. Бұл да – қазақ әдеби 
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тілінің лексикалық нормасы алғашқы прозаның өзінде-ақ 
диалектіліктен жоғары (орысша ғылыми әдебиетте «наддиа-
лектная форма» дегендей) тұрған сипатта келгенін аңғартады.

Хрестоматия материалдары алдымен дидактикалық мақсат- 
ты көздеп, баяндау стилімен ұсынылғандықтан, бұларда көр- 
кем сөз стиліне тән көріктеу элементтері шоғырланып көзге 
ұрып тұрмайды.

Қазақтың жазба көркем прозасы, жазба поэзиясы сияқты, 
о бастан халықтық тілді негіз еткен, яғни орта ғасырлардан 
келе жатқан ортаазиялық (шағатайлық) жазба дәстүрді емес, 
ақындар мен жыраулар, шешендер мен билер, жыршылар 
мен ертегішілер белгілі бір қалыпқа түсіріп, қолданып келген 
жалпыхалықтық тіл нормаларына иек артқан деп ашық айтуға 
болады. Әйтпесе түркі халықтарының мәдени дүниесінде 
күні кешеге дейін прозаның қай жанрының да (көркем 
әдебиет, публицистика, ресми қағаздар, хат-хабарлар т.т.) тілі 
– ортаазиялық түркілік жазба дәстүрді пайдаланып келген 
болатын5. Осы дәстүрдің толық таза түрі болмағанмен, жеке 
элементтерін араластыру қазақтың алғашқы публицистикалық 
және эпистолярлық стильдерінде орын алғаны айтылып, 
көрсетіліп жүр6. Ал қазақ қоғамындағы ресми құжаттар ресми 
қатынастарға қызмет ететін кеңсе-іс қағаздары көбінесе шаға- 
тай тілі деп аталған ортаазиялық түркі жазба әдеби дәстүрін 
толық қолданып келгені де тиісті зерттеулерде көрсетіледі7.

Осы кеңінен жайылған санғасырлық күшті дәстүрден 
қазақтың көркем прозасының жазба түрі бірден бас тартқаны 
байқалады. Бұған, біздіңше, бірнеше фактор себеп болған 
сияқты. Алдымен, қазақ халқының рухани-мәдени дүниесінде 
халықтық тілдің өлең емес, қара сөз түрінде жұмсалатын 
салаларының (үлгілерінің) жақсы дамып, қоғам өмірінде 
кеңінен жұмсалып келгендігі арқау-тірек болған. Бұлардың 
ішінде ел басыларының, билердің, ауыл ақсақалдарының 
«шешендік сөздер» деп аталған сөз айту үрдісі, тыңдаушыны 
ұйыта айтылатын аңыз-әңгімелер, қызықтырып әкететін 
ертегілер, атадан балаға жеткізіп отыратын әулет шежіресі 

5 Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. - Алматы, 1993.
6 Әбілқасымов Б. XIX ғасырдың II жартысындағы қазақ әдеби тілі. - Алматы, 1982.
7 Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы. - Алматы, 1996.
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сияқты қара сөзбен келетін дүниелерді көркем прозаның 
негізі ғана емес, түпкі үлгілері деп танимыз. Бұлардың қазақ 
жұртының күнделікті және әлеуметтік өмірінде әсері (қызметі) 
күшті болған. Бұл үлгі көркем прозаның, оның авторлы жаз-
ба түрлерінің дүниеге келуінде үлкен рөл атқарған, әлеуметтік 
үн алған тартыс-айтыс туғызбай-ақ әрі қарай жалғасқан. 
Екіншіден, қазақтың көркем прозасының жоғары сападағы 
жазба түрін тудырушылар Ыбырай Алтынсариннен бастап, 
алғашқы роман авторларының Бейімбет, Мұхтар, Жүсіпбек 
сияқты үстіміздегі ғасырдың 10-20-жылдарында еңбектенген 
жазушылардың барлығы да – білім-ғылыммен орыс тілінде 
сусындағандар.

Демек, олардың жазушы ретінде қалыптасуына, ізденіс- 
теріне орыс көркем әдебиетінің, әсіресе прозалық дүниелердің 
ықпалы күшті болған. Бұл ықпал тек әңгіме, повесть, роман- 
дардың структуралық (құрылымдық) бітімдерін дұрыс 
құрастыру, фабуласы, яғни шығарманың кейіпкерлері мен 
окиғасын таңдайтын сюжеттік негізі, баяндау мәнері, үні де-
ген сияқты таза әдеби (шығармалық) талаптарда ғана емес, 
тілінің шығарма түріне (жанрына) сай, оқырманға түсінікті 
және әсерлі болуы, жергілікті немесе ауызекі сөйлеу тілі 
элементтерінен жоғары тұруы тәрізді талаптарға келгенде де 
мықтап ізін салған.

Алғашқы көркем проза тілі жайындағы бұл шолуды әрі қыс- 
қа қайырып, әрі тек бірер қаламгердің шығармашылығынан  
ғана мысалдар келтіріп отырғанымыз – негізгі зерттеу объекті- 
мізге баратын «жалғыз аяқ көпір» салғанымыз. Бұл – қазақ 
проза тілінің қалыптасу жене даму тарихын хронологиялық 
тәртіпті сақтап функционалдық стильдерге ажыратып алып, өз 
алдына жеке зерттейтін үлкен тақырып.

Ал негізгі сөзіміздің арқауы – Мұхтар Әуезовтің 20-30-жыл- 
дардағы әңгіме, повестерінің тілі, яғни бұлардағы жазушы- 
ның сөз таңдауы, сөз қолданысы, сөз әрлеуі сияқты шебер- 
лік сәттері болса, екінші арқауы – көркем прозадағы автор 
тілі мен кейіпкер тілі, төл сөз бен авторлық ремарканың 
ұштасуы (қиюласуы), сөз тіркестіру, сөйлем құрастыру,  
абзац, периодтәрізді синтаксистік құрылым ерекшеліктерін 
сөз ету болмақ.
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Сөз таңдауы дегенде өз баяндауына (автор тіліне), сондай-
ақ кейіпкер тіліне қажет лексика топтарын д ұ р ы с , орынды, 
шебер қолдануына назар аударылады. Бұл ретте жазушының 
этнографизмдерді, тұрмыстық сездерді, жергілікті немесе 
кәсіби сездерді, көне және сирек жұмсалатын сөздерді алғашқы 
проза жанрында қалайша таңдағаны, жұмсағаны айтылмақ.

Сөз қолданысы деген мәселе – көркем шығарма тілін 
танытудың ең бір өзекті тұсы, мұнда стильдік-шеберлік жайт-
тары сөз болмақ (мысалы, сөздердің бір тақырыптылығы, 
модальдық бояуларының біркелкілігі, бір сөздің қайта- 
лануы, белгілі бір тұлғалардың жиі (актив), не сирек (пассив) 
қолданылуы, синонимдердің қолданысы дегендерге барып 
тіреледі).

Ал сөз әрлеу дегенде жазушының көріктеу құралдарын 
жұмсауы,яғни поэтикалық-көркем тілі сөз болмақ.

Бұлардың барлығы тіркеу (регистрация), түгендеу (фик-
сация) мақсатымен емес, көркем әдебиет стилінің алғашқы 
прозалық үлгілеріндегі сипатты белгілерінің көрінісі тұрғы- 
сынан зерделенбек.

Жазушының сөз таңдауын немесе жазушы әңгімелерінің 
лексика-фразеологиялық бітімін талдағанда, алдымен, су- 
реткер шеберлігіне, даралық (өзіндік) мәнеріне тән сипаттар- 
ға назар аударылады. Жазушы табиғат суретін беруде (М.Әуе- 
зовтің 20-жылдардағы әңгімелерінің дені жаз, қыс, көктем, күз, 
ертеңгілік, кешкілік кездеріндегі табиғатты әсем суреттеуден 
басталады), кейіпкерлер портретін көрсетуде, оқиға барысын 
баяндауда, қысқасы, осылардың баршасы үшін қазақ тілінің 
сөздік қоймасын кеңінен ақтарады. Кез келген қазақтың аузы-
на түсе бермейтін сөздерді түсінікті етіп (контекст арқылы), 
орнымен жұмсайды. Мысалы, қадаулы қоналқылық... бие 
байлау науқаны... тау ішінің ықтыртыны жоқ, ысқаяқ... қа- 
лың қарағайды құндыздап жүру... Көксеректің сайды жал-
былап қашуы... тәрізді сөздерді жазушы қолдан жасамаған, 
олар тіліміздің мол сөздік қазынасының «бұйымдары» екені 
даусыз, соларды 20-дан жаңа асқан жас жазушы жалықпай 
ізденіп, таңдап, талғап жұмсаған. «Қолдан жасаған» демекші, 
көркем сөз шебері суреттеп отырған құбылысты, оқиғаны, 
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адамдарды дәл атау үшін кей-кейде өзі де «сөз жасампаз»  
болып кетуі мүмкін. Мысалы, қазақ бұрын қолдан отырғызыл- 
ған қалалық бақ (парк) дегендерді білмеген, сондықтан сол 
бақта жүретіндердің орныққан атаулары да жоқ. Мұхаң 
бұларды «Кінәмшіл, бойжеткен» әңгімесінде сейілшілер деп 
атайды.

Сол сияқты жазылғанның үстіне өз пікірін білдіре салатын 
қысқаша жазудың (орысша приписка) да қазақша бұрын ар-
найы аталуы болмаған, осыны Мұхаң түртінді (түрте салған, 
жаза салған) деп береді: 

[Мейірхан] Жұмағұлдың кішкене хатының (бұл да за писка 
дегеннің баламасы ретінде әр тұста әртүрлі аталып келген 
варианттардың бірі) үстіне «Бармаймын, тойың құрысын!» деп 
қысқа түртіндісін қондыра салып, отырып қалды («Оқыған 
азамат»).

Өзі жасамағанмен, қыдырмашы («ауыл-ауылдардан кел-
ген бөтен қыдырмашылар жоқ» – «Оқыған азамат»), соғымшы 
сияқты сөздер де жаңадай сезіледі.

Осы жерде бір нәрсені ескертуге болады. Ол – қай жазушы- 
ның болмасын, көркем шығармаларында жасанды сөздерді 
кемде-кем ұсынатындығы. Мұның, сірә, бірнеше себебі болу 
керек. Алдымен, зәрулік (ғылыми терминдер жасаудағы 
сияқты) онша зор болмайды, екіншіден, жаңа ұғымды, соны 
танымдарды көркем шығармада бір сөзбен атамай-ақ, сурет-
теп (аналитикалық тәсілмен) беруге бо лады, суреттеме атау 
әрі түсінікті, әрі әсерлі, бояулы бо лып шығады. Үшіншіден, 
жаңа тұлға өзінің бейтаныстығымен, жасандылығымен көркем 
тігіске жатық түспей, шырық бұзып тұруы мүмкін. Сондықтан 
жазушының қай-қайсысында да өзі жасаған жаңа сөздер 
жүздеп емес, бес-ондап қана саналады. Ал Мұхтар Әуезовтей 
сөз қазынасын түгел игерген, әрбір сөзге ерекше мән бере 
білген, әр нәрсені атауға, суреттеуге, баяндауға келгенде, тілді 
икемдей алған қас шебер жасандылыққа көп бармаған.

Тілді икемдей білу дегенде (бұл да – «сөз таңдау»-дың бір 
амалы) М.Әуезов әңгімелерінде көзге түсетін даралық (ин- 
дивидуалдық) мәнердің бірі – мағыналас (синоним), кейде 
тіпті тақырыптас сөздерді қосарлап келтіру. Мыса лы: 20-жыл- 
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дардағы әңгіме-повестер тілінен әбігер-машақат, ауыл-ау- 
дан, саяқ-сандырақ, жұт-жалаң, тыным-тыныштық, күлі- 
сіп-сыңқылдасып сияқты сөз жұптарын кездестіреміз. Бұл  
тәсіл сөз экспрессиясын күшейте түсу үшін де, жинақтап атау 
үшін де, қысқасы, көркемдік үшін ұтымды келеді. Жазушы  
осыны жақсы сезген. Бұл амалды Мұхаң кейінгі көркем ту-
ындыларында да, «Абай жолы» эпопеясында да, тіпті пу-
блицистикасында да молынан қолданған. Мәндес сөздерді, 
синонимдерді қосарлап жұмсауға Ғабит Мүсірепов те еркін 
барғанын, қазақ әдеби тілінде мұның көріктеу амалының біріне 
айналғанын айтуға бо лады. Ал бастауын, сірә, 20-жылдардағы 
көркем прозадан алғандығы байқалады.

«Сөз таңдаудың» үлкен саласына өмір шындығын, атап 
айтқанда, қазақ халқының ұлттық болмысын шынайы көр- 
сетуде этнографизмдер деп аталатын ұлттық әдет-ғұрып,  
салт- дәстүрге қатысты сөздер мен тіркестерді дұрыс танып, 
дәл тауып қолдану жатады. Білім-таным үшін де, тіл ғылымы 
үшін де мұның маңызы зор екендігін осы тақырыптың ар-
найы кеңінен зерттелгендігі дәлелдейді. Бұл жерде біз Ербол 
Жанпейісовтің монографиялық еңбектерін атаймыз8.

Бұл еңбектерде зерттеуші негізінен М.Әуезовтің «Абай 
жолы» эпопеясы тілінде орын алған этнографиялық іздерді, 
көне сөздер мен бұл күнде сирек қолданылатын сөздерді 
(алғашқы кітапта сондай-ақ шығыс тілдері мен орыс тілі 
сөздерін) талдап, олардың беретін мағынасын, шыққан түп-
төркінін көрсетеді. Бұл лексикалық, этимологиялық ізденістер 
көп мәлімет береді. Жазушының сөз қазынасын игеруге 
көмектеседі, сөзқолданыстағы шеберлігін тануға септігін 
тигізеді, сөз таңдау принциптерін айқындауға жол ашады.

Ал этнографизмдерді іздеп, таңдап, талғап жұмсауды 
М.Әуезов «Абай жолынан» да бұрын бастаған. Жазушы «Абай 
жайын зерттеушілерге» деген 1940 жылы (яғни әлі «Абай 
жолы» эпопеясы толық дүниеге келмеген кездің өзінде) жазған 
мақаласында: «Белгілі бір заманды дұрыс әңгімелеу үшін 
зерттеушілерге (біздіңше, жазушыларға да) өзгеше бағалы, 

8 Жанпейісов Е. М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының тілі (тарихи-
этимологиялық байқаулар). - Алматы: Ғылым, 1976; Этнокультурная лексика ка-
захского языка (по материалам произведений М. Ауэзова). - Алматы: Наука, 1989.
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өзі соны және үлкен ғылымдық, тарихтық қасиеті зор бір алу-
ан істер бар», – дегенінде, сол істердің бірі етіп этнографияға 
қатысты салт-дәстүр, ырым-рәсім атауларынан бастап, «ер-
тұрман, қару-сайман, жылқының таңбасы, қойдың ені, үй 
ішінің ою-кестесі» атауларын білу қажеттігін ескертеді, осы-
ларды дұрыс құрастырсақ, заман ды, айталық, Абай заманын, 
«көп сынық айнаны жамап барып танығандай, дұрысырақ та-
ныр ек», – дейді. Осы айтқанын жазушылық «бісмілләсінен»  
бастап ұстанған. 20-жылдардағы әңгімелерінде құдалық сөй- 
лесу (құда түсу), бас сүйіскен тәтті құда болу (әлде түйіскен 
бе?), қарғыбау беру, қара шаңырақтың құруы, өлген адамның 
орнын сақтау, өлгеннің аруағы ырза болу, мойнына бұршағын 
салу, ақсарбас айту, ішінен шүкірана қылу, сүйек жаңғырту 
деген тәрізді этнографизмерді (сөздер мен тіркестерді) таңдап-
тауып орнымен әдемі жұмсаған. Өйткені бұл әңгімелердің 
көбінде қазақ қауымының бұрынырақ өткен кезеңдері 
суреттеледі.

Этнографиялық жеке зат, құбылыс, іс-әрекет, сын-сипат 
атауларын беруде жас жазушы Мұхтар Әуезов өте ұқыптылық- 
пен ізденімпаздық танытқан және мұны көркем шығарма 
шарттарының бірі деп ұққан. М.Әуезов қолданған этногра- 
физмдердің термин деп тапқандарының едәуір мол тізімі 
Е.Жанпейісовтің «Этнокультурная лексика ка захского языка» 
(1989) деген кітабында «Қосымша (при ложение)» деп берілген. 
Әрине, бұлардың барлығын зерттеушінің түгел түсіндіріп, 
мағынасын ашып, түптөркінін көрсетуі мүмкін емес болғаны 
аян. Оның үстіне бұл еңбектерде Е.Жанпейісов этнография- 
лық атаулардың көркемдік-стильдік қызметін көрсетуді 
міндетіне алмаған. Сондықтан талдауға ілікпегендерін теріп 
алып, лексикалық-этимологиялық ізденістерді жалғастыру –  
ғылым үшін де, таным үшін де қажет қарекет болмақ. 
Әсіресе «Рухани мәдениет терминдері», «Халық медицинасы 
терминдері», «Халықтың метрология терминдері», «Туыстық 
терминдері» деп көрсетілген көбінесе жеке сөз емес, сөз 
тіркесі болып келетін атаулардың (мүмкін, барлығын «термин» 
деуге де болмас) мән-мағынасын, түп-төркінін, жұмсалатын 
орындарын, сол шығармадағы стильдік қызметін көрсету – 



28

ізденістің үлкен бір тармағы болмақ. Соңғы міндеттің де мәні 
зор, өйткені этнографизмдер көркем шығармада об раз үшін де 
жиі жұмсалатыны белгілі.

Сөзқолданыс – жазушы шеберлігінің айнасы. Бұл орай-
да әңгіме желісі болатын шеберлік тұстары әр алуан болып 
келеді. Солардың бірі – шығармада айтылмақ оқиғаның сырын 
тұспалдап ашатын сөздерді қолдану. Мысалы, «Қорғансыздың 
күні» әңгімесінде трагедиялық оқиғаға себепкер болатын 
Ж-ның болысы – Ақан мырза мен оның атшабары – Қалтай 
жолаушылап келе жатқан жыл мезгілін, күн райын суреттеу 
үстінде жазушы қызыл (қып-қызыл, қызғылт) деген сын есімді 
бір абзацта сөйлем сайын келтіреді.

Январь айының аяқ кезі. Күн батуға тақап қалған мезгіл. 
Күнбатыс батуға айналған күннің қызғылт сәулесімен нұр- 
ланып, қызыл торғынның түсіндей болып тұр. Күнге жақын 
тұрған ұзынша жұқалаң бұлттардың түсі қалың өртке қыз- 
ған темірдей қып-қызыл. Төбеге жақын тұрған алысырақ 
бұлттардың бір-бір жағы ғана жұқалаң қызылға боялған асыл 
нұрдың буын ғана жалатқандай. Қызғылт сәулесін дүниеге 
жайып тұрған күн шарасымен тұтас көрініп тұр. Аспан ашық. 
Берірек тұрған аз ғана ала шұбар бұлттар кең жаһанның жүзіне 
перде болған жоқ. Күні бойы тыныш болған жел Күшікбай- 
дың бауырында ғана ызғырықтап, жаңадан жауған көбік қарды 
жаяу борасындатып тұр. Күннің қызыл сәулесі даланы да, тау-
ды да өз өңіне кіргізген. Күнбатыс жақтан бораған ұсақ қар да 
күн астынан қызғылттанып көрінеді (1-том, 1967, 31-32-бет-
тер).

Міне, күннің сәулесі де қызғылт, күнбатыс жақ ұқсаған 
торғын да қызыл, бұлттар да қып-қызыл, нұр да қызылға 
боялған, ұсақ қар да қызғылттанып көрінеді. Әдетте қызыл сөзі 
не шат-шадыман, салтанатты күйдің символы, не қан құшқан 
трагедияның жаршысы болып қолданылады. Бұл қарама-
қарсы мәнділік көркем шығармада стильдік қызмет атқарады. 
М.Әуезов қызыл деген сөзді аталған әңгімеде баяндалатын 
трагедияның увертюрасы (құлақкүйі) етіп ұсынған. Ғазизадай 
13 жасар қыз бала қызыл гүл болса, ол – уыз жастықтың, 
пәктіктің символы, ал үзіндідегі қызыл-дар қатыгездікті көздеп 
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тұр. Бұл қызыл-ға ала шұбар бұлттар перде бола алмайды, яғни 
Ақан мырза «тыста болған әңгіменің немен тынарын білмей, 
біресе күдіктеніп қорқып, біресе азын-аулақ өкінгендей болып, 
тынышсызданып, қорғалақтап» жатады. Демек, қызыл-ға пер-
де бола алмай қалған ала шұбар деген түс те – символ, ол – 
«азын-аулақ өкініштің» символы.

Жазушы бұл тәсілді «Қаралы сұлу» повесінде де пай- 
даланған. Шығарманың атының өзі қара түбірлі сөзбен кел-
ген, тіпті бас кейіпкердің есімі Қарагөзде де қара сөзі бар. 
Осы түс атауы және онымен түбірлес қараңғы, қараңғылық 
сөздері шығарманың өн бойында әр алуан затты, сәтті суреттеп 
қайталап келіп отырады...

Қаралы күй Қарагөз өмірінің қалпы болған... Қарагөздің 
қаралы жаулығы салынып, қызулы базар есігін жапқанына 
алты жыл болды... Қарагөзді қаралы қылып, каңғыртып кет-
кен... Күздің айсыз қараңғы түнінде түн қатып жүрген жолау-
шы ұзақ қараңғылыққа қалай мойындап бағынса...

Мұнда қара сөзі қара бұлт деген тіркесте келіп, «траге дия» 
деген ауыспалы мағынада жұмсалады. Мұнда күн де, түн де 
қаралы: қаралы күндер, қаралы түн.

Сондай-ақ қаралы тор, қара жылан, дегенде де қара сөзі 
образ үшін келіп, бірі кейіпкердің күйі, екіншісі бойын биле-
ген нәпсі сезімін атайды: қаралы тор тұтқыны... қара жылан 
(Қарагөз бұл сезіміне осындай ат қойған) дүние қарауытып, 
айналып бара жатқандай болды. Жар құшағын аңсаған жас 
әйелдің сезімін де автор қараңғылық деп бейнелеп атайды:

Төсекке жатысымен, қараңғылық қайта айналды. Құмар- 
лықтың өзі жай сезілмейді, қарауытып шығып, жүз толқытады.

Бұл повесте қара сөзін «ойната» түсу үшін жазушы оның 
фонына көк (көк шалғын, ашық көк аспан), ақ (ақ денесі) 
сияқты түс атауларын да келтіреді.

Бір шығарма тексінде немесе оның период (абзац) сияқты 
бөліктерінде тақырыптас, мағыналас, модальдық реңктес сөз- 
дерді қолдану – көркем әдебиет тілінің бір белгісі. Сондықтан 
«Қаралы сұлудың» өн бойында қаралы күйге үндес сөздердің 
келуі орынды әрі әсерлі.
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Қара жел үзілмей соққан күздің суық күніндей қуарған, 
жүдеу жылдар... Маңайын тұлдыр, құлазыған жалғыздық... 
қайғылы сұлу... қайғылы түйін, қаралы күңгірт көңіл...

Мұндағы суық, қуарған, жүдеу, тұлдыр, құлазыған, 
қайғылы, күңгірт сияқты сын есімдер де повесть оқиғасын 
суреттеп тұрған қара, қаралы, қараңғылық сөздерінің жалпы 
модальдық бояуына үндеседі.

Жазушы «Қорғансыздың күнінде» де қара сөзін (және одан 
туындаған сөздерді) бір абзацта шоғырлап келтіріп, оларға 
стильдік жүк артады.

Үйдің іші қараңғы. Бұрыш-бұрышында аяздаған қар, 
қабырғасы қара балшықпен сыланған кір. Төбесіне жапқан 
сырғауыл қарайған, түгел ыстан қап-қара...

Мұнда да қара сын есімі – азаматы өлген, кедей үй ішінің 
мекенжайының сыртқы картинасын ғана емес, аса жүдеу 
тұрмыс ахуалын, тіпті қорғансыздық күйін танытатын қосымша 
нышан.

Әрине, бұл амал өте сирек ұшырасады, ол кез келген сәт- 
те жұмсала бермейді. Бұған оқиғаның немесе шығармада су- 
реттелетін жеке бір ситуацияның оқырман сезіміне қатты 
әсер ететін, сол оқиғаның бір бояуына (тонына) жа зушы ерек-
ше екпін түсіре көрсеткісі келген мақсаты себепкер болады. 
Мұндайда көбінесе ақ, қара, сары, көк, сұр сияқты түс атаула-
рына немесе кейбір сын есімдерге, кейде үстеулерге стильдік 
жүк артылады.

Сөзқолданыста, сондай-ақ сөз таңдауда (бұл екі талап 
көбінесе қосылып та кетеді, өйткені жазушы таңдап алғаннан 
кейін, оны қолданады немесе, керісінше, белгілі бір мақсатта 
қолдану үшін сөзді таңдайды) айрықша әңгіме ететін тұс – 
синонимдердің көрінісі.

Синоним дегендер – тек мағыналас (мәндес) келген сөз 
қатарлары ретінде лексикалық категория ғана емес, қолданыста, 
әсіресе көркем сөзде ең қуатты, икемді, актив стильдік құрал. 
Синонимдерді көріктеуіш қызметте жұмсау, әсіресе поэзия-
да кең орын алады. Жұмсалу тәсілдері, орындары сан алуан: 
синонимдік қатардан сол орында (сөйлемде, абзацта, шумақта 
т.т.) айтылмақ ойға (идеяға) ұтымды келетін варианты алына- 
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ды, ол ұтымдылық сөздің модальдық реңкіне, тіркесу қабілеті- 
не, айналасындағы сөздермен дыбыстық үндесуіне (аллитера-
ция, ассонанс құбылыстарын жасауға) қарай жұмсалуына бай-
ланысты. Мысалы, қорлық, мазақ көрген Ғазизаның енді үйге 
кіріп қайтемін деген ақырғы ойын жазушы «көңілінде қалған 
таусыншық сезімнің ойлатқаны» деп береді. Бұл сөйлемдегі 
таусыншық сөзі «әрі қарай қайраны жоқ, таусыла ойлап келген 
байламы, шешімі» дегенді бір сөзбен дәл беріп тұр, бұл сөздің 
таусылған, таусыла ойлаған, ең соңғы, ақырғы деген сияқты 
басқа синонимдері дәл осы сөйлемде таусыншық деген сирек 
тұлғадай әсерлі, нанымды болмас еді.

Синонимдік қатардың біреуін таңдауда олардың белгілі 
экспрессивтік бояуы барларына көбірек көз тігіледі. Мыса-
лы, мына сөйлемдегі көсемше тұлғалы екі етістікке назар 
аударалық.

Кеңсе қызметкерін жаңылдырып, тез миландыру үшін 
Жұмағұл бір жайды көптіріп,екінші жайды шөмейте сөйлеп 
есебін тауып жүр.

Бөлініп көрсетілген сөздердің асырып, кішірейтіп деген 
синонимдік қатарлары осы сөйлемде айтылған ойдың мо- 
дальдық үніне сай келмес еді, өйткені мұндағы кейіпкердің 
өзгелерді жаңылдыру, миландыру сияқты жағымсыз қылық- 
тарын баса көрсетуге лексикалық мағынасының өзінде 
жағымсыз реңкі бар көптіріп, шөмейте етістіктерінің орны 
айрықша болып тұр.

Синонимдердің ең кемінде екеуін, кейде үш-төртеуін бір 
сөйлемде қатарынан келтірудің де стильдік мәні бар. Жазу-
шы бір нәрсеге, әсіресе сын, қимыл тұстарына екпін түсіргісі 
келсе, бір мағыналас немесе мағыналары осы контексте 
жақындасатын сөздерді қатарластыра жұмсайды. Бұл тәсіл, 
әсіресе поэзияда көзге түседі. Мысалы, Абайдың «түзу кел, 
қисық, қыңыр, қырын келмей» деген өлең жолын еске түсірейік. 
Мұнда түзу сынына бас назар аудару үшін, оның қарама-қарсы 
мағынадағы үш синонимін келтіруі қандай әсерлі! Прозада да 
бұл амалға жазушы қалай барып қалғанын өзі де сезе бермейді, 
өйткені амал әсерлі, М.Әуезов синонимдік қатарлардың 
осындай қызметін көбінесе табиғат суретін берген немесе 
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адамның ішкі сезім күйін, әрекет-қимылын көрсеткен тұстарда 
қолданады. Мысалы:

[Ғазизаның] ұяң, жұмсақ қарайтын қара көзінде және ылғи 
шытынған, кірбеңдеген қабағында қалың уайымның салған ізі 
бар («Қорғансыздың күні»).

Мұнда жетім, қорғансыз Ғазиза баланың ұяң да жұмсақ 
қарағанмен, қабағының шытынап, кірбіңдеп тұрған күйде 
көрінетіндігі ішкі жан күйзелісін әсерлі баяндап тұр. Сондықтан 
оның пішіні мұңды, жүдеу. Соңғы мысалдағы қатар келген 
сөздер – лексикалық синонимдер емес, контекстік, стильдік си-
нонимдер.

Бір ерекшелік – М.Әуезов мұндай сәттерде синоним сөздерді 
қосарлап келтіріп, қос сөзге айналдырып жібереді. Мысалы:

Мұңлы кемпірдің шер-уайыммен сарғайған жүзі («Оқыған 
азамат»). [Өзен] кейде тура ағып, кейде иіріліп, бұраң-шимай 
жасайды («Қыр суреттері»).

Мұндағы бұраң-шимай деген қосар тұлға әуре-сарсаң, мал-
шы-жалшы, көрші-қолаң (шы)деп осы әңгімеде кездесетін 
өзге қос сөздерден бөлек. Соңғылар – осылайша қолданыла-
қолданыла келіп, лексикалық қос сөздер болып кеткендер, ал 
«бұраң-шимай» – тек авторлық, контекстік, яғни стильдік си-
ноним қос сөздер, бұл жерде өзеннің кейде тура, кейде иірілген 
ағысының әсерлі сыны бұраң-шимай болып тұр.

Жазушының 20-жылдардағы шығармалары тіліндегі қорлық-
мазақ, ауыл-аудан, әбігер-машақат, тыным-тыныштық, жал- 
қау-лодыр («көзге шұқиын міне жалқау-лодырды» – «Білек- 
ке білек»), айқай-дабыр сияқты қос сөз етіп жазылған қолда- 
ныстары – тегінде, қосарланған синонимдер. Лексикалық (яғни 
қосарланып жұмсалуы дағдыға айналған, көпшілік қолдана 
беретін, тұрақталған) қос сөздер мен көрсетілген орфограм- 
малық (сірә, осылайша атағанымыз тура болар) қос сөздердің 
жасалу механизмі біртиптес болғанмен, қолданыс мақсаттары 
екі түрлі: дағдылы қос сөздер, экспрессивтік бояусыз, көбінесе 
жай хабарлама (информативтік) сәттерде қолданылады, ал 
авторлық қос сөздер сол сөздер білдіріп тұрған ұғымды 
күшейте түсу үшін, көбінесе бір қолданар тұлғалар болып 
келеді, Байқалатын жайт – М.Әуезовтің беташар прозасында 
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(20-жылдардағы әңгіме-повестерінде) бұл амал шет жағалап 
көрінеді де, жазушының әрі қарайғы шығармашылығында 
жүйелі түрде кеңірек орын алады. Мысалы, «Абай жолы» эпо- 
пеясы тексінен мейір-шапқат («Ызылдаған суық лектің қар- 
сысына ана жыры, мейір-шапқат жыры үн қосады»), дау- 
дүдәмал, құбылу-қыбылжу, мәз-мереке етісу, бақас-тақас 
сияқты қолданыстарды табамыз. Оларды авторлық орфограм- 
малық немесе графикалық қос сөздер деп тану қажет. Сино- 
нимдік қатарларды қос сөз етіп бір-біріне қосарлай қолдану 
М.Әуезовтің әсіресе публицистикасында жиі орын алады.

Көркем шығарманың белгілі бір жанрында немесе бір 
жазушының тілінде, я болмаса белгілі бір туындысында сино- 
нимдердің стильдік мақсаттағы қолданысын тауып, ажыра-
ту, олардың контекстегі мағынасын ашу, түр-тұлғасына қарай 
іріктеу сияқты лингвостилистикалық «шаруалар» қажет те, 
қызғылықты да болар еді. Біз бұл ізденісте қазақ көркем 
прозасының алғашқы кезеңінде бой көрсет кен тілдік-стильдік 
тәсілдерді атап өтуді ғана мақсат тұтқандықтан, синонимдер- 
дің қолданысы жайында осындай шағын шолумен тынамыз.

Сөз әрлеу деп отырғанымыз да – айналып келгенде сөз 
таңдау, сөз қолданысы дегендеріміз сияқты, көркем шығарма 
тіліндегі жеке сөздердің (және тіркестердің) «қылығы»: қыз- 
меті, стильдік жүгі (орысша айтқанда, «поведение слова в ху-
дожественном тексте») деген тұтас құбылысқа кіреді. Әсіресе 
«сөз әрлеу» дегенде сөздің көріктеу құралы ретінде келген, 
сөзбейне болып көрінген сәттері талданады.

Шығарманың «көркем» деген анықтауышының өзі айтып 
тұрғандай, ол әсем, әсерлі болған күнде ғана көркем әдебиет 
әлеміне кіреді. Бұл жердегі көркем сөзі тек «сұлулық, әдемілік» 
деген ұғымды ғана емес, біздіңше, ең ал дымен «әсерлілік» де-
ген ұғымды беруге тиіс. Өйткені адам (оқырман) сезіміне тек 
жағымды (әдемі, әсем) нәрселер емес, жағымсыз нәрселер де 
әсер етеді, ғылым тілімен айтсақ, жазушы сөздердің жағымды-
жағымсыз экспрессиясын пайдаланып, олардың эмоциялық 
күшін танытады. Осы реттен келгенде, көркем проза тілінде де 
қалам иесі теңеу, эпитет, метафора, әсірелеу сияқты көріктеуіш 
құралдарды жұмсайды, мақал-мәтел, бейнелі фразеологизмдер 
де шығарма тілін әрлендіретін материалдар қатарына кіреді.
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М.Әуезовтің жазушылық талантын бірден танытқан белгі- 
лердің бірі – 20-жылдардағы шағын әңгімелері повестерінің 
өзінде олардың тілінің көрікті, көркем, әсерлі болып келуінде. 
Бұл көркемдікті беруде жазушы ана тілінің ғасырлар бойы 
қалыптасып, белгілі бір бояумен айтылатын теңеулерін де 
пайдаланады. Солардың қалыбымен (моделімен) өзі де жаңа 
теңеулер ұсынады. Қалыбы деген де теңеулердің жасалу 
тәртібі сияқты сыртқы моделін ғана емес, теңеуге алынатын 
материалдың (зат, құбылыс, ұғымдардың) көзін атаймыз. Мы-
салы, Әуезовтің алғашқы әңгімелеріндегі теңеулердің дені 
қазақтың айналасын қоршаған табиғат көріністерінен, күн- 
делікті зат-бұйымдарынан, тұрмыс-салтынан, мал бағу, көшіп-
қону сияқты тіршілік әрекеттерінен алынады:

Жолдың аузында көлденең созылып жатқан тұрқы он 
шақырымдай болғанымен, енсіз кереге сықылды, жалғыз тау... 
Қыстың басынан екі жағын қар алып, жұмыртқадай қылып 
тегістеп тастайды (І, 29).

Қазақ табиғат көріністерін сөз еткенде, теңеулерге жиі 
жүгінеді, бұл тәсіл, біріншіден, айтпақ ойына әсерлі үн берсе, 
екіншіден, табиғаттың әр тұсын мәпелей, сүйіне сөз ету, сірә, 
сол табиғатпен етене болған дала перзенттері – қазақтардың 
жанына жылы тиетін болу керек. Сондықтан М.Әуезов 
әңгімелерінен: «Жұқалаң, ұзыншақ көп бұлт қызыл сеңдей бо-
лып, батар күнді ентелеп қамап тұр... Қара көк тұңғиық аспан 
күнбатысқа тақаған жерінде қызыл торғындай толқынданып, 
кейбір жерінде қызулы өрттің жалынындай жайнайды. Күннің 
ақырғы сәулесі түсіп тұрған тау бастары көлеңке басқан 
қоңыр жердің алтын шатырындай нұрланып қызғылттанады»  
(I, 70) деген жолдағы табиғатты суреттеген шағын бір абзац- 
тың өзінде қаншама теңеу бар және бәрі – халық құлағына жат 
емес, таныс суреттер.

Ал түнерген тауды бетіне көлеңкедей әжімі жиылып  
теңеуі (I, 70). Саршегір деген құс алатын қыранды машинаның 
айналысындай бір айналыс жасады (І, 72) деуі, кінәмшіл бой-
жеткен Ғайшаның қылығын саяз судың жайдақтап аққан 
ағысы сияқтанып (І,191) деуі – бұлардың барлығы, әрине, 
автордың өзі ұсынған теңеулері.
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Контекстік, яғни автор ұсынған теңеулердің ішінде жаз-
ба әдебиетке тән оқыс үлгілер де бар. Мысалы, Қаралы сұлу 
– Қарагөздің жесірлік күй кешіп өтіп жатқан жылдарын қара 
жел үзілмей соққан күздің суық күніне, Қарагөздің төсегін 
қаралы тор, өзін сол қаралы тордың бұлбұлына теңеуі (І,214) 
– кәнігі емес, соны, авторлық салыстырулар.

Көркем шығармада көріктеу құралдарының қай-қайсысы- 
ның да авторлық түрлері басым болып келеді. Бұл – жазушы- 
ның дүниетанымына, содан өзі алатын ой түйініне (вообра- 
жениесіне) тікелей байланысты құбылыс. Осы реттен келген- 
де, М.Әуезов өзінің әр нәрсені салыстырып сезінуі – ассо-
циациялау қабілеті күшті жазушы екенін шығармашылық 
жолының алғашқы қадамынан-ақ танытады.

Көркем проза негізінен, поэзиядай емес, эпитет, мета фора, 
метонимия, әсірелеу, литота дегендерге жиі бармайды. Олар 
көбінесе көркем прозаның біреуді немесе табиғатты, адам 
сезімін суреттеген тұстарында, я болмаса кейіпкерлер тілінде 
жұмсалады. Ал автордың баяндау тілінде бұлардың жиі көрінісі 
орынсыз қызыл тілділікке апарғаны болар еді. Жас жазушы – 
М.Әуезов осыны өте жақсы сезген. Сондықтан оның алғашқы 
туындыларының тілінде кездесетін әсерлі эпитеттер, орынды 
метафоралар авторлық баяндауда аса көп емес, барларының  
өзі көбінесе әдеби тіл қорынан ауысқан болып келеді. Мысалы:

[Арқалық тауының бауырындағы ел таудың малға панасы 
жоқ болғандықтан] шолақ жұттың құрығынан құтылмайтын.., 
самсаған сары қол...

Ал кейбір кейіпкердің тілінде көріктеу құралдары еркінірек 
жұмсалған. Әрине, кез келген адам (кейіпкер) кез келген 
сәтте бейнелеп, астарлап, әсірелеп сөйлей бермейтіні мәлім. 
М.Әуезовтің «Қорғансыздың күніндегі» қарт әже кештетіп 
қоналқаға келген екі жолаушыға ұзақ әңгіме айтады, жай айт-
пайды, шерін шертеді, жетім-жесір қалған ауыр халдерін ба-
яндайды. Бірақ ол әңгімесі адамдардың күнделікті ошақ ба-
сында бір-бірімен тіл қатысатын тым қарапайым түрде емес, 
«әрі-бері өтіп жүргенде, сондайлық бишаралар еді-ау деп есіне 
ала жүрсін деп» тыңдаушыға әсер ете айтылады. Сондықтан 
мұнда «барлық дүниенің тауқыметін арқалап қалған жас 
бала», «сарнаған тілінен басқа түгі қалмаған қуарған кемпір... 
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«Жар дегенде жалғыз сенген Ысмағүл қуарған қу өмір.., тілеуі 
құрыған сорлы сияқты анықтауыштар – жай емес, бейнелі 
(образды), бірақ оларды жазушы өзі жасап, қарияның аузы-
на салмаған, қазақтың әдеби тілінде бұрыннан келе жатқан, 
дағдылы қолданыстарды пайдаланған. Мұнда қарияның 
монологінен үйін базар, түзін той қылу; табанынан тау-
сылу; аткөпір қылып алу, беру; аштан өліп, көштен қалу; 
жалтаңкөз қылу; тұмсығы тасқа тию; ақылымыз алтыға, 
ойымыз онға бөлінді; төрінен көрі жуық болу сияқты бейнелі 
фразеологизмдерді де естиміз. Қарт әйелдің ұзақ әңгімесінде 
жазушы оның аузына «өтпес жарлық – бойға қорлық», 
«тышқанның өлгені – мысықтың ойнағаны», «қас жаман 
қасындағысын қарақтайды» тәрізді мәтелдерді салып, бұл 
кейіпкердің сөз жүйесін білетін, ақыл иесі, көпті түйген ауыл 
анасы екенін танытады. Кейіпкер – сынбаған ажар, қажымаған 
қайрат, кең салқын ерлік иесі болып келген бұрынғы-соңғы 
қазақ әйелінің жиынтық образы. Сондықтан оның сөзі жүйелі, 
әсерлі, бейнелі етіп берілген. Бұл – жазушының қас шеберлігі.

Сірә, «Қорғансыздың күнін» Мұхаңның көркем сөз сарайы-
на еркін енуге ұсынған бұлтартпас «пропускісі», «суреткерлік 
паспорты» десек болар. Бұл шағын әңгімені өмірге келген 
қазақ прозасын әлемдік деңгейге көтеретін шеберлік үлгісін 
ұсынған аса құнды туынды деп танимыз. «М.Әуезов болса, 
бүкіл әлемдік, оның ішінде орыс және батыс әдебиеттерінің 
көркемдік деңгейіне көтеріліп барып, творчествоға ден 
қойып еді. Бұған оның тұңғыш жарық көрген көркем шығар- 
маларының бірі – «Қорғансыздың күні» атты әңгімесі анық 
айғақ бола алар», – дейді. Әуезовтің 12 томдығының 1-томын 
баспаға әзірлеп, ғылыми түсініктерді жазушылар (1-том, 
«Жазушы» баспасы, 1967, 411-бет). Мұны «1921 жазылған 
«Қорғансыздың күні» атты алғашқы әңгімесімен Мұхтар шын 
мағынасындағы еуропалық прозаның дәрежесіне көтерілді», – 
деп Сәбит Мұқанов та айтқан болатын9.

Көркем әдебиеттің бүкіләлемдік, батыс еуропалық, орыс- 
тық деңгейін көрсететін белгілердің бірі – оның тілдік-стиль- 
дік түр-тұрпаты болса, 1921 жылғы «Қорғансыздың күнінен» 

9 Мұқанов С. Көрнекті жазушы – М.О. Әуезов // М.О. Әуезов (60 жылдығы). - 
Алматы: Ғылым, 1959. - 13-бет.
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бастап, 1920-1930-жылдардағы барлық әңгіме-повестері осы 
сападан төмен түспеген.

Көркемдіктің бір қыры – суреттеу амалдарынан байқалады. 
Жазушы табиғатты, жыл мезгілдерін, оларға жан бітіріп су-
реттеп, поэтикалық этюдтер жасайды. Ерек ше көзге түсетін 
нәрсе – М.Әуезовтің алғашқы әңгіме-повестері, тіпті олардың 
жеке бөліктері табиғат көрінісін суреттеуден басталады 
(бұның еуропалық, орыстық, мы салы, түргеневтік тәсілге ба-
рып ұласатыны байқалады). Осы суреттердің синтаксистік 
құрылымы да, суреттеу мәнері де жазушының өзі әдейі қалап 
алған үлгіде келеді. Мыса лы, «Оқыған азамат» әңгімесінің 
1-бөлігінің 1-беті «Суық қыстың орта кезі. Күн түске тақап 
қалған. Аспанда бұлт жоқ, ашық... Жер қарлы...» деп бастала-
тын абзацпен ашылады (151).

І бөлігі «Жаз келіп, көк шыққан тұстағы суреті, мұнда 
табиғатқа жан бітеді»:

Жапырақтары жетіліп, жазғы жасыл киімін киген ағаштар 
бір-бірімен мың түрлі тілмен сөйлесіп, сырласа теңселіседі»  
(I, 56).

ІІ бөлігі май айының суретін беруден басталады. Мұнда да 
жазушы жай баяндау емес, бейнелеп, жан бітіріп, әр нәрсеге 
теңеп, қысқасы, көркем, әсерлі тілмен суреттеу стиліне барған.

...Көк жетіліп, гүл-жапырақ молайған... Жапырағы жетілген 
жас қайың, өзекті қуалап өскен ұзын тоғай, тасқыны басыл- 
май, сарқырап аққан ойнамалы жүйрік өзен, бойы өсіп бұр- 
аңдап толқынданған жасыл шалғын, өзектің екі жағындағы 
қатарланған биік жартас, өзек бойында ойнап ұшқан жыршы 
құстар – бәрі жиналғанда, сайды жаңа түскен жас келіншектің 
отауындай жайнатып, жасартып тұр... (І,59).

Соңғы IV бөлігі де табиғат көрінісінен басталады. Бұл 
бөлім «Жаз ортасы ауып, дала сарғайып, жүдеу тартқан» кезді 
көз алдымызға келтіреді. Әңгіменің төрт бөлігі жазды енді кел-
ген тұсынан өтіп бара жатқан кезіне дейін төрт кезеңге бөліп, 
сол бір жаздың ішіндегі «оқыған азаматтың» көк шыққаннан 
(достықтан) басталып, дала сарғайғандыққа (арсыздық, дүние- 
қорлық, опасыздыққа) дейінгі іс-қылығын көркем параллель-
мен берген.

Алғашқы қалам сілтеудің бірі 1922-1923-жылдары жазыл- 
ған «Қыр суреттері» де осындай адамдар тіршілігі, жаздың  
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жайлы кешіндегі, қыстың ұзақ түніндегі, қар жамылған дала- 
дағы суреттермен көмкеріліп суреттелген. Бұл – тек тілдік-
стильдік қана емес, жалпы авторлық көркем мәнер ерекшелігін 
танытатын шығарма.

М.Әуезовтің «Қорғансыздың күнінен» бастап «Қаралы 
сұлуға» дейінгі 1922-1925 жылдары жазылған 13 әңгімесі – 
шығармашылық тұрғысынан ғана емес, тілі, стилі, авторлық 
мәнері жағынан да көп ізденген, арнайы еңбек еткен үлгілер. 
Бұлар кейін «Абай жолы» сияқты ұзақ, қиын мәреге жететін 
тұлпардың тұяқ алысын танытатын туындылар болып шыққан.

Мұхтар Әуезовтің оқырманды өзіне еріксіз тартатын, бас 
алмай оқып шығуға бой алдыратын, қазақтың көркем сөзінің 
құдіретін көрсететін әсем де әсерлі тілі бірден көрінді дей ала-
мыз. Әрине, шығармашылық жағынан ілгері-кейінгі сатыла-
ры, ізденістері болған шығар, ал көркем тілі жағынан жазушы 
шеберлік стартын бірден дұрыс алған.

Кейіпкер тілі және автор тілі дегеніміз – шығарма компо-
зициясын құрайтын бірліктер – кейіпкер сөзі және автор сөзі 
дегендерден бөлек дүниелер. Алғашқысы – стильдік категори-
ялар болса, соңғылар – композициялық-синтаксистік, яғни тіл- 
дік қатегориялар. Соңғыларды бір-бірімен синтаксистік қарым- 
қатысқа түсу тұрғысынан қарастыру қажет болса, алдың- 
ғыларын стильдік тұрғыдан талдау қажет.

Кейіпкерді жазушы әдетте өз заманының немесе өмір 
сүрген кезеңінің тілімен сөйлетеді, сондай-ақ кейіпкер өзінің 
мінезіне, алған төрбиесіне, өскен ортасына, жасына, әлеумет- 
тік орнына сай сөйлеуі қажет. Егер XV-XVII ғасырлардың 
билері мен ақсақалдары бас қосқан жерде «мынадай мәселе 
қараймыз», «күн тәртібінде тұрған мәселелер» деп жатса не-
месе бүгінгі жай кеңсе қызметкері, есепші-бухгалтер, студент 
бала күнделікті тұрмыста бұрынғы билерше мақалдатып-
мәтелдетіп, ұйқастырып, ырғаққа салып сөйлеп жатса, ол 
шындық болмас еді, шындыққа жанаспайтын шығарманың 
көркемдік-идеялық құны да болмас еді. Сондықтан мұндай 
теорияны оқып білсін-білмесін, нағыз жазушы кейіпкерлерін 
өздері беріп тұрған образға сай сөйлетеді. Кейіпкер сөзі оның 
бейнесін жасауға тікелей қызмет ететін көркемдік тәсілдердің 
бірі болып саналады.
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М.Әуезовтің 20-жылдардағы әңгімелерінің кейіпкерлерінің 
дені – сол кезеңдегі, не содан сәл ертерек тұстардағы ауыл 
адамдары мен қала тұрғындары, интел лигент өкілдері, «оқыған 
азаматтар», «сауатты бойжеткендер». 30-жылдарда жазылған 
әңгіме-повестеріндегі кейіпкерлер сол кезендегі колхозшы-
лар, шаруа адамдары болып келеді. Демек, жазушы бұлардың 
әрқайсысын «өз орындарынша» сөйлетеді. Жоғарыда айтылды, 
«Қорғансыздың күніндегі» сексеннен асқанда жалғыз баласы-
нан айырылып еңіреп отырған кемпір «ауыл ақсақалы басты 
еркектерше қонақтармен жақсы сөйлесіп» отырады, демек, ав-
тор оны күнделікті күйбең тіршілікте от басы, ошақ қасындағы 
ауызекі сөйлеу машығымен емес, «басты ақсақалдар» тілімен 
сөйлетеді, «кемпірдің әңгімесі шешен, үғымды тілмен ұзақ ай-
тылды» дейді жазушының өзі.

«Сыбанның моласындағы» кезінде өз ортасының «айдынды 
қолбасы, батыры болған (Жортар) ақсақалдың әңгімесі моно-
лог түрінде жазылған, мұнда басынан өткізген оқиғаларды 
өткен шақ етістіктермен, қысқа-қысқа сөйлемдермен келтіріп, 
тындаушыны қызықтырып әңгімелейтін стиль жақсы берілген. 
Кейіпкер атынан берілетін шығарманың тілдік-стильдік бір 
белгісі – әңгімеші тыңдаушыларын әңгімесіне қатыстыра сөй- 
леуден бастайды. Мыса лы: «Өздеріңдей жас шағым еді – құлағы 
көрініп, аты естілген пәле болса, іздеп барып соқтығатұғын». 
Әрі қарай Жортар ақсақал нағыз әңгімешінің мәнерімен, яғни 
бірде өзін сипаттап, бірде өзі кешкен оқиғамен қызықтыра 
әңгімесін айта жөнеледі. Мұнда ауызша әңгімеге тән элемент-
тер орын алған, яғни қыстырма сөздер де бар: «Сол жаққа 
көзім түсіп кетіп еді, Құдай көрсетпесін, көзіме өзінің бұрын 
түсіп көрмеген, атын естімеген бір пәле көрінді» (I, 81); «сөздің 
шыны керек, тұрайын десем, буынымды баса алатын емеспін» 
(І, 81); қарапайым сөздер де (бірен-саран) бар: «Өзіме өзім 
сүйсінуім әлей болды» (I, 82). «Мен туғанда да шешем еркек 
бала таптым деп қалжа жеген, Құдай-ақ та! – деп жағаласа 
кеттім» (I, 82).

Заттың сынын, қимылдың амалын білдіруде де ауызша 
сөйлегенде әсерлей түсетін сөздер таңдалып алынған: «Астым-
да есік пен төрдей ақ боз атым бар. Өзі алысшыл, екпеттеп ша-
батын мықты жылқы еді. Шүу деп салғанда, кібіртіктеп шаба 



40

алмайтын... Көзімді ашып алғанда, ұйқым шайдай ашылып 
кетті... Бойы еңгезердей үлкен, биіктігі кісі бойы –:қол созым-
дай» (I, 80, 81). Мұндағы көрсетілген сөздер – тым қарапайым 
емес, бірақ көбінесе ауызша әңгімелеп отырғанда әсерлі, эмо-
ционалды болып келетін варианттар екені байқалады.

Біздің байқауымызша, әсіресе әдеби тілдің ауызша түрін 
зерттеу үстінде талданған материалдарға қарап түйгеніміз – 
қазақ қауымында бұрын (тіпті қазірдің өзінде де) бір нәрсе, 
әсіресе өткен оқиғалар жайында ауызша әңгімелеп беру 
жанры болған10. Бұл жанрдың негізі, төркіні ауызша айтыла-
тын аңыздар мен ертегілер болғанымен, тілі, стилі жағынан 
бұлармен тепе-тең бірдей емес. Ауызша әңгімелеу ауызша 
әдеби тіл үлгісіне жатады, оның өз белгі-ерекшеліктері бола-
ды. Солардың бірі – негізінен сөйлемдері қысқа қайырылып, 
сөздердің орын тәртібінің дұрыс сақталуы. Мысалы, М.Әуезов 
Жортар қартты осылай сөйлетеді:

Ойлап отырғаным ат емес. Қарудан найза мен шоқпарым 
бар еді. Оның екеуін де бейітке кірерімде сыртқа сүйеп қойып 
кеткем...

Әңгіме бастан-аяқ дерлік осындай қысқа сөйлемдермен 
келеді. Ауызша сөйлеу үстінде жай сөйлемдерді байланысты-
ратын жалғаулықтардың немесе кейбір сөйлем мүшелерінің 
түсірілуі жиі кездеседі. Жортар қарт та сөйтіп түсіріп сөйлейді:

Кеш батқан соң күн ашыла ма деп едім, – ашылмады... Біраз 
жүріп қасына келдім, қарасам – төрт құлақты бейіт... Жалғыз 
ғана семсерім бар еді, – ол ішімде, қында болатын... Қыбыр 
етіп қозғалсам, – бас салатын сияқты қорқып отырмын (I, 80, 
81).

Міне, үш беттік шағын әңгімеде осындай он шақты «қай- 
талаған» синтаксистік құрылымдардың орын алуы – жазу- 
шының ауызша әңгіме стилінің кілтін дұрыс тапқанын 
көрсетеді. «Қыр әңгімелері» деп ұсынған екі шығарманың 
екеуі де – «Сыбанның моласында», «Текшенің бауырында» – 
кейіпкерлер атынан әңгімеленген оқиға түрінде берілген. Бұл 
екі туынды да ауызша әңгіме жанрын өте жақсы танытады. 
Күндердің күнінде осы жанрды жеке бөліп қарап, оның тілдік-
стильдік болмысы зерттелетін болса, Б.Майлиннің «Шұғасы» 

10 Әдеби тілдің ауызша түрі. - Алматы: Ғылым, 1987.
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мен М.Әуезовтің «Қыр әңгімелері» лингвистикалық стилисти-
ка объектілерінің бастауы болатынын айтар едік.

Кейіпкер тілін зерделеу барысында ондағы ауызекі сөйлеу 
элементтерінің, жергілікті тіл ерекшеліктерінің (диалектиз- 
мдердің) орын алуы, кірме сөздердің, оның ішінде макаро-
низм деп аталатын бөгде тілдік элементтердің көрінуі деген 
сияқты жайттарға тоқталу қажет. Жазушы бұларды әр алуан 
көркемдік стильдік мақсатта жұмсайды. Айталық, кейіпкерлер 
тіліндегі диалектизмдер олардың белгілі бір өлке тұрғындары 
екендіктерін және күнделікті тұрмыста әдеби тілден гөрі сөй- 
леу тілі нормасын ұстанатындықтарын таныту үшін қолдана- 
ды. Дөрекі, қарапайым элементтер, бөгде тілдік сөздер, әсі- 
ресе макаронизмдер кейіпкердің мінез-құлқын, алған тәлім-
тәрбиесін, білім, мәдениет дәрежесін көрсету үшін келтіріліп, 
оның образын жасауға көмектеседі. Көркем шығарманың 
«көркемдік» шарттарының бірі де – осында. Бұл шарт – тәсіл, 
стильдік тәсіл. Тәсілдің дұрыс қолданылуы – жазушының сөз 
құдіретін тану шеберлігіне алып барады.

Бұл талапты өтеуге «еуропа әдебиеті дәрежесіне көтерілген» 
жас жазушы М.Әуезов аса жауапты қараған. Мұхаңның кейіп- 
керлерінің сөз машығы әр алуан.

Әдетте, көркем әдебиетте өзге тілдік элементтер автор 
тілінде кемде-кем кездеседі, ал кейіпкер тілінде шет тілдік 
сөздердің орын алуы өмір шындығын беру үшін де, стильдік 
мақсатты көздей де жұмсалады.

М.Әуезовтің 20-жылдардағы әңгіме-повестерінің көпші- 
лігінде оқиға желісі, кейіпкерлер тобы таза қазақ аулынан 
алынған, оларда орыс, татар, араб, парсы сияқты тілдердің 
сөздері кейіпкерлер тілінде кездеспейді. Ал 1930 жылдардан 
кейінгі шығармаларында сол кезеңдегі оқиғалар мен адамдар 
суреттелгенін көреміз. Кейіпкерлер тілінде орыс сөздері ара-
ласа бастайды. Мысалы: «Үш күн» деген 1934 жылы жазы-
лып, жарық көрген әңгімесінің кейіпкерлері – колхозшылар. 
Солардың бірі – «бригада атынан алдымен сөйлеп кеткен» 
Талпақтың сөзінде мәшине, бригадыр сөздерді, Көлбай есімді 
кейіпкердің аузыпнан малателке, өкірік (округ) деген сөздерді 
кездестіреміз. Бірақ бұлар – стильдік мақсатта емес, кезең 
шындығын көрсететін реалийлер, яғни белгілі бір кезеңдегі 
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зат, құбылыс, іс-әрекеттерді нақты атау үшін келтірілген 
сөздер. Мұндай сөздер бұл шығармада автордың тілінде де 
едәуір (қосшы союзы, съезд, бердеңке, райком, бригада, ра-
порт т.б.) келтірілген фактілер образ жасаудан гөрі, шындықты 
шыңдау міндетін атқарып тұр. Ал 1935 жылы жарық көрген 
«Қасеннің құбылыстары» деген шығармасындағы әйел, ер-
кек кейіпкерлердің (бұлар 30-жылдардағы қала тұрғындары, 
оқыған адамдар) өзара диалогтерінде:

– Бұл немене безобразие?...
– Қыс бойы төменгі базардан аңдып жүргенімді қайтейін?
– Ну что же?...
– ...Қазақ қызметкерлерінің тұмсығын батырмай... енді бір 

решительный бет бермесек... деген сияқты сөздерді оқимыз. 
Мұнда – осылар сияқты макаронизмдерді былай қойғанда, 

кейіпкерлердің он күн срок, мәдени накопление, совнарком 
хатшысы, біздің система, кадр секторы, строительствоның 
сметасы, банкедегі совещание, месткомның шовинисі, каз-
торгте шөлки беріп жатыр екен... өшіретіне күн ұзын тұрып 
ем деген сияқты қолданыстары тұнып тұр. Бұлардың барлығы 
– кейіпкердің кім қандай адам екенін көрсетуге жұмсалған 
көмекші құралдар. Үстіміздегі ғасырдың 20-30-жылдарынан 
бастап қазақтың азды-көпті оқығандары, кеңсе, сот басқару 
орындарында жұмыс істей бастаған қызметкерлер күнделікті 
қарым-қатынаста орыс сөздерін араластырып сөйлеуге машық- 
тана бастағанын жоғарыдағы мысалдар анық көрсетеді. Бұл  
әдеттің күні бүгінге дейін ұласып отырғанын да көркем 
әдебиеттен көре аламыз.

Ал диалектизмдердің көрінісіне келгенде, мынаны айтуға 
болады. Мұхаңның 20-жылдардағы әңгімелерінің кейіпкерлері 
– Семей, Аягөз сияқты өңірдің қазақтары. Бұл өңірдің тілінде 
диалектілік ерекшеліктер, әрине, жоқ емес, бар, бірақ олардың 
оңтүстік өлкелердегі сияқты айрықша көрініп тұратындары 
аса көп емес екені мәлім, ол ерекшеліктер осы аймақта 
туып-өскен жазушыға қатты еленбеуі мүмкін. Сондықтан 
М.Әуезов кейіпкерлерін Се мей өңірінде сөйлетуді ойламай-
ды. Диалектологтардың Семей облысының Абай, Шұбартау, 
Көкпекті, Ақсуат, Мақаншы аудандары тұрғындарынан жи-
нап, жергілікті сөздер (диалектизмдер) деп көрсетіліп келе 
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жатқан сөздерден Мұхтар Әуезовтің 20-30-жылдардағы көркем 
шығармаларында, автор тілінде де, кейіпкерлер тілінде де 
кездесетіндері көп емес. Мысалы, «Қорғансыздың күніндегі» 
әженің сөзінде аужал алу деген тіркес бар. Мамандар аужал 
сөзін Абай, Шұбартау аудандары тілінде «тірлік емес» деген 
диалектизм деп көрсетеді. Шұбар сөзін де мамандар «қалың 
тоғай» деген жергілікті сөз деп табады. Мұхаңда бұл сөз 
тобылғылы шұбар, қалың шұбар түрінде қолданған. Аң аулауда 
қолданылатын қағушы сөзі де қазақ жерінде түгел жайылмаған. 
Диалектологтар аң қағу тіркесін Семей өңірінің «аң аулау» 
мағынасындағы сөзі деп тіркеген. Біз бұл күнде қағуы сөзін 
диалектизм деп бірден ұға да бермейміз, сірә, ол ұлы Абайдың 
«бүркітші тау басында, қағушы ойда» деген атақты өлең жол-
дарын түсініп, жаттап өскендігімізден болар. Оның үстіне 
аңды, құсты қағып алушы деген мәнде екенін сөз түбірінің 
өзі білдіріп тұрғаны да қағушы сөзінің аң аулау әңгіме болған 
жерде қолданылғанда, мағынасын аңғару қиынға соқпайды. 
Бұл сөз Мұхаңның «Көксерек» әңгімесінде қолданылған: Жан-
жақтағы қағушылардың бәрінің де алдына қарап өтеді (І, 333).

Мұхаңның 1922-1925-жылдардағы көркем шығармаларын 
мұқият ақтара келгенде, бұл күнде жазушының өзі мен 
кейіпкерлерінің ортасында кездесетін жергілікті сөздер деп 
танылып жүргендерден там (үй, қысқы жай мағынасында); 
«мықты», «күшті» және «өте, аса, тым» мағынасындағы қиын; 
шейін, дейін шылауының шекті варианты; «апа» сөзінің әпке 
варианты; «жартас» мағынасындағы тектұр сөздері кезде- 
седі. Бұлардың көбі автордың өз сөзінде және ешбір стильдік 
мақсат көзделмей жұмсалған. Сірә, М.Әуезовтің қаламды 
енді қолға алған тұсында жазылған әңгімелерінде кездесетін 
быжғылдап ұру (381), сайды жалбылап жүру (334), зор денелі 
аңсағай жігіт (44), тілегіне табылу (тілегіне құлақ асу) (471), 
сарамас (жаман, оңбаған), кәпірстан мінезі, кәпірстан болу 
(413), бір-біріне қатты уығу (жауығу) (174), созалаңдау (со-
зылу – 189), егін басқа отырды (228), іріңдей семіз ат (231), 
етін сыртына тепті (231) ағайын ауқымынан шығып, 
шеңбер бұзу (236), (келесі бетте: шырық бұзған қылық – 237), 
оң киім (241), жарасы ыңсу (242), дайыны жоқ сөз (жүйесіз 
– 243), қалың қарағайды құндыздап жүру, аңды ақтармалау 



44

(263), ақтармалатып сою (278), ләнет (лағынат – 294), 
майдан беру (айқасу) сияқты қолданыстардың бірқатары 
«Қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігіне» мүлде енбе-
ген. Мысалы, быжғылдап ұру, шеңбер түзу, тілегіне табы-
лу, майдан беру,(жарасы) ыңсу, іріңдей (семіз), дайыны жоқ 
(сөз) дегендер не реестр сөз ретінде, не олардың ұясындағы 
тіркес ретінде енбеген. Ал ақтармалау, жалбылап жүру, 
дәркүмән, аңсағай дегендер жергілікті (диалектизм) деген 
белгі қойылмай, демек,барлық өңірге ортақ, түсінікті әдеби 
норма ретінде берілген, бірақ мысалдар тек М.Әуезовтен және 
Абайдан (дәркүмән) келтірілген, ал құндыздап жүру, сара-
мас деген сөздерге «жергілікті» деген белгі қойылып, мыса-
лы тек М.Әуезовтен, сарамас сөзі Мұхтар Әуезов пен Қабдеш 
Жұмаділовтен алынған. Демек, бұлардың барлығы – диалек-
тизм деп табылсын-табылмасын, негізінен белгілі бір өңірде 
ғана қолданылатын, қалың көпшілікке мағыналары бейтаныс 
сөздер. Біздіңше, бұлардың барлығы да – лексикамыздың 
қорына ену мүмкіндігі бар әлеуетті (потенциалды) сөздер деп 
аталатын қабатты құрайтын элементтер.

Сөздік түзушілер мен мұғалімдерге, тіл зерттеушілер мен 
қалам ұстаған ақын, жазушы, журналистерге ескертуге бо-
латын бір жайт – қазақ әдеби тілінің лексикалық қабаты әлі 
түгел толығып болмағанын айту керек. Қазіргі кезде диалек-
тизм, яғни таралу аясы шектеулі жергілікті сөздер деп танып, 
әр алуан сөздіктерде осы айдармен тіркеп жүрген сөздердің 
бірқатары, мысалы, жоғарыда көрсетілгендей сөздер, әдеби 
нормаға әбден сыйымды. Оған негіз болатын бірнеше фак-
тор бар: алдымен, бұлардың бірқатарының тепе-тең әдеби 
эквиваленті жоқ. Мысалы, малды ақтармалап сою, ұстаған 
түлкі, қасқыр сияқтыларды ақтармалау (Түсіндірме сөздік 
бұл сөзге: «мал сойылғанда, ішін жарып, ішек-қарнын, 
өкпе-бауырын бөліп алу деп анықтама береді, І том, 150-
бет) белгілі процесті бір сөзбен жақсы білдіреді, сол сияқты 
«жалбылап жүру», «құндыздап жүру», «быжғылдап ұру» 
дегендердегі көсемше тұлғасымен беріліп тұрған іс-қимыл 
сындары мен «кәпірстан мінез», «кәпірстан болу» дегендер – 
әрі ықшам, әрі экспрессиялы сөздер, олардың әдеби нормаға 
еніп, «көпшілікқолды» болу әлеуеті (потенциясы) зор екені 
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күмәнсіз. Ал майдан («айқасу, арпалысу»), тілегіне табылу 
(«тілегіне құлақ асу»), шеңбер бұзу («шырық бұзу»), дайыны 
жоқ сөз (жүйесіз, бәтуасыз) тәрізді тіркестер тіпті жергілікті 
қолданыстар болмауы да мүмкін (оларды біз диалогтолог- 
тер еңбектерінен де, диалектологиялық сөздіктерден де, 
түсіндірме немесе екі тілдік сөздіктерден де кездестірмедік), 
олар – не сирек қолданылатын немесе автордың өзі ұсынған 
өте бейнелі (образды) тұлғалар болар. Қайткен күнде де 
біз көрсеткен бейтаныстау сөздер түгелімен жергілікті бол-
мас, болған күнде де олардың тар аумақтық, диалектілік си-
паты әлсіреп, М.Әуезов пен одан кейінгі жазушылардың 
шығармаларында орын алып, контекст арқылы мағыналары 
түсінікті болып кеткені немесе түсіндірме екі тілді және Абай 
тілі сөздігінде тіркеліп, жалпыға ортақ әдеби тілдік дүниелерге 
ауысқаны байқалады.

1960 жылдардан бастап қазақ тілінің диалектолог маманда-
ры, Семей, Шығыс Қазақстан, Аягөз өңірлерінің көптеген ау-
дандарын аралап, едәуір жергілікті сөзқолданыстарын жинап, 
жариялады11. Бұлардағы тіркелген сөздердің бірен-сараны бол-
маса, басым көпшілігі М.Әуезовтің 1922-1925 жылдардағы 
әңгімелерінде орын алмаған. Оның да себептерін көрсетуге 
болады. Алдымен, диалектизм сөздердің дені киім-кешек, 
ас-су, құрал-сайман атаулары болып келетіндіктен, олар 
көркем шығарма тілінде жиі қолданылмауы мүмкін. Ал 
адамның мінез-құлқын, іс-әрекетін білдіретін сөздердің ішінде 
жергілікті ерекшелік болып келетіндерін жазушылар әртүрлі 
себеппен қолданулары мүмкін. Бірақ М.Әуезовтің 1922-1925 
жылдардағы туындылары тілінде мұндайлар да өте аз.

М.Әуезов ана тіліміздің жер-жерге қарай ерекшеліктері 
бар екенін жақсы аңғарған және оларды көркем сөзге қызмет 
еттіруге болатынын да дәл аңғарып, мұны сәл кейінірек 1930 

11 Сарыбаев Ш. Семей облысы Мақаншы ауданында тұратын қазақтардың тіліндегі 
кейбір диалектілік ерекшеліктер туралы // Қазақ тіл білімі мәселелері. - Алматы, 1959; 
Болатов Ж. Семей облысының Абай, Шұбартау аудандарында тұратын қазақтар тілін- 
дегі жергілікті ерекшеліктер ту ралы // Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы 
мәселелері. - 2-шығуы. - Алматы, 1960; Болатов Ж. Семей облысы Көкпекті, Ақсуат 
ауданда рында тұратын қазақтардың тіліндегі кейбір диалектілік ерекшеліктер туралы 
// Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. - 3-шығуы. - Алматы, 
1960; Бектұрғанов Е. Үржар, Мақаншы диалектологиялық экспедициясының мате- 
риалдарынан // Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. - 4-шығуы. - 
Алматы, 1962. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. - Алматы, 1969.
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жылдардан кейін жүзеге асырған. Бұған жазушының 1934 
жылы жарық көрген «Білекке білек» әңгімесі куә. Ол жөнінде 
осы кітаптың 2-бөлімінің 197-198-беттерінде кеңінен айтыл-
ды. Шығарма кейіпкерлерінің ішінде белгілі өңір тұрғындарын 
сөйлетуде оның тіліндегі ерекшеліктерді көрсету амалына 
М.Әуезов кейін «Абай жолында» да оралады. Әбіштің Алма-
тыда ауырып жатқан кезін суреттеуде бұл қаланың тұрғыны 
Дәт деген кісі ат базарында Мағаштармен сөйлескенде:

Бөтен жақтың аты-жөніңді білмес, ажарыңды танымас 
адамымен кәйтіп саудаласып, қол соғысып жүресің, Мағаш 
шырақ. Жасың кіші інім екенсің, Абайдың баласына базардан 
ат іздетіп жүрмей-ақ қоялық. Бұяқтағы ел де – Абайдың елі. 
Жатың емес, жақының. Аттың орайын Әбсәметтің үйіне барып 
табамыз. Жүрелі! – деп Мағаштар жатқан Әбсәметтің үйіне 
әкелген.

Алматылық Дәттің әрі қарайғы сөздеріндегі барғын, 
кеткін деген етістік тұлғалары да бұл шығарманың семейлік 
кейіпкерлерінің сөйлеу машығында ұшырамайды. Эпопея-
да жазушы Әбіш ауырып жатқанда қасында болған Мағашқа 
атақты Жамбылды да кездестіреді. Оның Мағаш бәйгіге қосқан 
Торжорғаға сүйсінген сөзін автор былайша береді:

– Табанынан жарылған жануар-ай! – деп екі қолын жұды- 
рығын түйе созып көрсетіп. – Айызыңды қандырды-ау! Алма- 
тының төресі мен қарасы, шоқы мен шорасы сүйсінгеннен 
таңдай қақты. Шұлғып қалды ғой мүлдем. Атама, әкем тегі. 
Әмісе жолың боғайақ та. Жақсы ағаның баласы екесің. Атаң да 
жақсы, атың да жақсы босын десем, десемдей екесің, Мағаш 
мырза! (7-том, 199-бет).

Шығарманың әрі қарайғы беттеріндегі Жамбылдың сөз- 
дерінен де «тағы айтқын, айтқылашы, інішегім! мүлдем 
тегі, айталы десек те, дуайдай дуай сәлем» деген тұлғаларды 
кездестіреміз.

Жазушы Дәт, Жамбыл сияқты кейіпкерлерінің аузына бұл 
сияқты қолданыстарды әдейі салып отыр: бұларды Мұхаң 
Қазақстанның Алматы, Жетісу, Оңтүстік өңірлерінің тіл ерек- 
шеліктері деп таныған, демек, бұл диалектизмдерді көркемдік 
шындық үшін стильдік мақсатпен жұмсаған.

Сөйтіп, қазақ көркем прозасында бұл күнде кездесетін 
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диалектизмдердің лексикалық және стильдік статустарын бұл- 
айша танып, орынды қолданудың ең алғашқы үлгісін М.Әуезов 
көрсеткен деп батыл тұжырымдауға болады.

Келесі әңгіме – М.Әуезовтің 20-30-жылдардағы көркем про-
засы тіліндегі кейіпкер сөзі мен автор сөзінің синтаксистік 
қатынастарына келсек, көркем әдебиет стилінің жеке мәсе- 
лелерін арнайы зерттеушілер дұрыс көрсеткендей, шығарманың 
тілдік композициясын құрайтын кейіпкер сөзі мен автор сөзі 
дегендерді стильдік кате гория ретінде талдап-танудың мәні 
айрықша. Өйткені жоғарыда сөз болған жеке мәселелердің 
біразы шығарма тексінің осы құрамдық бөліктерінің ішінен 
алып қарастырылады. Бұларды классикалық синтаксисте 
әңгіме етсек, төл сөз және автор сөзін стилистикада авторлық 
ремарка деген терминдермен ажыратып қараймыз. Бұл жер-
де кейіпкер сөзін танытатын тұстар – монолог, диалогтердің 
анықтамасы, сипаты, берілу жолдары деген мәселелерді әңгіме 
етпейміз. Олар ғылыми әдебиетте (барлық тіл бойынша да) 
кеңінен сөз болып келеді. Бұл тақырыпқа қазақ тіл білімінде 
зерттеуші Хасан Кәрімов арнайы барып, оның теориялық 
тұжырымдарын дәлелдеуге негізінен Бейімбет Майлиннің 
10-30-жылдардағы әңгімелерінің фактілерін келтіреді. Мұнда 
зерттеуші қазақтың жазба көркем проза сы тіліндегі төл сөзді 
құрылымның қалыптасуы, жетілуі, кемелденуі мәселелерін 
иллюстративтік материалдармен жақсы көрсетеді. Тек 
Б.Майлин емес, М.Әуезовтің 20-30-жылдар прозасындағы 
кейіпкер сөзінен диалог, монологте көріну жайттары бойын-
ша да өз байламдарын айтады12. «М.Әуезовтің диалогті пай-
далануында көзге түсетін бір ерекшелік бар. Ол – диалогтің 
жазушы әңгімелерінде кейіпкер мінезін ашуда, образ жаса-
уда бірден-бір тәсіл болмай, көбінесе кейіпкердің іс-әрекетін 
автор атынан суреттеу мен мінездеуге қосымша, көмекші 
тәсіл ретінде қолданылатындығы13. Бұл тұжырымға біршама 
қосылуға да болар. Бірақ «Қорғансыздың күніндегі» қарт 
әженің мо нолог түрінде берілген әңгімесінің тілі арқылы жа-
зушы оның образын да сомдаған деуге болады. Дегенмен бұл 
еңбекте еуропа деңгейіне көтерілген қазақ көркем прозасының 
көшбастары, Ғ.Мүсіреповтің тілімен айтсақ, «прозадағы сүйікті 

12 Кәрімов X. Қанатты тіл. - Алматы: Санат, 1995. 
13 Сонда, 39-бет.
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шығармаларды жасаушы» Бейімбет Май лин шығармаларының 
«түр үлгісінің дөңгелек келген тұтастығын» (бұл – М.Әуезовтің 
бағасы, оның түр, үлгі дегенін «тілі, стилі» деп түсіну қажет) 
өте жақсы танытады.

Бұл ғылыми еңбектің кейіпкер сөзі мен авторлық ремар- 
каның синтаксистік байланысын сөз еткен тұсы – біздің зерт- 
теу объектімізге де біраз құнды материал (талдаулар мен 
түйіндер) береді.

Төл сөзбен авторлық ремарканың орналасу тәртібінің, бай-
ланысу амалдарының қазақ жазба прозасында Ыбырай Ал-
тынсарин әңгімелерінен дұрыс басталып, әрі қарай Б.Майлин, 
М.Әуезов әңгіме-повестерінде жалғасып, тұрақтала түскенін 
нақты мысалдармен (фактілермен) көрсетеді. Осындағы 
сияқты, төл сөз бен ремарканы грамматикалық байланысқа 
түсіруші дәнекер де көмекші етістігінің қатысу-қатыспауын, 
төл сөздің алдынан не соңынан, не екі жағынан келу тәртібін 
сөз етсек, М.Әуезовтің 20-30-жылдардағы көркем туындыла-
ры нағыз жоғары жазба әдебиеттің үлгісін көрсетеді. Мұнда 
ауызша әңгіме мен ертегілер тексіне тән дәнекер элементтің 
артық (төл сөздің алдынан бір, соңынан бір екі рет) келуі, диа-
логте әр төл сөзден кейін міндетті түрде келіп отыруы сияқты 
құрылымдар жоқ. Көп тұста жазушы төл сөздің алдындағы 
авторлық ремарканы көсемше етістікті құрылыммен сол төл 
сөздің кімнің айтқаны, неліктен, қалайша, қандай жағдайда 
айтқанын келтіреді де төл сөздің соңын де дәнекерімен 
жалғастырады.

Қасына қозышы бала шауып келіп:
– Шүйінші-шүйінші, апа! Жұмағүл ағам келіп қалды, – деді 

(І,62).
Қыз жымиып күліп:
– Айтқаныңыз жаңа, асыққаныңыз не? Әуелі менің тілегімді 

естіңіз! – деді.
Оспан:
– Айта ғой олай болса тілегіңді, – дегенде:
– Тілегім – біздің жақындығымыз аз күндік жақындық бол-

масын. Лайық көрсеңіз, өмірлік жолдас болайық деймін. Осы-
ны қалай көресің? – деді (І, 98).

Төл сөз бен репликаның М.Әуезовтің алғашқы әңгімелерін- 
де дәнекер деп түсіріп жалғастырылған түрлері жоққа тән.
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Көп дауысты диалог дегендер М.Әуезовтің 20-жылдар-
да жазылған әңгімелерінде өте сирек, бірен-саран жер де ғана 
кездеседі. Ал 30-жылдардағы әңгімелерінде мұндай «ұжым- 
дық» әңгімелер беріле бастайды. Қысқасы, жазушы М.Әуезов 
төл сөз құрылымдарды беруде бірден дұрыс тәсілдерді қол- 
данған, ол бұл реттегі қазіргі нормамызға ұласып, әбден 
қалыптасқанын көреміз. Әрине, көркем текстің төл сөзді құры- 
лымдары қазақ прозасының алғашқы үлгілеріндегі қалпынан 
ешбір өзгеріссіз қалған жоқ: оның деп дәнекерінсіз берілуі, 
авторлық репликаның бір төл сөзді бірнеше бөлікке бөліп 
жіберуі сияқты конструкциялар, бір жағынан, орыс тілі 
үлгісімен, екінші жағынан, көркем шығарма тілінің синтак- 
систік құрылымын түрлендіру, артық деп санаған элемент- 
терді түсіру, әсерлі етіп ұсыну сияқты таза (қай тілде бол-
са да) стильдік ұтымды сәттерді іздеу барысында орын алып 
келе жатқаны ғылыми ізденістерде айтылып келеді. М.Әуезов 
шығармашылығының кейінгі қомақты туындылары тілін зер-
делей қалсақ, бұл құбылысты да таба аламыз.

Енді жалпы автор тілінің (тек авторлық ремарканың ғана 
емес) синтаксистік көрінісін: құрылымын, ерекшелігін, стиль- 
дік нысанасын қысқаша сөз етсек, мыналарға оқырман наза-
рын аудартамыз.

Синтаксис – көркем текстің «жанды» көрсеткіші. Ав тор, 
әсіресе өз баяндауында сөйлемдерді қалайша құрды, текст 
бөліктерін қайтіп бір-біріне ұластырды, сөйлем мүшелерін бір-
біріне қалайша қатыстырды, қыстырма (түсініктеме, айқын- 
дама) элементтерді текске қалайша сынамалап енгізді деген 
сияқты «қалай, қандай, қайтіптерді» айқындасақ, жазушының 
алғашқы «сөз құрастыру» шеберлігін танимыз.

Бұл саладағы талдау, әрине, бастауышы мынау, баяндауы-
шы мынау деген сияқты таза грамматикалық ізденіс түрінде 
болмайды. Жазушы синтаксистік құрылымдарды (түзілістерді, 
конструкцияларды) әсемдік, әсерлілік үшін қалай қолданды 
дегенді көрсету көзделуі тиіс. Сондықтан «ерекшелікті іздеу» 
принципі бірінші кезекте тұрады.

М.Әуезовтің алғашқы әңгімелерінің негізінен тұтас алып 
қарағанда қысқа-қысқа сөйлемдермен берілгендігі көзге 
түседі, яғни авторлық баяндаудың көбіне-көп аз сөзді жай 
сөйлемдермен келуі синтаксистік көріністегі бір ерекшелігі 
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болып танылады. «Аз сөзді» дегенді тек жалаң сөйлемдер деп 
түсінбеу керек, Сөз жоқ, жай сөйлемдер едәуір жайылма болып 
келуі заңды (онсыз баяндау мүмкін емес қой):

Бұл жігіттің жасы отыз шамасында. Орта бойлы, дөң- 
гелек беті жалпақтау. Суық қарайтын қисық біткен кішілеу 
өткір көзінде және түксиген қабағында өзгеше қаталдық  
бар. Кішкене мұрны көз, қабағына үйлеспейді...

Бұл шағын ғана сыртқы портрет жай сөйлемдермен берілген. 
Сөйлемдер жай болғанымен, жалаң емес: бірыңғай мүшелісі 
де, жайылма анықтауыш мүшелісі де бар. Екінші сөйлем тіпті 
қысқартылып берілген: оның бастауышы (ол немесе бұл жігіт) 
мен баяндауышты (кісі еді, жігіт еді де ген сияқты) түсірілген, 
яғни жасырын тұр, бірақ контекст оларды жоқтатпайды.

Жазушы сөйлем құру амалына өте мұқият қарағаны 
байқалады. Сөйлемдерді қысқа қайыру көбінесе стильдік 
мақсат көздейді. Қысқа, тіпті жалаң сөйлемге логикалық екпін 
аударылады.

Ұзақ жол қажытқан жолаушылар осы болымсыз кішкене 
сызыққа қарап, қоналқаға келетін үйінің әртүрлі көңілсіз  
жайларын еске түсірді. Бұрынғыдан да тұнжырады. Көңіл- 
сіздік молайды (І, 34).

Мұнда соңы екі сөйлем жеке-жеке берілгенде, алдыңғы 
сөйлемдегі көңілсіздік, жадаулық дегенге ой екпінін түсіріп, 
қадай айтады. Бұл амалға барғанда, жазушы сөйлемнің бір 
мүшесін өз алдына сөйлем сияқты жеке беретін (жазатын) 
тұстары да ерекше болып көрінеді. Мысалы: Алыстан қараған- 
да, Арқалық бұдыры жоқ жалаңаш. Көруге аса көңілсіз (І, 29). 
Бұл микротексте соңғы сөйлем – синтаксистік тұрғыдан қара- 
ғанда, өз алдына тиянақты сөйлем емес, алдыңғы сөйлемнің 
бірыңғай мүшесінің біреуі: Арқалық тауының бір сипаты – 
бұдыры жоқ жалаңаштығы болса, екінші сипаты – көруге аса 
көңілсіздігі. Таудың осындай сұрықсыздығын баса суреттеу 
үшін, бірыңғай баяндауыштың біреуін өз алдына шығарып, 
сөйлем сияқты етіп ұсынған. Осы жерде жазба дүниенің бір 
ұтымды жерін көреміз. Егер жалаңаш деген сөзден кейін үтір 
қойылса, тұтас сөйлем қабылданар еді де Арқалықтың сол 
бұдыры жоқ жалаңаштығы көруге көңілсіз екендігіне оқырман 
назары айрықша аударылмас еді.
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Ғылым тілінде (тіл білімінде) бұл құбылыстарды (тәсілді) 
парцелляция деп, «отау болып» шығатын мүшені парцеллятдеп 
атайды. М.Әуезовтің көркем прозасының бастапқы кезеңіндегі 
үлгілеріне көз салсақ, оның синтаксисіне тән ерекшеліктің бірі 
деп осы парцелляция тәсілін атаймыз. Бұл амал – Мұхаңда 
жүйелі түрде қолданылады. Парцеляттар көбінесе сөйлем 
соңындағы баяндауышқа тән іс-әрекеттің амалын, мезгілін, 
мекенін білдіретін мүшелер болып келеді. Мысалы:

Мейірхан бұл үйге Мақсұт өлген соң көп келген жоқ. Қашқа- 
лақтағандай (І, 56).

Соңғы жеке шығарылған бір сөз іс-қимылдың амалын 
көрсетеді, ол сөйлемнен ажыратылмаса, «көп келген жоқ» де- 
геннің алдында тұрар еді. Келесі мысалдар (сирек қолданы- 
латындықтан, қазақ тіл білімінде көп сөз болмай келе жатқан 
құбылыс екендігін ескеріп, көбірек мысалмен көрсетуді дұрыс 
деп отырмыз):

Ептеп қоңырқай тартқан иесіз дала жеңіл тұманды жамы-
лып сазарғандай. Жым-жырт (I, 70).

Бұл жердегі парцеллят сөйлемнің баяндауышы деуге бо-
лады. Егер жазушы иесіз даланың сазарып түрғанын баса 
айтқысы келмесе, жым-жырт сөзін сөйлемге жалғастырып 
жазған болар еді. Ол күнде сөйлем табиғаттың бір күйін жай 
ғана баяндап көрсету болып шығар еді. Ал Мұхаңның жай 
баяндағысы жоқ, әсерлі етіп суреттеуді көздеген. Жым-жырт 
деген бір сөздің айтуда жеке интонациямен бөлінуі, ал жазуда 
нүктемен ажыратылуы дәл осы жым-жырттық жаздың жанға 
жайлы кешіндегі тыныштықтың көңіл аударарлық белгісі бо-
лып тұрғандай. Келесі мысал:

Әйелдер сол түні таң атқанша шам жағып, ұйықтамай, 
Құдайдан тілек тіледі. Сыйынды, жылады (I, 50).

Соңғы екі парцеллят осы сөздер беріп түрған іс-қимылға 
оқырман назарын аударып, ой екпінін түсіреді. Әжесі мен ана-
сы Ғазиза баланың аман болуын жай тілемейді, жылап, сыйы-
нып тілейді.

Бұл екі сөздің екеуін айырып көрсетіп («бөлек құндақтап»), 
солар арқылы әже мен ананың ішкі жан қиналысын, дәрменсіз 
күй-қалыптарын көрсетеді.

Бір-екі сөзді атаулы немесе толымсыз сөйлемдер де пар-
целляция құбылысына жақын келеді. Олар да алдыңғы 
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сөйлемнен нүкте арқылы бөлініп жазылады, мұнда да стильдік 
мақсат көзделеді. Мысалы: 

Жанып болған тезектің шоғы өшуге айналған. Ала көлеңке 
(I, 133).

Егер толық түрде түзілсе, айналған дегеннен кейін үтір 
қойылып, әрі қарай сондықтан үйдің іші ала көлеңке деп 
берілер еді. Бұл салаластың соңғы жай сөйлемі өз алдына ата-
улы сөйлем етіп ұсынылғаны автордың парцел ляция сияқты, 
осы ала көлеңкелікті баса көрсеткісі келгендігінен пайда бо-
лып тұр. Мұны парцелляциядан бөліп қарау қажет немесе 
парцелляцияның бір көрінісі деп тану қажет. Өйткені парцелля-
ция бір сөйлемнің «кетілуі», соңғы мысалда да тұтас құрмалас 
сөйлем «сөгіліп», сөгілген бөлігі «күзеліп» тұр.

Мына микротексте бөлек «отау тіккен» құрылымдар бастау-
ышы түсірілген толымсыз сойлемдер:

Оның ақылы еш нәрсенің тұтқыны болған жоқ еді. Баяғыдай 
сау. Салқын қырағы күйінде (І, 154).

Бірақ бұлар – парцелляттар емес. Мұндай толымсыз 
сөйлемдерді де жазушының өзгелерге қарағанда жиірек 
қолданатын белгілі бір тұстары бар, яғни көбінесе адамның 
(кейіпкердің) сыр-сипатын суреттейтін сөздерді сөйлем 
мүшелерін парцеллят етіп алып, оны бастауышы түсірілген то-
лымсыз сөйлем түрінде береді.

Бақтығүл қолына түсіріп алған малын да қуғыншы жау 
қолына оңай бере қоймайтын. Соғыста айлакер, ер. Шоқпар-
сойылға өте жырынды (I, 245). 

Соңғы екі «сөйлем-парцелляттың» ол немесе Бақтығұл де-
ген бастауышы жоқ.

Жазушы парцеллят етіп, көбінесе сөйлем соңында орнала-
сатын бірыңғай баяндауыштардың біреуін шығарады.

Ғайша қазақтың өз қаны екенін білдірмек болып, қазақ 
тіліндегі табиғатты жаңа көрген танысының бәріне дағдылы 
бір машығы сияқтанып айта беруші еді. Мақтанушы еді  
(І, 191).

Бұл жердегі парцеллятты бірыңғай мүшенің біреуі деу-
ге де болмас (бірыңғайлығы морфологиялық тұлғаларының 
бірдейлігі ғана болар), шындығында, мақтанушы еді деген 
парцеллят күшті стильдік құрал болып тұр: жазу шы бұл баян-
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дауышты оқшаулау арқылы Ғайша қыз портретінің бір қырын 
көрсетіп, оның бояуын қалыңдатып тұр. Сол арқылы Ғайшаның 
бұл қылығына оқырман назарын аударады.

Жоғарыда айттық, парцелляция тәсілі негізінен көркем 
әдебиет стилінде қолданылады, демек, оны грамматикалық 
категориядан гөрі стильдік категория, тілдік экспрес сия 
құралының бірі деп таныған дұрыс болар. Әрине, бұл құбылыс 
туралы үзілді-кесілді тұжырымдар айту үшін, оны мол мате-
риал жиып, ғылыми тұрғыдан зерттеу керек, атап айтқанда, 
парцелляцияланатын сегменттердің (сөйлем мүшелерінің 
немесе сөйлем құрамдарының) түрлерін ажырату, орналасу 
тәртібінің дистанттық позицияларын айқындау (парцелляттар 
мүмкін тек сөйлемнен соң келе бермейтін болар), қазақ тіліне 
тән ерекшеліктерін, мағыналық-интонациялық қырларын, 
синтаксистік құрылымын т.т. белгілі шығармалар (авторлар) 
бойынша да, жалпылық норма тұрғысынан да талдап-таны-
ту болашақтың, өзге зерттеушілердің міндеті болмақ. Біз бұл 
жерде қазақ көркем прозасының әңгіме-повесть жанрлары 
үлгілеріндегі, оның ішінде де М.Әуезовтің 20-30-жылдардағы 
ғана шығармаларындағы парцелляция көрінісін баяндадық. 
Ал бұл тәсілді жазушы әрі қарай актив амалға ұластырды ма, 
өзге қалам ұстанғандарға үлгі болды ма немесе онымен тұстас 
не сәл бұрын (мысалы, Б.Майлинде) дүниеге келген көркем 
шығармаларда орын алды ма – міне, осыларды зерделеу үшін, 
алдымен текстерді түгел сүзіп, материал жинап алу қажет. 
Универсал, яғни барлық тілге тән парцелляция әдісі туралы 
теориялық танымдарды игеру міндеті де тұрады. Содан соң 
барып, өзін дербес ғылыми объект етіп, мо нография түрінде 
зерттеулер ұсыну қажеттігін айтамыз.

Талданып отырған шығармалар тілінің синтаксистік түзі- 
лісіне зер салғанда, тағы да мынадай жайттарды жазу шы 
қаламының өзіндік ерекшелігі (мәнері) деп атауға болады. 
Ол – күрделі ойдың берілуі. Сөз жоқ, М.Әуезов әңгімелері 
тек жай сөйлемдермен келеді деуге мүлде болмайды, әрине, 
құрмалас сөйлемдердің де түр-түрі орын алған. Және олардың 
бөліктерінің (компоненттерінің) орналасу тәртібі, бағыныңқы 
сөйлем мүшелерінің жасалу нормалары сияқты қырлары бүгінгі 
жазба әдеби тілімізден ауытқымайтынын айтуға болады. Тек 
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бір ерекшелік жалғаулықтармен байланысатын құрылымдарды 
бір сөйлемге жинамай, бөлек-бөлек ұсынатын сәттері жиірек 
кездеседі, яғни бірақ, сондықтан, ал деген жалғаулықтар 
көбінесе сөйлемнің басында келеді (бұл жерге енді ұзақ-ұзақ 
сөйлем дермен мысал келтірмей-ақ қоялық, көргісі келген 
оқырман, әңгіме текстеріне көз жүгіртсе, кез келген жерінен 
тауып алуларына болады).

Келесі бір ерекшелік сияқты көрінетін нәрсе – жазушы 
әңгімелерінде етістік баяндауыштардан сәл қашқалақтау. 
Әрине, етістік баяндауышты сөйлемдері мүлде жоқ неме-
се тіпті аз деуге болмайды. Реті келген тұста, әсіресе табиғат 
көріністерін немесе бір нәрсенің жай-күйін, күй-қалпын сурет-
теген сәттер есім баяндауышты сөйлемдермен беріледі:

Суық қыстың орта кезі. Күн түске тақап қалған. Аспанда 
бұлт жоқ, ашық... Жер қарлы... (І, 51).

Кішкене үйдің іші жүдеу, сарылған сары уайымның 
таңбасы үй ішіне түскендей. Пештің қырында тұрған жалаң 
бас лампы үй ішіндегі қараңғылықты зорға жеңіп, жалпылдап, 
ала көлеңке болып жанып түр (І,73.)

Қалың қарды жамылған ақ дала. Айналада көз тоқтарлық, 
бұдыр жоқ... Көзге түсетін жан иесі жоқ. Жер жүзін тылсым 
буғандай, ызғарлы қар, суық аяз тас қылып қатырғандай (І,74).

Әрине, етістіктер – динамиканы (қозғалыс, қимыл, әрекетті) 
білдіретін сөз табы. Онсыз бір нәрсе жайында баяндау мүмкін 
емес. Көбінесе шақтық, жақтық бір тұлғадағы етістік баян-
дауыштар сөйлем сайын қайталап келіп отыруы мүмкін, бұл 
баяндалатын оқиғаға байланысты. Ал баяндаудың ішінде 
бір нәрсені сипаттау, адамның көңіл күйін әңгімелеу сияқты 
тұстары болса, етістік баяндауыштар аздау болады немесе 
барларының өзі шақтық, жақтық тұлғаларда емес, әр алуан 
өзге тұлғаларында (бұйрық рай, есімше т.б.) келеді. М.Әуезов 
о бастан осы тәртіпті қол көрген. Тек әңгімелері емес, «Абай 
жолы» эпопеясының тілі де осындай. Мысалы, Әйгерімнің ән 
салғанын тыңдап отырып, «өмір-сурет дүниесіне шомып кет-
кен» Абайдың психологиялық күйін жазушы былай береді.

Арғы сөзі Абайдың құлағына кірген жоқ. Барды айтып 
жаққан – сөз емес, әуен мен үн... Көп күміс қоңырау сән түзеп, 
бір үн сала ма? Әлденендей ғайып текті, ақ қанатты асыл зат 
көз жүзінде күнге шағылыса ма! Күміс сыбдыр нұр шашып, 
сырлы аспанға, мәлімсіз сапарға, серікке шақыра ма?! Берші 
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сараң, сырдаң бойыңды! Түйіліп қалған жүрегің, Тартынып 
қалған, ашылмай тығылған жан сырың бар. Ашшы соныңды! 
Өрге, өнерге шақырайын бар үніммен. Иықтан басқан зілден, 
мынау дел-сал күйден өтші! (V, 67)

Міне, мұнда іс-қимылды ашық райда тұрып (үн салды, 
ашты, өнер төгіледі демек сияқты) білдірген бірде-бір тұлға 
жоқ.

Біркелкі (бір тұлғадағы) етістіктер ұйқасқа алынған өлең 
жағымды, әсерлі болмайтынын Мағжан ақын Жұмабаев әдемі 
келекелегенін білеміз. Ақын:

Талапсыз, сорлы «ойлаған»,
Ойға терең «бойлаған»,
Есалаң уға «тоймаған»,
Қанып бір ойын «қоймаған».
Есер жүрек «ойнаған»,
Өлгенше үміт «жоймаған»,
Жындыдай жалғыз «тойлаған»,
Жалықтырды «ой» да «қан» –
Құрысын өлең! Қой бағам! – демей ме?

Біркелкі етістіктер қатар тұрған сөйлем сайын келіп 
тұрса (әрине, мүлдем келмеуі керек деуге болмайды, баяндау 
мазмұнына, сипатына қарай, қатарынан келген бірнеше сөй- 
лем бір тұлғалас етістіктермен берілуі жиі кездеседі), оқыр- 
манды өлеңдегідей жалықтырмағанмен, ол микротекст аса 
әсерлі болмауы мүмкін. Мұны М.Әуезовтей қас шебер жақсы 
түйген.

Көркем проза тілінде жиі болмағанмен, әр кез қолданыла- 
тын өте бір әсерлі көріктеу амалының бірі – лексикалық, әсі- 
ресе синтаксистік қайталамалар М.Әуезовтің алғашқы әңгіме- 
лерінде кездеспейді. Бұл тәсілді жазушы «Абай жолы» эпо-
пеясында қолданған және қайталаманы шағын микротекстен 
бастап, ұзақтау периодтарда, тіпті шығарманың бірнеше та-
рауында келтірген. Мысалы, Тобықты жайлауларының қоңыр 
бір кешінде ел жастарына Біржандай өнер алыбы «әкеліп бер-
ген жүрек тілі, сезім нұры» қалай төгіліп тұрғанын суреттеген 
тұсын оқиық: 

Сол кеште, Әнетке қарай беттеген Базаралы ат үстінде ән 
салып келе жатқан Балбаланың сымбатты, сұңғақ бойына, 
қыпша беліне тамашалай қарайды.
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Сол кеште, Керімбала мен Оралбай қосылып ән сәндейді. 
Өзі енші болмаса да, әнді барынша сүйетін, Керімбаланың 
ағасы Әкімқожа қатар келе жатып, қос әншіге жол бойы ән 
салғызады.

Сол кеште, жарық айлы, сырқұмар кеште, көп жолдастың 
қоршауында келе жатып, Әмір мен Үмітей саз қосады.

Сол кеште, үлкен өнер, әсерлі әнмен қоштасар кеште, от-
ауда қалған Біржан мен Абай мәжілісінде тағы Әйгерім ән 
шырқап отыр (V, 82).

Міне, мұндай әр абзац сол кеште деген сөздерден баста-
лып, қайталама әдісімен келген. Бұл жердегі анафоралық 
сөз автордың осы жерде айтпақ идеясын күшейте көрсетуге 
қызмет етіп тұр. Сол кеш – ұзақ күнгі өнер салтанатының 
қорытындысын бейнелейді. Ол бейне қайталама тәсілімен 
жасалған.

Қайталама, әсіресе оның композициялық түрлері аса жиі 
кездеспейді. Әсіресе оқиғалар баяндалатын шығармаларда 
қайталама әдісінің қолданылуы кемде-кем болады. Ол шығар- 
маның лирикалық шегіністерінде, сондай-ақ автордың өзінің 
немесе кейіпкерлерінің ой-толғаныстарын білдірген, жан сы-
рын шерткен тұстарда орын алуы мүмкін.

М.Әуезовтің алғашқы қалам тартқан көркем дүниелері 
тіліндегі морфологиялық ерекшеліктерді іздей қалсақ, 
бірді-екілі «ауытқушылықты» көрсетер едік. Олардың бірі – 
жазушының сан есімдермен келген тіркесте соған қатысты сөзді 
көптік жалғауда келтіруі. Қазақ тілінің жал пы құрылымдық 
нормасы бойынша сан есіммен келген зат есімдер (немесе 
«заттанған» сөздер) жекеше тұлғада тұруы керек: отыз қой 
(отыз қойлар деп айтылмауға тиіс). Ал Мұхаңда оқта-текте 
көптік жалғаумен келген тіркестер кездеседі. Бұл әсіресе  
«Абай жолы» сияқты үлкен полотнода жиірек ұшырасады. Мы-
салы: Мынау екі қаралылар үшін (IV том, 33-бет), он шақты 
кісілер (IV, 72).

Сірә, бұл – орыс тілінің салқыны болар: Мұхаңның көркем 
сөзбен ең әуелі орыс тілінде «тұшынғаны» себеп болса керек 
деп топшылаймыз.

Екінші ерекшелік – етістіктің көпше мағынасын ортақ етіс 
тұлғасымен жиірек білдіруі:
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Кейбіреулер ғана күліп жүрген қатындарды қағытқан бо-
лып, қалжыңмен өздерінің ішіндегі жайларын да сыртқа 
шығарыңқырап қойысты (I, 63). Байдың келіндері... бірін бірі 
жұлқылап ойнап, желігіп өтіседі (І, 93). (Қасқырлар) екі күн- 
дей ат болысты (І, 324). 

Әрі қарай іздестірсек, 20-30-жылдар әңгімелерінде бұған 
тағы екі-үш факті табуға болар. Етістіктің көптік мағынасын 
ортақ етіс тұлғасы мен білдіру Мұхаңның әрі қарайғы жазған- 
дарында бұдан да жиірек кездеседі. Тек көркем прозасы емес, 
көркем публицистикасында да орын алған. Бұл амалды диалек- 
то лог мамандар Семей өңірінің ерекшелігі деп көрсетеді. 
Сондықтан Мұхаңда өзі өскен ортаның сөйлеу машығы әсер 
еткен болар деп шамалаймыз.

Міне, жалпы әдеби тіл нормасынан сәл ауытқып қолданыл- 
ған бұл морфологиялық ерекшеліктердің азды-көпті жүйелі 
түрде кездесетіндері, ал оқта-текте, бірен-саран жер де ұшы- 
расатын «төртті-бесті жыл өткенде...» (I, 229), «бойға биік» 
(I, 238) «қайтыста (қайтарда деудің орнына) таң алдында жа-
удан құтылып алған соң» (I, 278) деген қолданыстарды жазу-
шы қаламына тән морфологиялық ерекшелік деп тануға бол-
мас, тіпті бейнормалық деп атау да жөн емес: «төртті-бесті» 
(төрт-бес деудің орнына) дегендегі қосымша тұлға (-ті) 
бірді-екілі, барлы-жоқты дегендер сияқты, шамалау (шама-
мен айтқанда) реңкін беріп тұр деуге болады, бойға биік деген 
тұлға да – тіл құрылымына жат емес, бұл күнде бойжеткен деп 
қолданып кеткен сөзіміз күні кешелер бойға жеткен түрінде 
қолданылғанын, сол сияқты Б.Майлиндегі атаққа шыққан 
жігіт қой дегендермен параллель түсетінін көрсетуге болады. 
Ал жол жүруге қатысты қайтар, қайтар сапар деген сөздерді 
Мұхаң о бастан қайтыс, қайтыс сапар деп беруге дағдылан- 
ған, оның «Индия очерктері» атты көркем публицистикасы- 
ның бір тарауы тіпті осылай аталады, бұл барыс, келіс, жүріс, 
тұрыс деген сияқты қимыл есімдерінің моделімен жасалған 
тұлға болғандықтан, нормаға қайшылығы жоқ, тек қана бұл 
тұлғаның «қайтыс болу» дегенде қолданылатын мағынасы сәл 
кедергі болуы мүмкін.

Сонымен, Мұхтар Әуезовтің көркем проза жанрындағы 
алғашқы әңгіме-повестері тілдік-стильдік таным тұрғысынан, 
яғни көркемдік қырынан алғанда, нағыз жоғары дәрежедегі 
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(«еуропа көркем сөзі» дәрежесіндегі) туындылардың қазақ 
топырағындағы бастауларының бірі деп табамыз. Мұнда жазу-
шы көркемдік-стильдік мақсатпен сөз таңдауда, сөз қиыстыру- 
да, сондай-ақ прозаның құрылымдық-тілдік компоненттерін 
беруде, синтаксистік тәсілдерді стильдік құрал ретінде 
жұмсауда өз қаламының шеберлігін ғана көрсетіп қоймаған, 
көп ретте алғашқы соқпағын салып, жол көрсеткен. Мыса-
лы, «текст түзімі» деп аталатын жерде жеке сөздерді немесе 
мағыналас, тақырыптас, модальдық жағынан реңктес сөздерді 
шоғырлап не қайталап келтірудің алғашқы үлгісін Әуезовтің 
«Қорғансыздың күні», «Қаралы сұлу» т.б. әңгімелерінен 
көреміз.

Қазақ халқының мәдени дүниесінде бұрыннан «ауыз ша 
әңгіме» жанрының болғанын, оның стильдік-тілдік белгілері 
бар екенін танытқан да М.Әуезов, Б.Майлиндердің алғашқы 
әңгіме-повестері деп білеміз. Бұған М.Әуезовтің «Қорғансыз- 
дың күніндегі» әженің монологі, «Сыбанның моласындағы» 
Жортар қарттың әңгіме айту үлгісі мысал бола алады.

Жоғарғы талдауларымыз Әуезовтің «сөз тандау» атты шы- 
ғармашылық тәсілден синонимдерді, экспрессивтік сөздер- 
ді, жергілікті ерекшеліктер мен көне, сирек сөздерді, этногра- 
физмдерді орнымен қолдана білу үлгілерін де анық көрсетеді.

Сөйтіп, қорыта айтарымыз мынадай: ұзақ қашықтыққа 
жүгіретін спорт шеберінің алғашқы секундтерді дұрыс алып, 
топ алдына шығатыны, мәреге жақындаған сайын қара үзіп, 
бірінші боп жететіні сияқты, қазақтың көркем сөзінің жүйрігі 
Мұхтар Әуезов те алғашқы секундтерін – 20-30- жылдардағы 
әңгімелерінің тілдік-көркемдік қадамдарын бірден дұрыс 
алған, бәйгіге енді қосылып, қатарға тұрған қазақ прозасын 
барлық параметрі (өлшемі) жағынан «мәдениеті жоғары Еу-
ропа әдебиетінің» деңгейіне көтерген деп табамыз. Көркем 
сөз бәйгесінен тек өзі озып келмеген, ұлы дүбірде шаң жұтып 
қалмай, үзеңгі қағыстыра шабудың әдіс-амалдарын кейінгілерге 
көрсете келген...

Мұхтар Әуезовтің 20-жылдарда басталған көркем про засы 
бүгінгі әлемдік деңгейден көрініп отырған қазақ әдебиетінің 
көркем тіліне С.Торыайғыров, Б.Майлин, Ж. Аймауытов сын-
ды жүйріктер салған даңғыл жолында сайрап жатқан тағы бір 
тұлпардың ізі болып көрінеді.
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ЖИНАҚЫ, ҮНЕМДІ, АСТАРЛЫ ТІЛ

ШЕРХАН МҰРТАЗА

«Қызыл жебе». «Жүрекке әжім түспейді»

Көркем әдебиет стилінің өзге функционалдық стильдерден 
айырмашылығын іздегенде, солардың бірі – көркем текстің 
оқырманға қатты әсер ететіндігі. Ол үшін жазушы сурет-
теп отырғанын (адамдарды, оқиғаны т.т.) алдымен өзі жан-
дүниесімен сезініп, оны білдіретін тілдік-стильдік құралдарды 
дәл табуы керек, сол күнде ол оқырман жүрегіне жол табады, 
дәлірек айтсақ, оқырман сезіміне тиіп, оны ойландырады, 
толғантады, күйіндіреді, қуантады, сүйіндіреді.

Бұл – қай тілдегі көркем әдебиет болмасын, барлығына 
бірдей тән теориялық ақиқат.

Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» романының 1-кітабын 
алғаш рет оқып шыққанымда, қатардағы оқырман ретінде 
алған әсерімді қазір айтып жеткізе алмаймын. Шіркін, сол 
бойда бұдан 20 шақты жыл бұрын, неге айтпадым (жазбадым) 
екен деп ойлаймын, өкінемін. Сірә, көркем әдебиет дүниесі 
туралы сезген-түйгенін тек әдебиеттанушы мамандар ғана 
сөз етулері керек деген сияқты «жазылмаған заң» санамыз-
ды жайлап алғандықтан, бір жолдан таймайтын, «тәртіпті» 
қоғам мүшесі болғандықтан, әдебиетші емес менің ойы-
ма пікір білдіру кіріп-шықпаған болса керек, дұрысын айт-
сам, тіл білімі сияқты салқындау, қатқылдау, эмоциясы аздау 
ғылым саласының маманы болғандықтан, сезімтал, көрікті 
әлем – көркем әдебиетке «қол сұғуға» батылым бармаса ке-
рек. Мұндай тартыншақтыққа, сірә, басқа да факторлар себеп-
кер болған-ды. Филология ғылымдары деп аталатын саланың 
пәлендей дәрежелі маманнан атағына сай келелі пікір, жай 
мақтау не даттау емес, жан-жақты талдау талап етілетінін сез-
ген болармыз. Ал сондай талдаулардың бір қыры – көркем 
шығарманың тіл өрнегін суреттеу шеберлігін айту үшін оған 
қажет фактілерді теріп алу, бұларды талдап айтатын теориялық 
қағидаларды игеру, ақырында, белгілі бір ғылыми тұжырым 
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жасау керектігін де жақсы сезіп, именген болармыз. Ал роман-
ды оқып шыққан бойда бұндай жауапты жұмысты жаза қою 
мүмкін еместігін дәлелдеп жатпалық. Енді, міне, көркем сөз 
шеберлерінің тіл өрнегін арнайы әңгімелеу кезегі келгенде, сол 
алғашқы әсердің екпіні Ш.Мұртазаның аталған романы мен 
«Жүрекке әжім түспейді» («Жалын», 1987) атты жинаққа енген 
әңгімелеріне қайыра үңілтті. Әңгімелерден алған әсер де ерек-
ше болғанын айту – «қосақтай салған» пікірім емес, алдымен 
жай оқырман болып сүйіне айтқан, кейін тілін таныған маман 
ретінде талғап айтқан бағам.

Жазушының аталған туындылары неліктен, несімен бұл 
пікірді айтқызып отыр? Тек тіл маманы ретінде сүйіндірді 
десек, бұларда тұнып тұрған көрікті, бейнелі эпитет, астарлы 
метафора, ұйқасты-ырғақты параллельдер, үздіксіз берілген 
қайталамалар көп емес, жарым беттік бір беттік сөйлемдер де 
жүйелі түрде көрінбеген текстердің оқырман мен маманды ба-
урап алған сиқыры басқада болу керек.

Әрине, басқада... Әрине, ғажап бір күші бар. Бұлардың көркем 
туынды ретіндегі тақырыптық, идеялық, композициялық, 
қысқасы, шығармашылық сапасы, қазақ әдебиеті әлеміндегі 
орны жайында әдебиетші мамандар тарапынан жақсы талда-
нып, оның оқырманды енжар қалдырмайтын қасиеті кезінде 
айтылған-ды. Мұны қайталау немесе жаңа пікір айту – біздің 
шаруамыз емес. Біздің шаруамыз – өзіміздің «қарауыл төбеміз» 
– тіл білімінен көрінетін автордың қолтаңбасы, терминдеп 
айтсақ, «автор бейнесі» («образ автора») дегеннен шығарып, 
өзімізді тартқан магниттің сырын ашу. Әрине, мүмкіндігінше, 
әзірге шетпұшпақтап ашу, өйткені әр шығармадағы «ав-
тор бейнесі» дегеніміз – сол туындыдағы жазушының бүкіл 
тілдік-шеберлік белгілері, автордың айтпақ идеясының тіл 
арқылы көрінген поэтикалық қырлары, стильдік таңбала ры, 
авторлық позициясы (көзқарасы), қысқасы, «автор бейнесін 
тану – шығарманың құрылымдық-стильдік арқауын тарқату, 
экспрессивтік-тілдік құралдарының жүйесін тұтас алып та-
ныту14 («автор бейнесі» деген терминді «кейіпкер бейнесі» 
дегенмен шатастыруға болмайды, екеуі – екі басқа категория 

14 Виноградов В.В. О языке художественной прозы. - М., 1959. - С. 154.
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атаулары екенін қайта-қайта ескертіп жатқан себебіміз «автор 
бейнесі» ұғымы қазақ филологиясында көп таныс емес, ол 
енді-енді сөз бола бастады).

«Қызыл жебедегі» жазушының тақырып тандауын, оған 
қатысты фактілерді (оқиғаларды) орналастыруын, оларды 
суреттеудің сипаты мен тәсілдерін және шығармадағы оқиғалар 
мен кейіпкерлерге автордың көзқарасын зерделесек, оның 
тілдік-экспрессивтік жүйесін біршама танытатын боламыз.

Мұндай жүйеде алдымен көзге түсетіні – «Қызыл жебе» 
тілінің жинақы, үнемді, астарлы стильде жазылғандығы. Бұл 
үш белгінің үшеуі қатар айтылып, орыс тілі зерттеушілері 
«сжатость» («сығымдылық») деп атайтын көркем тіл сипатын 
танытады. «Сығымдылық» сипат беру үшін жазушы «үнемдеу» 
тәсіліне көшеді. Айталық, эмоциялық-экспрессивті болып 
келетін айшықты эпитеттерді, жайылма анықтауыштарды көп 
қолданбайды. Эпитеттердің көбінесе кәнігі (дәстүрлі, тілдік) 
түрлері беріледі: жоғары мәртебелі фон Таубе, құлақкесті 
құл, еті тірі ер, жазира кеңістік, заңғар тау, зеңгір аспан, 
қара дауыл т.т. Ал анықтауыштар нақты сипаттамалар болып 
ұсынылады. Мыса лы, адамның сыртқы келбетін суреттегенде, 
боржық сары старшын, іркілдек сарқарын тартқан кексе әйел, 
бурыл сақал Ахмет, Наташаның алтын түстес әдемі шашы, 
(тұтқынның біреуі) қызыл шырайлы, қыяқ мұртты, қапсағай 
қырғыз...

Бұл сипаттамалардың барлығы да нақты, оқырман оларды 
көз алдына елестетсе, бояумен салған не фотоға түсірілген 
суреттерді көрер еді. Тіпті сұлу қызды сипаттағанда да, мұнда 
экспрессивті, дәстүрлі алма мойын, аршын төс, жібектей 
сүмбіл шаш, құмырсқа бел сияқты эпитеттер жоққа тән, ал 
эпитетпен айтқысы келген сипаттамалар әрі кетсе, «шолпы-
сы сылдырлаған келіншектер, үкісі желкілдегеи бикештер» 
болып беріледі. Романның екінші кітабының соң жағында 
оқырман кездестіретін Сәлима қыз Тұрар жігітке үйіріліп 
тұрғандықтан, жас та, сұлу да болса керек қой. Соның өзі ту-
ралы жазушы «тұлға бітімі нұр шашып, аппақ тістері тізіліп, 
ақсия күліп тұр» (463), енді бір жер де: «Жұп-жұмыр ителгі 
мойыны мәрмәрдай аппақ екен» (464) деп жазады. Екі жерде 
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де сұлу қыздың бет-пішінін тура эпитеттермен білдірмейді, тісі 
мен мойнының әсем, аппақ екенін ғана баяндайды, мұндайды, 
сірә, эпитетпен келген портрет дегеннен гөрі, адамның бет-
бейнесін, түр-тұлғасын нақтылап көрсеткен суреттеме портрет 
деу керек бо лар.

Жалпы, Ш.Мұртаза, кейіпкерлері болсын, өзге де зат, 
құбылыстар болсын, оларды әспеттеп, мадақтап, айшықты 
әсем сөздермен сипаттауға жоқ. Мұның себебін біз осы 
шығарманың өн бойына тән суреттеу стилінен (мәнерінен) 
іздейміз: күні кеше өткен шым-шытырық оқиғалар мен 
сан алуан психологиялық арпалыстарға толы бұл шығарма 
романтикалық лиризмнен гөрі бас кейіпкерлер тағдырын 
тілгілеп жатқан осынау қатқыл кезеңнің өзі сияқты нақты 
тіліп түсетін тілмен суреттеуді қалайтынын сеземіз. Әрине, 
мұнымыз – жалаңдау аргумент, өйткені көркем шығарманың 
жалпы стильдік үнін (тонын) бір ғана фактордан шығарып 
дәлелдеу қиын. Мүмкін, мұндай «оймышсыз» стиль өрнегі 
жазушының жалпы шығармашылық қаламына тән даралық 
мәнері болар, мүмкін, шығарма тақырыбы мен суреттелетін 
заманына қарай таңдап алған әдісі болар, мүмкін... Қайткен 
күнде романның бояуы қалың эпитет, теңеулерсіз, орайлы ме-
тафораларсыз кел ген, аллитерациясы, ассонансты тіркестері 
некен-саяқ, ырғақты, ұйқасты құрылымдары тіпті аз сөз өрнегі 
оқырманды өзінен әрі итермейді, керісінше, оның бар зейін-
ықыласын өзіне аударады, «бір демде», «бас көтермей» оқып 
шығуға итермелейді. Көп шығарма тілі бояуының түсінде емес, 
оқырман жүрегіне жететін шеберлік сиқырында болса керек.

Тілінің жинақы, үнемді сипаты тек бояулы сөздердің 
кемдігінде емес, өзге де көркемдік тәсілдерінен байқала ды. 
Айталық, бұл көлемді көркем туындыда табиғат суреті жиі 
берілген. Неге? Оқиғалар көкорай шалғынды, жайқалған бау-
бақшалы, сылдыраған бұлақты, асқақтаған таулы өлкелерде 
өтетіндіктен бе? Әрине, жоқ. Табиғат суреттері бұл шығармада 
жазушыға тілдік-стильдік құрал ретінде керек болып тұр. 
Табиғат пен адамдар, табиғат пен оқиғалар жарыса жүріп, бір-
біріне «арқасын төсейді», дәлірек айтсақ, сол жерде берілген 
табиғат көрінісі баяндалмақ оқиғаның, іс-әрекеттің фоны, 



63

кейіпкерлердің бейнесін айқындай түсетін ақ, қара, қызыл, 
сары дегендей бояулар, яғни табиғаттың өзі – образ. Сондықтан 
мұнда табиғат көріністері теңеу үшін де алынады. Мысалы:

Шілденің аптабында күзгі желтоқсанның қара суығы 
қалтыратқан жүдеу ағаш басындағы селкеу жапырақтай 
аз ауыл болыстың зәуде нөкерлетіп келуінен әрі-сәрі (31). ... 
Күзгі жел айдаған қаңбақтай жиырма үй Шілмембет (31). 
Бұл – үйреншікті әдіс-ақ болсын: қазақ жазушыларының 
қай-қайсысы да айдай даланы, асқақ тауларды, мөлдір сулар-
ды, көкорай шалғынды т.т. теңеуге жиі-жиі жаратады (сірә, 
бұл – қазақтың табиғатқа жақын жүріп келгенінен, әлі де 
урбанизацияға – қалалық, өндірістік өмір тіршілігіне жаппай 
көшіп болмағанынан болар)...

Шерхан Мұртазаның табиғат көріністерін кәдеге асырғаны 
– теңеуден басқа тұстарда да байқалады. Мысалы, түрме ау-
ласында дәретханаға барар жолдың бойында сыртқы дуалды 
қаулап өскен қара сора бар. Кезінде орып тастауға ешкім 
құнттамаған қара сора сорлы жоңышқа емес не отын болып 
жарытпас, содан шаң қауып, гүлі түсіп қурап, Құдай қарғап 
қауқиып тұрғаны (58). Бір қарағанда, дәл осы сөйлемдердің 
– қайдағы бір шаң басып, қауқиып тұрған қара сораны 
суреттеудің не қажеті болды деп ойлауға болады. Бақсақ, бұл 
қара сора – образ, бостан өмірдің сим волы, ол өмір бойы дала-
да тау-тастың, табиғаттың жөргегінде өскен Рысқұлға қырық 
құрақ құрым үйін («гүлі түсіп, қурап қауқиып тұрған») немесе 
Ақсу-Жабағылының қара орманын («Қаулап өскен қара сора») 
елестетеді, ал құрым үйінде болу не Ақсу-Жабағылының орма-
нын аралау – бостандықта жүрген күндердің символы. Міне, 
қауқиған қара сораны суреттеудің керек жері осында екен!

Сол сияқты Саймасай болысты атып өлтірмек болып, биікте 
тосын отырған Рысқұлға тау тұмсығындағы қара жартас 
қаһарланған адам кейпінде көрінеді, ол адам – наладан жаны 
күйзелген, әлденеге тас түйілген Рысқұлдың өзі!

Уақиға барысын әсерлі етіп беру үшін жазушы табиғат 
көрінісін контраст ретінде береді. Адамы өлген Алсай ауы-
лы Дауылбай болыстың керегесін сындырып, айбат көрсетіп 
кетеді, енді Алсай ауылы Дауылбай болыстың қарсы қимылын 
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(ауылды шабуын) күтіп отырады. Осы кездегі табиғат көрінісі 
әуелі Маужыраған әдемі кеш келді. Мал өрістен қайтты. Дәу 
бабаның самалы жібектей есіп, ну теректердің жапырақтары 
жамырап, енесін іздеген жетім қозы жеке маңырап, әлсін-
әлсін әупілдеп иттер үріп қояды деп суреттеледі, «мұндай кеш-
те қыз ұзатса жарасады... ертедегі ерлік замандар туралы 
қисса тыңдар ма еді! Бірақ «Алсай аулында оның бірі де жоқ. 
Қабақ қатулы...». Енді қап-қараңғы айсыз түн түсті... жан-
жақтан таулар түксиді. Міне, табиғаттың осындай екі сәтін 
контраст түрде беріп, жазу шы қаралы ауылдың үрейлі күйін 
әсерлі етіп суреттеген. Шәкірт Тұрардың тергеуші Семашкомен 
танысуы – өмірінің жаңа белесінің – көкірек көзінің жаңаша 
ашылуының басы болатын. Кейіпкерінің өмір жолындағы бұл 
сәтін жазушы тағы да табиғат арқылы аңғартады:

Жазға салым терезе алдындағы ақ теректердің ашық жа-
сыл жапырақтары күннен-күнге жайылып, сырғалары сал-
бырай бастады. Күзде жан тәсілім еткен сары жапырақтар 
қыс бойы жерде жатып, топыраққа сіңіп, жер астындағы 
тамыр арқылы ағаш басына қайтадан өрмелеп шығып, анасы-
нан қайта туып, өліп-өшу деген ұғымды тәрік етіп, мәңгілік 
өмірдің жырын сыбырлай бастаған шақ (300).

Әңгіменің (баяндау тексінің) жаңадан басталатын жері 
табиғаттың осы суретімен ашылады. Тегін емес. Бұл – Тұрар 
жастың әрі қарайғы өмірінің увертюрасы, құлақкүйі: жұлым 
күркеде туып, түрмеде біраз уақыт күн кешіп, бір өліп, бір 
тіріліп дегендей, тіршіліктің талай күз бен қысын өткізіп келе 
жатқан ақ терек – Тұрар бала болса, оның енді жазы басталғалы 
тұр. Жазушы Семашконы Тұрар оқып жатқан мектепке күзде 
не қыста келтірмей, жазға салым келтіруінде де, сол жазға 
салымдағы табиғаттың бір көрінісін емес, жапырақтары жай-
ыла бастаған ақ теректі суреттегенінде де гәп бар екен, мүмкін, 
жазушы дәл осыны ойлап әдейі жазбаса да, қаламы еріксіз осы-
лай жаздырған, ал қаламы – иесінің мәнері, шығармашылық 
стилі.

Ш.Мұртазаның табиғат көріністері – кейіпкерлерінің ажы-
рамас серігі, қатарласа жүретін копиясы болғандықтан, жа-
зушы кейде оларға жан да бітіреді: кейіптеу тәсіліне барады. 
Мысалы:



65

Ақшам жамырап, көз байланды. Нықан бойындағы нау те-
ректер кешкі дүниені азан-қазан жаңғырықтырды. Гүл біткен 
көзін жұмып, ұйықтап қалған сықылды. Ұйқысырап тұрып, 
бірін-бірі түрткілей жайғасып сыбырласады тек (260).

Бұл – туыстары Қырғызбайды паналаған бала Тұрардың Са-
халинге айдалып кеткен әкесі туралы қиялдап тұрған шағын- 
дағы табиғат тәңірі, нау терек – Рысқұлдар, бірін-бірі түрткілей 
жайғасып сыбырласқан – Тұрарлар сықылды. Сөйткенше бол-
майды, қасқа бұзаудың енесін еміп қойғанын көріп Салиха 
апасы: «Жүгірмек, қу жетім», – деп ұрса жөнеледі, баланың 
«Көке!» деген жан айқайын естіп, шошынып, баланың «таң- 
дайын көтеріп, құшақтай алып, бауырына қысады». Тұрар 
Салиханың бауырына басын тығып, көзін сүртіп, тау жаққа 
қарайды. Асқар [тау] түксиіп тұр екен (361). Иә, Аспара – 
Тұрар тағдыры – әлі түксиюлі, қатал...

Шығармада жан бітіп, бірде сөйлеген, бірде үндемеген 
табиғат көріністерін едәуір жиі кездестіреміз:

Үкілі қамыс, көк құрақ, жасыл жыныс – жақсылықтың 
ордасындай, армандардың, үміттердің аралындай тербеліп, 
сыңсып, сызылып тұрады (252). Қабақтың етегіндегі сәмбі 
тал мұңайып тұрады (252)... Ай бетіндегі мең үндемейді. 
Үнсіз қоштасу шығар (232). Қар түскен сайын шөп сыбырлай-
ды (94). Бұл кейіптеулердің барлығының астарында адамдар, 
адам тағдыры, тіршілік тартысы жатыр, дәлірек айтсақ, табиғат 
көріністері тірі әлемнің қам-қарекетін, кейіпкерлердің ішкі 
дүниесін ашатын психологиялық сипаттамасы болып келеді, 
олар оқырманның сезімін селт еткізеді, әсер етеді: табиғат пен 
адам-кейіпкер, жазушы мен адам оқырман – бәрі қосылып бірін 
бірі ұғысады, бірге қиналады, бірге үміттенеді, бірге...

Табиғаттың символикалық рөлі – «Қызыл жебе» ро маны 
тілінің айрықша белгісі. Қызыл жебені ұрлауға бара жатқан- 
дағы суреттелетін жеті шоқылы Талғардың алпауыт шыңы – 
Жаңғырық – Рысқұлдың алдында тұрған аса қиын, аса қатерлі 
шаруа – ұрлық шыңның басын алтынмен булаған адасқақ  
алау – сәттілік үміті, Талғардың асқақтап, айбындай түскені – 
барайын деп тұрған ісінің қатерін сезген кейіпкердің символ- 
дық параллелі. Ал Қызыл жебені ұрлап алып келе жатқан тұсты 
баяндау стиліне тағы табиғат «килігеді»:
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Аспандағы ай мен жұлдыздар төбеден төніп, бәрін байқап 
тұрған сияқты. Рысқұлға кінәлай қарайтын да тәрізді. 
Рысқұл білмейтін алдағы сұмдықты ай мен жұлдыздар сезіп, 
секем алып: «Әттеген-ай, бекер болды-ау!» деп, үндері жоқ, 
тек іштен тынып қалғандай (42). 

Бұл – кейіпкердің ішкі психологиялық күйінің символы. 
«Бекер болды-ау!» деп іштен тынып тұрған – әрине, ай мен 
жұлдыз емес, Рысқұлдың ар-ұждан толғанысы.

«Қызыл жебені» оқып отырғанда, ғажап бір сезімге ие 
боласың: қарағайлы, шыршалы қырқалардың иығынан асы-
лып, қылтиып тұрған тым биік шыңдарды (70) көз алдыңа 
келтіріп тұрсаң, ол – шың емес, түрмеден қашқан әкесін күтіп, 
алма ағаштың ашасына мініп отырған Тұрар баланың күй-
қалпы, алыс үміті екен; «талдардың басындағы бұлт бір кез-
де созбақталып барып қызыл бояуға малынғанын» көз алдыңа 
елестетіп, табиғат көрінісін тамашалап отыр екенмін десең, 
жазушының мұраты – бұл тамашаға кенелту емес, Тұрар 
баланың жүрегін дүрс-дүрс соқтырған Қызыл жебе екен. 
Кәрі болыс Саймасайға ұзатқалы жатқан жас қыз Нүкетай 
«Көлсайдың бетіне түскен көгілдір аспанды, зүмірет шырша-
ларды, зүбәржат есіл дүниені түгел көріп тұр» (83) деп мәз 
болсаң, жоқ, қыз бұларды емес, көгілдір аспандай, зүмірет 
шыршалардай, зүбәржат дүниедей оң жақтағы қайран бостан 
шағын, қор болғалы тұрған тағдырын көріп тұр екен.

Жазушы әңгімені «ол ағаштар әлдеқашан шіріп кеткен» 
(99-100) деп бастаса, тіпті оны екі-үш рет қайталаса, айтайын 
дегені – бұдан отыз жыл бұрын көшіп кеткен Тау-Шілмембет 
адамдарының ата жұртында қалған кәрілерінің өліп біткенін 
баяндау екен.

Алматының аспанында да жаңа көктемнің толғағы бар. 
Көгілдір, түпсіз көк әлем. Бір қылау жоқ, бір қылпық жоқ 
(225) деген суретті оқып, біздер, Алматы оқырмандары, өзіміз 
жылда қарсы алатын көктемнің Алматыдағы картинасын көз 
алдымызға келтіріп, мәз болып отырмыз десек, жазушының 
көздегені – осы сурет арқылы бір жылдан астам түрменің ка-
мерасында отырып, күн көзіне бірінші рет шыққан Рысқұлдың 
жарық дүниені рақаттана сезінуін айту екен. Қысқасы, мұндай, 
адам – табиғат, табиғат – адам параллельдерін, табиғатпен бе- 
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рілген нышана символдарды романның өн бойынан едәуір  
молынан табамыз. Әсіресе наурызкөк құс дегеніміз – Ізбай- 
шаның Рысқұлға сәлемі – ойы (229) екенін; көл түбінде (бе- 
тінде) көрінген ақ торғын бұлттар жел жерге кетіп бара 
жатқан жас келінге салынатын ақ жаулықтың параллелі екенін 
(84); қарашаның қара суық желі мен аспанды қаптаған қара 
сұр бұлт (87) қыз алуға бөтен ауылға келіп жатқан Сайма-
сай болыстың аулында 1916 жылғы көтеріліс басталғанын 
естігендегі көңіл күйіне, еріксіз ұзатылып бара жатқан Нүкетай 
қыздың қам көңіліне үндестіре суреттелген микротекст екенін 
зерделі оқырман енді өзі де пайымдайды. 

Сөйтіп, роман беттерінде жиі ұсынылған табиғат көріністері 
– жазушының әрі стильдік, әрі үнемдеу құралы, әрі лирикалық 
үні. Көркем дүние – өнер өлемі лирикасыз болмайды, біз Шер-
хан шығармаларынан лиризм іздей қалсақ, көп тұстардан та-
бар едік, солардың бірі – оның табиғатты қатар сөйлетуі деп 
санаймыз.

Көп сөзбен баяндалатын, суреттелетін жайттарды табиғат 
көрінісі болып келген параллельдер кеп-келте айқындай са-
лады, жай қатарласа салмайды, оқырманның жанын тербейді, 
демек, өнер дүниесінің бір шартын орындауға көмектеседі. 
Табиғат пен адам жарасы – Шерхан Мұртаза қолтаңбасының 
даралық стилінің, шығармашылық мәнерінің бір белгісі, сәтті, 
қуатты қыры.

Енді жазушының стильдік тәсілдеріне тікелей қатысы жоқ 
болғанымен, кез келген шығарма тілін әңгімелеу үстінде на-
зар аударылмай қалмайтын бір тақырыпқа ойыссақ, ол – 
автордың сөзқолданысы, қолданған сөздерінің сыр-сипаты, 
ерекшеліктері туралы болмақ.

Сөзқолданыс дегенде, алдымен, жазушының жеке сөздер 
мен тіркестерді образ етіп жұмсауы, сөз құбылтуы (орыс тілі 
білімінде «словопреобразование» деп соңғы кезеңдерде өз 
алдына бөлек категория ретінде қарастыратын құбылысты 
біз осылай атадық), көне, сирек, жергілікті сөздерді «әдеби 
айналымға» түсіруі, синонимдер қатарын тандауы сияқты 
амал-тәсілдеріне назар аударылады.

Жоғарыда көрсеткеніміздей, жазушы бұл туындысында 
табиғат суреттерін молынан келтіретіндіктен, мұнда өсімдік, 
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тал-терек, аң-құс атаулары да көбірек көзге түседі. Әсіресе 
белгілі бір өңірде өсетін көк атауларының, жайлайтын аң-құс 
аттарының қолданысынан ана тіліміздің сөздік қазынасының 
байлығына тәнті боламыз. Мысалы, осы шығармадан таулы 
өлкелер тұрғындары ғана білетін еңлік (эдельвейс) гүлінің 
қаргүл деген де синонимі бар екенін, ұлар деген құстың (оны 
да жазықтықтағы қазақтар біле бермейді) қақылықтайты- 
нын, барыстың сипаттама бір атауы сұлтан-шері болатынын, 
атқұлақ пен гүлқайыр, сиырқұйрық пен шайқурай деп өсімдік 
аттарын бейнелеп беретінімізді біліп, тіліміз неткен бай еді, не-
ткен образды деп сүйсінеміз. Жасыл орман мен көк майсалы 
далада туып өссек те, өзен-көл жағалап, суда малтып ер жет-
сек те, көбіміз басқа өңірді былай қойғанда, өз айналамыздағы 
өсімдік, тал-терек, бұталардың, сан алуан балықтардың атта-
рын жете түгел біле бермейміз. Ал шығармасында қолдану 
үшін, әсіресе образ етіп жұмсау үшін, жазушы бұларды 
есінде сақтап, ұмытқандарын есіне түсіріп, білмейтіндерін 
сұрастырып дегендей, көп еңбек сіңіруі керек және нағыз бо-
таник, зоологше қай өсімдіктің, қай ағаштың қайда өсетінін, 
қай құстың, қай тағының қылық-қимылы қандай екенін жақсы 
білуі керек. Бұл реттен келгенде, Шерхан Мұртаза – жаратылы-
станушы маман ба деп қаласың. Бұл да – шындықты діттейтін 
көркем шығарма шарты.

Екіншіден, романның екі кітабының беттерінен жазушы-
лардан көп кездестірмеген (бірақ кейбірі әйтеуір бар) бір алуан 
сөздерді ұшыраттық. Олардың мағынасы кон текст бойынша 
аңғарылатын да сияқты. Мысалы, Рысқұлдың 3-4 жасар қызы 
жортпаш Түйметай, Дмитриев ғалымның бір ғажайып әуен 
тындағандай бозым халі (22), шаруасы шінжәу Ахат шал (31), 
ұланас (36) («үлкен, ұлан-асыр ас берілді» деген мағынада), 
шымалдай құжынаған халық, дуайпат өгей шеше, күпек 
шашбау, Жылқыайдар можан- томпай, момындау кісі (131), 
можан-томпай шаруа құрып алған (219) (бұл сөзді өзге жа-
зушылар да қолданып жүргенін осы еңбектің өзге тұстарында 
да айттық), түңкелі үй (254, 296), он тиын шіріңкеден құр 
қаласың (288) сияқты сөздердің қайсысы жергілікті, қайсысы 
көне сөз, қайсысы әдеби тілге ену мүмкіндігі бар потенциал 
сөз екенін айырсақ, жазушының сөз қазынасының молдығынан 
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ха бар аламыз. Бұлардың ішінде шымал, шінжәу, можан-том-
пай, түңке, шіріңке деген сөздер «Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде» тіркеліп, мағыналары көрсетілген, тек кейбірінің 
тұлғалануында өзгешелік бар: роман тексінде шінжәу деп 
берілген сөздің сөздіктерде тіркелген фонетикалық-графикалық 
варианты – шынжау, сол сияқты біздің авторымыз шіріңке деп 
берген сөзі «Түсіндірме сөздікте» шірінкене түрінде тіркелген, 
мағынасы – «сауда-саттықта екі жақты келістіруші делдалдың 
алатын ақысы» деп көрсетілген, мүмкін, бұл – көбінесе сауда-
саттығы активтеу болған оңтүстік өңірлерде қолданылатын 
кірме сөз болу керек, сондықтан бір жерде шірінкене түрінде 
қолданылуы әбден ықтимал. Сол сияқты біз тілін әңгімелеп 
отырған шығармада түңке түрінде жазылған сөз «Түсіндірме 
сөздікте» түніке вариантында тіркелген, мағынасы «үй 
төбесінің шатырын жабатын қаңылтыр» деп түсіндірілген. 
Жазушы бұлым деген сөзді бірнеше рет қолданған, контек-
ске қарасаң, ол – жер бедеріне қатысты сөз тәрізді: Рысқұл су 
жағалап, бір бұлымды айналып өтіп, тұйықтау тас қорымға 
тартты (91). Қазақ тілінің лексикалық қазынасын түгендеген 
он томдық «Түсіндірме сөздікте» бұлын сөзі жоқ, ал бұлың 
сөзі зат есім емес, сын есім, яғни «бір-біріне жалғас, белең-
белең, қалтарыста» деген мағынаны білдіріп, негізінен бел 
сөзімен келетінін көрсетеді: бұлың белдер. Әрине, «Түсіндірме 
сөздік» ешбір тұлғаны қалдырмай тіркеген деуге болмайды, 
сондықтан «қалтарысты жер (бел)» ұғымында бұлым сөзі 
де болуы әбден мүмкін. Шымал – «құмырсқаның кішкене 
түрі» болса, жазушының шымалдай құжынаған деген образ-
ды фразеологизмі әдеби тілде көбінесе құмырсқадай немесе 
қарақұрттай құжынаған (қаптаған) деп айтылады. Демек, 
варианттар тепе-тең, екеуі де қолданыста бар, тіпті шымал-
дай құжынаған деген аналогы әсерлілеу екені байқалады. 
Можан-томпай сөзі «Түсіндірме сөздікте» осы орфограм-
мада (жазылуында) беріліп, «момын, қақ-соғы жоқ» деген 
мағынаны береді деп көрсетіледі. Жазушы (тек Ш.Мұртаза 
емес, осы сөзді қолданған өзге қалам иелері де) бұл сөздің 
мағынасын кеңейтіңкіреп қолданатын тәрізді. Айталық, осы 
шығармада «Қырғызбай... Меркенің базарында делдалдық 
қылып, можан-томпай шаруа құрып алған» (219) деген сөй- 
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лем бар, мұндағы мо жан-томпай «момын» деген емес, «кіші- 
гірім, аз-маз, болмашы» (әлде «әжептәуір, едәуір» ме?) деген 
ұғымда келген сияқты. Можан-томпай (можан-топай, 
мөжен-топай, можан төмпей деп әртүрлі жазылып жүр) – си-
рек қолданылатын, ерекше бір экспрессиялы сөз, оған соңғы 
кезеңдерде жазушылардың жаппай қызығушылығы да осыдай 
болар. Ал дуайпат, жортпаш деген сөздер лексикографиялық 
санда (сөздіктерде) жоқ, олар – не жергілікті, не ұмыт болған 
көне сөздер болуы мүмкін, бірақ бұлар да экспресеоидтер 
тәрізді, екеуі де адамға қатысты сын-сипатты білдіреді: жорт-
паш құлдыраған, шауып жүрген кішкентай бала, дуайпат өгей 
шеше дегенге қарағанда «қатал, мейірімсіз, қаһарлы (айбат-
ты?)» сияқты мағынаны берсе керек. Түп-төркіні қандай бол-
са да (диалектизм бе, сирек қолданылатын мағынасы күңгірт  
сөз бе), осы іспеттес экпрессивті тұлғаларды реті келгенде, 
көркем әдебиетте қолдануды біз нормадан ауытқу демес едік. 
Әрине, мұндай да бір-екі жайтты қатты ескеру керек: алды-
мен, бейтаныс сөздерге тым әуес болмау (яғни бір шығармада 
«тоғытып» жібермеу), екіншіден, түсінігін қамтамасыз ету, 
мүмкіндігінше мағыналары контекст арқылы ашылатындай 
етіп жұмсау.

Жоғарыда теріп көрсетілген сөздердің ішінде күпек сөзінің 
әуелі тұлғасына, содан соң мағынасына келгенде, ойланып 
қалдық, өйткені күпек сөзі – «Түсіндірме сөздіктің» мәліметіне 
қарағанда, ыңғайсыздау мағынаны («еркек малдың жыныс 
мүшесін қаптап тұратын тері») беретін сөз екен, ал біздің 
тексімізде күпек шашбау тіркесінде келеді және ол күпек шаш-
бау сыңғыр-сыңғыр сылдырлайды (88).

Кейбір сөздер, мейлі олар жасанды болсын, мейлі си рек 
ұшырасатын беймәлім элементтер болсын, өздерінің ұғым- 
дылығымен, орындылығымен және кейбірі экспрессиялығы- 
мен көңіл аудартады. Мысалы, бұл ретте үдере (түп қопарыла) 
қоныс аударуды үдерме деп атауын (1880 жылғы үдермеде жи-
ырма үй Сәлік-Сары... осы ағаштарды Іле Алатауына ала кел-
ген – 100), әмір беріп, ұрсып-жекіп жүретін адамды әкіреңбай 
неме (30) деп, әбден піскен жеміс-жидекті пісігі өтіп кеткен 
(72) деп, сол сияқты қойқаптағысы қозу (139), күңей-күйрек 
болу (240) деген сияқты тіркестерін атауға болады.
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Жеке сөздерді әңгімелеу үстінде орыс сөздерінің кейіпкер- 
лер аузында айтылған түрлеріне назар аударуға болады. Мұнда 
үстіміздегі ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы оқиғалар 
суреттеледі және Ресейдің империялық әкімшілігі, әкімдері 
заң-законы, түрмесі, мектебі, ұлығы мен мұжығы араласқан 
(қатысқан) оқиғалар, іс-қарекеттер әңгіме болады. Демек, 
автордың баяндау тексінде де, кейіпкерлердің тілінде де орыс 
сөздерінің келуі орынды да заңды. Ол сөздер ресми атаулар да, 
тұрмыстық сөздер де болып келеді. Автор, әрине, бұлардың 
басым көпшілігін бұл күнде өзіміз қолданып жүрген орысша 
тұлғасында (мы салы, комиссия, пристав, прокурор, камера 
т.б.) жұмсайды. Ал кейіпкерлер оларды өз тілдеріне иіп, «сын-
дырып» айтады. Мысалы, Рысқұл піркөрер («Ана шегірткенің 
айғырындай шіңкілдеген піркөрердің аузына құм құйылар 
еді» – 200) қатырғы («Ей, сот! Мен қатырғыға қатын, бала-
шағамды бірге ала кетемін. Оған қалай қарайсың?» – 208), 
кәмесия («Мына кәмесияң ең басты белгімді таба алмады» – 
213), нешауа (211) деп, ал Ахат шал Метрей, Некәлай пат-
ша деп орысша есімдерді «қазақшалайды», Таубай старшын 
ұлыққа «спәсибә, спәсибә» дейді (99).

Бұның барлығы – дұрыс, көркем шығарма шарттарының бі- 
рін жазушы мүлтіксіз орындаған, Рысқұлдар мен Ахаттар орыс 
сөздерін қазіргіше айтып (дыбыстап) тұрған бол са, шындыққа 
жатпас еді. Сол кезеңдегі ауыл қазақтарының орыс сөздерін 
айтудағы үлгісін көрсетуде ғана емес, жалпы кейіпкерлердің 
әрқайсысын өзінше сөйлетуге зер салған және шындықтан алы-
стамауды көздеген. Мысалы, Тау-Шілмембет аулының беделді 
ақсақалы Ахат қарт қаншама ақылгөй болғанмен, баяғының 
билерінше көсемсіп, шешенсіп сөйлемейді. Ал Рысқұл болса, 
ол – сөздің емес, қимыл-әрекеттің адамы, сондықтан сөздері 
келте, айтары анық болып шығады.

Ақыр роман тілінің лексика-фразеологиялық бітімін сөз ет-
кен екенбіз, бұл орайда ерекше тоқталатын және бір сәтті тұсы 
бар. Ол – жазушының бейнелі фразеологизмдер мен мақал-
мәтелдерді едәуір келтіруі және оларды бұзбай, мейлінше 
дұрыс нұсқаларын ұсынуы. Біз арнайы сүзіп шықпасақ та, 
оқып отырғанда көзіміз түскен ондаған мақал мен мәтелді, 
бейнелі тіркестерді теріп алдық. Бұлардың ішінде халық 
тілінде әбден кәнігі, жиі айтылатын: «жетім қозы тас бауыр, 
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түңілер де отығар» (16), «бөлінгенді бөрі жейді» (95), «ұзын 
арқан, кең тұсау» (41), бұл фразеологизмнің дұрыс варианты 
– осы, ал кейбір авторлар мұны «ұзын арқау, кең тұсау» деп 
келтіреді, тегі, тұсау сөзіне ұйқастырып параллель құру үшін, 
алдыңғы қанаттағы арқан сөзін арқау болуға тиіс деп тапса 
керек, «бүлінгеннен бүлдіргі алма (216) (бұның бүлген елден 
бүлдіргі алма варианты да бар, сірә, ең дұрысы – осы болар, 
өйткені бүлу етістігі – «ойрандалу, шабылу» мағынасында 
қолданылатын көне сөз, бүліну сөзімен түбірлес болғанмен, 
бұлардың мағыналық реңктері ажыратылған), «түйені жел ай-
даса, ешкіні көктен ізде» (125) дегендерден бастап, «көжеден 
басқа асым жоқ, Құдайдан басқа досым жоқ» (27), «ойым ой-
ран, ақылым айран» (56, 70), «айдаған малы жүзге жетпеген, 
жүзге жетсе, күзге жетпеген» (135), «ағайының көп болса, адам 
тимес, көсеуің ұзын болса, қолың күймес (228), «жолың шы-
дыр, жолдасың қыдыр болсын» (292) т.б. сияқты аса жиі ай-
тылмайтын, бірақ мақал, мәтел, образды фразеологизмдердің 
барлық шартына сай келген қолданыстар бар. «Із қалмайды, 
сөз қалады» (341), «турап жемесең, етке тоймайсың» (69), 
«бай баласы байға ұқсайды, байланбаған тайға ұқсайды» 
(288), «тарғыл тас төсек, қара тас жастық болды» (12), «көктегі 
күннен шылым тұтатқандай» (19), «үрейден үркек тартқан 
ауыл» (31) тәрізді қолданыстар – авторлық дүниелер болуы 
да мүмкін, бірақ олар да жасалуы мен логикасы жағынан 
халықтық мақал-мәтелдерден бөлектенбейді. Әр өңірдегі 
халықтың күнкөріс салтына, әдет-ғұрпына, көршілермен 
қарым-қатынасына қарай жергілікті мақал-мәтелдер, фразео-
логизмдер де болатынын ескерсек, «жеті күн жауған жауыннан 
желдіріп өткен су жақсы» деген сияқты мәтелдер егін егіп, оны 
дария, арықтардан суаратын тұрғындар тілінде бар болуы да 
мүмкін. Не халық қазынасынан алсын, не олардың моделімен 
өзі жасасын – қайткен күнде де бұл романда кездесетін баба 
сөздері мен дана сөздері шығарма тексіне тігісі жатық түскен, 
әрі әсерлі, әрі орынды тілдік-стильдік құралдардың біріне 
айналған.

Мақал-мәтелдерді, дәстүрлі фразеологизмдерді, күрделі 
экспрессоидтерді тұлғаларын бұзбай, дұрыс қолдануда Шер-
хан Мұртаза – үлгі тұтатын жазушы. Мұны әдейі атап отырған 
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себебіміз – қазіргі көптеген прозаиктер, солардың ішінде аса 
танымал, мықтылары да мақал-мәтелдерді уәжсіз (мотивсіз) 
өзгертіп қолданатын болып кетті, уәжсіз дейтін себебіміз – 
олар поэзияда, өлеңнің ұйқас, ырғақ, өлшем сияқты шарт-
тарына орай сәл өзгертіліп қолданылуы мүмкін, ал мақал-
мәтелдердің атқаратын қызметі текстің мазмұндық-логикалық 
сүйегін бекіту болғандықтан және прозада өлшем, ұйқас 
сияқты сыртқы факторлар орын алмайтындықтан, олардың 
тіл тәжірибесінде әбден орныққан, дәстүрлі, көптеген аймаққа 
ортақ үлгілерін өзгертпей қолдану қажет. Өйткені бұлар – 
жалпыхалықтық қазына, ал ортақ қазынаны себепсіз бүлдіруге 
құқымыз жоқ. Жазушының тілді осылай сезінуі оның көркем 
әдебиет сияқты өнер иесі болуымен қатар, ұлттық, халықтық 
мүддені діттейтін ақыл иесі екенін де танытады.

Көркем шығарманың синтаксистік бітімі, бір жағынан, 
оның стильдік сипатын көрсететіні мәлім. Жоғарыда айтыл- 
ды, романның жалпы тілдік стилі ықшамдық, икемділік прин- 
ципіне құрылғандықтан, синтаксистік құрылымдары, яғни аб-
зацтары (периодтары), сөйлемдері, сөйлем мүшелері жайылма 
емес, ықшам (қысқа) болып келеді. Әрине, мұнда құрмалас 
сөйлемдер, сөйлемнің жа йылма мүшелері мүлде жоқ деген 
пікір тумасқа керек. Бұларсыз ешбір көркем шығарма тексінің 
болуы мүмкін емес, сондықтан бұл жердегі әңгіме жалпы си-
патына қатысты болмақ.

«Қызыл жебенің» синтаксисінде жай сөйлемдермен баян- 
далған, суреттелген тұстар жиі кездеседі:

Сұрай-сұрай Мекені де табады дейді. Сол айтпақшы, Ахат 
пен Молдабек сұрай-сұрай Алматының абақтысын да тапты. 
Басқаны білмесе де, жұрт түрмені біледі екен. Әуелі Ахат пен 
Молдабек базарға барды. Ал базар – не сұрасаң да табылатын 
жер (53). Міне, мұндай құрылымды абзацтарды шығарманың 
өн бойынан жиі кездестіреміз.

Диалогтер де көбінесе келте-келте қайырылған:
–... Саған тай сатып әперемін.
– Қызыл жебедей ме, көке?
– Иә, Қызыл жебедей, Тұрар.
– Қызыл жебені Саймасайлар сойғаны рас па, көке?
– Оны кім айтты?
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– Иә, болыстың Қалдыбек деген баласы айтыпты ғой.
– Жо, Тұрар, Қызыл жебе сияқты асыл жылқыны ешкім де 

соймайды,
– Қайдам... (76).
Мұнда диалогті құрайтын кейіпкерлер сөздерінің келтелігі 

былай тұрсын, тіпті авторлық ремаркалар да жоқ. Авторлық 
ремаркалар мен төл сөзді дәнекерлейтін деді, деп, деп айтты, 
деп сұрады сияқты сөздерді жазушы мүмкіндігінше кемде-
кем жұмсауға тырысады (әрине, тағы да мүлде жоқ деуге бол-
майды). Бірнеше кейіпкер қатысқан «ұжымдық» диалогтер, 
өзге шығармаларда сияқты, мұнда да авторлық ремаркасыз 
құрылады:

– Әй, сен шық, сен шық, – деп жас келіншектер әзілдесіп, 
бірін-бірі итермелейді.

– Қараң қалсын, төбемнен төмен қарап алтын құйса да 
бармаймын! Өзің шық, өлігіңді көрейін!

– Дүйім халық тұрмақ, менің тыр жалаңаш тәнімді өз 
күйеуім де көрген емес, о несі!

– Сұмдық-ай! Мұны ойлап тапқан қайсысы?
– Байлық не істетпейді, бар не дегізбейді, жоқ не жегізбейді, 

есірді ғой...
Ендігі ермегіне осы қалыпты, – десіп күбір-күбір, сыбыр-

сыбыр гуледі (314).
Бұл жерде диалогтің бірінші және соңғы тізбектері ғана 

авторлық ремаркамен келген, ал ортадағыларында автор 
сөздері жоқ. Бұл тәртіп – тек Шерхан қаламына ғана тән емес, 
жалпыға ортақ норма. Сондықтан жазушы бірнеше кейіпкерді 
қатарластыра, жарыстыра сөйлеткенде, өз анықтамаларымен 
(ремаркамен) сөз қатарын ауырлатпауға тырысады, өйткені 
мұндай сәттерде көп кімнің айтқаны, неліктен солай деп 
айтқанын білдіруде емес. Қай кейіпкер қай сөзді айтса да, 
барлығының сөзі тұтасып, мағыналық-синтаксистік бір моно-
лит құрайды. Бұл да – абзац сияқты, синтаксистік тұтастық бо-
лып танылатын тәрізді (бұл құбылыс, менің әзірге білуімше, 
бізде әлі зерттелмеген тәрізді). Синтаксистік тұтастық (син-
таксическое целое) категориясын танып-білу көркем шығарма- 
ның, әсіресе прозаның үлгілерінің тілдік-стильдік табиғатын 
ашуға көмектесері сөзсіз. Бұл – синтаксис мамандарына айтып 
жатқан тілек-талабымыз.



75

«Қызыл жебенің» композициялық-стильдік құрылымында 
екі ұдайылық (пландық) ерекшелік бар: шығарманың 2-кіта- 
бының әр бөлімі кейіпкердің (Рысқұлдың) айтылмаған моно- 
логі, армандаған ойы, жіберілмеген хаты ретінде тырнақшаға 
алынған үлкен бір (бірнеше беттік) монолог түрінде ұсын- 
ылған, оны өзгеше шрифт – курсивпен теріп, текстің бұл 
құрылымдық-компонентін (бөлігін) тайға таңба басқандай етіп 
берген. Бұл монологтар тек мазмұнымен емес, тілдік-стильдік 
бітімімен де ерекшелеу келеді: әрқайсысының «Оян, Тұрар!» 
деген қайталама анафорасынан бастап, көріктеудің алуан 
көрінісіне тап боламыз. Мұнда айшықты эпитет, теңеулер де, 
астарлы атаулар да, ұйқасты параллельдер де бар. Мысалы, 
Рысқұлдың каторгіде жүріп баласы Тұрарға арнаған сөзінен: 
Менің аласапыран өмірімнің тұтқасы, мені адам етіп сақтап 
жүрген арманымның алыстағы шығарданы – ұлым Тұрар! 
деген бастамасының өзінде аласапыран өмірдің тұтқасы, 
арманның шығарданы сияқты перифрастық эпитеттер, тағдыр 
деген – төбет; жанымның сірілігі – сенің құдіретің; талабым 
тайды жейтін бөрідей едім; дүние мен үшін – бұраңдаған 
бір қисық жол дегендей метафоралар, қара сұр қорғасындай 
Байкал, даланың түсіндей кер құла ат тәрізді теңеулерді (430-
437), қымқа кигізбеспін, күреңді мінгізбеспін, бірақ бір арман... 
(430-437) сияқты жолдарды оқимыз.

Романдағы жалпы баяндалу барысында автор Рысқұлды 
еш жерде бұлайша сөйлетпейді, ол шындыққа жатпас еді. Ал 
бұл жердегі Рысқұлдікі дегенмен, сөйлеп (ойлап) отырған – 
Рысқұл емес, автор. Себебі бұл «отау бөліктер» – автордың 
лирикалық шегіністері. Олар кейіпкерлердің ойы, хаты, сөзі 
ретінде берілгенмен, сөз саптау – кейіпкердікі емес, автордікі. 
Сондықтан мұнда каторга, тайға, революционер, Сибирь, 
Александр деген сөздерді Рысқұлдың тілімен «сындырып» 
келтірмейді, бүгінгі жазушының өз тілімен орыс ша орфограм-
мамен (жазылуымен) береді.

Автордың «лирикалық шегініс» деп аталатын толғауын, ой-
пікірін берудің жолын жазушы өте әдемі тапқан деп ойлаймыз, 
бұл жерде жазушының шығармашылық шеберлігімен қатар, 
фантазиясы да, лирикаға бара алатын құдіреті де байқалады.

«Тұрар оқыған өмір» атты қалың кітаптың бір парағы 
– «Қызыл жебе мен Рысқұл» туралы романның тіл өрнегі, 
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автордың даралық қолтаңбасы жайындағы азды-көпті таным-
түсінігімізді әзірге осымен тәмамдап, енді әңгімелеріне 
келгендегі шеберлік кестесін сөз етсек. Әрине, барлық әңгімесі 
емес, бір ғана жинақтағы шағын туындыларының тілдік-
стильдік бітіміне көз салсақ...

Әңгіме жанрындағы көркемдіктің тілдік механизмі ро-
маннан өзгешелеу келетіндігі, оның өз заңдылықтары (нор-
малары) болатыны аян. Әңгіменің тілдік-стильдік үні оның 
тақырыбына, суреттелген оқиғаның (оқиғалардың) мезгілі 
мен мекеніне, жазушының осы әңгімеде ұсынған идеясына, 
көздеген нысанасына байланысты әр алуан болып келетіндігі 
де мәлім.

«Жүрекке әжім түспейді» жинағына енген әңгімелердің 
жартысынан көбі дерлік бір кезеңді – кешегі өткен сұрапыл 
Ұлы Отан соғысы тұсындағы адамдарды, олардың сол шақ- 
тағы тұрмыс-тіршілігін, ой-арманын жырлайды. Соңғы жыр-
лайды деген етістікті әдейі жазып отырмыз. Бұл әңгімелер – 
жай суреттеу емес, «пәлен болды, түген болды» деп бір нәрсе 
жайында құр баяндау емес, соғыс кезінде қазақ аулында күн 
кешкен жас балалар мен олардың аналары, апалары, кәрі ата-
лары, мүгедек болып келген ағалары туралы автордың жүрек 
сөзі, жан даусы, прозамен келген поэзия үзіктері дер едім. 
Өйткені бұлардың барлығында автордың айтпағы – Барыс-
хан бала мен оның анасы – Айшаның, Хадиша апасы мен 
Аталық атасының, жалаң аяқ қалып мектепке бара алмаған 
Ноян баланың, интернаттың нанының арқасында оқуын үзбей 
келе жатқан ауыл балаларының соғыс кезіндегі адам төзгісіз 
ауыр тіршілігін көрсету ғана емес, сол күйбең тірлікті суреттей 
отырып, Барысхан мен Айшаның, Хадиша мен Аталықтардың 
жан дүниесін, рухани әлеуетін таныту болса керек. Соғыс 
кезінің қазақ аулындағы ауыр халі – фон. Осы фон – қажырдың 
қайрағы. Ол қайрақ Барысханды да, Ноян баланы да, интер-
нат нанын талғау етіп жатқан жеткіншектерді де қазақтың 
бүгінгі ар-ұжданы жоғары, адал, ақылды атпал азаматтары 
етіп қайрап шығарған. Бірақ мұны жазушы айтпайды, оқырман 
өзі осылай түйсінеді. Бұлайша түйсіндіру үшін жазушы ащы 
шындықты ешқандай әшекейсіз, тұспалсыз, ашық суреттейді. 
Әрбір көрініс, әрбір іс-әрекет өз атымен аталады, сөйлемдер де 
нақпа-нақ, қып-қысқа.



77

Ноян тау жаққа қарады. Тауға таяуда белуарына дейін қар 
түскен. Соны көріп, өзінің жалаң аяқ екенін тағы есіне алды. 
Ноян әскердегі ағасына хат жазып қойған, бірақ қалтасында 
жүріп тозды. Хаттың соңында ағасынан бір бәтеңке ала келуін 
өтінген (21). Әрі қарай осылай баяндала береді. Сөйлемдерде 
бірде-бір әсем эпитет, күтпеген теңеу, астарлы метафора жоқ, 
өйткені дәл осы әңгімеде, Ноян баланың шынайы халін сурет-
теуге олардың қажеті жоқ.

Әңгімелердің нақты шындықты суреттейтін жалпы стилі 
диалогтерді беруде де көзге түседі. Мұнда кейіпкерлер күн- 
делікті тұрмыста өзара түсінісетін ауызекі сөйлеу машығынан 
жазбайды. Сөйлеу тілінде эмоцияны білдіретін одағайлар, 
қаратпа сөздер жиі қолданылады.

– Ойбу, мына жаның шыққыр қайтеді, сонша әкесі өлгендей 
асыққаны несі!... Әй, Жанар, Жекен-ай, аман бол, айналай- 
ын, айналайын, қарақтарым, әшейін, садағаң болайын, шырақ- 
тарым әшейін...

Бұл – пойызға әрең мінген Хадишаның өзін шығарып 
салған қызы – Жанар мен күйеу баласы Жекенге айтқан сөзі, 
тұтасымен одағай, қаратпа, қыстырма сөздерден тұрады деуге 
болады. Нағыз ауызша тілдің үлгісі.

– Барысхан-ай, мына арамды ұрып жіберші, ө, өле қал-ғыр, 
ых, ых! – деп Арзы апам қара есектің қос өкпесінен тепкіледі 
(37). Арзы апасының аузынан шыққан бір ауыз сөзде қаратпа 
да, одағай да, қарғыс та бар.

Осы жерде бірден тұжырымымызды айта кетсек, Ш.Мұр- 
тазаның аталған жинақтағы әңгімелері жарты ғасыр бұрынғы 
қазақ аулындағы қарапайым адамдардың ауызекі сөйлеу 
тілін жақсы көрсеткен үлгілері деп танимыз. Егер біз «ауыл 
тілі», «қала тілі» деп сөйлеу тілін ажыратып қарап, айыр- 
машылықтарын іздер болсақ, осы әңгімелер тіліне үңілер 
едік. Оның үстіне жайшылықтағы сөйлеу тілі ғана емес, қиын 
күндердегі, адамдардың белгілі бір психологиялық хал кеш-
кен кездердегі ауызекі тіл үлгісін, сөз қолданыстарын байқар 
едік. Мысалы, мұндағы ересек кейіпкерлер, «тумай жатып 
әкесін жалмаған үш жалмауызды қалай асырарын білмей 
жаны ышқынған Айша сияқты әйелдің, Хадиша сияқты 
ерінен айырылған «1941 жылғы келіншектің» аузынан қарғыс, 
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ренішті сөз дегендерің будақ-будағымен шығады:... «Шала-
бай шіркін... – менің қайным ғой, қайын болмай қата қалғыр, 
қоржынды маған ұстатуға жарамады... (7). Бұл – Хадишаның 
сөзінен келтірілген мысалдар. Әрі қарай да ол Ақанай кемпірге: 
«ерніңе күйдіргі шыққыр, қараң қалғыр», – деп сөйлейді. Тіпті 
ол жүріп кеткен пойызға «мына жаның шыққыр қайтеді-ей!» 
деп кіжінеді (11). Мұндай жағымсыз эмоцияны білдіретін 
арнау не қарғыс сөздер (шешек алғыр Зуайда, тауы түскір, 
қараң қалғыр, жерге кіргір сияқты) кейіпкерлердің аузына 
салынғанда, олардың көңіл күйі, көзқарасы, ықылас-ниеті 
жайында жазушы өз сөзімен баяндап жатпауды көздейді. Бұлар 
кейіпкер портретін (бейнесін) жасайтын құралдардың біріне 
айналады. Бұл да – үнемдеу принципінің бір шарты болар. 
Айшаның аузына жиі ілінетін «тумай жатып әкесін жалмаған 
үш жалмауыз» – шындап келгенде, қарғыс та емес, жетімдерді 
асыраудың қамын ойлап, жаны қиналған кейіпкердің бейнесін 
жасайтын тілдік амал. «Ұзақ командировка» деген әңгімеде 
әке-шешесі ажырасып, әкесін көптен көрмеген баланың аузы-
нан жүз жыл өтті, жүз жыл бұрын еді, жүз жыл өтті 
ғой деген сөздер жиі шығады. Осы бір ауыз сөзбен жазушы 
әкесін күтетін, оны сағынған баланың образын жасайды. 
Бала әкесін ұзақ командировкада жүр деп ойлайды, ол әкесін 
күтеді, ол әкесін өте сағынған деген сөздерді автор айтпайды 
бұл сөздердің қызметін баланың қайталай беретін жоғарғы бір 
ауыз сөзі атқарып тұр.

Ауызекі сөйлеу тілі элементтерінің өмір шындығымен 
астарласып жатқандығы сондай, мысалы, соғыс кезіндегі 
адамдардың аузынан шығатын теңеулер тікесінен ұйықтап 
тұрған тұтқындар сияқты (127) (күнбағыстың бастары ту-
ралы), жалғыз шынар – әскері түгел тып-типыл қырылған 
генералдай состиып, есеңгіреп тұрған (116), қан майданнан 
контузия болып қайтқандай безеріп қалсам керек (87) сияқты 
болып келеді. Қазіргі ауыл адамдарын жазушы дәл осы лай 
сөйлетпес еді. Бұл теңеулер – соғыс кезіндегі үлкен-кішілердің 
танымы, көз алдына келген теңеулері.

Осындай шындықтың бір ұшы – сөйлеу тілінде қарапайым 
орыс сөздерінің араласуын көрсетуге барып тірелген. 1940 
жылдардың ішінде-ақ ауыл адамдары тілінде бірлі-жарым 
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орысша сөзді қосып сөйлеудің басталғанын білеміз. Ал 
соғыстан кейінгі айталық, 60-70-жылдардағы қазақтардың, 
әсіресе өндіріске, қала тұрмысына көше бастағандардың 
тілінде орыс сөздері оңды-солды келтіріле бергенін жазушы 
«Жазғы демалыс» атты әңгімесінде жақсы көрсеткен. Метал-
лургия комбинаты тарландарының бірі, Социалистік Еңбек Ері 
– Жоламанның интеллигент әйелі: «Ужас! Сен де сол жын-
дыны жақтап тұрсың ба? Ой, ужас, что за дикость!» – деп 
сөйлейді (175). Оның ауылдағы қазақылау, «мәдениетсіздеу» 
Аязбай досының өзі «так что, бізбен манаурап сөйлескеніңді 
қой» (178) деп қажетсіз жерде орысшалап жібереді.

Жазушы Ш.Мұртаза тек қазақ кейіпкерлердің сөйлеу ма- 
шығын ғана емес, қырғыз, орыс кейіпкерлердің қазақша 
сөйлегенде, сөздері қалай шығатын үлгісін береді. «Ақсай мен 
Көксай» әңгімесінде Барысханның қырғыз атасының аузынан 
«қоқи, қағылайын» деген қырғыз сөздері шықса, орыс фото-
граф: «Мен ойлаған сеники бала», «Сеники бай екеу түскен су-
рет бар!», «Сен өзиндики сурет әкел» (130,131) деп қазақша 
сөйлейді. Мұның барлығын жазушы бір ғана мақсатты көздеп 
келтірген, ол – көркем шығармада шындық картинасының 
нышанын беру. Көркем туынды – фотосурет емес, сондықтан 
онда өмірдегі барша жүріс-тұрысты, сөз-лебізді бұлжытпай, 
сол күйінде беру – шарт емес. Осы себептер жазушының ауыл 
адамдарының, ал жинақтағы кейінгі әңгімелердің біразы осы 
күнгі қазақ зиялыларының сөйлесу үрдісін штрихпен көрсету 
– шеберлік деп табамыз.

Әңгімелердің синтаксистік құрылымынакел сек, жоғарыда 
айттық, сөйлемдер көбінесе жай немесе екі компоненті (сөй- 
лемді) құрмалас түрінде берілген. Бірнеше жолға кететін аса 
күрделі түзілістер бұларда жоқ. Құрмалас сөйлем компонент- 
терін жалғастырып тұратын шылауларды түсіріп қолдану –  
новеллашы Шерхан қолтаңбасының бір белгісі. Бұл белгі біз 
талдап отырған әңгімелерінде де орын алған:

Хадиша Мақсұтты қолынан ұстап төрге алып шықпақ 
болып, ілгері аттайын деп еді, – орнынан қозғала алмады 
(6). Мұнда сызықша тұрған жерде бірақ деген шылау келуі 
керек еді, жазушы оны керек етпеген. Келесі мысал: «Қолы-
ма көшіп кел, жалғыздан-жалғыз қайтып отырасың» деп 
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мың айтып жалынды, – бармадым. Мақсұттың үйінің түтіні 
өшпесін, –- отырамын осында, – дедім (6). Сөйлем ортасында 
тұрған алғашқы сызықша бірақ, сонда да деген шы ларлардың, 
келесісі сондықтан деген шылаудың орнын көрсетіп тұр. 
Бұл да – сөйлеу тілінің көрінісі. Жалғаулық дегендер – жазба 
тілдің, «тәртіпке түскен» текстің үлесі, ал сөйлеу тілі неғұрлым 
үнемді, ықшам болуды көздейді, сондықтан түсіріледі.

Сөйлеу тілінде осыған қарама-қарсы көрініс те бола ды. 
Мысалы, бір сөзді қайталай беру – айтпақ ойына назар ау-
дартуды, ол ойдың әрбір бөлігінің өзінше мәні зор екенін 
көрсетіп, нақпа-нақтау мақсатын көздейді. Мыса лы, Хадиша 
түсінде бұдан 30 жыл бұрын соғыста қаза тапқан жолдасына 
тіл қатқанда, Шалабай қайнысы туралы шағынады.

– Әй, шырақ, – дедім Шалабайға, – әруақ атып кетпесін, – 
дедім. – Егер Мақсұт болса, мен кіммін? Хади ша болар едім, 
алдымнан көлденең жүрмес едің, сен шірік, – дедім. Мақсұт 
жоқ болған соң, мен сияқты жетім кемпірді елемейсің, – дедім. 
– Аруақ атқыр болмасаң, анау Ақшай кім, мен кім? – дедім. – 
Жөн білмейтін қандай көргенсіз едің, – дедім (7). 

Бұл жердегі 6 рет қайталаған дедім сөзі – Хадиша айтқан әр 
ойының мәнін айқындап тұрған суайрық (әлде жолайрық па!) 
әрі сол әрбір ойды салмақтап тұрған «кірдің тасы». Дедім сөзі 
әңгіменің аяғына дейін осы қызметте тағы талай келеді.

Әңгімелердің композициялық құрылымында пәлендей көз- 
ге ұрып тұрған ерекшеліктер жоқ. Олардың көбі – 5-10 бет- 
тік қысқа-қысқа әңгімелер, тіпті көбі новеллалар. Бірақ соның 
өзінде сюжеттік бөліктерге бөлінген. Мысалы, «41 жылғы 
келіншек» әңгімесінің алғашқы төрт беті – Хадишаның түсі, 
келесі жарты бет – автордың баяндауы. «Бір нәзік сәуле» – 
он-ақ беттік әңгіме, соған қарамастан үш «тарауға», яғни 
сюжеттік бөлікке бөлінген: алғашқысында Хадиша пойызға 
мінген соң жолсерік қызбен танысады, екіншісінде қыздың 
жай-жапсарын: детдомда өскенін, шешесін жоғалтқанын, бірақ 
дамылсыз іздеп жүргенін біледі, үшіншісінде «Өжетке» келіп 
қызы жоғалған Зуайда кемпірге Валя қызды көрістіріп, ана-
сы мен қызын табыстырмақ әрекеті суреттеледі. Әр бөлімнің 
сюжеттік желісі толық, оқиғаның басталуы, дамуы, аяқталуы 
дегендей. Әрине, бұл бөліктерге ат қойылмайды, тіпті циф-
рмен де ажыратылмайды. 
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Әр бөлімі цифрмен көрсетілген ұзақтау әңгімесі – «Ақсай 
мен Көксай». Мұнда әр бөліктің өз оқиғасы бар, бір қарағанда 
таза оқиғаларға құрылған күнделікті қу тіршіліктің бір суретін 
көз алдымызға жайып салған шағын әңгіме болып көрінген- 
мен, оқи келе, автордың айтпағы – кейіпкерлерінің іс-қарекет-
терін баяндау емес, бастарына қиын-қыстау шақ түскенде 
бір-біріне деген қарым-қатысын көрсету екенін байқаймыз. 
Адамдар арасындағы ізгі көңіл мен арам ниеттерді (Бадырақ 
көздің қылығы), жақсы мен жаман іс-қарекеттерді жа зушы 
үш бөлікте бас-аяғы бүгін әңгіме етіп ұсынады. Баян дау стилі 
әдеттегідей: әсіреқызыл сөзсіз, артық авторлық пайымдаулар-
сыз, қып-қысқа, мағыналары мейлінше түсінікті сөйлемдермен 
келеді. Әкесіз, тіреусіз өсіп келе жатқан Барысханның «Ме-
детхан бауырын» көргісі келетіні де, сол Медетханнан үлкен 
адамгершілік, тіпті жас жігітке қажет батылдық, батырлық 
іздейтінін де жазушы әңгіме соңындағы «осы Медетхан 
емес пе екен?» деген де ой келді» деген сөйлеммен аяқтауы 
арқылы білдіреді. Бұдан осы туындының оқиғалы шығарма 
емес, философиялық-психологиялық ой-түйінмен келген, адам 
жанының сұранысын баяндаған әңгіме екенін көреміз. Тіл 
мен стилі өзінің қарапайымдылығымен, анықтығымен, шын- 
шылдығымен мазмұн мен түрдің сәйкес келуін жүзеге асырып 
тұр.

Әңгімелердің сөздік-фразеологиялық саласында да жал-
пы ұлттық әдеби тіл мен көркем әдебиет тілі нормаларынан 
ауытқитын немесе ерекшеленетін қолданыстар жоқ. Әңгіме- 
лер белгілі бір өңір тұрғындарының көбі соғыс жылдарында- 
ғы, үш-төртеуі кейінгі кезеңдердегі ауыл-қала адамдарының 
өмірінен жазылғанымен, оларды «өздерінше» сөйлеткенімен, 
жазушы жергілікті тіл ерекшеліктерін қоса көрсетіп отыру-
ды өзіне міндет етпеген, керісінше, сөйлеу тілінің барлық 
өңірге де тән элементтерін келтіруден қашпаған. Қыз байға 
қашып кеткен, қызы төркініне түсе келіпті, алжыған басым, 
Ақшай кемпірдің бүгінде мұрнына есекқұрт түседі, Шалабай 
шіркін, Шалабайы түскір, Зуайда байғұс, қызталақ (Аталық 
шалдың үйреншікті сөзі) тәрізді көбі қарапайым сөз болып 
келген қолданыстардың біразын табамыз. Кейіпкерлердің 
диалогтерінен тіпті ауыл адамдарының тіліне енді араласа 
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бастаған пастой, ровнай он шақырым, біригат-ау тәрізді орыс 
сөздері де көркем әдебиет стилінің нормасын бұзып тұрған 
жоқ.

Ал жоғарыда «Қызыл жебеде» кездескен дуайбат (кей жер-
де дуайпат түрінде де жазылған), пісігі өтіп кеткен, бұғат 
сияқты 4-5 сөз әңгімелер текстерінде де бар.

Бейнелі фразеологизмдер де аса көп емес. Әңгіме бо-
лып отырған кезге, ситуацияға қарай жасалған «бір аяғың – 
немісте, бір аяғың – кебісте» (бір аяғынан соғыста айырылып 
келген адамға қарата айтылған) сияқты ауыл адамдарының 
тапқыр сөзі, қазақтың кәнігі образынан алынған «түр әлпеті 
алшы асықтың сақа тиіп құлағанындай» (Ақшай кемпірдің 
сөз таласында жеңіліп қалғанын суреттегенінде), «аш қасқыр 
жеп кеткен есектің қабырғасындай ырсиып-ырсиып жайрап 
жатты» (ағашы қырқылған орман тура лы), «көдедей көп әйел», 
«кішігірім самаурындай қызылша» тәрізді бейнелі теңеулерді 
әңгіме текстеріндегі «әдемі сөздердің» қатарына қосуға болар. 
Бұлардың ішінде тіпті аяғыңа аш ішегің, тобығыңа тоқ ішегің 
оралсын!», «тумай жатып әкесін жалмаған үш жалмауыз», 
«кітапта басың қалғыр!» сияқты «жаңа қарғыстар» да бар. 
Бұлардың қай-қайсысы да шығарма текстерінің тігісіне жатық 
түсіп, кейіпкерлер сөзіне шынайы сипат беріп тұр.

Міне, Шерхан Мұртазаның көркем әдебиеттің «әңгімелер» 
деп аталатын жанрындағы тілі мен стилі жайында айтылмақ 
көп әңгіменің бір үзігі – осындай.

Біздің бұл жұмыста көздегеніміз – көркем шығармалардың 
тіліне лингвистикалық стилистика талаптары бойынша тал-
дау жасау болғандықтан, рецензияларға тән кемшіліктерін 
көрсетуді діттемедік. Әрине, тілдік-стильдік талап тұрғысынан 
алғанда, нормадан ауытқушылықтар көрініп тұрса, оны айтқан 
болар едік, ал жеке сөздерге, сөйлемдерге қатысты байқалған 
«азын-аулақ» кемшіндерді теріп көрсетуді міндетіміз деп 
санамадық.

Әңгімеші новеллашы және романшы-эпик жазушы – Шер-
хан Мұртазаның белгілі бір шығармалары тілінде көрінген «ав-
тор бейнесі», яғни тілдік-стильдік, көркемдік көрінісі – осын-
дай.
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ТАРИХИ РОМАНДАРДЫҢ ТІЛ КЕСТЕСІ

Қазақ көркем прозасының тілдік-стильдік сипатын тану 
мақсатымен біз бұл еңбекте үш жазушының «сөз құдіретіне» 
назар аудармақпыз: бірі – Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» және 
«Елең-алаң» атты тарихи дилогиясы, екіншісі – Мұхтар 
Мағауиннің «Аласапыран» атты тарихи романы, үшіншісі – 
Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» романы.

Тарихи көркем шығармалар қазіргі қазақ әдебиеті әлемінде 
едәуір бар екендігін білеміз. Мұхтар Әуезовтің 40-жылдардың 
басында оқырманға ұсынған «Абай жолы» романынан бастап 
Қабдеш Жұмаділовтің кейінгі жылдарда жарық көрген «Да-
рабозына» дейінгі екі ортада ондаған роман, драма, поэма-
лар қолымызға тиді. Әсіресе тарихи романдардың тақырыбы, 
композицялық құрылымы, баяндау-суреттеу стилі жағынан 
түрленіп келгені қазақ көркем сөзінің биікке көтерілгенін 
көрсетеді. Солардың ішінде жа зушы мәнерін талдауға жоғары- 
да аталған үш романды алуымызға бірінде өткен тарихты  
суреттеу үшін тілдік құралдарды қолдану тәсілдерінің, екін- 
шісінде шығарма тілінің тарихи стиль тезіне түсуі (историче-
ская стилиза ция) құбылысының айқын көрінуі, үшіншісінде 
тарихи реалийлердің көрінісі себеп болды. Әрине, бұл амал-
тәсілдер басқа туындыларда көрінбейді деген сөз емес, мұ- 
қият зер сала іздестірсек, тарихи көркем дүниелердің қай- 
қайсынан да автор қаламына тән шеберлік үлгілерін, ғылым 
тілімен айтқанда, авторлық ерекшеліктерін таба аламыз. 
Өйткені тарихи роман, эпопеяларға жазушы өзінің шығарма- 
шылық тәжірибесі әбден жетілген, «қаламы төселген» кезінде 
барады, сондықтан тарихты көркем түрде сөз етудің тілдік-
стильдік амал-тәсілдерін де көп іздейді, табады...
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ 

«Үркер». «Елең-алаң»

Әбіш Кекілбаев аталған романдарына осылайша барған. 
Бұлардың тақырыбын (әңгіме еткен тарихи кезеңді, кейіп- 
керлерін т.б.), шығарманың фабуласын (сюжеттік негізін), иде-
ясын (айтпақ ойын, көздеген мұратын), оның шешімін айтпа- 
ған күннің өзінде бұл дилогияның тілі суреткердің даралық 
мәнері жағынан өзіне назар аудартады.

Жазушы бұдан екі жарым ғасыр бұрын өткен тарихымыз-
ды, «қазақ халқы тағдырының алды үмітсіздеу, белгісіз бір 
кезеңінде» Кіші жүз ханы – Әбілқайырдың Ресей патшалығына 
бодан болуға әрекет жасаған кезеңін суреттейді. Қазір бұл 
әрекеттің дұрыс-бұрыстығына қайыра көз жіберіп, «бекер бол-
ды, қателік болды» деп те жүрміз, тіпті «сатқындық болды» 
деген солақай пікірлер де шаң беріп қалды. Қазақстанның Ре-
сей империясының қол астына өзі сұранып («еркімен») кіргені 
дұрыс болды ма, жоқ, халық тағдырына қатысты қателік болды 
ма, қайткен күнде де «болар іс болды», бірақ өз-өзінен тек бола 
салған жоқ, неге болды, қалайболды, кімдер болдырды деген 
тарихты білуіміз керек қой. Сол міндетті тек тарих ғылымы 
емес, көркем әдебиет те мойнына артыпты. Бұл жүкті оның аса 
ауырлығына, жауаптылығына қарамай «жүрек жұтқан» жазу-
шы Ә.Кекілбаев арқалапты.

Тарихи шығарма болғандықтан, көркемдік үшін өзі «ой-
лап тапқан» оқиғалар, жеке кейіпкерлермен қатар, тарихта бо-
лып өткен іс-қарекеттер, адамдар сияқты шындықты көрсетер 
фактілерді іздеуге, қыруар әдебиетпен танысуға, олардың сы-
рын түсінуге кеткен қиямет-қайым еңбекті былай қойғанда, 
сол тарихты көркем сөзде қалай баяндасам екен, жай баяндап 
қана қоймай, қалай әсерлі суреттесем екен деген ізденіс те аз 
болмағанын көреміз. Мұны біздің тіл маманы ретіндегі талдау-
ларымыздан көруге бо лар дейміз.

Шығарманың фабуласы, яғни оқиғалар мен кейіпкерлерді 
«орналастыру» тәртібі, сюжеттік құрылымы ерекше: 583 бет- 
тік «Үркердің» сюжеті, бір қарағанда, тым қысқа оқиғаға құ- 
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рылған сияқты. Мұнда Әбілқайырдың орыс патшасына бо-
дан болуға елші жібергені, соның нәтижесіңде хан ордасы-
на патша елшілігінің келіп, бір жылдан астам уақыт ішінде 
көрген-білгені, істеген әрекет-қарекеті, сол мерзім ішінде 
қазақ қауымының «ел ұстағандары» (ел билеген хан, би, ба- 
тырлардың) мен қара халқының тіршілік-тынысы, ой-санасы, 
талап-мүддесі суреттеледі. Негізгі оқиға біреу, оқиға уақыты 
шағын... бірақ «Үркерде» жазушы қазақ халқының бұл 
оқиғадан бұрын өткен ұзақ тарихына, елдігін сақтау жолын- 
дағы жойқын ұрыс-шайқастар көрінісіне барады, баяндай-
ды, суреттейді. Оларды хронологиялық тәртіппен бермейді. 
Әбілқайырдың немесе өзге кейіпкерлердің еске түсіруі сияқты 
ой елегінен өткізген стильде баяндайды. Тіл – автордікі, ба-
яндау, суреттеудегі үн (тон) – кейіпкердікі. Тіпті автордың өзі 
айтып тұрған күнде де көзінің бір киығын кешегілердің таным-
түйсігі мен бүгінгілердің талғам-талабына тастап отырған. 
Ол үшін тілдің көркемдік-стильдік амалдарына иек артқан. 
Бұл амал-тәсілдердің бірқатарын өзіндік қолтаңба мәнеріне 
айналдырған, бірсыпырасын активтендірген, бірсыпырасын 
шебер жұмсаудың үлгісі ретінде берген. Енді солардың әр- 
қайсысын фактілермен көрсетелік.

Ең алдымен, Ә.Кекілбаевтың бұл шығармасының тіліндегі 
поэтикалық үн (белгі, сипат) көзге түседі. «Поэтикалық» деген 
анықтауыш тек поэзияға (өлеңге) қатысты ғана емес, жалпы 
бейнелілікке (образдылыққа), көркемдікке қатысты деген де 
мағына береді. Сондықтан поэтикалық сипат тек өлең сөзде 
ғана емес, прозалық шығармаларда да көрінеді.

Ә.Кекілбаевтың аталған тарихи романдарының тілдік-
стильдік мәнері поэтикалық сипатымен ерекшеленеді деп 
түйсек, оны дәлелдеу үшін төмендегідей фактілерді келтіруге 
болады.

Жазушы бір нәрсенің, кейде адамдардың сыны мен сырын, 
белгісі мен қасиетін, сапасы мен салмағын бейнелеп (образдап) 
сипаттайды. Мысалы, хан болу сияқты билік тізгіні қолдарына 
тимей жүрген Өсеке ұрпағын «шаршы төр бұйырмай, асық 
жіліктің табағында күндері өтіп жатқан Өсеке балалары» 
(«Үркер», 46) деп атайды. Көрсетілген анықтауыш аса образ-
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ды, ол образ халықтық, ұлттық таныммен берілген: әңгімеленіп 
отырған кезеңде, тіпті күні кешеге дейін қазақ қауымындағы 
әлеуметтік топтардың беделі, салмағы, яғни иерархиялық 
тәртібі отыратын орнына (төрде немесе одан төменірек, я 
болмаса босағада отыру деген сияқты), алдына тартылатын 
табақтың ішіндегі сыбағаға (бас ұстау, жамбас тиюден бастап 
қалған жіліктердің «дәрежесіне») қарай танылатынын білеміз, 
демек, «асық жіліктің табағында күні өту» лауазымдық орын 
(хандық, билік) тимей келген бұтақты (Шыңғыс-Жошыдан 
тартылған хан әулетінің бұтағы) сол кезеңнің көзімен әдемілеп 
дәл атаған, оның алдыңдағы шаршы төр бұйырмай деген тіркес 
те, қазірше айтсақ, «номенклатураға ілінбей» жүргендерді бей-
нелеп сипаттауды күшейте түскен.

Екінші бір мысал: орыс патшасына бағынып, сыртқы жау-
ларынан енді соққы жемейтін, жағасы босап, жаны жайланған 
башқұрт жұрты сондай бодандықты өзі қалап жүрген Әбілқайыр 
мен оны қостаушылардың көзіне нулы жердің балдырғанын 
татып, сулы жердің тұнығын кешіп тұрған башқұрт болып 
көрінеді15. Мұнда да аса бейнелі сипаттама сол кездегі қазақ 
қауымының бейбіт өмірді, малға жайлы балдырғанды, сулы 
мекенді аңсаған көзімен, ойымен берілген.

Қазақ еліне тыныштық бермей, соқтығып отырған көрші 
жұрт іргеңнің бел арқанын қиып отырған дұшпан (121) деп ата-
лады. Әрине, іздесе, жауласып отырған көрші елдің бейнесін 
әр алуан түрде атап көрсетуге болады. Күні кешеге дейін 
«империалистік елдерді», оның ішінде Американы кеңестік 
саясат көзімен қарап, не деп сипаттамай келдік, бірақ оларды 
киіз үйдің бел арқанын қиып отыр деп айтқан емеспіз, өйткені 
қазіргі жұртшылықтың басым көпшілігіне бұл бейнелі сипат-
тама аса таныс та, әсерлі де емес, «бел арқан» дегеннің қай 
жерде екендігін, ол қиылғанда не болатындығын бүгінде екінің 
бірі біле бермейді, ал Ә.Кекілбаев суреттеп отырған кезең 
үшін, сол кездегі қазақ қауымының көзімен қарағанда, бұл – 
дәл табылған мінездеме.

Егер мұндай мысалдар бірді-екілі жерде, тіпті бес-он жерде 
кездескен болса, біз оны бөліп сөз етпеген болар едік (ондай 

15 Әрі қарай мысалдардың дені «Үркер» (Алматы: Жазушы, 1981) кітабынан 
алынады да жақша ішіне тек беті көрсетіледі.
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бірен-саран фактілерді кез келген көркем шығармадан таба 
аламыз). Бұл жерде әңгіме – осы тәсілдің жазушы Ә.Кекілбаев 
тілінде жүйелі түрде келіп, жиі қолданылғандығында және 
олардың көбінің авторлық дүниелер екендігінде.

Образды сипаттамалар халықтың ауызекі сөйлеу тілінде 
де, ақын-жыраулар поэзиясында да, фольклорлық, өлең-
жырларда да аз емес, көбі – ұзақ уақыт, жиі-жиі айтыла келе, 
жалпыхалықтық лексика-фразеологиялық қазынаға еніп, 
нормаға айналған дүниелер («единицалар») болып келеді. Жа-
зушылар оларды да еркін жұмсай алады. Олар да әсерлі, орынды 
болып шығады. Ал көркем сөз шеберлерінің бірқатары әсерлі, 
әдемі қолданыстарды өзі жасайды. Жасалу моделі (қалыбы) 
бұрынғы, бірақ іші – тілдік бұйымы өзге, жаңа болып шығады. 
«Үркер» мен «Елең-алаң» авторы соңғы әрекетке барған: 
өзі ізденіп, бейнелі өрнектерді өзі түсірген және бұлардың 
барлығы дерлік бұдан екі-үш ғасыр бұрынғы қазақ жұртының 
тұрмыс-тіршілігінен, қазақтардың таным-түсінігінен алынған 
образдар болып келеді. Мысалы, нағыз бостандық басында 
ноқта, тірсегінде тұсау жоқ бостандық деп бейнеленсе, бұл 
– мал баққан қазақтың көз алдында тұрған таныс образ.

Әбілқайыр хан тұсындағы және оған дейінгі қазақ қауымын 
автор бағы найзасының ұшында, ырысы құрығының ұшындағы 
саяқ халық деп бейнелесе, мұндағы әрбір сөз астарлы мәнде: 
«бағы – «еркін, тәуелсіз жұрт болып өмір сүру» деген, ырысы 
– «күн көрісі», «экономикасы» деген мағыналарда жұмсалған 
болса, саяқ – «өз алдына жеке, әлі ешкімге бодан болмаған не-
месе одақтаспаған» деген семантиканы (ғылым тілімен айтсақ, 
семаны) білдіреді, ұшында сөзі де тура мағынасында емес, 
әңгіме нақ найзаның және құрықтың ұшы туралы емес, бірі 
– «жауды жолатпау», екіншісі – «еңбек етіп өмір сүру» деген 
ұғымды білдіруге жұмсалып тұр.

Өзге де жазушылар сияқты, Ә.Кекілбаев әсерлі эпитеттерді 
табуға шебер. Ол әсерлілік мағыналары жағынан бір-біріне 
жуыспайтын сөздерді тіркестіру амалымен де жүзеге аса-
ды. Мысалы, жазушының ұрғашы ниет (32), сумаңдап желе 
жортып келе жатқан көшелі ой (103), айғыр топ нөкер (112), 
майлақы түн (14) жер ойдық қол (231) дегендеріндегі ниет, ой 
деген абстракт есімдер мен алдындағы эпитет сөздер – мағына 
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жағынан бір-біріне жуыспай тын дүниелер болса, соңғы қол, 
нөкер дегендердің анықтауыштары да – кәнігі емес. Әрине, 
мұндай мысалдарды көркем шығармада кез келген автордан 
табуға болады. Бұлар – жа зушы Кекілбаевтың даралық мәнерін 
емес, шеберлік мөнерін танытатын фактілер.

Бейнелі сипаттамаларды (олар көбінесе анықтауыш, пысық- 
тауыш болып келеді) жазушы көбінесе параллель түзілімдер 
етіп береді:

Орталарынан ойып қоныс беріп, қораларынан жырып сау-
ын беріп... (117).

Мұнда орталарынан – қораларынан, ойып – жырып, қоныс 
– сауын, беріп – беріп деген қатарлар тұлғалық, синтаксистік, 
позициялық абсолют параллельдерді түзіп тұр.

Жалпы параллель түзілістер тілде, оның ішінде көркем 
сөзде – аса әсерлі, үнді құралдың бірі. Образ жағынан әсерлі- 
лігі олардың халықтың өзіне таныс айналасынан, тыным-тір- 
шілігінен, іс-қарекетінен алынғандығына байланысты болса, 
үнділігі ауызға жеңіл, құлаққа жағымды әуезбен келетіндігі- 
нен пайда болады. Құлаққа жағымды үн дегеніміз – дыбы-
стар гармониясы. Қатар тұрған сөздердің көбінесе басы (кей-
де іші де), тізіліп келген өлең жолдарының басқы сөздері 
біркелкі дауысты, дауыссыз дыбыстардан басталуы – тіл-тілдің 
қай-қайсысында да, оның ішінде түркі-монғол тілдерінде, 
солардың бірі қазақ тілінде ежелден келе жатқан көркемдеуіш 
амалдардың бірі. Ғылымда бұл құбылыс аллитерация, ассо-
нанс деп аталады.

Әдебиет теориясын, көркем сөз заңдарын жақсы білетін, 
дұрысын айтсақ, жазушылық таланты табиғатынан күшті 
қалам шебері – Ә.Кекілбаев бұл ұтымды тәсілді қалт жібер- 
меген. Мысалы, оның қияда тосып, қырындай жолыққан, 
қырғи қабақ жау (47), кеңірдегін күнге, кіндігін айға ілген 
(140), жарық өкше, жалаңаш балтыр егінші (28), қырық 
құйқылжыған қырқылжың дау (81), шонданайын шортандай 
шоршытқан-ды (81) деген бейнелі тіркестері аллитерацияға 
құрылған болса, алқымынан ала кетер, арқасына сала кетер 
(68), айтқаны болып, атқаны тиіп... тұрған абыройлы шағы 
(70)... ал өз қолыңнан өрге сүйреп, өркенін өсірген тұқымың 
өле-өлгеніңше... сияқты образдары ассо нанс түзей жасалған. 
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Бұлардың барлығы да – жазушы қаламынан туған авторлық 
дүниелер.

Индивидуалдық образды параллельдердің енді бір тобы 
ұйқасқа құрылған болып келеді, әрине, ол – өлеңдегі сияқты 
аяққы ұйқас емес, параллель құрылымның компонентінің ішін- 
де өзара ұйқасқан сөздер болады. Іштеріндегі бір сөзі ұйқасып 
келген параллель құрылымдар Ә.Кекілбаевтың екі кітабында 
да едәуір мол кездеседі. Молдығы сондай, олар кейде тұтас аб-
зацты алып жатады:

Қолына тізгін тимесе де, еліне елеулі, халқына қалаулы 
азаматтың басы алтын, құйрығы күміс ботаға буаз боз інгендей 
жапырып отап, сапырып суламай, тыраңдап аунап, бұртаңдап 
туламай, өз қадірін өзі біліп... анық баспағы шарт (169). 

Әрі қарай да осылайша ұйқасты құрылымдар кетеді. Келесі 
мысалдар да ұйқасты сөздермен келген параллельдерді таны-
тады:

Жау сұғына түсем де, қазақтың жүні жығыла түседі (122). 
Ай астының зоры болам деп жүргенде, өз ұяластарының қоры 
бола жаздапты ғой (275). Жайса – белге, жапса – көлге сыймай-
тын мал (278). 

Ал мына мысалдар ұйқастың басқа үлгісіне жатады. Бұл 
жердегі «ұйқас» дегеніміз – шартты, яғни ұйқасқан сөздер ды-
быс үйлесіне қарай емес, сөз құрамына қарай, яғни морфемдік 
сөйкестіктерге қарай қатарласады: көзінің сұғы мен бетінің 
сұсы мол Абдолла (53). Қазақтың желкөз керегесінің аржағында 
желбуаз әңгіме жетпей қалушы ма еді? (141). 

Бұндағы ұйқас – дыбыстық емес, морфемдік екі сөздің 
құрамында бір сөз келіп тұр (жел–жел). Бұл – өте сирек 
кездесетін тәсіл. Мұндайда морфемдес (сөз құрамына енген 
бөліктердің біркелкілігі) сөздер айтпақ ойға сай болуы керек: 
желбуаз әңгіменің қазақ ортасында тез жайылатынын бейне-
леп айту үшін сол ортаның айналасын «желкөз қабырғаның 
аржағы» деп беру дәл түсіп тұр. Жазушы осындай сирек 
«ұйқастарды» табуға келгенде ізденімпаздық танытқан. Мыса-
лы, «Елең-алаңдағы» мына сөйлемде морфемдес қатар парал-
лель құрылымдар емес, бір сөйлемнің ішінде келтірілген:

Бірақ қашан көрсең де асығыңды алдап ұтып алғысы 
келіп жүретін жылмың төс балалардай, сыр бермей жымпи-
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ып жүретін жылмақай неменің бүгін езуіне ие бола алмай, 
жымыңдай амандасып, жымыңдай қоштасуында бір гәп бар 
шығар («Елең-алаң», 1984,11).

Бұл – Абайда түбірлес сөздердің өлеңнің бір тармағында 
немесе қатар келген жолдарында, кейде бір шумағында келіп, 
үн гармониясын жасайтын тәсілдің16 көркем прозада да сирек 
болса да орын алатынын көрсетеді.

Тегі, шығарма тілін образдап (поэтикалап) жіберуге Ә.Ке- 
кілбаев өте шебер, оның аузынан бейнелі, әсерлі, әуезді сөздерді 
«Құдай тағала», яғни қалам таланты лақ еткізіп төге салады.

Малы мен жаны өскен, бірақ әлеуметтік орны төмен ру-
ластарды жай атай салмай, «тоқалдан туса да, топылдатып 
баланы көп өрбіткен, ұрыдан жиса да, шұбатып малды көп 
өрбіткен кіші аталар» (454), «қоқым төсеніп, қоға жастаған 
төменшік әулеттер» (97) деген сияқты етіп «түсін түстеп, атын 
атап» беру тек тілі поэтикаға толы, ой мен сөздің үйлесімін 
тапқан қас шебердің қолынан келмек. Қас шебер демекші, осы 
жерде бір кішкене «лирикалық шегініс» жасасақ дейміз.

Айтпақ ойды әсерлі, бейнелі етіп білдіру үшін шешендік 
керек, шешен болу керек, ал сөз шешен болып шығуы үшін 
әсерлілік, образдылық керек. Тегі, алдыңғысы – бас ты, 
біріншілік те соңғысы – сол тудыратын екіншілік сияқты. Және 
шешендік – өзіміз білетін ақындық, суретшілік, композиторлық 
сияқты туа бітетін табиғи талант болса керек.

Сірә, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов сынды ілгері 
буын алыптарын былай қойғанда, кейінгі буын өкілдері – Әбіш 
Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Софы Сматаев, Оралхан Бөкеев 
сияқты жазушылар, Манаш Қозыбаев, Зейнолла Қабдолов 
сияқты ғалымдар – тумысынан шешен жандар-ау деймін.

Шешеңдік те, жазушылық та – Құдай берген, табиғи өнерлер 
болса, ол екеуі бір кісінің бойынан табылса, яғни көркем 
әдебиетке шешендік қосылса, екі шақпақтың соғылысынан 
пайда болатын ұшқындай, оқырманның жан дүниесін шарпып 
өтетін от жалынды, жарық шығармалар дүниеге келері хақ. Мен 
бұл ойымды айтқанда, ешкімге көпшік қойып отырмағанымды 
оқырман түсінер. Бұл – қазақ тілін қастерлей білген, оны табиғи 
таланты көтере түскен жандарға деген ризалық көңіліміз 

16 Қараңыз: Р. Сыздықова. Абайдың сөз өрнегі. - Алматы, 1995. - 144-149-беттер.
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екенін білер, ана тіліміздің өткен замандар мен қазіргі кездегі 
күй-қалпын танысақ, танытсақ деп еңбектеніп жүрген тіл 
маманының қысқа қайырған бағасы деп білер деймін.

Енді «шегіністен» шығып, зерделеп отырған материалы-
мызды әрі қарай талдасақ, тағы мына жайттарға назар аударар 
едік. Біреуді не бір нәрсені, я болмаса іс-қарекетті танытуда жа-
зушы Ә.Кекілбаев халық қазынасына да иек артады. Олардың 
ішінде, сырт қарағанда, ауызекі сөйлеу тіліне не жергілікті 
сөзге жақын тұрғандарын таңдап ала ды. Мысалы, бұтқа то-
лып жүру деген тіркесті жазушы бірнеше рет қолданған. 
Мамандардың айтуына қарағанда, бұл – «өзін өзі зорға санау», 
«менменсу» деген мәнде жұмсалатын жергілікті ерекшелік 
тәрізді, бірақ осы шығармада оның мағынасы контекске қарай 
әбден түсінікті және әсерлі болып ұсынылған. 

Мысалы: Жас сұлтан, неге екені белгісіз, осындай қараптан 
қарап бұтқа толып жүретін кердең мінезді жек көруші еді 
(48). 

Мұндағы бәрімізге таныс кердең сөзі алдындағы бұтқа 
толып жүретін деген бейтаныстау тіркесті жетекке алып, 
мағынасын ашып тұр. Бұл сияқты жергілікгі, көне, сирек 
сөздердің алдын не артын таныс сөздермен «тіреп», біртұтас 
мағына шығару амалы ұлы Мұхтарлардан келе жатқанын осы 
кітаптың II тарауында айттық.

Жазушы тілінде жиірек көрінетін образды үстеулердің 
бірі – екі етек боп [елпек қағу, жүгіру, ұмтылу] тіркесі де 
сіре, халық тілінде бар сөз болар, ол да – өте образды, әсем 
сипаттама. Бұл ретте жазушы анау-мынау дөрекі сөздерден де 
қашпайды. Мысалы, көтен өкпе (74) айғыр топ (442) сияқты 
тіркестер – мағына жағынан бір-бірімен тіркеспейтін атаулар 
болғандықтан, өзінің күтпеген оқыс қолданысы мен көңіл ау-
дарса, екінші жағынан, тұрпайы сөзбен келгендіктен, «үлкен 
өкпе, зор өкпе», «күш көрсете келген өкпе» және «үлкен топ» 
деген сияқты стиль жағынан бейтарап (қалыпты) тіркестермен 
салыстырғанда, әсері өзгеше болып шыққандығымен 
елеңдетеді. «Көтен зорлық» дегенді айтатын қазақ «көтен 
өкпе» деп те айтқан болар. Қайткен күнде де сөздің экспрес-
сиясын пайдаланып, оның дөрекілігіне, қарапайымдығына, 
жергіліктілігіне қарамай кәдеге асырып жіберу – Ә.Кекілбаев 
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қаламына жат емес. Бұл жерде шешуші факторы – бұларды 
экспрессоид (эмоциялық бояуы күшті, әсерлі сөз) ретінде тану 
болса керек.

Образды тіркестердің ішінде мұрты жылтырап қоя беру 
(разы болу, көңілденіп қалу) сияқты өзге авторлардан көп 
кездестірмеген күрделі етістіктер де бар. Сірә, ол да – халықтікі 
болар болмаса мұртынан күлу, мұрты жыбырлау, мұрты 
майлану деген сияқты таныс тіркестердің үлгісімен жасалған 
авторлық дүние болар. Қайткен күнде де бұндайлар да – өте 
образды қолданыстар.

Шығарма тілінің поэтикасын танытатын тұстардың бірі – 
теңеулердің көрінісі. Әрине, қалыпты жай теңеу емес, бейнелі 
теңеулерді жазушы қайдан алды, нені немен салғастырды де-
гендер көңіл аудартады.

«Үркерде» келетін эпитеттік теңеулердің дені суреттеліп 
отырған кезеңдегі қазақ болмысынан алынған. Жазушы: 
тозған кебістің жұлығындай жайын ауыз (9), өлген түйенің 
тулағындай дала (213), тозған киіздей қырқа қыраттар түлеген 
бөрінің жон арқасындай боп (471) деген теңеулерді келтірсе, 
бәрінің де астарында қазақ қауымына таныс, көбі тұрмыстық 
заттар жатыр: ауыз, дала, қыраттарды теңеген тозған кебістің 
жұлығы, өлген түйенің тулағы, тозған киіздерді неміс, 
ағылшын, голланд, тіпті орыс адамы мүлде түсінбес еді, оларға 
бұл салыстырулардың ешқандай әсері де болмас еді, ал қазақ 
үшін, әсіресе өткен ғасырларда өмір кешкен қауым үшін бұлар 
– жай теңей салу емес, бірінде ұнатпаушылық (ауыздың тозған 
кебістің жұлығындай болып көрінуі), екіншілерде нені үлкен, 
нені жұпыны санайтындары сияқты таным бар екені даусыз. 
Сірә, теңеу дегеніміз – адамның дүниетанымы, әр нәрсеге 
беретін бағасы, қысқасы, сыртқы дүниемен көру, есту, дәмін 
сезу, исін сезу арқылы пайда болатын қарым-қатынасы болса17, 
жа зушы бұл орайда да шығарманың жалпы үнін суреттеліп 
отырған кезеңмен үйлестіруді берік сақтаған.

Теңеулерді бейнелі, әсерлі, бояулы ету үшін, суреткер көп 
сөзділіктен де қашпайды. Мысалы, түннің қараңғылығын ыры-
сты үйдің ертелі-кеш оттан түспейтін күйелеш қазанның 
түбіндей қап-қара (13) деп суреттейді. Бұл жерде жазушы 

17 Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. - Алматы, 1975. - 41-бет.
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қазанның түбіндей қап-қара түн дей салса да бо лар еді, бірақ 
бұл тұрақты (кәнігі) көп теңеудің бірі болып шықпақ, ал бұл 
қаралықтың қаңдай қазанның (күні-түні оттан түспейтін, 
күйелеш, оттан түспейтін себебі – ол ырысты үйдің қазаны) 
түбіне теңелуі осы жерде көркемдік үдесінен шығып тұр. 
Бұл – дәстүрлі теңеудің кеңейтілген (күрделенген) түрі бол-
са, Ә.Кекілбаевтың көптеген теңеулері – тосын, бұрын-соңды 
кездеспеген образдар бо лып келеді. Мысалы, Тевкелевтің 
ұзақ етіп, шиырып жазатын қолын (почеркісін) «аңшының 
тазысының құйрығындай шиыршық атып тұратын шимай 
жазу» деп суреттейді. Сірә, бұл – орыс кеңсесіне кызмет 
етуші Тевкелевтің орыс ша жазуы туралы болуы керек, өйткені 
шиыршықтап жазу сол кездегі сәндеп жазудың бір шарты 
болғаны мәлім, ал ондай шиыршық атқан нәрсе қазақтың көз 
алдында тазының құйрығы болып елестейді.

Абстракт ұғымдарды нақты затқа, оның ішінде де қара- 
пайым тұрмыстық заттарға теңеу өте әсерлі шығады. Мы-
салы, Әбілқайырдың орыс елшілігін күтіп алаң болған көңілін 
«күні кеше қымыранның бетіндей, көпіршіп шыға кел ген 
желбірек көңіл» (23) деуі – қазақ құлағы үшін түсінікті об-
раз. Бұл қатардан жазушының теңеуге алған: «ішіне құйрық-
бауыр салып құдаларға ұсынған қара тегештей дөңгелек 
алқап... кемпірдің қолынан жел алып қашқан шүйкедей боп 
тұман кілкиді..., арлан бөрінің азу тістеріндей андыздаған ақ 
тұмсықтардың арасынан жалғыз сабақ ине жіптей ширатыла 
құлаған жіңішке жол... көк теңізге барып бір-ақ тіреледі» (446) 
деген тосын образдарын да көруге бола ды. Бұл мысалдар бір 
абзацта шоғырланып келген. Егер жай информативтік баян-
дау болса, жазушы көрсетілген теңеулерсіз: «дөңгелек алқапта 
тұман кілкиді, ақ тұмсықтардың арасынан жіңішке жол теңізге 
барып бір-ақ тіреледі» деп жаза салар еді, мұндайда оқырман 
тек алқапта тұман болғаны, жолдың теңізге барып тірелгені 
жайында жай ғана хабар алған болар еді, бірақ алқапты да, 
жолды да, тіпті тұманды да дәл осы жерде баса суреттеу ке-
рек болып отыр, олардың бұл жердегі сюжет үшін маңызы 
бар, сондықтан жазушы оларды бейнелеп көрсетеді, бейнелеу 
қызметін теңеулерге артады.

Әрине, «Үркердің» беттеріндегі теңеулердің барлығы – осы-
лар емес, мұнда тұрақты теңеулер де, жоғарыдағыдай авторлық 
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теңеулер де едәуір. Әңгіме – олардың бар екендігін көрсетуде, 
айтуда емес (бұлар қай шығармада жоқ?), теңеуге алынған об- 
раздардың сипатында (олардың «қазақтығында», ескі тұрмысқа 
қатысты негізінде) және бұл сипатты жазушы не себептен 
қалап алғандығында, яғни айтпағымыз – Ә.Кекілбаевтың тілі 
талданып отырған тарихи романында кездесетін теңеулерінің 
басымы әсерлі образдарға құрылатындығы, ол образдардың 
қазақ қауымының өткен кезеңдердегі өмірінен, танымынан 
алынатындығы, мұндай теңеулердің көбі – авторлық болып 
келетіндігі және тосындығымен, сонылығымен аса әсерлі, 
ұтымды шыққандығы. Бұл да – шығарма тілінің көркемдік си-
патын көрсететін елеулі белгінің бірі демекпіз.

Көркем шығарма тілінің поэтикалық бояуы тек образ ды 
эпитеттері не теңеулерімен ғана танылмайтыны мәлім. Бұл 
сипатты шығарма тілінің әр тұсынан іздеуге болады. Шағын 
бір контексте жеке сөздерді қайталап отырып, «ойнату» бар ма, 
аллитерациялатып, ассонанстатып, үнін «тамылжыту» бар ма, 
қайталама тәсілін қолдану бар ма – осылардың барлығы белгілі 
бір стильдік мақсат көздей, шебер (орынды) қолданылса, 
шығарма тілін әсерлі, көркем етіп шығарады, демек, көркемдік 
пен әсерлілік поэтиканың желісін тартады. Бұл реттен келген-
де, «Үркердің» беттерінен осындай үнді (сипатты) үркердей 
шоғырланған текст үзіктерінен көреміз. Және бірер жерінде 
емес, әлденеше жерінен қалай оқып, қалай тәнті болғанымызды 
сезбей де қалатын сияқтымыз. Бір-екі ғана мысал келтірелік. 
Тевкелевтің ойымен баяндалған бір тұста автор көк, көз, көлку, 
көлгір сөздерін «іске қосады»:

Бәрін қойып анау көлкіген көкжиекке қарашы! Көк найза-
сын самсатып, жер қайысқан қалың қол жатқандай емес пе! 
Иә, иә... Бірақ ол қазір көзден бір-бір ұшып жоғалатын ал-
дамшы сағым ғана. Алайда дәл осы көлгірдің көз алдындай 
көлкіп тұрған көкжиекті мәңгі-бақи бүйтіп сағым шалып 
қана жатпаған. Оны талай-талай көк найзалар да көлкештеген. 
Бірақ олар да артынан көзден көк сағымдай бір-бір ұшып ғайып 
болған! Иә, бұл көл-көсір көкжиектен кімдер келмеген, кімдер 
кетпеген? Анау көк мұнардың ортасынан күндей күркіреп 
һундер де өтіпті, сақтар да, түріктер де, маңғұлдар да өтіпті. 
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Бәрі де осындай көз ал дында көлкіп тұрған көркем көріністен 
көңіліндегі әншейін буалдыр елеске айналып... өткінші көк 
сағымның кебін киіпті (213-214).

Бұл – сәл қысқартылған бір абзац, бір микротекст. Мұнда 
неге бәрі «көгеріп, көлкіп» кеткен? Автор бұл жер де көз бен 
көк сөздеріне неге қызыққан? Көркем шығарманың сыры – сон-
да, бұл жерде әрбір сөз жүк арқалап тұр, бұл сөздерді алғанда, 
жазушы өзі келе жатқан кең даланың тарихына үңілген дипло-
мат Тевкелевтің ойы мен көзін есте ұстаған: оқыған-тоқығаны 
мол Тевкелевке өткен тарихтың өзі көк мұнар сияқты алыстан, 
көмескі көрінеді, келе жатқан жолы да әзірге немен бітері 
белгісіз мұнартып тұр – осыны баса білдіру үшін сол мұнарға 
тігілетін көз де, көлкіген көкжиек те көк найзаға сапқа тұрған, 
стильдік жүк арқалаған сөздер санын құраған. Бұл құбылыс 
текст түзімі (текстообразование) дегенді танытады. Бір ми-
кротексте сөзге стильдік қызмет үстеп, бірнеше қайталап 
қолдану – текст түзімінің бір амалы. Жазушы бұл құбылысты 
едәуір жүйелі түрде көрсеткен. Көк, көз сөздерінің стильдік 
магнитінің күштілігі сондай, текст ішінде бұлардан басқа да 
көлкештеген, көл-көсір, күндей күркіреп, көркем көрініс, кебін 
киіпті сияқты сөздер дыбыстық жағынан олармен аллитерация 
қатарын түзіп, үн гармониясын жасаған. Бір қарағанда, мұндай 
микротекстер көп сөзділеу, қызыл сөзділеу болып көрінуі де 
мүмкін, бірақ олар баяндау желісіне зиян келтірмейді және 
шығармада көзделген негізгі идеяны аша түсуге көмектесетін 
қосымша жағдай туғызады.

Кейіпкер бейнесін жасау немесе белгілі бір оқиғаны, 
құбылысты, іс-әрекетті баса көрсету мақсатымен жеке сөздер 
мен тіркестерді стильдік объект ету де – жазушы шеберлігінің 
айнасы. Бұл тұрғыдан «Үркердің» бас кейіпкері – Әбілқайыр 
ханның ішкі-сыртқы портретін жасауда автор сұр, ақ сұр, сұп-
сұр сөздерін іске қосады. Ә деп басталғанда, Әбілқайыр «сыз 
қабақ, ақ сұр кісі» деп суреттеледі, бара-бара бұл есімге жа-
наса сұп-сұр жүз, сұп- сұр қалпы деген сияқты сөздер жүреді, 
бұл мінездеме әсіресе Әбілқайырдың ұрыс үстіндегі не Тевке-
лев келгеннен кейінгі арпалыс үстіндегі күй-қалпын білдіруде 
жиі кездеседі. Бұл сөз тек Әбілқайырдың бет-жүзінің келбетін 



96

көрсетпейді (қазақ хандықтарының тізгінін ұстаған немесе 
қазақ ортасында өмір кешіп келген хан-төре әулетінің көбінесе 
беттері сопақ ашаң болып келгені белгілі), сұп-сұрлық – ханның 
ішкі портретінің көрсеткіші. Сұп-сұр болу, бір жағынан, 
үлкен тартыста, арпалыста, тебіренген ойда жүрген адамның 
сыртқа тепкен келбетін танытса, екінші жағынан, сұп-сұрлық – 
Әбілқайырдың үміті мен қаупін, қуанышы мен ренішін, қайраты 
мен осалдығын арпалысқан, аңдыған ұяластары мен би, батыр 
сияқты ел тізгінін ұстағандарға білдірмеудің, сыр бермеудің 
қалқаны. Оны жазушының өзі айтады. Тевкелев елшілігінің 
тізгіні өз қолына біржола өткеніне қуанған Әбілқайырды су-
реттеген жерде автор:

Бірақ жылт-жылт сығалап отырған сыншы көздерге сыр 
алдырғысы келмей, үйреншікті сұп-сұр қалпына түсіп алды 
(386).

Елшінің көз алдына қашан көрсең де, бір қалпында тұратын 
сұп-сұр жүзі, тұнжыр жанары мен салыңқы қабағы келді. 
Бұның бәрі бұрын оған қайдағы жоқ сұмдықтарды ойлап 
отыратын ішмерездік қана сияқты көрінуші еді, енді байқаса, 
ішіндегі қара қазандай бұрқ-сарқ қайнап жатқан әлем-
тапырық көңілін байқатқысы келмеген ерекше бір ұстам, 
сабыр екен ғой (416). Демек, сұп-сұр сөзінің қызметі тіпті 
де кейіпкердің келбетін білдіру емес, керісінше, Әбілқайыр 
ханның ішкі келбетін, саясатын, күрес амалын білдіруде бо-
лып тұр. Жазу шы бір сөзге бірнеше беттік суреттеменің жүгін 
арқалатқан.

Шығармада авторлық баяндау көп ретте кейіпкерлердің 
көзімен, ойымен беріледі. Сондықтан бұл баяндауда тосын си-
паттамалар, астарлы атаулар аз кездеспейді. Мыса лы, романның 
II тарауының басын автор баяндап отырғанмен, табиғатты 
суреттеуі бар ма, адамдар бар ма – барлығы да Уфадан шыққан 
Ресей елшілігіндегі адамдардың танымымен, көзімен берілген:

Қашан қарасаң да, қанша қарасаң да, бетпақ әйелдің 
бетіндей бедірейеді де тұрады (бұл – елшілік адамдарының 
өздері келе жатқан қазақ даласын суреттеуі). [Бұл даланың 
аспанына] аспан деп дабырайтып ат қойып жүрген де бұлт 
көріп, аспан көріп жарымай, ала жаздай ақ шаңыттың ішінде 
далақтап шапқылайтын да жүретін күс табан, жарық ерін, 
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жалба тымақ көшпенділер шығар (186). Суайттар күрек 
тістері көстеңдеп сөйлей жөнелгенде (187); қайдағы бір бар-
жоғы белгісіз қаңғырма халықтың қайдағы бір бар-жоғы 
белгісіз қаймана ханына жер түбінен елші шаптырып... 
(188); ен далада өз көлеңкесімен өзі жарысып жүрген әуейі 
көшпенділерді (188).

Бұлардың бәрі – авторлық баяндау, бірақ сөз – онікі емес, 
автор өз халқын бұлайша қорлап атамас болар. Шығарманың 
біраз тұстарындағы авторлық баяндаулар Тевкелевтің ойы етіп 
берілген (226, 327, 377-беттерді оқыңыз).

Ал кейіпкер тіліне келсек, әрине, жазушы ханды хан ша, биді 
бише, Итжемес қаңғыбасты Итжемесше дегендей, әрқайсысын 
өзінше сөйлетеді, бірақ қазіргі ешбір қаламгер бұдан екі-
үш ғасыр бұрынғы қазақтардың күнделікті тұрмыстағы 
сөйлеу тілін бұлжытпай дәлме-дәл бере алмасы хақ (өйткені 
оның үлгісі сақталған емес), бірақ ауызша сақталып жеткен 
шешендік сөздер мен өлең-жырлардың тіліне қарап, би, хан 
сияқты адамдардың сөздерін шамалап беруге болады. Мұны 
Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Софы Сматаевтар өте жақсы 
игерген. Олардың әсіресе би кейіпкерлері, хан-ханымдары 
сөйлеп кеткенде, қазақтың шешен сөзіне тәнті боласың.

«Үркердегі» Мәті бидің сөздері, Төле бидің монологтері 
осыған куә. Мәті – Төле би, Әйтеке би, Қазыбек бидей ел 
тағдырын ұстаған атақты тұлға болмағанмен, ақыл-ой мен 
қызыл тілге келгенде, нағыз шешен, қарапайым халықтан 
шыққан жезтандай.

Жазушы билерді шешен тілде сөйлеткенде, шешендіктің 
тілдік-көркемдік белгілерін (механизмін) жақсы келтіреді: ең 
алдымен, олардың сөзінде үлкен логика, қисын, дәлел болуы 
керек, екіншіден, мұнда экспрессиялы сөздер, әсерлі эпитет-
тер, қонымды теңеулер, ұйқасты-ырғақты құрылымдар орын 
алуы керек. Мәті қарт жас жігіт Әбілқайырға түсін жорып, 
кеңес бергенде:

– Шырағым, алыстан орағытып сөйлегеніңе қараған да, 
ақылды жас боларсың. Ақыл сүйкімді көрінгенмен, оның 
дегенін істеп, мүйізі қарағайдай болып жатқан ешкімді 
әзір көре қоймадық. Өйткені ақылға айтқызсаң, қапысыз іс, 
қатесіз сөз болмайды дейді, ең дұрысы – ештеңе айтпаған, 
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ештеңе істемеген дейді... Мен білсем, мына заманың тап ақыл 
сұрамайды, абырой сұрайды. Бұл заманда абыройдың да аты 
өзгеріп кетіпті. Оны бүгінде бедел дейтін болыпты. Бедел 
дегенің – есігіңнің алдында көлденең түсіп жатып алатын 
күдіре желке көк төбет сияқты.Ол да үйінің сорпа-суаны мол 
дәулетті кісіге бітетін көрінеді. Сонсоң да, балам, біз секілді 
сөз деп аталатын қотыр шыбыштың шандырын тартқылай-
тартқылай, оны да әбден ақта қып суалтып жіберген, күні 
өткен күңіреншек кәріден гөрі тақымында шоқпары салақтап 
дәулет қуып, дәурен іздеген, жалыны қайтпаған жастарға үйір 
болғаны дұрыс. Тәйірі, жөн білетін текті жігітке ел ұстау де-
ген сөз бе екен! Ол үшін үлкенге ізет, қатарға құрмет, ініге 
ілтипаттан басқа не қажет болушы еді! Бұл жұрттың соңына 
ереміз бе деп үміттенетін азаматынан бар дәм етері сол-ақ қой! 
(53-54).

Міне, осы бір кішігірім монологте шешен сөзге тән бел- 
гілердің көбі бар: текстің айырып көрсетілген тұстарына назар 
аударсақ, әсерлі теңеулер де, тұлғалас параллельдер де, астар-
лы, метафоралы тіркестер де, ассонансты, аллитерациялы бо-
лып келген сөз қатарлары да көзге түседі.

Үш беттік (89-91-беттерде) етіп келтірілген, үш арыстың 
төбе биінің бірі – Төле би кесігін (сөзін) бергенде, жазушы 
шешендіктің, яғни билер сөзінің нағыз үлгісін көрсеткен:

Бір кезде қазақ десе, арланатын жұрт едік, енді, міне, қазақ 
десе, мақтанатын күнге де жетіп отырмыз, – деп бастаған 
Төле бидің сөзінде көрсетілгендей ұйқасты сөздермен келген 
параллель құрылымдар да бар: қазақтың төбе шашы дудырап 
жерден шыққан, екі аяғы салбырап көктен түскен ештеңесі 
жоқ; Құдайдың аузынан, пайғамбардың белінен түспегеніміз 
белгілі, сөйлесек тіліміз бар, ұстансақ дәбіміз бір, шыққан 
тектерің мен кешкен кептерің...

Шешендік сөздерде, әсіресе айшықты эпитеттермен не месе 
бейнелі етістіктермен келген бірыңғай мүшелер жиі кездеседі: 
бармаған жері, баспаған тауы, кешпеген дәурені қалды 
ма... өкпе көтерісіп, төбе өлшесіп, білек салыстырмайық... 
айдағаны – жылқы, төсенгені – тоқым көшпенді жұрттың 
ордасы қай суға орнамай, қай сайда құламай жатыр... бүтін 
көйлек пен булы қазанның желіне мастанып... тағысын тағы 
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осы сияқты әсерлі құрылымдар сөйлем сайын кездеседі. Төле 
бидің аузынан шыққан бұл кесікте жазушы халық тіліндегі 
дәстүр лі фразеологизмдер: жұлдызы жанып шыға келу; 
бөркіміз дағарадай бола бермесін; аттың малы, түйенің 
қомы; ордамыз он санға ыдырап, оң жағынан отау тігіп бер-
ген; ортадан ойып орын алдық; ат құйрығын үзісу; ормандағы 
орыстың қанжығасында өңгеріліп кету; айдалада аңырап 
қалу; түтіні бірге шалқу сияқты бейнелі тіркестерді де келтіруі 
орынды: билер сөзінің көріктеуіш элементтерін шығарма авто-
ры бастан-аяқ өзі жасап ұсына бермей, ара-арасында халықтың 
тіл тәжірибесіндегі дағдылы образдарды қосып отырғанда, ол 
сөздің нанымды шығары даусыз.

Ә.Кекілбаев барлық кейіпкерді бұлайша шешенсітіп қой- 
майды, тіпті шешендердің өзі топ алдында емес (шешендік 
сөздің бір шарты оның әлеуметтік үні болуы қажет, яғни ол 
шаршы топ алдында айтылатын сөз болуы керек), оңашада 
жеке сөйлескенде, бұлайша образдатып, мақалдатып-
мәтелдетіп, ұйқастырып, үндестіріп отырмайды, жазушы бұны 
да жақсы берген. Мысалы, Әйтеке би Әбілқайырға оңашада 
ақыл айтқанда:

– Тегің – сұлтан. Басың – жас. Көрерің – алда. Жігіттің есі 
кіретін тұсқа енді жеттің. Алаштың алмағайып заманы таусыл-
мас. Төренің бағы – қарашының қайраты. Қарымдыдан құрдас 
жиғаның жөн екен, – дейді. 

Әрине, бұл қысқа сөздің өзі қарабайыр емес, бидің аузы-
нан шыққаны келте-келте қайрылған алғашқы сөйлемдерде, 
одан кейінгі тұжырым іспеттес ақыл сөз де жай өзара ауызекі 
сөйлесу үрдісінен бөлекше. Сірә, жазушы шеберлігінің бір 
қыры әр нәрсенің (бұл жерде шығарма тілінің әр сәтінің) ша-
масын, сәйкестігін жақсы сезіп отыруда болса керек.

Билерді сөйлетуде «Үркердің» авторы, сөз жоқ, кітапхана 
қорларындағы, жарияланған материалдардағы шешендік сөз 
үлгілерімен өте жақсы танысқан болуы ке рек. Мәртебедегі 
құрылтай жиын тарқарда жиналған халық үш бидің «ертең 
елге барғанда айта жүретін сөздерін» тыңдағысы келгенде, 
олардың заман құлқы жайында, жастық хақында, жомарттық 
пен сарандық, ұл мен қыз жөнінде кезектесіп айтқан сөздерін 
жазушы, сірә, сақталған мұралардан алған болар (сәл-сәл «ре-



100

дакциялап» болса да), ал өзі құрастырып ұсынып отырған бол-
са, ол күнде Ә.Кекілбаевты қазақ билерінің нағыз ізбасары, 
ғажап жалғасы деуіміз керек, егер бүгінде билер комитеті (ко-
миссиясы, министрлігі) деген сияқтылар дүниеге келер болса, 
оның басшысы да, биі де – Әбіштер болған болар еді дейміз 
ғой (жоғарыда айттық, шешендік – туа біткен өнер, мүмкін 
тұқым қуалай даритын, «шынжырқатар» түзетін қасиет болар).

Енді жазушының өзі таңдап жиі қолданған, өзіндік мәнерін 
танытатын және жоғарыда көрсетілген құбылыстардан өзге 
ерекше тұстарына назар аударалық. Ол тұстар стильдік 
амалдарға қатысты болып келеді. Шығарма тілін көріктеуде 
қайталама құбылысы – өте ұтымды, әсерлі тәсіл қатарынан 
табылады. Ол – стильдік категорияға жатады. Атының өзі ай-
тып тұрғандай, қайталама18 дегеніміз – бір сөздің (не тіркестің, 
сөйлемнің) бір сөйлемде, не абзац, шумақ сияқты микротексте 
қайталанып келтірілу тәсілі. Кайталаманы суреткер көркем 
тексте әр алуан стильдік мақсат көздеп жұмсайды.

Ә.Кекілбаевтың тарихи романы – «Үркердің» тіліне тән 
бірден-бір актив қолданған тәсілін атай қалсақ, осы кай-
таламаны көрсетуге болады. Жазушы бір микротексте жеке 
сөздерді қайталап келтіреді. Мысалы: От төңірегі – найзалары 
шошаңдаған күйек сақал еркектер. Бастарында – жалтылдаған 
темір дулыға, үстерінде – жалтылдаған темір сауыт, белдерінде 
жалтылдаған кісе... (14). 

Тағы құландармен бірге аранға түсіп кетіп, шала есті боп 
тұрған Итжемеске қою түн қараңғысындағы отты қоршаған 
қарулы нөкерлердің сырт нобайы осылай көрінеді, олардың 
жай адамдар емес, үрейлі жандар екендігін үстеріндегі отқа 
шағылысып жарқылдап көрінетін металл сауыт-сайманды 
суреттеу арқылы береді. Жалтылдаған сөзінің дулыға, сау-
ыт, кісе деген сөздер сайын қайталануы «Итжеместей олпы-
солпы» кішкентай адамның темір киімділерден сескенгенін, 
қаймыққанын ұзақ сөзбен баяндамай, бір сөздің қайталануымен 
танытып тұр.

Қайталама құбылысына ілінетін жалпы синтаксистік, 
морфологиялық бірліктер де әр алуан. Жоғарыда есімшеден 
жасалған анықтауыш қайталанып тұрса, мына жерде ешбір де-

18 Орыс тіл білімі мен әдебиет теориясында «повтор» деп аталатын құбылысты 
бізде көбінесе «қайталау» деп алып жүр. Сірә, қайталау (по вторение) – қимыл есімінің 
атауы, ал қайталама – абстракт есім атауы – термин болмақ.
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ген есімдік әрбір бірыңғай мүше сайын қайталанып, аталған 
әр ұлыстың «қателігі» бір-бірінен кем емес екенін ав тор 
түсіндірме көп сөзбен емес, қайталама бір сөзбен білдірген:

Алайда істің бүйтіп айрандай бұзылуына осы біздердің де 
қатысымыз жоқ па екен деген күмән ешбір торғауыт, ешбір 
күрлеуіт, ешбір дүрбіт, ешбір шорос, ешбір қошауыттың ойына 
кіріп шықса не дерсің! (69).

Бұл сөйлемде ешбір сөзін қайталап келтіру арқылы жазушы 
оқырманға жоңғар ұлыстарын түстеп-түгендеп беріп тұр.

Бір сөйлем ішінде ғана емес, қатар келген әр сөйлем сайын 
белгілі бір сөздерді (сөйлем мүшесін, оқшау сөздерді) не тіпті 
бір сөйлемді қайталап отыру арқылы да сол жерде айтылмақ 
ойдың мағыналық қазығын қағады. Мысалы, Әбілқайырға да 
керегі – осы еді.Әйтеуір, Жәнібек еліне айдарынан жел есіп, 
риза боп барса болды. Әйтеуір, қалың арғын мұны да тегін кісі 
емес деп таныса болды, әйтеуір, бұдан былай Жәнібек бұның 
аты аталғанда елеңдеп тұрса болды (117).

Үш сөйлемнің үшеуі де әйтеуір сөзінен басталып, Әбіл- 
қайырдың діттеген ойының өзге емес, осы айтылғандар екеніне 
оқырман назарын аудартады.

«Қазақтың қазақ екенін білгің келсе, халық екенін білгің 
келсе, мамыр өте Мәртөбеге кел дейтін сөз де содан қалған-
ды» деп баяндаған автор әрі қарай бір бетке жуық 9 абзац-
ты Мамыр өте Мәртөбеге келсең деп бастайды. Осының 
алдындағы Сайрамдағы жиын тұсында дегенді де әрқайсысы 
2-3 сөйлемнен тұратын 3 абзацтың басына шығарып, осы 
қайталама арқылы Сайрамдағы жиынның қазақ қауымы үшін 
моральдық мәні қандай болғанын баса көрсетеді (57).

Парцелляцияланған (сөйлемнен бөліп шығарылған, «оңа- 
ша отау етіп қондырылған») сөздер де қайталама әдісінің 
объектісі болып кетеді. Мысалы, мына жерде сықыр-сықыр 
сөзі парцелляцияланып берілген:

Қимылдаса болды – аяғындағы құрым етігі [сықыр-сықыр] 
сарнап қоя береді. Сықыр-сықыр, сықыр-сықыр. Қойбағардың 
құлағына сол бір жексұрын үн майдай жаға ма... қойқаң-қойқаң 
етіп, байыз тауып отыра алмағаны. Сықыр-сықыр... Қойбағар 
ырғала басып сыртқа шықты. Сықыр- сықыр... Қойбағар хан 
ордадан ұзап барады. Сықыр-сықыр... (31).
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Мұнда автор қайталама сөзге екі-үш жүкті бір-ақ артқан: 
ол сөйлем ішінен бөлініп жеке шығуымен (парцелляцияла-
нуымен) ой қазығын терең қадай түседі, ал ой қазығы жалпы 
етіктің сықырын білдіру емес, Әбілқайырдың орыс патшасы-
на жіберген өтінішін қабылдамай, саба қарын, сары ала иық 
шонжарлардың (орыс билеушілерінің) мұның есек дәмесін 
мазақ еткен сылқ-сылқ күлкісі болып естілген беймаза көңіл 
күйін көрсетеді.

Кайталама элементтер «Үркердің» тексінде «тұнып тұр» 
деуге болады, жеке сөздерді, жеке сөйлемдерді ғана емес, шы-
лауларды да, жалғауларды да бірыңғай мүше сайын қайталап 
келтіру – жазушының жиі қолданған стильдік амалдарының 
бірі деуге болады. Әдетте бірыңғай мүшелерді санамалап 
келіп, тиісті септік жалғауын ең соңғысына жалғау – жалпы 
синтаксистік норма, ал әрқайсысы сайын жалғап айту (жазу) – 
қайталаманың бір түрі:

...Ұрыс даласында ұланына, тайшысына, зайсанына, нояны-
на, сардарына қауіп төнген кезде қол ұшын бермеген адам ғана 
өлім жазасына кесіледі (75).

Мұндағы бірыңғай мүше болып тұрған топтардың атауының 
әрқайсысын қосымшамен беруі – автордың олардың бәріне де 
жеке-жеке ой екпінін түсіргісі келгені.

Көркем текстегі қайталаманың типтерін іздестірген зерт- 
теуші болса, Ә.Кекілбаевтың «Үркерінен» оның не бір түрлерін 
таба алады: қайталама элементтердің орны, морфологиялық 
тұлғасы, синтаксистік қызметі жағынан топтап қарастырса, 
бұл құбылыстың стильдік статусы айқындала түсері сөзсіз.

Жазушы қаламына тән келесі даралық ерекшелік синтак- 
систік құрылым аясынан табылады. Авторлық, баяндауда 
аса күрделі, көп мүшелі ұзақ сөйлемдер едәуір жиі кездеседі 
және олар көбінесе кейіпкердің ойымен, таным-түсінігімен, 
көзқарасымен берілген текст құрайды. Мысалы, араннан 
аман шығып, тамағын тойғызатын топқа кездесіп, мәз болып 
отырған күйін автор өзі баяндағанмен, жарты беттік бір сөйлем 
Итжеместің ойымен беріледі. Ой тұтас болу үшін сөйлем 
шығыс септіктегі сөзбен аяқталатын бірыңғай синтаксистік 
оралымдармен (оборотпен) келген. Мұндай «сүйегі ауыр-
лау» сөйлемдер романның өн бойынан кездеседі, өйткені бұл 
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шығарма жеке оқиғаларды автор атынан баяндаудан гөрі, сол 
оқиғаларды кейіпкерлердің ойымен, еске алуымен, болжау-
ымен беретіндіктен, романның синтаксистік бітімін осыған 
сәйкестендіру әрекеті көзге түседі.

Мысалы, Тевкелевтің «орыс қағаздарын» – архивті ақтарып 
отырып, Ноғай ордасының, Алтын Орданың тарихтарымен 
танысқан тұсын суреттегенде, сол тарихты лепті және сұраулы 
сөйлемдермен баяндайды, өйткені баяндаушы автор болған- 
мен, таным – Тевкелевтікі, сондықтан «Бір кезде күндей күр- 
кіреген, Алтын Орданың ақырғы билеушісі – Тоқтамыс бол- 
ғанда, Тоқтамыстың түбіне барлас Темір жетпеуші ме еді!.. 
Барлас Темірдің қанжығасына Тоқтамысты тоқтыша өңгеріп 
беретін маңғыт Едіге ғой! Сонда Темір күні кеше одақтасы 
Едігенің өзіне қарсы шықпай ма? (Әрі қарай бір бетке жуық 
осылайша кілең не сұраулы, не лепті сөйлемдер жалғасады – 
221-222).

Бұл – диалог не монолог болып келген кейіпкер Тевкелевтің 
сөзі емес, ойы, тарихты тануы. Әдетте тарих ты баяндау-
да етістіктің -ды жалғаулы өткен шақ тұлғасы (барды, келді, 
атысты, шайқасты деген сияқты) жиірек қолданылуға тиіс. 
Ал біз тілін әңгіме етіп отырған шығармадағы етістік баян- 
дауыштардың тұлғасы түрліше болып келіп отырады.

Сайрамдағы жиынға қонған ауылдардың қай-қайсысының 
да үстінен күні-түні топыр тарамас-ты. Төрткілдеп қазған 
жер ошақтарда жабағы мен бағылан бүлк-бүлк қайнар-ды 
(57) (әрі қарай бірнеше сөйлем баяндауышы -ады қосымшалы 
осы тұлғамен келеді де келесі сөйлемдер будақтап жатқан, 
маздап тұрғаны сияқты баяндауыштармен аяқталып отыра-
ды. Бұлардың барлығы да – өткен оқиғаны суреттегенімен, 
автордың жай баяндауы емес, Әбілқайырдың еске түсіруі 
сияқты ракурстен (қырынан) баяндалған оқиғалар. Тевкелев- 
тің архив материалдарымен танысқаннан кейінгі ойымен 
көрсетілген тарихи оқиғаларды суреттеуде де етістік баянда-
уыштар шығады, басқарады деген сияқты дағдылы тұлға- 
да емес, шықпай ма, басқармай ма деген болымсыз көсемше 
мен сұраулық шылаулы тіркеспен келген. Әрине, бұл айтыл- 
ғандардан барды, келді, барған, келген, барыпты, келіпті 
сияқты өткен шақ тұлғаларындағы баяндауыштар жоқ деген 
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тұжырым шықпайды, олар да бар, тіпті өте көп, бірақ автор 
тұтас бір абзацты (кітаптың тұтас бетін не бірнеше бетін) 
жоғарыда көрсетілгендей өзгеше тұлғалармен келген етістік не 
есім баяңдауышты сөйлемдер етіп береді. Бұл – грамматикалық 
тұлға-тәсілдердің осы шығарманың баяндау стилінің жалпы 
тонына (үніне) сәйкес берілуі болып танылады.

Сөйтіп, роман тексінде аса күрделі, көп құрамды, ұзақ 
сөйлемдер жиірек кездесетіндігі көзге түседі.

Сонымен қатар, әрине, қысқа, тақ-тұқ сөйлемдер де 
баршылық. Оның қолданылу тұсы да шығарма сюжетімен 
үндесіп жатады. Мысалы, автор кейіпкердің жүріс-тұрысын, 
қимыл-қозғалысын өз атынан баяндағанда, сөйлемдері келте-
келте болып құрылады:

Тайлан орнынан атып тұрды, бет-аузын көміп кеткен күл- 
тозаңды сүрткен жоқ. Тәлтіректеп басып, алақандай егіс- 
тікке беттеді. Егістіктің шетіндегі шаншулы күйінде қалып 
қойған күрекке барды (260).

Әңгіме бұл жерде жай не ұзақ күрделі, құрмалас сөйлем- 
дердің қайсысының көп, қайсысының аздығында емес, олар-
ды санаудың да қажеті жоқ. Айтпағымыз – стильдік сұраныс 
пен тілдік көріністің сәйкес түсуі – жазушы шеберлігін та-
нытатын белгілердің бірі екендігі. Мүмкін, сондықтан кейде 
ширек, тіпті жарты беттік бо лып келетін ұзақ сөйлемдердің 
оқырманды жалықтырмайтынына, ол тұстарды да бір демде 
оқып шығатындығына осындағы мазмұн мен түрдің үйлесімі, 
гармониясы себепкер болар.

Енді роман тіліндегі кейбір жеке сөздерге қатысты бірқатар 
талдау жасалық. Жазушы бір алуан сөздерді кейіпкерлердің 
кім екеніне қарай құбылтып келтіреді. Мысалы, Тевкелев 
сөйлегенде не ойлағанда қазақтарды әрдайым қырғыз-қайсақ 
жұрты деп атаса, Нұралы қазақ жұрты дейді (320), автор өзі 
башқұрт деп отырған халықтың атын қазақ кейіпкерге естек 
деп ататтырады (338). Бірақ сөздердің мұндай варианттарын 
даралап жұмсау аса көп емес.

Бұл шығармада жеке сөздердің қолданысында көзге түсетін 
нәрсе – әдеби тіліміздің бүгінгі лексикалық нормасында көп 
кездеспейтін кейбір сөздердің, тіркестердің қолданылғандығы. 
Бұлар – сан жағынан көп емес және барлығы бірдей норма-



105

дан тыс тұрған элементтер емес. Олардың бір тобы суреттеліп 
отырған заманда болған қару-жарақ, сауыт-сайман, киім-кешек 
атаулары болып келеді. Біздің байқауымызша, жазушы бұндай 
атауларды, Мұхтар Мағауин сияқты, «ат сабылтып» іздеп табу-
ды өзіне міндет етпеген, бірақ, сөз жоқ, мүмкіндігінше, қолына 
(көзіне) түскендерін орынды келтірген. Мысалы, сол кезеңде 
қазақ әскері қолданған мылтық түрлерін күлдір мамай, жеке-
ауыз, бірауыз, қандыауыз, жездіауыз, шиті, берен деп, сау-
ыт-саймандарды жалаңқат, зере, кіреуке тон деп көрсетеді. 
Бұлардан басқа да көк найза, ақ алмас, садақ, шар болат сияқты 
көне қару-қалқан атаулары, дулыға, жағы сияқты сөздер, 
даңғырашы, сайыскер, қылышкер, садақшы, мерген деген әс- 
кери адам атаулары жиі қолданылады. Бұлардың ішінде осы 
шығармада қолданылған айдауыл, торуыл, тосқауыл, қарауыл 
деген әскери топ атаулары өте қызғылықты. Демек, бұл сөздер 
– түркі-монғол халықтарына ортақ ертеден келе жатқан көне 
әскери терминдер болса, олар XVIII ғасырда да қолданыстан 
шықпады дегенге меңзейді. Бұл күнде ұлттық гвардиямыз 
жасақталып жатқанда до зор, авангард, арьергард сияқты 
кірме сөздердің орнына бұрыннан бар шыңдауыл, ертеуіл, 
шығауыл, айдауыл, тору ыл, тосқауыл деген сияқты түркі-
монғолдық көне терминдерді кәдеге асыруға әбден болар еді, 
ал олардың қайсысы қай кездегі қазақ әскерінде қолданылып 
келгенін біліп отырғанымыз да жөн, өйткені әскеріміз бен 
қару- жарақтарымыздың тарихы – халқымыздың тарихы, арғы 
кезеңдерді былай қойғанның өзінде, XVIII ғасыр қазақ қоғамы 
үшін соғыстар мен жорықтардың, шұбыра көшу мен жөңкіле 
қоныс аударудың заманы болды, мұны XVIII ғасырдың өн 
бойында жасап өткен ақын-жыраулардың өлең-жырларынан 
жақсы білеміз. Бұларда, жоғарыда көрсетілгендей, қару-жарақ, 
сауыт-сайман, әскери топ атау лары орын алғанын біз де, өзге 
зерттеушілер де нақты фактілермен көрсетіп келдік. Демек, 
Ә.Кекілбаевтың «Үркер» мен «Елең-алаң» романдары осы 
саладағы білім-танымымызды күшейте түсетін көздерден са-
налады.

Қазақ қауымының соғысып, арпалысып өткен жауының не-
месе панасын іздеген патшалықтың әлеуметтік-әскери, әкім- 
шілік құрылымын білдіруге келгенде, ноян, зайсан, тайшы, 
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қоңтайшы, заргар, сенат, патшайым сөздерін қолдануы 
сенімді, бірақ бұнда да автор әдейі ізденіп, олардың терминдік 
мәнін аша түсу, белгілі бір ұғымда тұрақтандыру әрекетін 
жасамаған тәрізді: осы шығармаларда жазушының айтпақ идея-
сы мұндай ізденісті қажет етпеген деп ойлаймыз, өйткені мұнда 
ұрыс-соғыстарды, ел билеу мен қарым-қатыстардың нақты кар-
тинасын беруден гөрі, соларды баяндай отырып (көбіне еске 
түсіре отырып) қазақ хандықтарының Россия патшалығына 
бағыну процесінің белгілі бір тұсын, дәлірек айтсақ, осындай 
қиын өткелден өтер кезеңдегі қазақ деген жұрттың хандарынан 
бастап қара халқына дейінгі адамдарының ақыл-парасаты мен 
рухани дүниесін, әрекет-қылығы мен әлеуметтік «тәртібін» 
су реттеу көзделген тәрізді, сол арқылы «бүгінгі біз – кімнің 
ұрпағымыз?» деген ойға шақыратын сияқты. Сондықтан, сірә, 
автор тарихтың фотосуретін түсірмейді, сондықтан, сірә, сол 
кезеңде қай нәрсе, қай ұғым, қай адам нақты қалай аталды 
дегенді жазушы негізгі нысана етіп қоймаған-ау деймін.

Әйтсе де Ә.Кекілбаев сияқты тілге, оның жалпы әдеби 
нормасына да, әсіресе көркем сөз заңдылықтарына әуелден 
ден қоя кіріскен қалам иесі ана тіліміздің сөздік қоймасын ба-
рынша аралаған. Сондықтан аталған романдар тілінен көбіміз 
біле бермейтін бір алуан сөздер тобын кездестіреміз. Мыса-
лы, киер киепесін кию (105), жанықас жігіт (93), жанықас 
мақұлық (116), нәжегей Болат (244), алпауыз қатын (271), 
көзапара қуу (273, 312), алапат көлеңке (170), майлақы түн 
(14) дегендердегі көрсетілген тұлғалар бір емес, бірнеше рет-
тен қолданылған, демек, олар – белгілі бір мағынаны беретін 
сөздер. Сірә, бұлардың бәрі – таза жергілікті сөздер болмас не-
месе автордың өзі ұсынған жасанды тұлғалар да емес болар. 
Бұлардың қолданысы шығарманы түсініп оқуға қиындық та 
келтірмейді, контекске, айналасындағы сөздерге қарай беріп 
тұрған мағыналарын топшылауға болады.

Ал жазушы тіліндегі мошқау, жаңғыз, жандық, кермар, 
атанақтау, күнте, бөтеке, құдандал, ұрыншылау, лайыту, 
әрпіл-тәрпіл сияқты сөздерді диалектолог мамандар жергілікті 
қолданыстар деп санайды. Таңертеңгі амандық-саулық сұрас- 
қанда айтылатын «аман-есен өрдіңіз 6е?» дегенді жазушының 
бір қаламдасы сынап, «Ә.Кекілбаев тілді бұзып тұр, адамды 
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малға теңеген» деп, қаһарын төккенін естігенбіз. Бұл жерде 
сыншы жаңылысып тұр: аман-есен өру тіркесі – Қазақстанның 
батыс өңірінде жиі айтылатын кәнігі амандық сөзі, бұл жерде 
айтушы адамды малға теңеп тұрмын деп еш ойламайды. Өру 
етістігі тек малға емес, адамға да қатысты айтылатындығын, 
оның «бір жерден шығуы, тарауы» деген екінші мағынасы 
барлығын білуге болады: осы үйден өріп шыққан бір топ жан, 
қонақтар осы үйден өріп, осы үйде демалады, өріп кетті 
(«қаптап кетті»), өре түрегелді сияқты қолданыстарды, сірә, 
тек батыс өңір тұрғындары емес, барлық жерде де айтатыны 
даусыз. Де мек, жазушы кейіпкерінің аузына жергілікті сөйлеу 
үрдісін салған, мүмкін тіпті әдейі салған болар. Ал қалған бес-
он диалектизм, әрине, «жалпақ жұрттық» болып кеткен жа-
зушы тілін әрлеп (әсемдеп) тұрмауы мүмкін, бірақ барлығы 
бірдей ұтымды қолданбаған деуге тағы болмайды.

Сірә, диалектизмдер мен сирек қолданылатын сөздердің 
стильдік статусы барын да көркем сөз шеберлері жақсы сезеді. 
Мысалы, «Үркерде» кездескен айлапат («үлкен, зор»), алпау-
ыз («дүниеқор», «алымсақ»), әбеқоңыр («жұпыны»), майлақы 
(«қараңғы»), сияпа («сый-құрмет», «тарту-таралғы») сияқты 
сөздер әсерлі, орынды қолданылған. Оларды экспрессоидтер 
деп тануға әбден болады. Ал жаңсыз (жалғыз), күнте (иінағаш), 
құдандал (құда-андалы), қаралай (қарадай, қараптан-қарап), 
мошқау («сұрастыру») сияқты қолданыстарды қоштау қиын. 
Бірақ бұндай уәжсіз қолданылған бес-он жергілікті сөздің 
жазушылардың қай-қайсысында бар екенін ескерсек (мыса-
лы, бұл құбылысты ұлы Мұхтар Әуезовтің тілінен де таба-
мыз), оның сырын (себебін) іздеу керек болар. Ол себеп қазақ 
әдеби тілінің лексикалық нормасы әлі үзілді-кесілді орнығып, 
толығып болмағандығында ма, әлде болашақ жазушының 
мектепте, тіпті университеттердің филология, әсіресе жур-
налистика факультеттерінде әдеби тіл нормасын игеруінен 
гөрі, өскен ортаның ауызекі сөйлеу дағдысы басым болып 
келгендігінде ме, әлде қалам иесі сол сөздердің потенциалдық 
мүмкіндігін (әдеби тілге ену әлеуетін) көріп, әдейі қолдана ма 
– әйтеуір негізінде осы тәрізді бірнеше фак тор жатқан болуы 
керек. Жазғырудан гөрі, себебін тауып, оның дұрыс-бұрысын 
дәлелдеп барып, пікір айтып, бағасын бергеніміз абзал болар.
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Сирек кездесетін немесе көнеріп, мағынасы күңгірт тартқан 
сөздердің, диалектизмдердің өзге функционалдық стильдер 
емес, көркем әдебиет стилінде қолданысына келгенде өзгеше 
шарт қою керек сияқты (әңгіме – кейіпкерлер тілінде емес, 
авторлық баяндау тексінде жұмсалуы жайында). Бұл пікірді 
біз әрдайым айтып келеміз және оны пікір жазушының тілін 
талдау арқылы емес, тұтастай алып, әр өлкеден шыққан кәрі-
жас қаламгерлердің көркем дүниелерінен материал жинап, өз 
алдына ғылыми тақырып етіп, жеке зерттеу ұсынбақ ойымыз 
бар (әрине, Құдай қуат берсе делік, ал өзіміз жаза алмасақ, 
ондай ізденістің бағыт-бағдарламасын, зерттеу жолдарын, 
теориялық негіздерін айқындап, шәкірттеріміздің еншісіне 
қалдырмақпыз).

Жеке сөздерге келгенде, автордың өзі іздеп тапқан, не өзі 
жасаған (көбінесе тіркестер) тұлғалар да жоқ емес. Мыса-
лы, жоңғардың (қалмақтың) сұлу қызын (әйелін) сұқсыр 
деп атауы, сойыл дос, қамшы дос (34), күп тұран (шамасы 
жаңбыр жауғанда су үстайтын күп не тұран болса керек – 
25), сәлдекендей реніш (31), аспанның лайытқан қалпы (33), 
елбе-селбе киімдей жұтырайып тұр (42), ызғындай қала, 
ызғындай Сайрам (61, 62), әрқайын дүние, кемталай халық 
(69), шажырқай боп туған Шыңғыс әулеті (79), батымды болу 
(82), қойманшы («қамшысын ортаға тастамай қойшы сөйлер, 
қойманшы сөйлер» – 126), шөбі тұяқкешті бола қоймаған, 
мәмлехана (елші қабылдайтын жай, зал – 153), мәмлегер («ди-
пломат» мағынасында – 203), жаубасарлар (205), жолығыс 
(жолығысқа шақыру – 219), тұқым-тебер (223, бұл тіркес 
әдеби тілде тұқым-тұқиян түрінде келеді), дегелшіктер (387), 
тұрымтай мәслихат (461), мөлт қара (5) және мөлттей қара 
(524), ыңғайтек (581); басына тауан іздеу (А61), бетжүздік 
(424), бөспебай, сөлімбай, сүмірейме (самалаға қарама-қарсы 
мағынада – 26), шұбар ту (55), лайыту (26), бәсік («батыл» 
дегеннің антонимі ретінде – 170) деген сөздердің ішінде 
бірен-сараны жергілікті сөз болар (оларды дәл атай алмай 
отырғанымызға бұлардың диалектологиялық сөздіктерде 
тіркелмегені себеп болды), бірқатарын біз көп кезіктірмеген 
тарихи сөз (мысалы, тұрымтай мәслихат деген құрылтай 
жиын дегеннің бір түрі болуы мүмкін, ал құрылтай – монғол 
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сөзі, бұған тұлға жағынан тұрымтай жуық келеді), сойыл 
дос, қамшы дос, тұяқкешті, мәмлехана, жаубасар, жолығыс, 
бәскебай, сөлімбай сияқты сөздер – автордың өз «бұйымы», 
өзі жасаған дүниелер. Қалғандарын іздестіру қажет, егер бір 
ыңғайын тауып, оларды автордың өзі түсіндіріп, түп-төркінін, 
мағынасын көрсетіп берсе, «жүдә жақсы» болмақ. Олар әдеби 
тіл айналымына түсетін қауқары бар сөздер болса, сөздіқ 
қазынаны молайтатын, экспрессоидтер қатарын көбейтетін 
элементтер болып шығар еді.

Ең соңғы сөз – кітап беттерінде жіберілген корректорлық 
қателер жайында. Емлелік ағаттықтар бар. Олардың бірқатары 
сөйлем мағынасын бұзып тұр. Мысалы: мерекесі енді шалқып 
келе жатқан (106) деген сөйлемде мерейі болу керек, мағына 
жағынан мерей қайда, мереке қайда? Сол сияқты дәруші сөзінің 
дәуріш (167), бірақ шылауының біраз (282), шартараптан-
ның орнына шартаптан (127), Саурық жалқы есімінің Саңрық 
(288), аш құлақтан дегеннің ал құлақтан (349) болып, Ис-
кер деген қаланың аты Әскер бо лып жазылуы, Ырғыз жалқы 
есімі ырғыз түрінде жалпы есімге айналып кетуі – осылардың 
барлығы – әрине, жазушының кінәсі емес, керісінше, оның 
еңбегіне аз болса да ақау түсіріп тұрған жайсыздықтар. Бұларға 
қоса әріптердің орны алмасып түсуі, артық не кем жазылуы 
(ұрстаса (168)– ұстаса деудің орнына, ертекен (147) – ерт-
кен дегеннің орнына, сітеп (133 – істегі), мыңындағы (332, 
маңындағы деп жазудың орнына) сияқты таза корректорлық 
салақтықтар қосылғанда, атлас көйлекке түскен тамшы дақтай, 
әттеген-ай дейсің. Және бұл көрініс тек осы кітапта емес, күні 
бүгінгі дейін шығып жатқан басылымдардың барлығында бар. 
Бұл ескертпемізді біздің осы жұмысымызды жазушылар да, 
олардың кітаптарын шығаратын баспагерлер де оқитын болар, 
сонда кітаптардың сауатты басылуына олардың авторлары да, 
шығарушылары да жауаптырақ қарайтын болар деген үмітпен 
айтып отырмыз, әйтпесе оның жазушы тілінің көркемдік 
құдіретін танытуға еш қатысы жоқ.

Сөйтіп, қорыта келгенде, дүниежүзілік («еуропалық») 
жоғары деңгейге көтерілген, әлемге біршама танымал бо лып 
қалған қазақ көркем әдебиетінің бір жанры – тарихи роман- 
дардың тілдік-стильдік сыр-сипатын тануда Әбіш Кекілбаев- 
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тың «Үркер», «Елең-алаң» романдарының орны айрықша деп 
табамыз. Бұл танымды осы шығармалардың өзгелерден артық 
не кемдігін көріп емес, тіліне келгендегі көркемдік-стильдік 
ерекшелігіне қарап береміз.

Тарихқа арналған шығармаларды жазудың тек композиц- 
иялық құрылысы, сюжеттік мазмұны, тарихи реалийлердің 
көрінісі жағынан ғана емес, тілдік-стильдік сипаты жағынан 
да әр алуан болып келетіндігін және бұндай жоғары сатыға 
қазақ көркем әдебиетінің де жеткендігін Ә.Кекілбаевтың 
шығармашылығы анық көрсетеді.

«Үркер» мен «Елең-алаң» – баяндалуы жағынан тарих-
шежіре емес, тарих-толғаныс деп табамыз, яғни автор кеше- 
гілердің тарихына үңіле отырып, бүгінгілер ойлансын деген 
идеяны ұсынады. Бұл идеяны романның «Үркер» деген аты-
нан бастап, тұтастай бітімі ұсынады. Тек Әбілқайырдың зама-
ны – XVIII ғасыр емес, бүгінгі мынау ұйытқымасы көп біздің 
кезеңімізде де Үркердей топ жазбай тығыз тұрып («өзара 
келісім, татулық, бірлік» деп жатқан бүгінгі ұрандарымызға 
сәйкес), халықаралық, ұлтаралық, саяси, экономикалық да-
уылдар мен борандарды Үркердей алдын ала біліп, алдын 
ала ыңғайға аунап отыра алсақ қана аман болатынымызды 
ойлаңдар деп толғайды бұл роман! Толғандыру үшін жазу-
шы халқымыздың өткен кезеңдердегі тәуелсіздік, еркіндікке 
ұмтылған күрес шежіресін Әбілқайырдан бастап, көптеген 
кейіпкердің ой-санасы мен таным-білім көзінен өткізіп баянда-
уды шығарманың стильдік арқауы еткен, романның көркемдік 
құрылымының бүкіл лексика-грамматикалық, стильдік 
механизмі осыған орай берілген. Шығарма тілінің поэтикалық 
үні, синтаксистік құрылымының күрделілігі, қайталама сияқты 
көріктеу тәсілі мен әр алуан синтаксистік параллельдердің  
жиі қолданылғандығы т.т. осы сияқты белгілер – Әбіш Кекіл- 
баевтың тарихи роман жазудағы өзіне тән шығармашылық 
мәнерін көрсетеді. Тарихи романдардың тілі мен өзге «Аңыз- 
дың ақыры» сияқты романы, «Күй», «Ханшадария хикаясы» 
т.б. сияқты повестерінің тілдік-стильдік бітімі бір қатарда 
біркелкі еместігі жазушының тілге деген талғамы мен көркем 
сөзге деген шеберлігінің күшін байқатады.
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МҰХТАР МАҒАУИН

«Аласапыран»

«Аласапыран» – 1981 (1-кітап), 1983 (2-кітап) жылдары екі 
кітап болып жарық көрген тарихи роман-дилогия. Жазушының 
таңдаған тақырыбы қазақ жұртшылығын қатты қызықтырғаны 
даусыз. Өйткені мұнда халқымыздың бұдан аттай төрт ғасыр 
бұрынғы тарихы көркем тілде баяндалады.

Ал бұл тарихтың өзіне біз күні кеше ғана 60-жылдардың 
басында Шоқан Уәлихановтың бес томдық жинағын баспаға 
дайындау барысында қатты көңіл аудара бастаған болатын-
быз. Дәлірек айтсақ, Шоқанның проф. И.Н.Березиннің сұрақ-
хатына жазған жауабын жариялау үстінде ол жауапты «тарақ 
таңбалы жалайыр» кісісі жазған тауарих жайында сөз болғаны 
айтыла бастады. Шоқан назар аударып, кей тұстарын орысшаға 
аударған ескерткішті академик Әлкей Марғұланнан бастап, 
көптеген ғалымдар, негізінен тарихшылар, іле-шала тіл ма-
мандары сөз ете бастады. Ал орыс ғалымдары шартты түрде 
«Жами ат тауарих» деп ат қойған жазба дүниенің тексін бұдан 
140 жылдан астам бұрын Қазан университетінің профессо-
ры И.Н.Бе резин араб графикасымен жазылған түрінде кітап 
бетінде жариялаған болатын.

Бұл түркі тілдік ескерткіштің табылуы, жариялануы, 
зерттелуі, әсіресе тілінің айқындалуы жайында біз де жазған 
болатынбыз19. Жалайыр бабамыздың еңбегінің қай тілде 
жазылғанын зерттеушілер танығандай, ескі татар тілінде 
де емес, И.Березин, Ш.Уәлиханов т.б. топшылағандай, таза 
шағатай тілінде де емес, ортаазиялық түркі жазба дәстүріне 
негізделген қазақтың ескі жазба тілінде ұсынылған деген 
пікір айтып, ол тұжырымды нақты талдаулар мен салыстыру-
лар арқылы дәлелдеп берген едік. Және оның тексін 140 жыл-
дан кейін қазіргі жазуымызбен екінші рет жариялаған едік. 
Алғашқыда (1851 жылы) текст қолжазбаның бір ғана нұсқасы 
бойынша жарияланса, біз кейін өткен ғасырдың 20-жылда-
рында табылған 2-қолжазбамен салыстырып, артық-кемін 
көрсетіп, толық түрде ұсындық.

19 Сыздықова Р.Г. Язык «Жами ат-тауарих» Жалаири. - Алматы: Наука, 1989.
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Осы ескерткіштен біздің білгеніміз: XVI ғасырдың соңғы 
жылдарында қазақ ханы Тәуекелдің немере інісі – Ораз-
Мұхамед20 сұлтан Сібірде орыстарға тұтқынға түсіп, Мәскеуге, 
патша сарайына жөнелтілгені, сол кездегі Ресей патшасы – 
Федор Иванович, кейін орнына отырған Борис Годунов оны 
іш тартып жақындатқаны, шведтерге қарсы соғысқа салып, 
ерлігін танығаны, 1600 жылы қазақ сұлтанын Қасымов де-
ген ішкі хандықтың билеушісі етіп қойғаны, ал бұлардың 
барлығы жөнінде сол жас сұлтанның кеңесшісі – Қадырғали би 
Қосымұлы деген жалайырдан шыққан сауатты қарашы бектің 
жазып қалдырғаны, шежіреші бабамыз тек қазақ хандары емес, 
әңгімені Шыңғыс хан тарихынан бастайтыны.

Міне, осылардың барлығы қазақтың рухани дүниесі мен 
әлеуметтік тарихына ертеден, студент, аспирант кезінен 
үңіле бастаған эрудит жазушы Мұхтар Мағауинді бейжай 
қалдырмағаны түсінікті. Жазушы бұл тарихты құр өзі біліп 
қоймапты, оны қалың жұртшылыққа, бүгінгі оқырман қауымға 
көркем сөзбен, шындығы мен қиялы аралас ғажап сурет-
термен баяндап, дәлірек айтсақ, суреттеп беріпті. Таңдаған 
тақырыбының қызғылықты екендігі – осында.

Романның екі кітабы да шытырман оқиғаларға құрылыпты 
және ол оқиғалар фантазия не жазушының қиял әлемі түрінде 
емес, шыншыл, біріне-бірі табиғи заңды түрде жалғасқан та-
рих күндері мен жылдары болып беріліпті, оқырманды бас 
көтертпей оқытатын қасиеті осыдан шығатын болар. Ал 
бұлардың барлығының үстіне оқырманды мейлінше тәнті 
ететін, еріксіз сүйіндіретін тағы бір қасиеті бар, ол – тілі, ол – 
суреттеу стилі, яғни қаламының қайталанбас табы. Тіл маманы 
танымымен қарап, бұл байламымызды дәлелдеп көрелік.

Жоғарыда айттық, екі жазушының тарихи шығармаларын 
бөліп алып сөз етуіміздің бір себебі – біреуінің тарихи стиль 
тезіне түсіріліп жазылғандығы деген болатынбыз. Мұхтар 
Мағауиннің дилогиясы осы сипаттамаға дәл келеді.

Стиль тезі (стилизация деген терминді біз осылайша 
қазақшаладық, дәлірек айтсақ, «белгілі бір стиль тезіне түсіру» 

20 Жалқы есімдердің жазылуында романдағы қалпын сақтадық. Ал, дұрысында, 
қазақша екі түбірден тұратын адам аттары қосылып, хан, ханым, би деген сияқты 
сөздер жалқы есімнен бөлек жазылуы керек.
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деген дұрысырақ) дегеніміз – көркем шығарманың тілдік ма-
териалдарын белгілі бір әлеуметтік ортаға немесе белгілі бір 
тарихи кезеңге, әдебиеттің белгілі бір бағытына, жанрына т.б. 
қарай үйлестіріп, таңдап қолдану. Айталық, романды (әңгімені, 
повесті) тарихи стиль тезіне салып (түсіріп) жазғанда, автор 
өзі суреттеп отырған тарихи кезеңге тән зат, бұйым, құбылыс, 
әреқет атауларын келтіруге тиіс, кейіпкерлерін мүмкіндігінше 
сол кезеңдегі тілдесу үрдісімен сөйлетуі керек, оның өзінде 
де әр кейіпкерді өзінің әлеуметтік орнына, тәрбие-танымына, 
жасына, жынысына қарай «сол кезеңше» сөйлеткені тіпті аб-
зал. Әрине, ол үшін көп мехнаттану керек: іздену, барын табу, 
жоғын жасау қажет, бірақ ол жасағанын нанымды «табиғи» етіп 
ұсыну – тарихи дүние жазуға барған қаламгердің өз қолымен 
көтерген шоқпары. Ауыр шоқпар. Бірақ халқының бұдан 3-4 
жүз жыл бұрын өткен тарихын көркем сөзде көрсеткің келген 
екен, бұл ауыр, тым ауыр жүкті мойныңмен көтересің. Міне, 
жазушы Мағауин осыны жақсы білген. Білген де, тарихи стиль 
тезіне салынған шығарманың тамаша үлгісін берген. Ең алды-
мен, бұл шығармада XVI ғасырдың соңы мен XVII ғасырдың 
алғашқы онжылдықтарындағы Қазақ, Жоңғар, Ібір-Сібір, 
Қырым хандықтары мен Ресей патшалығының тарихы сөз 
болғандықтан, солардағы ел, ұлыс билеушілердің ресми лауа-
зым аттары, әскери атақтары мен әлеуметтік топтардың атаула-
ры өз тұсындағы қолданысымен берілген. Хан, сұлтан, оғлан, 
қарашыбек, қалға, би, бек, патша, царевич, посольский дьяк, 
думный дьяк, конюший бо ярин т.т. осы сияқты билік тізгінін 
ұстағандардың аты (лауазымдық терминдер) жиі қолданылған 
және негізінен өте дұрыс, өз орындарында келтірілген. Мы-
салы, би мен бек сөздері бір түбірден өрбіген фонетикалық 
варианттар болғанымен, XVI- XVII ғасырларда бек сөзі – 
ұлысты неме се ұлыстар одағын билейтін (басқаратын) ресми 
басшының лауазымы, сондықтан романда алашбегі, ұлысбегі 
де ген титулдар да кездеседі, ал би – рубасындағы белгілі 
адамның атауы, оны билеушіден гөрі, кеңесші, ақылшы деп 
тану басым және би атағы белгілі адамдардың тұрақты атағы: 
Томан би, Шөгел би, Сүтемген би, Қадырғали би, бұларды бек 
деуге болмайды, ал Қадырғали әрі ұлысбегі, сонымен қатар ол 
ақылшы, шешен ретінде келген тұста би деп те аталды.
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Онда Қадырғали биді ұлыс бегі сайлап, жалайырға жаңадан 
жер кесіп... неге мұндағы жұртты қырқыстырып қойды (I, 6821). 
Ораз-Мұхамедтің ақылгөй әжесі Әз ханым оған, яғни ханның 
орнын басатын қалғаға (демек, хан сияқты бектерден жоғары 
лауазым иесіне):

– Сен би мен батырға сүйенсең, бек атаулы қара бұқарадан 
күш алады, – дейді (І, 67).

Бек термині Қадырғалидың «Жылнамасында» пір, аға деген 
сөздермен синонимдік қатар түзіп, жоғары әскери шен иесін де 
білдірген. Ал жазушы М.Мағауин бек сөзінің бұл мағынасын 
тек түменбегі, мыңбегі (9), шортабегі (по лиция бастығы) де-
ген күрделі әскери лауазым аттарында сақтаған.

Бахадүр (баһадүр) мен батыр, тіпті орысша богатырь 
тұлғасы да осылайша жіктеліп, алдыңғысы ресми титул 
(XVI -XVII ғасырлардағы қазақ қоғамында бек пен баха дүр 
«дәрежелер табеліне» – в «табель рангов» енген лауазымды 
атаулары болған), соңғысы – әрі бахадүрдің халық тіліндегі 
эквиваленті, әрі сипаттама атау, яғни ұрыс даласында ерлігімен 
көзге түскен адамды «батыр, ер, ержүрек» деп дәріптеген. 
Жазушы бұл бір түбірден өрбіген екі тұлғаның әрқайсысын 
өз орнында жұмсаған. Мысалы, 1588 жылы Тәуекел сауын 
айтып шақырған құрылтайға келгендерді санамалау үстінде 
түменбегі, мыңбегі, қарашы бек, сұлтан, оғлан сияқты 
лауазымдық титулдардың қатарында бахадүрлер аталады (І, 
91), сол сияқты Қоянақ, Көкбөрі деген әскери қолбасылардың 
есімдеріне бахадүр титулын қосады (І, 50). Оғлан да – рес-
ми атақ, ертеректегі түркі-монғол халықтарында хан титулы-
на ие болмаған Шыңғысханның ұрпағы осылайша аталған, 
ал кейініректе, Қырым, Астрахань хандықтарында, Шағатай 
ұлысында, Ақордада жалпы билеуші әулеттің жоғары әкімшілік 
не әскери қызметін атқаратын ұрпақтары оғлан деген титулға 
ие болған. Сондықтан Мағауин Ораз-Мұхамедтің жеті жасар 
баласын Сүйінші оғлан деп атайды:

[Мұрат-Мұхамед] ширақтығына қарамастан.., әуелде ерке 
өскен... тентек Сүйініш оғланнан біраз жәбір-жапа көріп еді  
(І, 338). 

21 Осы жерде және әрі қарай жақша ішіне кітаптың I, II деген реті мен беттері 
көрсетілді.
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Сірә, қазақ қауымында бұл термин XVI-XVII ғасырларда-
ақ сұлтан, төре сөздерімен ауыстырылып, көбінесе, титулдық 
мәннен гөрі хан әулетінің жас өркіндері (жас балалары – 
ұлдары) деген сипаттамалық қызметке көшсе керек, өйткені 
жазушы тағы бір жерде «бала Сүйінішті сұлтан» деп те атайды.

Әкімшілік лауазымдары мен әлеуметтік топтардың және 
қызмет адамдарының атаулары ретінде оқырман осы ро ман 
беттерінен қалға, күріген, қума, емелдес, қазынадар, дархан 
сияқты сөздерді де кездестіреді. Бұлар – қазақ көркем әде- 
биетінде көп жұмсалмайтын қолданыстар. Олардың ішінде 
қалға, күріген, құма – түркі-монғол тілдеріңде ертеде қолда- 
нылған сөздер: қалға – ханның ізбасары ретінде хан әулетінен 
ұлысбектері, би, батырлар қалаған (сайлаған) сұлтан, күріген 
– монғол сөзі, мағынасы «күйеу бала», көне монғолша гүрген, 
қазіргі монғол тілінде хургэн, қалмақ тілінде кургн, сондықтан 
Мағауиннің мұны қазақша күріген деп тұлғалағаны – дұрыс, 
бұл – Қадырғали Жалайыри қалдырған шежіреде тек жалқы 
есімдермен келетін титул (Буту гурген, Туралчы гурген деген 
сияқты). Түркі-монғолдардың әлеуметтік-саяси құрылысында 
ханның күйеу балаларының сословиелік орны болған, яғни 
ханның батыр, беделді күйеу балалары өз балаларының 
дәрежесіне теңестіріліп, олар ел басқару, қол басқару істеріне 
қатыстырылатын болған. Тарихи роман жазушы бұл шындықты 
да көрсете кетуді артық көрмейді және ең бір ұтымдысы қалға, 
күріген сияқты бүгінгі қазақ оқырманы білмейтін сөздердің 
мағынасын өзі ашып беріп отырады: Қалға сайлау – қазақтың 
көне дәстүрі, ізбасар керек (І, 13). [Тәуекел ханның қарындасы 
Асыл – ханымды алған] Сейтек, әрине, жүрегі жарыла қуанады. 
Іргелі елге кірме емес, туыс бола ды. Хан күйеуі – күріген ата-
нады (І, 144).

Ал құма сөзі қазіргі қолданыста (оңда да сирек) «құмадан 
туып па? (тудық па? туды ма?)» деген сияқты метафоралық 
тіркесте сақталған, көне түркі-монғол хандықтарындағы би- 
леуші әулеттің некелі жұбайлары хатун (қатын) деп, ал жау- 
лап алған тайпаның билеушілерінің қатын-қыздарын, қарын- 
дастарын әйел еткенде, олар құма деп аталған. Мысалы, 
Шыңғысханның төрт хатуны, көптеген құмасы болған. Мұхтар 
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Мағауин хан әулеті жұбайларының бұл бөлінісін де қалт 
жібермейді:

Атаң... хан атамның некелі қосағының өзі – үшеу екен, 
некесіз алты құмасын айтпағанда... (І, 30). Құма – тоқал емес. 
Тоқалды хан әулетіне жатпайтын жай адамдар да (әрине, бай-
лар мен барлар, батырлар, билер) ала береді, ал құма – титул, 
ол тек хан мен сұлтандардың қосағы, жай тандап алған жұбайы 
емес, соғыста жеңіп, жаулап алған жақтың (ұлыстың) әмірші 
әулетінің қатын-қыздары. Олар да ақсүйек нәсілі болғандықтан, 
құмадан туған балалар хатундардың балаларымен тең құқықты 
болған, көбінесе некелі қатындардың тәрбиесінде өсірілген.

Емелдес те – хан ордасында орны бар адамның аты, емел-
дес деп хан ұрпағымен емшектес (бір ананың сүтін емген) 
болғандарды атайды. Науқас болғандықтан, анасының сүтін 
еме алмаған Сүйініш оғланды (Ораз-Мұхамедтің Айшешек-
тен туған баласы) Милана деген орыс қызметші әйел емізіп 
өсіргендіктен, оның өз балалары Петрөшке (Пет рушка) мен 
Көлке (Көлька) Сүйініштің емелдестері болып суреттеледі 
(І, 342). Ал жоғарыда көрсетілгендердің ішінен дархан сөзін 
де жазушы өз мағынасында орынды келтірген: дарқан – ұста, 
бірақ мұны осы романда ұста сөзінің эквиваленті етіп емес, 
біреуін – дархан сөзін «сауыт соғып, садақ иетін шебер» 
мағынасында, ұста сөзін «қылыш қайрап, сүңгі суыратын» 
шебер мағынасында жұмсайды (І, 125). Дарқан сөзін Абай да 
«ұста» мағынасында қолданған, бұл сөзді диалектологтер Се-
мей өңірі мен Шығыс Қазақстан тұрғындарының тіліне «ұста» 
мағынасында келетін ерекшелік деп таниды. Ал Мағауин қару-
жарақ, сауыт-сайман жасайтын шеберлерді осылайша ажыра-
тып берген.

Біз тілін талдап отырған тарихи шығармада осындай 
өткен заман шындықтарынан хабар беріп отыруды жазу-
шы дұрыс көздеген. Мехмандар, қазынадар сөздерін, біздің 
байқауымызша, жазушы өзі жасаған: мехмандар – қонаққа, 
аудиенцияға (әмірші алдына) шақырушы «делегация не месе 
оның бастығы» деген ресми қызмет атқарушының аты ретінде 
жасалған:

Бұл жолғы шақырыстың жөні бөлек екенін бірден аңда- 
ған... Мехмандар жаушы ретінде, қасында жүзбасы мен 
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алты стрелец бар, мәртебелі бектердің бірі келіпті. Жанасар 
аталады. Орысша – өкілеш... (І, 264). Бұл жерде мехмандар 
сөзінің түбірі – мехман (мейман – қонақ), -дар – қарыздар де-
ген сөздегідей жұрнақ, көптік жалғауы емес. Ал жанасар сөзін 
оның синонимі етіп көрсеткенге ұқсайды, орысша «өкілеш» 
деп көрсетуі – мехмандар көне Русьтің патша сарайындағы 
шені жоғары боярдың («окольничийлердің») бірі дегені бо-
лар. Қазынадар да – осындай авторлық жасанды термин, ол 
қазынадар бек деп тіркес түрінде келтірілгеніне карағанда, 
қазынада (мүлік, тауар сақталатын казинада) қызмет атқаратын 
адамның ресми атын білдіретінге ұқсайды.

Осы жерде айта кетелік, бұл тарихи шығармада жазу шы 
бірен-саран сөзді өзі жасап ұсынуға мәжбүр болған, өйткені 
жоғарыдағыдай қызмет, кәсіп иелерінің аттарын айырып 
көрсеткісі келген сәттері бар, сондықтан хабаргер («барлаушы, 
хабар беруші, разведчик»), саясаткер («әскери емес, саясат-
пен айналысушы адам») сияқты жасанды тұлғаларға барғанға 
ұқсайды. Нақтылап, айырып атау тенденциясы XVI-XVII 
ғасырлардағы орыс қоғамының, әсіресе оның патша сарайы 
адамдарын, әскери-әкімшілік құрылысын танытатын сөздерді 
аудармай көбінесе орыс тіліндегі тұлғаларынша алып, кей-
кейде оларды бет соңында қазақша түсіндіріп отырады. Бұл 
топта думный дьяк, посольский дьяк, конюший боярин, пикинер, 
мушкатер сияқты ондаған сөз бен тіркестер қолданылған:

Ораз-Мухамед өзіне түзу ниет, дос пейілдегі қарашы бек 
– Әндрей Шалқан, шет елдермен арадағы барлық істің ағасы 
думный дьяк – Андрей Яковлевич Шелкаловпен жүздесті 
(І, 269).

Ең бір ұтымды жері – жазушы мұндай орысша атаулар-
ды не текст ішінде, не беттің төменгі жағындағы сілтемеде 
қазақшалап түсіндіріп отырады. Сол думный дьяк – Андрей 
Шелкаловтың тіпті қазіргі қай лауазымға ие екенін білдіріп 
түсіндіре түседі:

Дәл сол күні, батыс жұрттарының тілімен айтқанда, 
мемлекеттік канцлер, қазіргі біздің тілімізге көшіргенде 
сыртқы істер министрі – думный дьяк – Андрей Шелкалов 
өзінің ежелгі досы... царский слуга и конюший боярин – бас 
уәзір – Борис Годуновтан оңбай ұтылған (І, 366). Мұнда 
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сөйлем соңына таман келген Годуновтың орысша – царский 
слуга и конюший боярин деген ресми лауазым атауын да бас 
уәзір деп түсіндіре кетеді. Қазақ үшін бас уәзір – ханнан кейінгі 
екінші билік иесі, Борис Годуновтың жоғарғы ресми атағы 
да – сол мағынада. Бұл жерде бізге (әрбір сөздің өз орнында 
жұмсалуын «тышқанша аңдып отыратын» тіл жоқтаушысына) 
қатты ұнағаны – белгілі бір тарих кезеңіндегі әлеуметтік 
топтардың, билеушілердің «дәрежелік (рангілік) табеліне» ен-
ген титулдық атаулар мен жай сипаттама атауларды араластыр-
май, өз орындарында жұмсағаны. Мұның үлкен мәні бар: қай 
кезде де әр сөздің, әсіресе саяси-әлеуметтік, рухани-танымдық 
термин мәндес сөздердің жеке-жеке өз мағыналары болғанын, 
басымы қараңғы, сауатсыз халқымыз оларды шатастырмай 
қолданып келгенде, бүгінгі 100 процент сауатты біздердің ана 
тіліміздің әрбір кірпішін оңды-солды лақтырып, сөзге мән бер-
мей, бірінің орнына екіншісін жұмсай бастаған кезімізде аз да 
болса тежеу болар ма еді дейміз.

Сондай-ақ Ораз-Мұхамедке патша сыйға берген иелік 
қоныстарын Мәскеу түбіндегі поместье, Юрьевтегі кең-бай- 
тақ вотчина деп орысша атайды да бет етегінде екеуін де 
қазақшалап түсіндіреді. Әрине, Қазақстандағы, сондай-ақ 
Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан елдерін мекендеген қазіргі 
қазақ оқырманы бұл сөздердің мән-мағынасын түсіндірусіз-
ақ білер еді, бірақ орысша келтірілген барлық сөздің беретін 
мағынасын не контекст арқылы, не бет етегіндегі түсіндірме 
(сноска) арқылы қазақша білдіріп отыру өте қажет, өйткені 
мұндай аса бағалы туындылар түгіл, бізде шығып жатқан 
үлкенді-кішілі әр алуан жанрдағы шығармаларды Қытай, 
Монғолия, Түркия, Иран, Еуропа мемлекеттері сияқты ше-
телдерде тұратын қандастарымыз да оқиды. Олар орыс тілін 
білмейді. Сондықтан былайғы жерде тек көркем шығармалар 
ғана емес, өзге кітаптарымызды да, дүниенің түкпір-түкпіріне 
тарап кеткен қазақ оқырмандарымызды да көздей жазуымыз 
керек (әсіресе ғылыми еңбектерімізде құлаш-құлаш етіп орыс-
ша келтіретін цитаталарымызды аударып беру керек екендігіне 
көзіміз жетті, шетелдік бір бауырымыздың «сіздердің 
жазғандарыңызды әп-әдемі түсініп оқып келе жатып, орысша 
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цитатаға тап болғанда, орға түсіп кеткендей сезінеміз» дегені 
бар-ды. Жазушы Мұхтар Мағауин осы жайсыздықты күн ілгері 
сезгенге ұқсайды. Құптарлық іс).

Қоғам өміріне байланысты алаш мыңы (қазақ ұлыстары), 
сұйыргал, йәсір (йесір, жесір-тұтқын), қабила (қазақ қабиласы), 
байтақ (астана), базарман (сауда жасаушы), аларман (са-
тып алушы), тентектер (наразылар), анда (достасқан адам), 
бұлғақ, қаума (аңшылар тобы), ұлығ ау (үлкен аңшылық), 
күрен деген сөздер де – көненің көздері, яғни шығарманы та-
рихи стиль тезіне түсірген элементтер. Бұлардың ішінде алаш 
мыңы, сұйырғал, қарашы, күрең, нойан, анда сөздері – ро-
манда берілген мағынада бүгінгі оқырман көп қолданбайтын 
тұлғалар.

Алаш мыңы – қазақ тайпаларының жиынтық атауы, Шоқан 
Уәлихановтың түсіндіруі бойынша, XIII ғасырда қазақ тай-
палары алты сан алаш (мұндағы сан сөзі – «он мың» де-
ген мағынада), ал XIV-XVI ғасырларда алты алаш, алаш 
мыңы, алаш қауымы, алаш ұлысы деп аталған22. Қадырғали 
Жалайыридың «Тауарихында» қазақ, қазақ қауымы, қазақ 
хандығы деген атаулар жоқ, бұл ұғымды шежіреші алаш мыңы 
деп береді. Жазушы бұл терминді Құл-Мұхамед елшінің аузы-
на салады, ол ресми амандық-саулық сұрасу үстінде:

– Аллаға шүкір, бүкіл алаш мыңының ханы, қалмақ 
жұртының әмірі – Тәуекел хазретлерінің дұғасы арқасында... 
аман-түгел жеттік, – деді Құл-Мұхамед (І, 357).

Сұйырғал (автор мұны сұһұрғал деп таңбалапты) – бас 
әміршінің, айталық ханның, патшаның қол астындағы еңбегі 
сіңген адамның иелігіне сый ретінде бөліп беретін жер (әрине, 
тұрғындарымен). Бұл сөзді жазушы Ораз Мұхамедтің Тәуекел 
ханға жазған хатында келтіреді:

Имам патша хазретлері бізні йарылқаб, сұһұрғаллар, 
анғамлар бахишш қылды... (І, 331). Осы жерде айта кетелік, 
жазушы романның 1-кітабында орыс патшасының қарауында 
Мәскеуде отырған Ораз-Мұхамед сұлтанның «алаш мыңы» 
ханы – Тәуекел ағасына жазған үш хатының тексін береді. Ораз-
Мұхамедтің хаттар жазғаны рас, бірақ, өкінішке орай, олардың 

22 Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. - Т. III. - С. 559.
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түркіше түпнұсқасы жоғалған, тек орыс тіліндегі аудармасы 
сақталғанын білеміз23. Жазушы осы аудармалардың негізінде 
сұлтан хаттарының түркіше тексін өзі жазған және өте сәтті 
шығарған: алдымен, Ораз-Мұхамед хатты таза қазақ тілінде 
емес, сол кездегі жазба дәстүрмен «шағатайша» жазғаны да-
усыз, екіншіден, Мұхтар Мағауин орта ғасырлардағы орта- 
азиялық жазба әдеби тіл нормаларын едәуір жақсы танып, 
игергені байқалады. Бұл жерде де роман авторы аз тер төкпеген, 
тілге деген адалдық танытқан.

Қарашы сөзін жазушы екі мағынада алған, негізінен 
қарашы бұл романда өзі суреттеп отырған кезеңдегі терминдік 
мәнінде жұмсалған. Жазушының бір-екі жерде қарашы сөзінің 
бүгінгі мағынасынан шыға алмай қалғаны байқалады. Мы-
салы, [Ділшат ханым] Ай-Шешектің алдын да қандай кішік 
болса, қарашы жұрт алдында сондай тәкаппар (ІІ, 75). Бұл 
жердегі қарашы жұрт дегені – қызметші, қарапайым жалшы-
жақыбайлар. Бұл кезде қарашы сөзінің мағынасы қазіргі 
біз білетін «бағынышты, қызметші қара халық» дегеннен 
мүлде басқаша болған. Орыс зерттеушілерінің, мысалы, 
В.Вельяминов-Зерновтың бұл терминді «вельможа» деп ауда-
руы немесе тіпті йурт (юрт), эль (ель), хан, кахан деп аудармай 
қолданылатыны сияқты, бұны да «карачий» деп беріп отыра-
тындары осыны дәлелдей түседі.

Қысқасы, тарихи кезеңде актив қолданылған, бүгінде біз 
үшін мағынасы беймәлімдеу немесе басқашалау бірқатар 
сөздерді (жоғарыда көрсетілгендер және анда, күрең, нойан, 
ақтажы т.б.) жазушы жақсы пайдаланған. Бұлар да – шығарма 
тілін тарихи стиль тезіне салудың жақсы көрінісі.

Лексикалық қабаттың тарихи стиль тезі байқалатын келесі 
үлкен тобы – сол кезеңдегі әскери құрылысқа, ұрыс-соғысқа 
қатысты сөздер. Мұнда да жазушы көп ізденіп, мұқияттылық 
танытқан. Аламан, шеру, лек деген сөздерден бастап, сыпай /
сыпағ, жасауыл, тұтқауыл, ертауыл, бақауыл, шолғыншы, 
отаман, тосқауыл, жандар, мылтықшы, атарман, шабарман, 
қосын сияқты әскери адамдар атаулары мен әскери құрылым 
атауларын жиі кездестіреміз. Бұлардың барлығы дерлік – бұл 

23 Казахско-русские отношения в ХУІ-ХУІІІ вв. Сборник докумен тов и материалов. 
- Алма-Ата, 1961.
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күнде көп қолданылмайтын, тек тарихи әдебиетте кездесетін, 
мағаналары көмескіленген сөздер. Бұл қатарға ескі қару-
жарақ, са уыт-сайман, сырнай-керней, киім-кешек, жорық ба-
спанасы атауларын да қосуға болады. Садақ, саржа, қандауыз, 
қорамсақ, көбе, дулыға, шоқпар, найза, қылыш, көбе, берен, 
кіреуке, шарайна, ала балта, шыңдауыл, даңғыра, ереуіл 
ат сияқты бізге батырлар жырларынан таныс, мағыналары 
біршама белгілі сөздерден бастап, тізелік, бұтырлық, қоллық, 
джид, қаптан, құяқ, тегілей, бектер (жеңсіз бектер) деген 
сөздерді оқимыз. Бұлардың қатарындағы оң жанақ, сол жанақ, 
маңдай немесе маңдай сүбе, арқұқ, жұңғар, барұңғар тәрізді 
сөздерді біз бүгінде көп біле бермейміз. Олардың романдағы 
қолданысы өте сәтті, біріншіден, тарихи реалийлерді (зат-
тарды, нәрселерді) дұрыс көрсетіп, тари хи шындықтан 
ауытқымайды, екіншіден, бұндай сөздердің бүгінгі оқырманға 
түсінікті болуын мүмкіндігінше қамтамасыз етеді. Бір-екі ғана 
мысал келтірелік:

Тоқсан мың әскер орыс дәстүрімен бес қосынға бөлінген 
еді. Негізгі күш – бел орта – большой полк аталатын... Соны-
мен қатар полк правой руки аталатын оң жанақта да, полк ле-
вой руки аталатын сол жанақта да, передовой полк аталатын 
маңдай, сторежевой аталатын тұтқауыл – әрқайсысында 
жеке қолбасы бар еді... Мың қаралы атты стрелецтен құрылған 
шолғышы-ертауыл... қару-жарақ қоры артылған арқұқ – обоз 
өз алдына... (І, 301).

Міне, мұнда кейбір атаулардың орысша баламасын көрсетіп, 
кейбірінің қазақша түсінікті вариантына беріп (шолғыншы – 
ертауыл), кейбірін анықтап түсіндіріп (арқуқ), қайткенде де 
көрсетілген сөздердің бүгінгі оқырман, әсіресе, орыс тілін де 
жақсы білетіндер әбден түсінетін етіп ұсынған. Ал жандар 
(телохранитель), вой (жауынгер, аламан), ертауыл (авангард), 
пешіл, самопал (білтелі мылтықтың жұпыны түрлері), пестіл 
(пистоль) сияқты атаулардың түсінігін бет етегіндегі сілтемеде 
(сноскада) берген. Бұл да – дұрыс тәсіл. Көркем шығармаға 
қойылатын шарттардың бірі – тілі оқырманға мейлінше 
түсінікті болуы болса, жазушы таланты бұл үдеден де жақсы 
шыққан.
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Құяқ, қаптан, тегілей, бектер, қоллық, бұтырлық сияқты 
сауыт-сайман атауларының беретін мағыналары, түптөркіні 
жөнінде автор орыс тіліндегі түркі-монғол сөздері туралы 
жазған Ш.Уәлиханов, Д.О.Банзаров, Н.К.Дмитриевтің еңбек- 
терімен жақсы танысқаны байқалып тұр. Роман тілінде кез- 
десетін қалбағай, шатыр бүркеншік, жаппа, итарқа сияқты 
сөздердің қазақ халқының айқай-сүренмен өткен ғасырларын- 
да жорық кезіндегі баспана атаулары екендігін де контекске 
қарап оңай түсінуге болады.

Әскери сөздерді келтіруде жазушы ізденісі аз болмаған. 
Мысалы, садақ оғының көбебұзар, әндіген, қасалы, ысқырма, 
тіз оқ, кез оқ, доғал оқ, қозыжаурын, аймаңдай оқ деген 
түрлері болатынын Ораз-Мұхамед пен оның інісі – Көшектің 
ауыздарына салып, санамалап атап береді. Бұлардың ішінде 
қозыжаурын оқ, тіз оқ, көбебұзар оқ деген түрлері – бізге ба-
тырлар жырынан таныс, құлағымыз біршама қаныққан сөздер 
болса, қалғандарын Мағауиннің көрсетуімен біліп отырмыз. 
Әрине, жазушы бұл сөздерді ойдан шығарған жоқ, ізденіп 
тапқан. Мұндай тұлғалар енді-енді көптеп жариялана бастай-
тын ауыз әдебиеті үлгілерінде, тарихи жазбаларда кездесетін 
болса, ұғымтал, зейінді, есте тұту қабілеті бар оқырман жақсы 
біліп отыратын болады. Демек, көркем шығарманың таным- 
дық тәрбиесі де бар екені, ондай қызметті «Аласапыран», 
«Үркер», «Елең-алаң» (және де басқа тарихи көркем шығар- 
малар) сияқты романдар жақсы атқарып шыққанын айту қажет.

«Аласапыранда» қару-жарақ, сауыт-саймандардың атау- 
ларының танымдық мәні – олардың образ үшін емес, нақты 
зат атауын (реалийлерді) білдіру үшін қолданылғандығында. 
Қазақтың өлең-жырларында, әсіресе өткен дәуірлердегі ақын-
жыраулар тілінде бұл атаулар көбінесе образ үшін жұмсалады, 
сондықтан тұрақты эпитеттермен келетіні жайында айты-
лып келеді. Бұларда найза, сүңгі сөздері жалаң келмейді, 
толғамалы ақ найза, алты құлаш ақ найза, толғамалы ақ 
сүңгі, қылыш болса, ол – алдаспан ауыр қылыш, көбе – қанды 
көбе деген сияқты эпитеттермен айтылады да көбінесе әңгіме 
бұл құралдармен болған ұрыс әрекеттері жайында емес, 
батырлық, ерлік, ел қорғау, жауға аттану сияқты образдар ту-
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ралы екенін байқаймыз. Ал тілін талдап отырған романда бұл 
қару-жарақтар өз мағыналарында жұмсалып, ұрыс-соғыс кар-
тинасын суреттейді, сондықтан мұнда енді олардың тұрақты 
эпитеттермен келуі орынсыз болар еді, сондықтан қару- жарақ 
атауларының анықтауыштары нақты болып келеді.

Оң жақ алдыңғы қаста ұялы қынға салынған селебе мен 
екі шолақ найза... саптары көрінеді. Сол жақ жамбаста қыс- 
қа садақ, оң жақта – қорамсақ толы жебе. Шығыршығы ши- 
ратылған ақ сұр көбе... шошақ дулыға... (І, 169). Аламандар 
сауыт-саймансыз. Қару атаулыдан садақтан басқа шашақты 
ұзын найза, қайқы қылыш, қысқа қанжар бар (І, 115). Бұл 
үзіктерде көрсетілген анықтауыштар – сол қарулардың нақты 
сын-сипатын білдіретін кәдімгі анықтауыштар, олар – тұрақты 
бейнелі эпитеттер емес.

Ұрыс-соғыс көрінісін суреттеуде керней, дабыл, даңғыра, 
шыңдауыл сияқты дыбыс аспаптарының атаулары да – түсінікті, 
таныс болғанмен, көне, қолданыстан шығып қалған реалийлер 
екенін сеземіз. Осы зат, нәрсе, ұғым атауларының қайсысы бар 
және олар қалай келтірілген дегенді кейде жалпылай, кей тұста 
тәптіштеп атап отырған себебіміз – жазушының тарихи стиль 
талаптарын жақсы өтегенін көрсету.

Тарихи шығарманың стильдік сипатын сақтау мақсатымен 
кейбір халық, жер-су, адам аттарын да бүгінгіден өзгешелеу, 
бәлкім, сол кезеңде аталған тұлғада (не соған жуық) беру 
әрекеті де бар. Мысалы: мұңғыл (монғол), ғирақ (ирақ), ғажам, 
естектер (қазақ тілінде – башқұрт, автор тілінде – ханттар), 
сібіт (швед), шынмашын сияқты халық аттары, Ібір-Сібір (Си-
бирь), Таскемер (Орал тауы), Зайсан-нор, Мәскеу-дария, Азаулы 
(Азов), Таң-дария (Лои), Ака-дария (Ока), Узе (Днепр), Орқапы 
(Перекоп) деген жер-су аттары шығарманың өн бойында осы 
тұлғаларда келеді. Олардың біразының бүгінгі қай жер (тау, 
өзен т.б.) екенін автордың өзі көрсетіп беріп отырады. Бұл 
тәсілді де әбден құптау керек, өйткені ата-бабаларымыздың ат 
тұяғы көптеген жерге тиген, ал ол жерлерді өздерінше атамауы 
мүмкін емес. Бүгінде Мәскеу (оны да күні кеше әрең «қайтарып 
алдық»), Мысыр, Қытай, Шам, Қырым, Қоқан деген сияқты 
бес-он топоним болмаса, қалған жер-су, өзен-көл, тау-тас, қала-
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қамал, шаһар-кент атауларын орысша тұлғасымен (Орал тауы, 
Днепр, Днестр, Дон, Кавказ, Астрахань, У фа т.т.) айтып, жа-
зып кеткеніміз белгілі. Олардың, әсіресе, бабаларымыздың  
табаны тиген жерлердің бұрын қалай аталғанын да біле жүру 
– тарихымызды тануда үлкен мәні бар іс, Ұлы Дала картасын-
да ата-бабамыздың қолтаңбасы жатқанын көру – ұлттық сана-
мызды оята түсер, бұрыннан да ешкімнен кем емес, «тереземіз 
тең болып» келген халық екенімізді сездірер іс деп білеміз. Бұл  
істе көпшілік қауым оқитын әдебиеттің де орны ерекше екен- 
дігін тари хи романдар көрсететіндігіне куә болып отырмыз. 
Осы орайда тарихшы ғалымдармен қатар, жазушы ағайынға да 
қарыздармыз.

Мұхтар Мағауин бірен-саран адам аты мен қала атта рын 
да өзгертіп жазуға барыпты, мысалы, Тәуекел ханды Тәуеккел 
деп, Ташкентті Башкент деп таңбалапты. Біз бірақ бұл 
өзгерістердің дұрыстығына күмәнданамыз. Тәуекел жалқы 
есімінің морфемдік құрамы тәуек және кел емес болар, тіпті 
солай болған күннің өзінде де құранды жалқы есімдердің 
компоненттері дыбыстық жағынан әбден жымдасып, кірігіп 
кететіні мәлім, сондықтан үйреншікті Тәуекел деген тұлға 
дұрыс сияқты, оның үстіне тәуекел деген {тәуекел ету, 
тәуекелі бар) абстракт мағыналы дербес сөз де бар ғой, қазақ 
мұндай жалпы есімдерден жалқы есім жасай салады емес пе? 
Ташкент атауын көне түрінде бергісі келсе Шашкент деуі ке-
рек еді, бұл шаһардың көне аты – Шаш қой, түркі тілдерінде 
т – ч (ш) дыбыстары алмаса береді, ал ш – б дыбыстарының 
алмасуы, оның ішінде қазақтар үшін солай айтылуы мүмкін 
емес. Сол сияқты жазушының қазақ жырында қалыптасқан Ал-
памыс батыр есімін Алып-Бамсы деп, Қобыландыны Қопланды 
деп графикалауы да – қоштарлық емес. Қазақ тілінің дыбыстық 
заңдылықтары XVI ғасырдан мүлде көп бұрын қалыптасып, 
жеке ұлттық (халықтық) нормаға түскенін ескермеуге болмай-
ды: пл (Қопланды дегендегі) дыбыстарының іргелесуі қазақ 
тілі үшін заңсыз, қатаң п дыбысына біткен түбірге жалғанатын 
қосымша немесе екінші түбір сонор л-дан емес, қатаң т-дан 
басталуы керек, сондықтан не қоп-танды не қобыланды бо-
луы – қазақ фонетикасының зандылығы. Ал орыс есімдерін 
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кейіпкерлер сөзінде немесе кейіпкер көзімен берілген авторлық 
баяндауда қазақша дыбысталуымен келтіруі орынды: Барыс 
хан (Борис Годунов), Бәселей бек (Василий Шелкалов), Көлке 
(Колька) т.т.

Жазушының жеке сөз қолданыстарын, сірә, әңгіме еткен 
екенбіз, мұндағы тағы бір-екі тұсына тоқталуға тура келеді. 
Алдымен, ішінара жоғарыда да айтып кеттік: жазушы Мағауин 
қазақ түсінігінде жоқ кейбір ұғымдардың атауын өзі жасауға 
барған, көп ретте олар сәтті шыққан. Мысалы, патша сарайын-
да немесе кеңселерінде болатын ресми «прием» дегенге қабыл 
сөзін ұсынады: Патша сарайындағы бірнеше қабыл, отырыс, 
кездесулерден соң... (II, 191), хан ордасында «бас қымызшы» 
деген ресми қызметші болатынын білдіру үшін сабадар деген 
сөз жасап қолданады, әскери сапты («строй» дегенді) білдіретін 
түзем сөзі де автордың туындысы тәрізді, Кремльдегі «ответ-
ная палата» деп аталатын жайды жұбапхана деп, «посольский 
приказ»-ды елшілік дуаны деп бергендері де – автордікі.

Сирек кездесетін -сын жұрнағын жалғап себесін, бөгесін, 
панасын сөздерін жасайды: себесін – «септігі тиетін», бөгесін 
– «бөгет жасайтын», панасын – «пана болатын» деген мағы- 
наларды білдіретін жасанды сөздер. Сұлтан атына алқау  
(І, 56) дегендегі алқау сөзі де тосын, ол шамамен бүгінгі тост 
дегенімізге жуық мағынаны білдіреді: ол – Ораз-Мұхамед сұл- 
танның саулығы үшін тоғыз аяқтан қымыз ішу дегенге байла-
нысты айтылған сөз. Жас баланы жеткін деп атау (бұл күнде 
жеткіншек) да жазушының ықтиярымен қолданылған. Әрине, 
мұндай авторлық жасанды сөздер көп емес, бірақ барлығы – 
дерлік зәруліктен туған қолданыстар. Бұрын тілде аталмай 
келген ұғымдарды (заттарды, құбылыстарды, іс-қимылды 
т.т.) аналитикалық жолмен, яғни сөз тіркестерімен түсіндіріп 
атауға да болады, жазушылар көбінесе осы тәсілді пайдалана-
ды, ал Мағауин бес-он тосын атауды жеке сөз етіп өзі ұсынуды 
қалапты. Аса бой ұрып кетпесе, бұл әрекетті дұрыс деп таба-
мыз, өйткені, біріншіден, тілі жаңа номинацияларға (әр зат-
ты бөліп-бөліп жеке атауға) әрқашан зәру болады, екіншіден, 
тілдік тосын элементтер: сөздер, тіркестер, грамматикалық 
құрылымдар, стильдік тәсілдер көркем текстің эмоциялық боя-
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уын күшейтіп, оны әрлендіре түседі. Жазушы саналы түрде де, 
интуициямен де оны жақсы сезген.

Қадырғали Жалайыридың «Тауарихында» қолданылған 
кіріфтар болу (тұтқынға түсу), сипаһ (әскер), йесір (тұтқын), 
ақрұқ (Жалайырида ағрұқ – қатын-бала мінген әскердің 
тыл жағында жүретін үлкен көлік көші – обоз), бұлғақ (ел 
наразылығы, бүліншілік), сандал (тақ), күріген (күйеу), жұңқар 
(сол қанат), барұңғар (оң қанат), күрен (көшпелі жұрттың 1000 
үйден тұратын аулы), ал христиан – христиан дініндегі жұрт – 
«Тауарих» тексінде: үлкристан, ноян (текті тұқымға берілетін 
титул, князь сияқты), дәргейіне келу (әміршінің алдына бару, 
тағзым ету, «приемында болу») сияқты сөздер роман тексінде 
де қолданылған. Бұл да – құптарлық әрекет. Романның оқиғасы, 
кейіпкерлері негізінен тарихшы, шежіреші бабамыз – жалайыр 
Қадырғали бидің «Тауарихынан» алынғандықтан, жазушы бұл 
еңбекпен жақсы танысқан, тілін де жақсы игерген.

Өзге де тарихи еңбектерде және қазақтың кейбір жырларын-
да кездесетін қазақ шығып кету термин-тіркесін де ұтымды 
етіп қолданған:

Өзі (яғни Көшім хан – Р. С.) имандай сенген таза мұсыл- 
мандар, кеше ғана құлдық ұрып, шашбауын көтеріп отырған 
көп халық... бүкіл Сібір жұртына тірек болған тайпалы ел 
тұтасымен қазақ шығып кетті. Көшкен жоқ. Ауған жоқ. Бүкіл 
қонысымен, жайлау-жұртымен (қазақ ханы Хақ-Назарға –  
Р. С.) қосыла салған (І, 157). Қазақ шығып кету – өзі бағынып 
отырған әміршіге, ордаға разы болмай, өзге ордаға өз еркімен 
бағыну, өзге жерге қашу емес, қаңғу емес.

Жазушы қаламының ұшына ілінген ергек (ергек көйлек, 
ергек шалбар – сірә, бұл тұлға еркек-тің фонетикалық ва-
рианты болмас), марлат (Бірақ Рим цесарі мен поляк королінің 
елшілеріндей марлат емес... тым жұпыны жайдақ көрінген 
көшпенді жұрт өкілдерін... II, 18, 19), кірне («Кіндігің бір 
– ішіңе кірне сақтама». Бұл сөзді «Түсіндірме сөздік» «іш 
ауру, соқыр ішек» деп түсіндіріпті, ал Мағауин мұны дәл осы 
мағынада алмаған сияқты) тәрізді сөздердің нақты мағынасын 
не контекст арқылы тану қиын, не бұлардың өзге де көптеген 
бейтаныс сөздерге берілгендей (Мы салы, бәсте – сноскада 
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қоныс, тәкия – сноскада мазар) авторлық түсініктемесі жоқ. 
Бірақ бұл тәрізді «қиын» сөздер тексте көп емес, мүлде аз, бұл 
да – жазушының тілге, әрбір сөзге жауапты қарағандығының 
куәсы сияқты.

Міне, бұл талдаулардың барлығы – шығарма тілін тари хи 
стиль тезіне салу дегенді танытатын белгілер.

Бұл белгілер шығарма сюжетін әлдеқайда нанымды, шы-
найы етіп құруға мейлінше көмектескен. Шығармада суреттел-
ген оқиғалар мен адамдар жазушы қиялынан туған жасанды 
көріністер емес екендігіне оқырман сенімін арттырған. Оның 
үстіне көркем шығармаға қойылатын стильдік талаптардың 
үдесінен шығарған.

Енді жазушының осы туындысында көрсеткен көркемдік 
өрнегін талдайық. Алдымен айтарымыз – мұнда көркемдіктің 
үлкен бір көрінісі поэтикалық тіл кестесі айқын түскен. Ке-
сте айшығы сан алуан. Бір түрі өте дәл ұсынылған бейнелі 
эпитет-анықтауыштар көзге түседі. Әрине, олар тұрақты емес, 
авторлық болып келеді. Мысалы, ыңырап берекесі кеткен елдің 
атының басын бір кермеге тіреген Тәуекел... І, 8); қара ағаштан 
қалың қазақ, қара темірдей берік қалмақ (II, 10); басы бүлік 
черемыш, ноқтасы бос ноғай (II, 113) сияқты анықтауыштар 
бейнелілігімен әрі адамның (ханның), халықтардың нақты 
сипатын (сынын, қасиетін, мінезін) білдіретіндігімен әсем. 
Ең алғашқы сын-образдың негізі Бұхар жыраудан белгілі, 
ол Абылайға «үш жүздің атының басын бір кезеңге тіредің» 
деп ханның қазақ ұлыс-тайпаларын бір орталыққа топтасты-
ру, бастарын құрау әрекетін образдап айтқан болатын. Ал 
соңғы анықтауыштар – өзге өлең-жырларда кездеспеген, тегі 
автордың өзі білдіргендері болу керек. Мұндай әрі нақ (мазмұны 
жағынан) әрі астарлы (бейнелі) анықтауыш-эпитеттер, әрине, 
қалам иелерінің қай-қайсысынан да табылады. Біздің бұл жер-
де айтпағымыз – осындай образды анықтауыштардың «Ала-
сапыранда» бар екендігін және едәуір жиі кездесетіндігін 
білдіру ғана емес, олардың қай жерде, кімнің аузындағы сөзде 
қолданылғандығы.

Романның бастауы – Тәуекел ханның 1588 жылы наурыз 
туып, қар сөгіле бастағанда Созақта жинаған құрылтайын су-



128

реттеу болса, мұны автор романтикалық пафосты үнмен береді, 
сондықтан жалпақ қазақ қауымы деп емес, киіз туырлықты 
қазақ ұлы деп, «Хақ-Назар хан опат болғалы» деп айта сал-
май, төңіректің төрт бұрышына түгел қылыш сермеген 
Хан-Назар хан шаһид болғалы деп әсерлі, бейнелі суреттер-
мен баяндайды. Сірә, бұдан 400 жыл бұрындар қазақ халқы 
қазақ хандығы болып, сол хандықты сақтап, кең-байтақ жер-
суға иелігін жоғалтпау сияқты миссияны атқарып тұрған кезең 
жайындағы тарихты осылайша пафоспен бастау қажет болған-
ды. Сондықтан романның алғашқы беттеріндегі авторлық 
баяндаудан да, құрылтай үстінде болған келелі кеңес түйіні, 
қазіргіше айтқанда, «қаралатын мәселелер» баяндалған (оны 
жазу шы бірнеше абзацта айтып, «деді» сөзімен аяқтап, яғни 
«мәселелердің мән-мағынасын» Тәуекелге «дегізіп» көрсеткен) 
тексте де көтеріңкі үн бар:

«Отыз мың аламан өлген ойранды ұрысты ұмыттыңдар ма? 
Елу мың аламан өлген сойқанды соғысты ұмыттыңдар ма? 
Жиырма жылда оңалдың, қырық жылда қайтадан қара нор қол 
құрадың. Өшкенің – жанды, бірақ өлгенің – тірілгені кәне... 
[сондықтан] соғыстан басқа амалын қараңдар. Ойлаңдар, 
табыңдар! – деді.

Бұл – құрылтайдың «күн тәртібіндегі бір мәселе», қал- 
ғандары да осылайша «деді»-мен келіп, ресми жиынның про- 
токолдық тілімен емес, көркемдік тәсілімен, айшықты сөз- 
дерімен, поэтикалық анықтауыштарымен келеді.

Ал көптеген сәтте айшықты анықтауыштармен, бейнелі 
баяндауыштармен, астарлы толықтауыш, пысықтауыштармен 
келген сөйлемдер не шешен, ойлы, ақылды кейіпкерлердің 
сөзінде, не кейіпкер көзімен берілген авторлық сөздерде айты-
лады. Кейіпкерлердің ішінде би деп аталғандардан (Қадырғали, 
Томан) басқа Тәуекел сияқты хан да, Құл-Мұхамед сияқты 
елші де, Ораз-Мұхамед сияқты сұлтан да, Әз-ханым сияқты 
дана әже де – өте шешен жандар, олар қоғамдағы абырой-
салмақтарына орай қарадүрсін, қарапайым тілмен сөйлемеуге 
тиіс, сөздері мәнді, маңызды болумен қатар, әсерлі, бейнелі, 
айшықты болулары шарт. Міне, осындай сөздерде экспрессивті 
анықтауыштар да, ұйқасты, ырғақты параллель түзілімдер де, 
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те рең астарлы теңеулер де – қысқасы, көркем тіл элементтері 
қатысуы, дәлірек айтсақ, жазушының оларды келтіріп текст 
түзуі – заңды.

Әбіш Кекілбаевтың тарихи дилогиясы тілін зерделеген 
тұста, жоғарыда, айтқан едік, жазушы Мұхтар Мағауин алды-
мен өзі шешен, сондықтан қажет жерде кейіпкерлерін де шешен 
сөйлете білген. Өткен ғасырлар, тіпті күні кешегі Құнанбайлар 
заманына дейін (Янушкевичтің таңдай қаққанын еске алсақ) 
қазақ қауымында шешендер – белгілі бір сословиелік топ, 
«рангілер табеліне» кіретін жандар болып келсе, шешендік – тек 
өнер емес, әлеуметтік-рухани іс-әрекеттің құралы болған. Сол 
себептен өткен ғасырлардағы тарихымызды көркем шығарма 
тақырыбы етіп алған қалам иесі, белгілі кейіпкерлерін шешен 
сөйлетпеске әддісі жоқ. Атақты Қадырғали биден бастап, ро-
манда көрінетін Томан би, Сүтемген би деген «дипломды» сөз 
мамандарының портретін жасағанда, жазушы: «Е, бұрынғының 
нағыз билері осылайша төгілген екен!» деп бүгінгі оқырманды 
тәнті еткендей етіп сөйлетуі керек. Бұл – кез келген, тіпті, та-
лантты деген жазушының қолынан келмесі хақ, өйткені кез кел-
ген прозашы өлең жаза алмайды ғой, сол сияқты шешендік сөз 
үлгісін де құрастыра алмайды. Ал біз тарихи туындыларының 
тілін талдап отырған екі жазушының екеуінің де табиғатынан 
шешендік қабілеттері айқын бар болғандықтан, кейіпкерлерін 
де (әрине, барлығын емес, би, хан, елші, ақылгөй даналарды) 
шешен тілмен сөйлете алады.

М.Мағауин романның бас жағында аты кездескен Сүтемген 
бидің «жеті атасынан бері биліктен кетпеген» хан иесі – 
Тәуекелдің «келешек күндерде ата жұртының тізгінін ұстауға 
лайық қалға – ізбасарға қай сұлтанды қалайсыңдар?» деген 
сұрағына қарата айтылған сөзін алайық. Мұнда билер аузы-
нан шығатын шешендік сөзге тән шарттар түгел. Ол шарт-
тар: біріншіден, әлеуметтік мәні бар әңгіме болуы керек, ол 
– белгілі бір жиын, топ, көбінесе шаршы топ (көпшілік ал-
дында) айтылатын сөз болуы қажет, айтылатын сөздің дәлелі 
(кімге, неге, не мақсат көздей айтылғандығын түсіндіру, ойлан-
ту) болуы шарт, үшіншіден, және қиыны – тыңдаушыға әсер 
ететін эстетикалық қасиеті, яғни тілінің айшықты, астарлы, 
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әуезді дегендей көріктілігі болуы қажет, төртіншіден, басты 
шарттардың бірі – көпшілікке қаратыла айтылған сөз баршаға 
түсінікті, ойы (идеясы) айқын болып келуі, осы шарттар 
орындалған күнде ғана шешендік сөз, яғни шаршы топ алдын-
да айтылған сөз тыңдаушылардың ақыл-ойы мен еркіне әсер 
етін, оларды белгілі бір іс-әрекетке ұмтылдыратын сөз болып 
шығады. Соңғысы – шешендік сөздің түпкі мұраты.

Романда топ алдында сөз айтқан билер (ал билер ең алды- 
мен шешен болуға міндетті, шаршы топ алдына шыққанда 
олардың сөздері «шешендік сөз» статусына ие бо луы шарт) 
шешендіктің жоғарыда көрсетілген талаптарына түгелімен  
жауап береді: Сүтемген бидің қалған кандидатуралары жайын- 
дағы сөзі тек Тәуекел ханға емес, өзге де сұлтандарға, бектерге, 
батырларға және оларды қаумалап тұрған қалың жұртқа қарата 
айтылады және бұл сөзінің әлеуметтік үні бар: болашақ ханның 
кандидатурасын таңдауды хан «көпшілік дауысқа» салып отыр, 
өйткені кімнің хан болатындығының әлеуметтік (халық үшін) 
мәні зор. Ал бұл «әлеуметтік тақырыптың» қалың тыңдарман 
қауымға әрі түсінікті, әрі психологиялық әсер ететін болып 
шығуы үшін «стажы мол» Сүтемген би сөзінің эстетикалық 
параметрін (көрсеткіштерін) толық сақтаған. Ол көрсеткіштер: 
дәстүрлі және контекстік (авторлық) эпитеттер мен теңеулер, 
метафора, метонимия, аллегория, синекдоха, гипербола т.б. 
сияқты троптың түрлері, қайталама құрылымдар, парал-
лельдер, дамыту (градация), шендестіру (антитеза) сияқты 
айшықтау тәсілдері, алли терация, ассонанс сияқты дыбыстық 
үйлесімдер болып келеді. Мысалы, бидің монологінде дәстүрлі 
теңеулер кәнігі -дай/-дей жұрнағынсыз әсерлі етіп келтірілген:

Бөрі боп туған баһадур көп. Арыстан боп туған асылзада 
көп (бөрідей баһадур, арыстандай асылзада дегендермен са-
лыстыр). Бұл үзікте тек теңеу емес, ассонанс пен алли терация 
сияқты дыбыс гармониясы да бар: бөрі – баһадур, арыстан – 
асылзада; қайталама құрылым да бар: боп ту ған... көп деген 
сөздер екі сөйлемде қайталап келеді. Келесі сөйлемдерде де жас 
та болса бас сияқты ұйқастар, батырлығы мен байыптылығын 
бірдей танытып үлгерген... ерлігі елге әйгілі... атаңның алдына 
шықпаған... деген дыбыс үнділігін жасап тұрған «сөз музыка-
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сы» да бар. Сұлу ханымнан туған бауырың – Шах-Мұхамед... 
өзіңмен бір анадан туған бауырың – Ес-Мұхамед қазақтың 
қызыл күрең туына берік тұғыр болып келе жатқан бауырың – 
Тұрсын Мұхамед... (І, 14) деп келген санамалар бар.

Бұл көрсетілгендердің бәрі – тыңдаушы құлағына жайлы, 
зейініне әсерлі болып естілетін көрікті сәттер, олар – шешен 
сөз үдесінен шығып тұрған тілдік құралдар. Және осыншама 
мол көрікті дүние жарты бетке толмайтын шағын микротек-
сте орын алған. Сүтемген би сөзінің әрі қарайғы жалғасынан 
іздестірсек, жоғары үлгімен қатар, көріктеудің өзгеше амал-
дарын да табамыз. Мысалы, келесі кандидатура деп Баһадур 
сұлтанды атау үшін қазақ ұғымы тез қабылдайтын метафо-
раны да қолданған. Мысалы, хан иемнің үзеңгісіне ілесіп, 
бүкіл түстікті тітіретті (І, 15) дегенді «ханмен қатар шабуыл-
соғысқа катысып, оңтүстікте жатқан жауларды жеңді» деп тура 
тілге аударсақ, астарлап айтылған метафораның әсемдігі мен 
әсерлігіне тәнті боласың.

Ұзын оқты атанған Ондан сұлтанның ерлігі мен еңбегін 
айту үшін би аузынан шыққан риторикалық сұраулар мен па-
фосты лепті сөйлемдер сөзге шешендік әр беріп тұр: ... бес-ақ 
мың қолымен жиырма мың жауға қарсы соғысқанда ертауыл 
мыңдықтың басында кім шауып еді?... Баба сұлтанның ба-
сын шапқанда қасында тұрған кім еді? Бөлекей-Қоян сұлтан 
ұлы Баһадур сұлтан! (І, 15). Соңғы тәсілді Ораз-Мұхамед кан-
дидатурасын ұсынуға баратын көпір етіп, оның әкесі Ондан 
сұлтанды сипаттағанда да қолданады:

... Хақ-Назар ханның қалың қолының алдындағы қара дау-
ыл болған... Ондан сұлтанның аруағына кім бас ұрмас! Ораз-
Мұхамед сұлтан сол Ондан сұлтанның өзі болмаса да, көзі 
емес пе?.. (І, 15).

Шығармадағы тағы бір бидің – Томан бидің сөздерінен ше- 
шендіктің атрибуттарын, яғни тілдік көрсеткіштерін іздесек, 
жазушы билер мен шешендердің тек топ алдында емес, 
өзгелермен жеке әңгіме үстінде де бейнелі әсем түрде тіл қаты- 
сатынын көрсетеді. Мысалы, Ораз-Мұхамед, Қоянақ, Көкбөрі 
баһадурмен әңгіме үстінде Томан би нағыз диалогке тән қысқа-
қысқа ой тастап отырады. Мұнда мақал-нақыл түрінде ұсынған 
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қысқа қайрылған сентенциялар да мол кездеседі: хан билігінен 
ар билігі зор, ханның құты – қарашаның күші, сұлтан ызғары 
– өткір сүңгінің жүзі аламан жұрттың ызғары шүңірейген 
көрдің өзі... тірі жүрген күннің бәрі тірлік пе, бірге жүрген 
күннің бәрі бірлік пе... Бұлар – нағыз дидактикалық ақыл сөздер, 
бұлардағы образдар теңеу, балауға құрылған.

Ал мына сентенцияда осындай балама образдармен қатар 
шешен сөз белгілерінің өзгелері де бар: хан ашуы – қара қылыш, 
қайтпай шапқанымен, қара орманды отап түгесе ала ма, халық 
ашуы – қаптаған өрт, жалыны жапандағы орданы шалса, 
оған адам жұғыса ала ма? Бұл жерде алле гория да бар: халық 
– қара орман, халық ашуы – өрт, қара орманды отап түгесе 
алмау халықты тегіс қырып құрта алмау, орданы өрт шалу – 
халықтың ханға қарсылық көрсетуі, ордасын шауып алуы. 
Аллегория – айтпақ идеяны тұспалдап жеткізуде аса әсерлі 
көріктеу тәсілдерінің бірі. Ол қазақтың шешендік сөз үлгісінің 
бір ұтымды белгілерінің бірі. Мұндай аллегориялардың не 
бір әдемі үлгілерін романда шешен тілмен ұсынылған диалог, 
монологтердің кез келгенінен табуға болады:

Әркім өз үйінің төбесіндегі тудың тұғырлы болғанын 
қалайды... ажал жетсе – қабіріміз қатар болады; иір мүйізді 
арқардың топатай құлжасын күлге лақтырып, қолайыңа 
жаққан қой асығының өзін сақа сайлаған салуалы қауым 
(сұлтандардың өзгесін емес, Тәуекелді хан көтерген халық 
туралы). Бұл жердегі көрсетілген сөздердің нені тұспалдап 
тұрғанын тіл білетін оқырманға шағып берудің қажеті бол-
мас. «Тіл білетін» дегенді бекер айтып отырған жоқпыз: ана 
тілімен ауызданған, кейін сонымен тұшынған адам, астарлы, 
тұспалды, теңеулі сөздің мәнін бірден түсінеді, өйткені бұл – 
қазақтың сөйлеу тілінің өзінде мықты дамыған үрдістің бірі, 
ал ауызша да, жазбаша да әдеби тілі бұл үлгіні жақсы ұстап, 
күні бүгінгі әсем сөйлеудің шартына ұластырып отырғаны – 
қазақ тілінің Радлов, Янушкевичтер таң қалып, таңдай қаққан 
қасиетін танытады.

Шешен сөздің көріктеуіш атрибуттарының тағы бірі – парал-
лель түзілімдер болса, бұны да М.Мағауин сөйлеткен билердің, 
тек билер емес, өзге де аузы дуалы, сөзі салмақтылардың 
лебіздерінен таба аламыз. Мысалы, сол То ман бидің өзі:
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Жазала! Аяма! Бейпіл ауызға қақпақ, ақылы азға тоқпақ 
болсын!; аузымнан жырып, асымды берем, астымнан түсіп, 
атымды берем; сен үшін аранға түсер биің, ажалға аттанар 
батырың болсын...; сұлтанымызға сүйеу, бізге тіреу болар 
деп...

Ұйқасты, ырғақты, өлшемді қатарлар параллель түзілістер 
тек билердің аузынан емес, тігггі қарапайым адамдардың ау-
зынан да шығады. Мысалы, қол астындағы жұртының «аужай-
ын білмекке» шыққан Ораз-Мұхамедтің атының шылбырын 
ұстаған қарапайым қарт:

– Аң аулап жүріп адастың ба, сейіл құрып жүріп қыр 
астың ба... төре жігіт? – деп хал-жай сұрасады (І, 97). Ал Ораз-
Мұхамед сұлтан, Құл-Мұхамед елші, Әз-ханым әжелердің ау-
зынан шыққан сөздерінде өте әсерлі, астар лы мағыналы парал-
лель құрылымдарды көптеп оқуға бо лады.

Параллель құрылымдар образдылығымен ұтымды, өйткені 
образдар (бейнелілік) әсерлі, уытты келеді, сондай-ақ қатар- 
ласқан ұқсас түзілістер құлаққа жағымды тиеді, ол қасиетті 
сөз ұйқастары мен тұлға жағынан біркелкілік түзеді. Жоғарғы 
мысалдардағы ауызға – азға, қақпақ – тоқпақ, аузымнан – 
астымнан, асымды – атымды, аранға – ажалға, түсер – ат-
танар, сүйеу – тіреу де ген тұлғаластық пен ұйқастықтар осы-
ны дәлелдейді.

Образды фразеологизмдер – жалпы айтылар сөздің көркі. 
Олар тек ауызша, жазбаша ұсынылған әдеби тіл үлгілерінде 
емес, ауызекі сөйлеу тілінде де берік орын ала ды. Ал билер, 
шешендер, салиқалы сөз иелері болса, об разды сөздер мен тір- 
кестерді қолданбай отыра алмайды. Мысалы: аса астарлы, сон- 
дықтан көп сөзді етіп сөйлемей, ойын қысқа-қысқа қайырып, 
бірақ әсерлі етіп баяндаған Тәуекел хан қамалдың қабырғасын 
сүзу (қамалға шабу), жан тартып келген жақын (жақындасу), 
ордасын ортасына түсіру (талқандау, жеңу), жанын тастай 
алмай жатқан (өле алмай), құшақ ашу (жақындасу, табысу) 
сияқты образды фразеологизмдермен тіл қатады.

Бейнелемей сөйлеу – шешенге тән емес. Және ол бейнелі 
тіркестердің басым көпшілігі жоғарыдағыдай дәстүрлі, халық 
қолданысындағы фразеологизмдер болып келеді. Әрине, әр 
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кейіпкер (шынына келсек, жазушы) өзі жасаған авторлық, 
контекстік ұтырлы жаңа үлгілер жоқ емес.

Шешен сөздің иелері тек билер емес, жоғарыда айттық, 
хан-сұлтандар да, елшілер де, Әз-ханым, Ай-Шешек сияқты 
ханымдар да қара жаяу, яғни күнделікті тұрмыста айтылатын 
үлгіде сөйлемейді, ыңғайына қарай, әсіресе өзгелер отырған 
тұста («жұрт алдында») жазушы оларды шешен, әсем тілмен 
сөйлетеді. Мұның мотиві (уәжі) тереңде жатыр.

Шешендік – сөз өнері, ал сөз – қазақ үшін культ болған, яғни 
қасиетті құбылыс санап, табынатындай күш болған. Қазақтар 
сурет салу (ислам діні тыйып тастаған), тас мүсін (скуль-
птура) жасау (символдық тас мүсіндер соғу өнері ертеректе 
болғанмен), гүл өсіріп, оны өрнектеу (жапондардың икебана-
сы сияқты), жаппай қала орнатып, салтанатты үйлер тұрғызу 
(ол ішінара орын алғанымен) сияқты өнер түрлері дамымаған 
болса да, өнердің көптеген басқа түрлерін жақсы білген, 
шұғылданған. Сол өнерлердің ішінде ең бастысы, ең сыйлысы, 
ең демократшылы – сөз өнері болған, ал сөз өнерінің көрінетін 
майданы – шешендік. Алдымен өзін өзі, атақ-абыройын, одан 
соң тыңдаушысын шын сыйлаған адам қалай болса солай 
сөйлеуге құқығы жоқ. Әсіресе аузына көпшілік қарайтын ел-
жұрт билеушілер, әмір-бұйрық берушілер, үкім-жарлық айту-
шылар, қысқасы, адам мен қоғам тағдырына тікелей қатысты 
сөз айтатындар билерше төгіліп тұрмағанмен, әсерлі де әдемі 
сөйлеулері керек болған. Сондықтан, тегі, хандық дәуірлердегі 
би (бек, әмірші) адам бір жағынан, ұлыс, ру басы болып та-
нылса, екінші жағынан, ол шешен болмағы керек. Сірә, би 
сөзінің шешен сөзімен синонимдес келуі кейін пайда болған, 
адам әуелі бек би (ұлыс бегі, ру бегі) болады, ал бек (би) болған 
адамның сөзі әдемі, әсерлі болуға тиіс, демек, ол енді «шешен» 
аталады, сондықтан қазір біз «шешендік сөз» десек, билер сөзі, 
би десек, «шешендік» ұғымы ассоциацияланады (ойымызға 
оралады).

Осы ұлттық, тарихи шындықты жазушы жақсы біледі, сол 
себептен де ол хан-сұлтандарды да, елшілерді де (елші рес-
ми адам, ханның өкілі), Әз-ханым сияқты ақылгөй аналар-
ды да салмақтап сөйлетеді, ұлттық дәстүрді бұздыртпайды. 
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Әсіресе болашақ хан – Ораз-Мұхамед жастығына қарамастан, 
«қызыл тіл мектебін» жақсы өткендігін танытып отырады, 
оның шешендігі алдымен айтар ойының логикасында жатады, 
дәлелі мықты, аргументтері күшті бо лып келеді, сөйлемді кей-
де қысқа қайырады, кейде айшықтап, шиыршықтап көп сөзбен 
береді. Ал Әз-ханым ше?

Егер Тәуекел хан алаш бегін қоңыраттан, ұлыс бегін жа-
лайырдан қойса, бар қазақты тең тұтам деп жар салғаны 
емес пе? Бегін белге шығарып, еліне қоныс берсе, жау қолында 
қалған барлық руға ұран шашқаны емес пе? Жетім қозы тас 
бауыр, жат болып кетсе, қайтесің... Бірақ, балам, өкпе арты 
өкінішке ұласатын кеп бар, наз арты түңіліске ұласатын 
кез бар... Мен ақылы қысқа әйелмін, көсемдігімнен емес, 
көргендігімнен айтам... (І, 68).

Әрі қарай да ақылшы әже, ел анасы – Әз-ханымның монологі 
осылайша жалғаса береді. Бұл да – нағыз шешен толғау, шешен 
сөздің көп белгілері дыбыс гармониясы да, ұйқасты параллель-
дер де, мақал-мәтелдер де бар.

Жазушы Қадырғали биді көп сөйлетпейді, бірақ оның атақты 
«Мадақ сөзін», яғни өзінің «Тауарихындағы» орыс патшасы 
– Борис Годуновқа арнаған ырзалық сөзін көп өзгертпей, сәл 
қазақшалап, Бөлек сейіттің сөзі етіп береді. Бұл сөзді Хазірет 
мешітте Ораз-Мұхамедті Хан-Керменге хан көтерерде уағыз, 
құтпа етіп айтады. Әуелі Ақ патшаны Орманда орыс, тауда 
томан, қырда шеркес, ойда естек, суда лапқа – дүниенің төрт 
бұрышын ғаділдікпен билеген хан... Ел-жұртына жар болып, 
шаһар Мәскеуде алтынды таққа мінген хан деп бастап едәуір 
ұзақ шешен тілмен Барыс ханды мадақтайды да уағыз аяғын 
Ораз-Мұхамедке арнайды, романда Қадырғали бектің Борис 
Годуновқа арнаған мадақ сөзінің аяғын Бөлек сейіт хазірет 
Хан-Кермен ханы болып ақ киізге салып көтерілгелі жатқан 
қазақ сұлтанына қарата айтады. Бұл бөлік те өте бейнелі, әрине, 
Қадырғалидың жазғанын автор сәл өзгертеді, қазақыландыра 
түседі, бірақ сол образдарды сақтайды.

Бұл шығармада жазушының өзі де – шешен. Мұндағы 
авторлық баяндаудың да көп тұсы шешен бейнелі тілмен беріл- 
ген. Әсіресе автор кейіпкерлерінің, айталық Ораз-Мұхамедтің, 
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Қадырғалидың ойларын баяндаған сәттерде де шешен тілмен 
тебіреніп кетеді, тіпті сентенциялап (нақыл сөздетіп) жібереді:

Тең азамат анда болмақ, текті ауылдар құда болмақ. 
Андалық – ақыл ісі, құдалық – Құдай ісі. Бұл – кеңшілікке, 
кеңесті күнге лайықты сөз екен... Асауды ауыздықтайтын – 
бұғалық, алысты ағайындастыратын – құдалық... Сөздер – 
автордікі, ой – Қадырғалидікі. Бидің ойы – тұнып тұрған түйін, 
өмір шындығы, жазушының сол ойды білдірген тілі – тұнып 
тұрған шешендік.

Қысқасы, «Аласапыранның» оқырманды өзіне тартатын 
көркемдік сиқырының бірі – осы шешендікте, дәлірек айтсақ, 
шешендік атрибуттары (белгілері) болып келетін көрікті, 
бейнелі, әсерлі сөз қолданысында екенін көреміз.

Жазушы тек билер мен хан-сұлтандарды ғана өздеріне лайық 
мәнерде сөйлетіп қоймайды, жалпы кейіпкерлер тіліне, диалог 
құру ісіне аса мұқият қараған. Мұнда күнделікті тұрмыстық 
сөйлеу үрдісі де, бұйрық, өтініш үлгілері де, тіпті әр ұлт 
өкілінің (түркі тілдес) сөйлеу машығы да ерекше көрсетілген. 
Мысалы, ортаазиялық саудагерлердің сөзі (І, 190-193), Шел-
калов сияқтылардың Ресей патшасының орысша ұзын-шұбақ 
лауазымын айтуы сияқтылар да – тарихи стиль үдесінен 
шығуды көздеп қолданылған амал-тәсілдер. Кейіпкерлердің 
тек сөздері емес, ойларын беруде де, дәлірек айтсақ, сол оймен 
берілген авторлық баяндауда да өздеріне лайық сөз мәнерін 
келтіреді. Мысалы, қазақ ордасы туралы мәлімет іздеген жас 
подъячийлердің іс-әрекетін баяндаған тұста олардың архивтер-
ден кездескен мағлұматтар бойынша танып білгенін ерекше 
тәсілмен береді:

Шынында да, адам естімеген мағлұматтар. Мұсылман са-
налады. Діншілдігі шамалы. Жауынгер. Қарақшылықка бейім. 
Көшіп жүреді. Киіз шатырларын арбаның үстіне тігеді (міне, 
қызық!)... Төңірегімен түгел соғысқан (Русияға қарсы ат-
танбапты. Алыс қой). Шыңғыс хан (қарғыс атқыр!) ұрпағы 
– сұлтандар билейді. Хан ұрыс даласына үш жүз мың әскер 
шығара алады (Құдай сақтасын!.. Оба келгірлер)... Әрі қарай 
да бірнеше жақшаға алынған сөздер келтіріледі. Жалпы текст – 
автордікі. Текст – архив мәліметтерінің баяны, ал жақша ішінде 
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подъячийлердің сол мәліметтер бойынша алған әсерлері, та-
нымдары берілген және сөз мәнері – подъячийлердің өздерінікі. 
Бұл өте сирек кездесетін тәсілді жазушы бірнеше жерде өте 
шебер пайдаланған. Жақшаға алынған текст кейде баяндау 
үстіндегі ескертпелер болып келеді. Мысалы, Посоль ский 
приказдың көз-құлағы Петр Новосельцев әңгімесін баяндау 
барысында Ораз-Мұхамедке немесе қазақ елшілеріне қатысты 
авторлық ескертпелерді жазушы жақша ішінде береді (ІІ, 137). 
Бұл жерде, сірә, жазушы осы амалмен кейіпкер сөзі мен өзінің 
сөзін айырып көрсетуді көздеген болар.

Енді шығарманың синтаксистік құрылымдар көрінісінен 
байқалатын ерекшеліктер жайында сөз қозғауға болады. Син-
таксис – жазушы мәнерін танытатын маңызды сала. 

Ең алдымен, Мұхтар Мағауиннің осы тарихи романдар 
тілінде актив қолданған синтаксистік-стильдік тәсілдердің бірі 
– парцелляция құбылысы көзге түседі. Парцелляция дегеніміз – 
фразаны (ойды, сөйлемді) бөлшектеп, соған қатысты бір сөзді, 
не тексті жеке өз алдына аулақтатып орналастыру. Мысалы:

[Ораз-Мұхамед] қарашы бектер есіктен шығаршық-пас- 
танақ орнынан атып тұрып, алты қанат ақ орда ішінде аласұра, 
ерсілі-қарсылы жүрді. Ыза қысып барады. Бала көреді. Батып 
сөйлеуі де – содан. Басынған. Бірде тұралап, бірде тұспалдап 
бәрін айтуы – содан (І, 66). Бұл жерде бала көреді, басынған 
деген сөйлем мүшелері, алдындағы ой желісін тарататын 
сөйлемдерден оқшау шығарылып, өз ал дына жеке берілген, ай-
туда бұлар ерекше дауыс ырғағымен (интонациямен) берілетін 
болса, жазуда жеке сөйлем сияқты бас әріппен жазылып, 
соңына нүкте қойылған. Ал бұл ойдың парцелляциясыз тұтас 
берілген құрылымы:... [Ораз-Мұхамедті] ыза қысып барады, 
өйткені [қарашы бек] мұны бала көреді. Батып сөйлеуі де – со-
дан, [бұл] басынғаны ғой... түрінде болар еді. Ал жазушы бала 
көреді және басынған деген сөздерді жеке шығаруы арқылы 
қарашы бектің осы әрекеттеріне оқырман назар аудартады, 
дәлірек айтсақ, қарашы бектің әрекеттерін жас сұлтанның осы-
лай қабылдағанын баса айтқысы келген.

Парцелляцияны көптеген зерттеушілер таза стилистикалық 
категория деп табады, сондықтан болар О.С.Ахманованың 
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«Лингвистикалық терминдер сөздігіне» бұл тіл білімі термині 
ретінде кірмепті, ол «Поэтикалық сөздіктерде» (мысалы,  
А. Квятковскийдің сөздігінде) қамтылып, стильдік тәсіл ретін- 
дегі мағынасы түсіндірілген және оны өлең тілінде қолда- 
нылатыны айтылған. Ал бірқатар зерттеушілер парцелляцияны 
синтаксистік амал ретінде де қарайды. Біз де осы пікірдеміз. 
Сондықтан парцелляция құбылысы тек өлең сөзде емес, 
прозалық текстерде де қолданылатындығын, тіпті кейбір проза-
шылар мұны басты стильдік-синтаксистік құралға айналдыра-
тынын баса айтамыз. Бұған Мұхтар Мағауин шығармаларының 
тілі дәлел болады.

Жазушы парцелляция арқылы суреттеп отырған ситуация- 
ның бір сәтіне, қырына логикалық екпін түсіру мақсатын 
көздейді, яғни осы сәтті, осы қырды бір сөзбен (не тіркеспен) 
жеке-дара айтқанда, ол сөз тұтас бір сөйлемнің жүгін арқалап 
тұрады, бірақ сол айтылмаған сөйлемнің ішіндегі ең негізгі 
идеяны көрсетеді. Мысалы:

Сол жағында, дәл құлақ түбінен жас жусанды бытыр-бы-
тыр басқан тұяқ топылы естіледі. Жүйрігі үзеңгі тістеп, сәл 
ғана қалыңқы келе жатқан – Ай-Шешек. Үнсіз. Ораз-Мұхамед 
бұрылып қарай жаздап, қалт бөгелді. Жүрегі сыздап ауырып 
қоя берді (І, 71).

Парцелляцияланып тұрған үнсіз деген сөздің қызметі мен 
мағынасын ашуға жәрдемдессін деп, бұл микротексті толық 
беріп отырмыз. Осы жерде парцелляцияланып тұрған сөздің 
қызметін тану үшін «Ат үстінде» деп берілген шағын бөлімді 
тұтас алып оқу керек. Мұнда өзінің болашақ хандық миссия-
сында қазіргі іс-әрекетім сай емес деп толғанған, қиналған жас 
сұлтанның көңіл-күйін жақсы аңғарған Ай-Шешек оның жан 
толқынысына өзінің әйелдік әңгіме-назымен кеселдік, бөгет 
жасағысы келмейді, өйткені ол – ақылды, қазіргі Ақханым, 
болашақ ел анасы. Сондықтан атының тізгінін іркіп қанжығалас 
келе жатса да, үнсіз келеді, бұл үнсіздік оны түсінген жас 
сұлтанға да ауыр (жүрегі сыздап қоя береді), өйткені әмірші 
сұлтанның қолын байлап жүрген, алдынан талқы құрған сол 
үнсіз келе жатқан ақылды жары болып сезіледі. Демек, үнсіз 
деген парцелляция әрі Ай-Шешектің Ораз-Мұхамедке де ген 
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байыпты, ақылды қылық-әрекетін, әрі Ораз-Мұхамедтің ішкі 
жан дүниесінің иірімдерін көрсетуге арналған өте ұтымды, өте 
үнемді (бір-ақ сөз) құрал болып шыққан.

Басқа жазушылармен салыстырғанда, мысалы, жоғарыда 
өзіміз сөз еткен ұлы Мұхтар Әуезовтің, Әбіш Кекілбаевтың 
көркем шығармаларындағы парцелляцияның көрінісіне қара- 
ғанда, Мағауиннің «Аласапыран» романының екі кітабында да 
парцелляцияланған тұстар әлдеқайда жиі кездеседі. Олардың 
кез келгенін жоғарыдағы үлгімен таныстыруға болады. 
Барлығында да парцелляцияның негізгі қызметі – стильдік 
мақсат көздеу, ой екпінін түсіру, оқырман назарын аударту, 
«материалдық аз шығынмен» (бірер сөзбен) көп нәрсеге 
(білдірмек информацияға, ұсынбақ идеяға) қол жеткізу. Тағы 
бір мысал келтірелік:

Ал қазір... соншама үзілістен соң, тұман пердесі жаңа ысы- 
рылғандай. Бар түр-тұлғасы, сыр-сымбатымен көз алдына келе 
қалды. Бірақ жақын тартқан жоқ. Суық. Алыс (І, 127). Бұл – 
Ай-Шешекті жар еткеннен кейінгі Ораз-Мұхамедтің төрт 
ай бұрынғы қалыңдығы, өте жақсы көрген қызы – Ділшат-
сұлтанымға деген сезімі. Оқшау шығарылған осы екі сөз 
арқылы он жетідегі жас адамның не бір ыстық сезімге де тез 
беріліп, тез суитынын да, Ай-Шешекке ынтыға берілген ма-
хаббатын да, ата-бабаның салт-дәстүріне көрсеткісі келген 
карсылығын да, өзіндігі күшті сұлтандығын да – бар-баршасын 
білдірген. Сөз – екеу-ақ. Екеуін үйірге қоспай, алды-артындағы 
сөйлемдерден оқшау шығарып, келте түйіп тастағанда, 
біріншіден, жазушының нені айтпақ болғанына назар аудары-
лады, екіншіден, ол – жазушының тілдік-стильдік қолтаңбасын 
танытады, даралық мәнері күшті суреткер екенін көрсетеді.

Қазақ тіл білімінде парцелляция құбылысы монографиялық 
қалыпта (планда) жеке ғылыми тақырып ретінде толық зерт-
телген жоқ. Сондықтан оның орналасу тәртібі, сөйлемнің қай 
мүшесі парцелляциялануға бейімдеу тұратындығы, көркем 
әдебиеттің қай жанрда жиірек қолданылатындығы, жазушы- 
лардың қайсысы бұл амалды орнымен жақсы пайдаланатын- 
дығы т.т. осы сияқты жеке мәселелері нақты фактілермен зер-
деленген емес. Мысалы, біз талдаған парцелляциялар көбінесе 



140

алдыңғы сөйлемдердің ішіндегі бір ойды (сөйлем мүшесін) 
баса көрсетіп, оған экспрессиялық үн беру үшін қолданғандар. 
Мысалы:

Сөйтіп, мехмандар қаншама жұрт иесі ақ патшаның, ал 
елші қазақ-қалмақ ханының абыройына шаң жуытпаған. Екеуі 
де риза болды. Біріне-бірі. Өздеріне-өздері (І, 358). Мұндағы 
парцелляцияланған мүшелер бұлардың алдындағы сөйлемге 
қатысты, олар: «Екеуі де біріне-бірі және өздеріне-өздері риза 
болды» түріндегі сөйлемнің толықтауыштары. Бірақ сөйлем 
мүшелері әрдайым бұлайша ыршып түсіп, бөлек қона бермейді. 
Кейде бірыңғай баяндауыштардың жалғасы ретіндегі сөздер де 
парцелляцияланып, жеке шығарылады:... Ешқандай жазығы 
жоқ Ай-Шешекті соншалық алыс жат көрді. Жек көрді (І, 72). 
Енді балаша қиялдап кеткеніне күлмек болған. Күле алмады. 
Жылағысы келді (І, 134). Бұлардағы парцелляция етіп ұсынған 
сөздер – алдыңғы сөйлемнің бірыңғай баяндауыштары.

Парцелляцияланған сөз өз алдына бөлек сөйлемнің мейлінше 
толымсыз түрі болып та келеді (әрине, мағына жағынан олар 
да алдыңғы сөйлемдердің жалғасы екені бай қалады). Мыса-
лы: Ең қиыны – Ай-Шешектің өз көңілі. Жоқ. Көнбейді (І, 78). 
Бұл жердегі жоқ деген де, көнбейді деген де – Жоқ, Ай-Шешек 
бірақ көнбейді деген сияқты толық сөйлемнің бастауышы мен 
қарсылықты жалғаулығы түсірілген толымсыз түрі.

Автор кейде, әсіресе кейіпкердің ойын, ішкі толқынын, 
яғни ішкі монологін беруде парцелляцияға жиі иек артады. 
Мысалы, Ораз-Мұхамедтің өзінің әмір үстіндегі дәрменсіздігі, 
болашағы, айналасы туралы толғанған ойын бергенде, жазушы 
толымсыз сөйлем сияқты болып келетін эллипсистерге бара-
ды. Сірә, мұндай сәттерде парцелляция мен толымсыз сөйлем 
сияқты жай синтаксистік құрылымның бір-бірінен айырым 
белгілерін, атқаратын қызметтерін айқындау керек болар. 
Мысалы: Арада қырық жыл өткен соң, қалың қазақ – батыр 
қазақ, дарқан қазақ осы жаман баланы (өзін айтқаны – Р. С.) 
хан көтермек! Жоқ! Келіспеймін! – деп ойлады Ораз-Мұхамед: 
Шағым болсын. Өзі батыр, өзі ақылды. Жоқ, тым қатал... Жоқ, 
одан гөрі Есім лайық. Мейірбан. Кең... Әй осы бәрінен де 
Тұрсын жақсы-ау... Байсалды, парасатты, іскер. Бірақ атасы... 
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Атасы басқа. Әйтсе де бөтен емес-ау. Шөбере (І, 133). Міне, 
бұл көрсетілгендердің қайсысы – парцелляция, қайсысы – жай 
толымсыз дүние? Жа зушы үшін бұл жерде екеуі де ұтымды: 
адам ойын білдіріп тұр. Бұл – кейіпкердің, тіпті жазушының 
сөзі емес, ой. Ал ой дегеніңіз – осындай «бейберекет» үзік-үзік 
(фрагментарность) болып түзіледі, мұнда сөйлемнің бас-аяғы 
ойлаушының өзіне ғана түсінікті эллипсистік құрылып болып 
келеді.

Парцелляциялық құбылыстың ғажабы сол – жазушы қай 
нәрсеге (сәтке, қимылға, сын-сипатқа т.т.) оқырман назарын 
аудартып, ой салмағын салғысы келсе, бәрін де еркін аулақтай 
(парцелляциялай) алады, әсіресе жоқ (178,161), дұрыс, рас (І, 
128) сияқты сөздер жеке тұруға бейім, өйткені олар көп сөзбен 
берілетін ой екпінін қабылдап, оқшауланған бір өздері көп 
нәрсені баяндайды.

Бірнеше бірыңғай идеяны қатар келтірілген бірнеше пар-
целляция етіп беру де М.Мағауин тіліне тән. Мысалы:

Саудаға келгенде, Сейтек көпті көрген Қадырғалидың өзін 
дағдартып жүрді. Жүйріктігінен емес. Пәтуасыздығынан. 
Кеңеседі. Келіседі (І, 185). Бүкіл елдің ақыл, саясаты сол арадан 
өріс табады екен. Қайтпас қайсар. Мұқалмас қажыр. Терең 
ақыл. Тиянақты саясат. Біл. Ұғын. Үйрен (І, 260). 

Бұл үзікте Ораз-Мұхамедтің орыстың байтақ қаласы – Мәскеу 
мен оның қасиетті ордасы, қолқа жүрегі – Кремль туралы ойы 
берілген. Автор бір емес, жеті парцелляциямен көп нәрсені, 
дәлірек айтсақ, «кіріптар болып келген қазақ сұлтанының» 
Ресей патшалығын алғаш қалай танығанын суреттейді. Бұл 
да – ой, мүмкін, 1-кітаптың 3-бөлімінің «Мұнарасы биік 
Мәскеу» деп берілген 1-тарауының алғашқы екі-үш беті қысқа-
қысқа сөйлемдермен, бірнеше парцелляцияланған сөзбен 
(сөйлем мүшелерімен) келгендігі – автордың баяндауы емес, 
кейіпкердің ойы болғандықтан шығар.

Қысқасы, парцелляция – біз тілін талдап отырған шығармаға 
тән стильдік-синтаксистік белгілердің бірі, ол жа зушы 
М.Мағауин таңдаған ұтықты тәсіл болып шыққан.

Романның жалпы синтаксистік құрылымында назар ауда-
ратын өзге де сәттер бар. Автор әр ситуацияға байланысты 
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баяндаудың (суреттеудің) синтаксистік бітімін (берілісін) 
әртүрлі етуді көздеген, ізденген және бұған әдейі барған. Мұнда 
жазушы әрбір сөйлемді жаңа жолдан бастап (әрине, жазуда со-
лай берілуі – қалам иесінің талғамы) жазған тұстар бар. Бұл 
жағдайда қандай мақсат көзделген? Мысалы, Ораз-Мұхамедтің 
белгілі саясатпен Ескерге (Ібір-Сібірге) жол жүрер алдында 
қазақтардың Абдолла ханға қарсы аттануға бет алғанын естіген 
ситуацияны жа зушы былай баяндайды:

Сұлтан мен бек суыт жүрісті қосар аттыға төрт-ақ күндік 
жердегі Ескер қаласына жаушы жіберіп, жақсы хабар алған 
шақта арттағы елден – астана жұрты Созақтан жүйріктерін 
зорықтыра, шұбыра шауып шапқыншы келген.

Шұғыл жүріс, тығыз бұйрық.
Ораз-Мұхамед қуана алмады.
Реніш, кейіске және жол жоқ.
Ақыл ісі емес, ашу ісі.
Тепкі титығына жеткен, ашынған елдің еріксіз қимылы.
Бірақ арты... ақыр түбі немен тынбақ?(І, 114). 
Міне, алты сөйлем алты абзац (жаңа жолдан басталып) 

жасап тұр. Сірә, автор бұлайша орналастыру арқылы әрбір 
сөйлемде айтылған ойды көп сөзбен талдап, түсіндірмей-ақ, 
осылайша келте-келте қайыру арқылы әрқайсысына назар 
аудартқан болар. 

Келесі бетте де дәл осындай синтаксистік-графикалық 
тәртіп бар: Арада екі-үш апта өткенде, бүкіл Сары Арқадағы 
қару сілтеумен көзін ашқан тәжірибелі аламан атаулы тегіс 
түстікке бет түзеген.

Елу мың қол.
Кісі басы қос ат, үш ат.
Күндіз-түні шабуылдамақ.
Бірақ алды майданға ілінгенде, арты жол ортасында 

болмақ (І, 146).
Егер жазушы айтпақ сөзін бұлайша түзбегенде, текст мына-

дай түрде құрылған болар ма еді: «...тегіс түстікке бет түзеген. 
Бұл – елу мың қол құраған қосын еді. Қосынның әрбір аламаны 
кісі басы қос-қостан, үш-үштен ереуіл аттар алған, өйткені олар 
күндіз-түні шабуылдамақ. Бірақ қосынның шұбалаңқы, көптігі 
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сондай, алды майданға...». Ал жазушы баяндаудың мұндай 
қалыпты ретін сақтағанда, оқырманға ететін эмоциялық әсері 
басқаша, яғни жай ғана информация алу болар еді. Кітаптағы 
жазылу тәртібі – әр сөйлемнің жаңа жолдан басталуы – 
оңтүстікке, Абдолла ханға қарсы аттанған қазақ әскерінің 
көптігіне («Елу мың қол»), жорыққа жақсы сайланғанына 
(«Кісі басы қос ат, үш ат»), үлкен ұрысқа бекінгеніне («Күндіз-
түні шабуылдамақ») оқырман назарын аудартуға көмектеседі.

Қайталама тәсілін М.Мағауин де қолданады. Бірақ оның 
көрінісі Ә.Кекілбаевтағыдан өзгеше болып келеді. Мысалы, 
тарихты баяндаудың үш түрлі жол-тәсілі-аспектісі жөнінде 
философиялық толғауды беруде жазушы қасиетті кітаптар 
айтады, ұлы ақындар айтады, ғұлама ғалымдар айтады 
деген қайталама сөйлемдерді келтіріп, әрқайсысынан соң, 
олардың айтқан сөзінің мазмұнын келтіреді де үш сөздің 
үшеуінің де соңын біртектес сөйлемдермен бітіреді: Сөз аяғы 
тұлдырсыз уағызға айналар еді, Сөз аяғы тұрлаусыз хикаяға 
ұласар еді, Сөз аяғы тиянақсыз тауарихқа тірелер еді. Бұлар 
– бір сөздің, не бір сөйлемнің бұлжымай қайталануы емес, 
мазмұндас қайталамалар, яғни сөздері әртүрлі болғанмен, ай-
татын идеясы біркелкі: кім айтады, сөз мазмұны немен тына-
ды. Бұл жердегі қайталама құбылысы сөйлемнің синтаксистік 
құрылымы мен сөйлем мүшелерінің морфологиялық тұлға- 
ларының біркелкілігі, кейбір сөздердің әрқайсысында қай- 
талап келуі (айтады, сөз аяғы) және синонимдес сөздердің 
қолданысы (тұлдырсыз – тұрлаусыз – тиянақсыз, уағызға 
айналар еді – хикаяға айналар еді – тауарихқа айналар еді) 
арқылы жасалған. Міне, авторға бұл типтес қайталамалар үшін 
қаншама қажеттіктерді табуға тура келген.

Жалпы қайталама типтес бірыңғай конструкцияларды 
келтіру де – Мағауиннің сөз мәнерінің бір белгісі, олардағы 
қайталанатындар да – жеке сөздер, тіркестер, сөйлемдер емес, 
морфологиялық тұлғалар мен синонимдер. Мысалы: тіл орта- 
қтығы туыстырған, мекен бірлігі тоғыстырған, тіршілік  
жайы табыстырған бұл ат төбеліндей... жұрт (ІІ, 115). Төңке- 
ріле дөңгеленген дүниеден талай пенде басы кетіп көшті, 
талай пенде жасы жетіп көшті. Мұндай құрылымдарды 
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қайталама десек те, параллель түзілімдер десек те болар. Сірә, 
соңғы танымымыз дұрысырақ, бірақ осы параллельдікті жаса-
уда сөз бен тұлғалардың қайталап отыруы қатысады.

Бірен-саран болса да шығарма беттерінде «абсолютті» 
қайталамалар да бар (онсыз, сірә, бірде-бір жазушы болмайтын 
шығар). ... Орыс ұлының жаңа жеріндегі жаңа ұрпақ отыруға 
тиіс жаңа үйді жабдықтап бітеді (І, 161).

Егер біз шығарманы бастан-аяқ тілдік-стильдік бітімнің 
барлық қырынан талдауды көздеген ғылыми ізденіске ба рып 
отырсақ, оның синтаксистік құрылымы бойынша әлде де біраз 
жалпыға ортақ не авторлық даралық белгілерді тапқан болар 
едік, ал біз бұл жұмыста қазақ тіліндегі тарихи романдар-
да көзге түсетін кейбір стильдік-тілдік белгілерді анықтауды 
көздедік. Сондықтан жазушының жалпы шығармашылық 
мәнерін емес, тарихи роман ұсынудағы стильдік сұраныстар 
үдесінен қалайша шыққандығын ғана көрсеттік.

Бір-екі ауыз сөз – тіл маманы ретінде өзіміз байқаған 
жаңсақтықтар жайында. Арыстанның ұрғашысына жал бітіріп 
қателескен Лермонтовтан бастап, тегі, жазушылардың қай-
қайсысынан да жеке сөздердің мағынасынан жаңылысқан 
сәттерін ұшыратады екенбіз. Мұхтар Мағауин де, Әбіш 
Кекілбаев та алдияр сөзін дұрыс түсінбей, оны Алла жарға 
ауыстырыпты. Бұған себепкер – бірқатар ғалымдардың, 
соның ішінде ұлы Шоқан Уәлихановтың, ірі тіл маманы акад. 
Ісмет Кеңесбаевтың алдияр деген сөздің төркінін тануда 
қателескендері24 болса керек. 

Олар бұл сөзді арабтың Алла, парсының жар сөздерінің 
қосылуынан жасалған деп табады да мағынасы «Алла жар 
болсын» деп түсіндіреді. Ал атақты түрколог акад. К.К. Юда-
хин алдаяр сөзі – хандардың, монархтардың, билеушілердің 
құрметті титулы, орыс тіліндегі «ваше величество» деген-
ге сай келетін тарихи көне сөз деп түсіндіріп, түптөркінін 
бұл ға лым да араб пен парсының екі түбірінің тіркесінен 
шығарады25. Ал біз бұл терминнің этимологиясын арнайы 
іздестіріп, оны монғол тіліндегі алдар сөзімен төркіндес деп 

24 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. - Т. 1. - С. 226; Кеңесбаев І. Қазақ тілінің қысқаша 
этимологиялық сөздігі. - Алматы, 1966. - 33-бет.

25 Киргизско-русский словарь. - М., 1965. - 49-бет.
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таптық. Алдар – монғолша «даңқ, атақ, мәртебе, дәреже», 
монғол тілдерінің бір бұтағы – қалмақ тілінде бұл сөз «ұлы» 
дегенді білдіреді. Алдияр бұрын қазақ тілінде жеке тұрып та, 
алдияр хан, алдияр тақсыр, алдияр сұлтан сияқты тіркестер 
түрінде де қолданылған. Бәрінде де «мәртебесі биік» одан 
«мәртебелі», одан «ұлы» деген мағыналарға ие болған. Біздің 
топшылауымызға, бұл сөз монғол қол астына қараған түркі 
тайпалары тілінде XIII ғасырлардағы монғол шапқыншылығы 
кезінен бастап қолданылған болар. Егер бұл о бастан түркі-
монғолға ортақ сөз болған болса (ондай ортақ сөздер жүздеп, 
тіпті мыңдап бар екенін білеміз), алдияр деп әміршіге, хан-
дарына құлдық ұру қазақты құраған тайпалар тәжірибесінде 
Шыңғыс хан жорықтарынан бұрын да қолданылуы мүмкін. 
Хандары тек Шыңғыс әулетінен болып келген қазақ қауымында 
сол хандармен оның билеуші ұрпақтарына (сұлтандарға) алди-
яр деп карата айту орын алған болу керек26. Өзбек, түрікмен, 
татар т.б. сияқты өзге халықтар тілдерінің сөздіктерінен алди-
яр (алдаяр) тұлғасын кездестірмедік (олардың фольклорлық 
ескерткіштерінде кездесе қалса, ауыс-түйістің нәтижесі 
болуы да мүмкін). Демек, алдияр – К.К.Юдахин дұрыс 
көрсеткендей, орыс тілінде «ваше величество»-ның түркі-
монғолша эквиваленті. Ал біз романдарының тілін талдаған 
екі жазушының екеуі де осы мағынада және ал дияр тұлғасында 
бұл сөзді мүлде қолданбайды, Алла жар деген тіркесті 
ассаламағалейкум дегендей етіп, жеке өзін ғана диалогте 
келтіреді (I, 49, 139, 178-беттерді қараңыз), не кейде Алла жар 
айтты деген тіркесте келтіреді. Мағынасын, әрине, сөздердің 
өздері айтып тұрғандай Алла жар болсын! дегенге сайдырады. 
Әңгіме үстінде Алла жар бол сын! деген амандық-тілек-бата ай-
тыла береді және ол тек хан-сұлтандарға ғана қарата емес, кез 
келген адамға қарата айтылады, ал алдияр сөзі тек хандар мен 
билеуші сұлтандарға ғана қаратылады. XIX ғасырдағы қарадан 
шыққан аға сұлтандарға, болыстарға, тіпті орыс әкімдеріне ал-
дияр деп айтпаса керек («қазаншының еркі бар, қайдан құлақ 
шығарса» деп, сөзді оңды-солды жұмсайтын бірен-саран жа-
зушы бұл сөзді оларға да қарата айттыра салуы мүмкін, не 
стильдік мақсатта айтқызуы мүмкін).

26 Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. - Алматы, 1980. - 32-33-беттер.
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Әрине, әрбір кейіпкерді өз аты мен затына лайық сөйлеткен 
екі жазушының да нақ хандар мен сұлтандарды әңгіме еткен 
тарихи романдарда бірде-бір рет «алдияр хан, алдияр Тәуекел 
хан», «алдияр сұлтан» деген қазақ құлағына кәнігі, хан сөзі 
жүрген жерде кездесе кетуін күтіп отыратын тұрақты этикалық 
сөзді қолданбағандары өкінішті-ақ.

Көне сөздер – көз бояушы сияқты сиқыры бар дүниелер. 
Олар қарапайым оқырман түгіл, «сөз жиған» жазушыны да ша-
тастырып жібере салады. Мысалы, М.Мағауин кішілік сөзіне 
келгенде, осылайша «көзі байланып» қал ған. Бұл – көне түркі 
сөзі, кіс - кісі - кіші сөзінің бір мағынасы – «адам, кісі» бол-
са, екінші мағынасы – «жұбай, біреудің әйелі», кісі (кіші алу 
– «үйлену» дегеңдерді білдірген27. Қазақ тілінде бұл – «кіші- 
лікке бару, алу» деген тұлғада жалпы «әйел етіп алу» деген 
ұғымда қалыптаскан, көнеден қалып қойған «сарқыт». Бұл 
сөзді Мұхтар Әуезов дұрыс жақсы қолданған: мұсылманша 
сауатты Бердіқожа өзінің қызы – Нұрғанымды Құнанбай 
әйелдікке сұрағанда, «Құнанбайдай кәріге қызымды 
кішілікке бермеймін», – дейді ғой. Тоқал сөзін айтқанда, «кіші 
әйел, әйелдердің кішісі» деген ассоциация пайда болады, 
сондықтан, сірә, кішілікке алу, кішілікке бару, беру дегендерді 
«тоқал болып бару, тоқалдыққа беру» деп түсінушілік пайда 
болса керек. Көне сөздерге, әсіресе тарихи дүниелерде, тек 
көркем әдебиет емес, тарихқа арналған ғылыми, ғылыми-
көпшілік еңбектерде де мейлінше мұқият қарап, орнымен 
жұмсағанымыз абзал.

М.Мағауин бұл тарихи романда көптеген көне (тіпті әріде- 
гісі де, беріректегісі де) қару-жарақ, сауыт-сайман, киім-кешек 
атаулары мен әскери құрылым мен ұрыс-соғысқа қатысты ата-
уларды жақсы келтірген. Мысалы, құяқ, тегілей, ала балта, 
джид, ұлуғ ау, қаңлы арба, тізелік, бұтырлық, қоллық, сыпағ 
(сипақ), сыпақсалар, сандал (тақ), ақрұқ, ертауыл, тұтқауыл, 
бақауыл, шыңдауыл, бұлғақ, лек, анда, аламан, күймелер 
күрені, әрәйна (автор мұны «әрі қарай» деген мағынада алып-
ты) сияқты сөздер – бүгінгі қолданысымызда жоққа тән, 

27 Древнетюркский словарь. - Л., 1969. - С. 310.
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көбінесе батырлар жырлары мен та рихи шығармаларда кез- 
дестіретін көнерген элементтер. Жоғарыда біз көрсеткен бір-
екі жаңсақтық осындай қыруар дұрыстықтың көлеңкесінде 
қалып, байқала бермейтіні түсінікті.

Жоғарыда айттық, жазушы кейіпкерлер сөзін беруге мей- 
лінше мұқият қараған, әркімді әлеуметтік орнына (Дәрежесіне), 
жасына, ұлтына, тәрбиесіне т.т. қарай өзіне лайық «кешегі 
тілде» сөйлетеді. Дегенмен ара-тұра олардың бүгінгіше сөйлеп 
кететіні бар.

Мысалы: ... әрқайсың сұлтанның саулығы үшін тоғыз 
аяқтан қымыз ішесіңдер (Ай-Шешектің сөзі – І, 56). Келісім 
шарт жасайық (Құл-Мұхамед сөзі – II,31). Әскери одақ – 
ат үсті шешілетін мәселе емес... Иранның арыстаны шарт 
жасасуға өкілет берген жоқ (ІІ,31) (Иранның елшісі – Ғади 
бектің сөзі – ІІ,31). Қызылбас елшілерімен де келіссөзге оты-
ру қиын емес (Ораз-Мұхамедтің сөзі – ІІ, 22). Әрине, ол кез-
де (XVI ғасырда) ресми сөйлеу тілі қандай болды, оны ешбір 
жазушы дәлме-дәл түсіре алмауы сөзсіз: жазылып қалған үлгі 
жоқ, бірақ әйтеуір нақ бүгінгі терминдерді қолданбағаны және 
хақ. Бұл қиғаштықтар да көлге тамған тамшыдай аз ғана.

Біз байқаған үшінші бір сәт – Мәскеудегі «Красная пло-
щадь» дегенді автордың «өрт алаңы» деп алғаны да ойлан-
дырады. Зерттеушілер орысша красный сөзінің бір мағынасы 
«красивый» – «әсем, әдемі, сұлу, дұрыс» деп түсіндіреді 
(красная девица, красная цена т.т.). Біздің Қызыл алаң деп 
жүргеніміз де – дұрыс емес, бұл «қызыл»-дың жаңа қоғам сим-
волына айналған тұста жасалған аударма болғандықтан және 
«красный» сөзінің бүгінгі орыс-қазаққа түсінікті мағынасы 
түсті білдіретін сөз болғандықтан, күні бүгінге дейін аудар-
ма эквивалентінің дұрыс-бұрысы жөнінде ойланып та көрген 
жоқпыз. Тарихи тұрғыдан ойланып, «қызыл» дегеннің бұл 
алаңға келмейтінін сезген жазушы «Өрт алаңы» депті. Мүмкін 
кейбір тарихи деректерде атақты алаңның отқа (демек, өртке) 
қатысы бар де ген пікірлерді де кездестірген болар. Сондықтан 
«Красная площадь» дегенді тарихи тұрғыдан қазақша қалай 
атау керектігін ойлансақ дейміз.
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Сөйтіп, талдауымызды түйіндегенде, жазушы Мұхтар Ма- 
ғауиннің «Аласапыран» романы қазақ көркем әдебиетіндегі 
тарихи шығармалардың ең сәтті үлгілерінің бірі деп санауға 
тек оның көркемдік-шығармашылық сипаты ғана емес, 
тілдік-стильдік белгілері де мүмкіндік береді. Бұл – көркем 
туындыны «тарихи стиль» дегеннің тезіне салып жазудың да 
бірден-бір көрнеу үлгісі. Ал «та рихи стиль тезі» («историче-
ская стилизация») жалғыз ғылыми таным үшін емес, қазақ 
халқының бұдан бірнеше ғасыр бұрынғы, тіпті күні кешегі 
XIX ғасырдағы өмір шындығын дұрыс тануымыз үшін де 
қажет. Дәл бүгіндер қажет. Қанша уақыт халқымыздың ба-
сынан өткен тарихи кезеңдерін жөндеп көрсете алмай, ата-
бабаларымызды қалай жүріп, қалай сөйлегендерін, ұстаған 
салт-дәстүрін, жүзеге асырған жора-жоралғысын тәптіштеп 
айта алмай жеткен бүгінгі күндерімізде сол қалтарыста қал-
ған қыруар дүниені көркем әдебиеттен танып-білуіміздің 
мәні де, әсері де, нәтижесі де орасан зор болмақ. Осындай 
міндетті мойындарына алып, оны ең жоғары сапада, көркем 
әдебиеттің дүниежүзілік талғам-дәрежесіне сай етіп атқарып 
отырған қалам иелеріне бүгінгі қалың оқырман қауым дән 
риза болып отырса, болашақ ұрпақ аттарын алғыспен атай-
тындарына күмән жоқ.
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ЖАНР МЕН ТІЛ ҮЙЛЕСІМІ

Жеке қаламгердің тіл шеберлігі, жетістік-кемістігі, ортақ- 
тық-оқшаулығы жайында сөз қозғағанда, жазушының стилі де-
геннен гөрі, өрнегі, мәнері дегенді жөн көреміз. Тіл өрнегін жеке 
алып талдауға болатын қаламгерлер бүгінгі қазақ әдебиетінде 
баршылық. Аға буын сөз зергерлерін былай қойғанда, әдебиет 
әлеміне соңғы 30-35 жыл ішінде келген жазушыларымыз- 
дың едәуірінің сөз мәнері мен қолтаңбаларын жеке-жеке әр 
қырынан алып әңгіме етуге әбден болады.

Біздің байқауымызша, соңғы кезеңдерде қазақ көркем 
сөзінде шығарма жанры мен тақырыбына, баяндау стиліне 
сай тіл өрнегін іздеу талабы жақсы сезіледі. Осы ойымызды 
дәлелдеу үшін Оралхан Бөкеев пен Сейдахмет Бердіқұлов 
туындыларының тіліне зер салдық. Әңгіме, негізінен, Оралхан 
Бөкеевтің «Жазушы» баспасынан шыққан «Қайдасың, қасқа 
құлыным» (1973), «Мұзтау» (1975), «Ән салады шағылдар» 
(1978) атты кітаптары мен Сейдах мет Бердіқұловтың «Үшінші 
подъезд» (1980) деген кітабының тілі жайында болмақ.

ОРАЛХАН БӨКЕЕВ

«Қайдасың, қасқа құлыным».
«Мұзтау». «Ән салады шағылдар»

Оралханның алғашқы аталған кітабына енген повестері 
бүгінгі жастардың жан дүниесі (іс-әрекеттерінен гөрі) туралы 
екендігі мәлім. Мұндағы «Қайдасың, қасқа құлыным», «Елең-
алаң», «Өліара» повестерінің үшеуіне тән ортақ үн бар: ол – 
бас кейіпкерлердің ой-толғаныс адамдары екендігі, «жақсылық 
атаулыға жаны құмар жастар» екендігі. «Қасқа құлынның» бас 
кейіпкері әзірге әкесіне еріп, бұғының мүйізін кескенін көруге 
бара жатқанынан басқа «іс-әрекеті» байқалмайтын Орал – «Мен 
ақынмын! Ақылшым – туған жер, ұстазым – тәкаппар да қатал 
Алтай!» – деп өзі жар салғандай, болашақ жазушы, ой мен сөздің 
зергері. Ол – әзірге қасқа құлынын – арманын іздеуші романтик 
жас қана. «Өліараның» бас кейіпкері – Қойшы да табиғатында 
және болашағында суретші. «Елең-аландағы» «тұқымдарына 
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оқуды жазбағандар» санатына қосылатын (педагогтік дарын 
мен тактіден жұрдай мектеп директорының мінездемесі бой-
ынша) Зарлық бала – нағыз интеллектуал. Повесть соңында 
«оқу-соқуға орналасып қалу» мақсатымен туған ауылынан ат-
танып бара жатқан бұл кейіпкер де – келешегінде не жазушы, 
не ға лым – әйтеуір ақыл-ойдың адамы. «Мұзтаудағы» Ақтан 
да – «тым-тым сезімтал» жас. Қысқасы, бұл шығармалардағы 
негізгі тақырып – бүгінгі ауыл жастарының ой толғанысы, ар-
мандары, бұларда суреттелетін уақиғалар – сол толғаныстарды 
тудыратын себепші факторлар ғана және оны айқындай түсетін 
фон ғана. Демек, жазушы бұлардың стилін, тілін осы идеясына 
дәл түсетіндей етіп таңдауға тиіс.

«Қайдасың, қасқа құлыным» бас кейіпкердің атынан, І 
жақпен баяндалады. Шығарманың бүкіл өн бойындағы тілдік 
өрнек осыған орай құрылады: кейіпкердің ойтолғауы табиғат 
суретімен астарласып, араласып жатады, өйткені табиғатты 
сезінбесе, ол адам романтик бо лар ма! Және ой қуалаған 
адамның түйсігінде табиғат тек танылып қоймайды, ол «тіріліп» 
кетеді. Жалпы, Оралханның көптеген туындыларында табиғат, 
Алтай табиғаты негізгі фон, кейде тіпті кейіпкерлермен жары-
са жүретін образ иесі екенін аңғару қиын емес. Жа зушы Бөкеев 
– туған өлкесі – әсем Алтайдың, асқақ Алтайдың жыршысы! 
Оның шығармалары Алтай өлкесінің гимні іспеттес.

Табиғатқа жан бітіре, оған адамның қимыл-әрекетін, қасиет-
қадірін тели суреттеу – Оралхан тілінің өзіне тән бір белгісі.

Болашақ жазушы, әзірге «уыз езу бошалаң» бас кейіпкердің 
көзімен қарағанда, «тау іші... күннің алғашқы сәулесінен-ақ 
көзі жаудырап, бу боп бусанып жатады» (6)28, таң сәріде жо-
лаушылап шыққан әке мен бала «Нұр толқынды таң теңізін 
кешіп, таңғажайып ертектегідей, ертеңгі шақтың кәусар ау-
асына оранады, сол ауамен оразаларын ашады» (7), таудың 
тастары етекке қарай жай домаламайды, «елпектей қашады» 
(17), «көбік түкірген көл аса сабырға толы» (17) болып келеді, 
«қараңғылық... шошына тығылады» (53) т.т.

Жалғыз «Қайдасың, қасқа құлынымда» емес, О.Бөкеевтің 
өзге шығармаларында да табиғат тірі жан иесі болып сурет- 

28 Осы жерде және әрі қарай тырнақшаға алынып берілген сөздер – жазушының 
қолданыстары, ал жақша ішіндегі цифр – осы мысалдар кездесетін кітап беттері. Кейде 
орын алмас үшін кітап беттері көрсетілмеуі де мүмкін екенін ескертеміз.
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теледі: «адырлар... ойға батып, бүк түсіп жатыр» («Елең-алаң», 
69), Тасшоқы отты шапақтың астында қалды» («Өліара», 
145). Табиғаттың сын-сипаты, тұс-тұрпаты да, адамдарға тән 
қасиеттермен беріледі: жат бауыр күз, аждаһа қыс, жетім 
тамшы, салдақы жел («Қайдасың...», 159), тәкаппар тас, 
ойшыл орман (10), тоқ күлкі бұлақ (162) т.т. Мұндай «орын-
сыз» орында тұрған эпитеттердің жаттығы сезілмейді, 
керісінше, олар жалпы жазушы өрнегімен үндес келіп, оның 
қолтаңбасының бір қырын таныта түседі. Демек, Оралхан 
ұсынған табиғат – адам тіршілігінің ажырамас компоненті, 
адам – рухани дүниесінің фоны, көңіл күйінің аккомпономенті.

Әрине, табиғатты суреттеу, оны шығармада шертілер қос 
ішектің бірі етіп алу – көптеген жазушыларда бар тәсіл, бірақ 
әңгіме сол табиғат суретін шығарма тексіне қай жолмен, қай 
әдіспен жымдастыруда: бір қаламгер оны әсем, қою бояулар-
мен қылқалам шеберінің полотноға салған картинасындай етіп 
береді, екіншісі аз сөзбен штрих түрінде келтіреді, үшіншісі, 
Оралханша, табиғатқа «жан береді»: табиғат – адам, адам 
– табиғат бір-бірінің қимыл-әрекетін, сын-сапасын, белгі-
қасиетін иемденіп жатады.

О.Бөкеевтің көптеген повестері – лиризмге толы туындылар. 
Мен әсіресе «Қайдасың, қасқа құлынымды» уыз жастықтың 
арманы, ізгілікке іңкәрлығы жайындағы поэ ма дер ем. «Елең-
алаң» да – ересектікке қадам қойған мазасыз шақ жайлы лири-
ка. Сондықтан автор табиғаттың поэтикалық образын жасаса, 
ол сол шығармалардың жан ры мен тілінің сәйкестігі, қабысуы 
болып тұр. Демек, бұл – жазушы тіл өрнегінің бір қыры.

Келесі қырын бейнелеуіш (образдылық жасайтын) тәсіл- 
дерінен іздеуге болады. Көркем шығарма өзінің образдылығы- 
мен ерекшеленеді. Теңеу, метафора, эпитет, метонимия, синек-
доха, әсірелеу, параллелизм т.б. сияқты поэтикалық құралдар 
(тәсілдер) – тек өлең сөзге – поэзияға ғана емес, прозаға да тән 
екенін, оның ішінде лирикалық үнде келетін повесть, әңгіме, 
новеллаларда молынан қолданылатын суреткерлік амал екенін 
білеміз.

Образдылық көбінесе сөзді өзінің тура мағынасынан кө- 
шіріп, ауыс мәнде жұмсауда жақсы танылады. Бұл – метафора, 
перифраз, аллегория, символ тәрізді амалдармен жүзеге асады. 
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О.Бөкеев осыларды шығарма жанры мен сипатының тактісіне 
билете әсем пайдаланады. Мета фора – затты не құбылысты 
өзіне ұқсас өзге зат немесе құбылысқа балап, солардың атымен 
ауыстырып атау болса, перифраз дегеніміз – бір нәрсені немесе 
құбылысты сол нәрсенің бір белгісін, қасиетін көрсетіп, сурет-
теп атау. Соңғы стильдік тәсіл көбінесе поэзияда қолданылады. 
Перифрастика құбылысын ұлы Абай жақсы дамытып, жүйеге 
айналдырған-ды. Мысалы, ақын қарттықты «сұрғылт тартқан 
бейуақ» деп, жастарды «балы тамған жас қамыс, надандықты 
«қараңғылық пердесі», саналылықты «жүректің көзі» деп ауы-
стырып айтады. Осындай перифрастиканы Оралхан да жақсы 
қолданған. Ол ай сәулесін «уыз мұнар» деп, өмірді «ұлы жіңгір 
бәйге», қар басқан жер бетін «сүт дүние» т.т. деп құбылтып 
атайды.

Шығарма аттарын аллегория, перифраз тәсілдерімен беру 
– көптеген жазушыға тән нәрсе. Бөкеевтің «Қасқа құлыны» – 
жас адамның арманы дегеннің аллегориясы. «Өліара», «Елең-
алаң», «Мынау аппақ дүние», «Қар қызы», «Мұзтау» сияқты 
шығарма аттары да – астарлап берілген, метафоралар мен пе-
рифраздар. Қысқасы, әдейі іздей берсек, мұндай троптардың 
(құбылтып атаулардың) небір үлгілерін көбейте беруге болар 
еді. Оралханның повесть, әңгімелерінде бұлардың тігісі жатық 
түскен, өйткені астар лап атаулардың қолданысы – роман-
тик, сезімтал, арманшыл кейіпкерлер мен оларға үндес автор 
көзімен баяңдалған лиризмге толы шығармаларда орынды да, 
заңды да.

Авторлық даралықты, жазушының өз қолтаңбасын таныта-
тын стильдік амалдардың бірі – кейіпкерлерді сөйлету, ойлату 
тұстары. Бұл саладан қарағанда, О.Бөкеев тілге аса бір ұқыппен 
қарайтын, сәйкестік, орындылық дегендерге интуициясы мен 
білігі күшті қаламгер екені көрінеді. Сөзімізді фактілермен 
дәлелдейік.

Төл сөзді беру тәсілдерін автор ажыратып жұмсайды: ең 
алдымен, ол – төл сөз диалог пе, монолог пе – осыған қарай 
конструкция құрайды. Одан соң төл сөз айтылған сөз бе, 
кейіпкердің ойы ма – бұл да өз құрылымымен, тіпті өз тыныс 
белгілерімен келеді. Үшіншіден, төл сөзді ұйымдастыруда 
(компоненттерін орналастыру тәртібінде) ол сөздің қашан 
айтылғандығы есепке алынады.
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Күнделікті сөйлесуді берген диалогтер ауызекі сөйлеу 
тіліне тән сөздермен, ретіне карай көбінесе қысқа, шағын сөй- 
лемдермен келеді. Мысалы, қыстың көзі қырауда тау ішінде 
трактормен адасып жүрген үш жігіттің диалогі былайша 
беріледі:

... Сол үнсіздікті Нұрдың гүрілдеген жуан даусы бұзды:
– Етекке түсіп, өзектен құлдай тауды шыр айналып, өз 

ізімізді қуалай қыр желкесінен келсек қайтеді?
– Әкіри, ол да ақыл, – деп Жан тұңғыш рет пікір айтты.
– Сай табаны қандай күйде екенін қайдан білеміз? Қардың 

асты толған тас немесе сор батпақ болса...
– Қыста батпақ болушы ма еді, әкіри, – деді Жан қарап 

отырмай.
– Сенің тып-тыныш қалғи бергенің жақсы еді, бекер-ақ 

ояттым, – деді Нұр («Ән салады шағылдар», 20).
Әрі қарай да кейіпкерлердің күнделікті сөйлесулері осындай 

артық сөзсіз, жасанды тілмарсымай келеді. Жазу шы тәсілінде 
диалогті тіпті ситуацияға қарай құру да кездеседі. Мысалы, 
Алтайдың аязды қысында, суық автобуста тоңып отырған екі 
жас жолаушының диалогі мынадай:

... Менің осындай мүшкіл халімді сезді ме, қыз:
– Пима киіп шықпаған екенсіз, – деді.
– Сол құрғырың жоқ қой.
– Не? Ақша ма, пима ма?
– Екеуі де.
– Түрмеден босап шығып па едіңіз? Әзілдеді ме, шыны ма – 

айыра алмадым...
– Ә, түсінікті. Бұдан былай есіңізде болсын, Алтай – Ал-

маты емес, қатал.
– Өзің қайдан келесің ?
– Мен де Алматыдан.
– Оқисың ба?
– Иә.
– Қайда?
– Қыздар институтында.
– Факультет?
– Тіл-әдебиет.
– Қайда барасың?
– «Өркен» ауылына.
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Осылай кете береді. Бұл жерде диалогтің келте-келте 
сөйлемдермен (көбі толымсыз деп аталатын бастауыш, ба-
яндауыш немесе өзге сөйлем мүшелері түсіріліп айтылған 
конструкциялармен) берілуі, біріншіден, тоңып, берекелері 
қашып отырған адамдар үшін нанымды болса, екіншіден, 
әңгімелесушілердің бірі журналист (келте сұрақтар қойып, ин-
тервью алып үйренген) болғандығына байланысты.

Енді кейіпкердің ойын беруге келгенде, жазушы өзгеше әдіс 
ұстанады. Мысалы, «Қар қызы» повесіндегі үш кейіпкердің 
әрқайсысының «сеңдей сіресіп қаттанған қардың» үстінде, 
«ербең етер тіршіліксіз салқын бедірейген шикі таулардың 
ішінде» адасып жүріп, қар астында жа тып, өткен шақтарының 
«ғажап бір дүниесін» көз алдарына елестете ойлаған ойлары 
ешбір нүкте қойылмастан, кітаптың үш-төрт бетінде тұтас 
берілген («Ән салады шағылдар», Нұржанның ойы 36-39-бет-
терде, Нұрдың ойы – 40-42-беттерде, Жандікі 43-48-беттерде). 
Сырт қарағанда, текст – бір ғана сөйлем тәрізді. Шындығында 
да, әрқайсысы үш-төрт бетке созылған әр жігіттің ойы – 
синтаксистік тұтастық деп аталатын конструкциялардан 
тұратын текст. Синтаксистік тұтастық (немесе оны период деп 
те атап жүр) бірнеше сөйлемнен құралады. Бұл сөйлемдер өлең 
шумақтарындағы компоненттердің өзара қиюласқанындай, бір-
бірімен жымдасып, топтасып келеді. Мыса лы, Нұржанның ой-
ынан: алғашқы үш құрылым (сөйлем) ма, ме, па, пе, ба, бе шы-
лауларымен келген сұраулы сөйлемдер (орын алмас үшін көп 
нүкте қойылған жерлерде мысалдарды қысқартып келтірдік): 
... күннің еңкейгенін... сонымен бірге бүгінгімен бақилыққа 
қоштасқанымды... оңаша күйімді сағынатынымды байқадым 
ба сонда, ой дегенің – сол аспан, сол көкжиек сияқты түпсіз 
де, шетсіз емес пе, ендеше... бір рет қарағаным ғанибет емес 
пе...

Демек, бұлар – бір топ. Келесі сөйлемдер өткен шақ есім- 
ше тұлғаларының біркелкілігімен жымдасқан: әмбе мынау 
көктем... жүрегіңнің нәзік қылын шерткен, ... қыр гүлі, ... жас 
қайың... таудың ерке бұлағы... шаршаған жанымды жаңғырт- 
қан. Одан кейінгі топ-шумақ білмейді, тербейді, қытықтай- 
ды деген шақтық тұлғалары біркелкі етістіктер арқылы топта-
сып тұр. Енді бірсыпыра сөйлемдерді басында келген ал сөзі 
біріктіреді:
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Ал енді ғана мүсіндене бастаған тіп-тік балтыр миуа ор-
мандарда сирек кездесетін қос қайыңның сүмбіл бітіміндей, ал 
тал шыбықтай бұралған талдырмаш бел үп етіп самал тұрса 
майысатындай, ал батар күннің батсайы бояуын жағынған 
тоғжан бет, жібек мойын, баян төс пен қаракөз – менің 
де, сенің де тек түсіңде ғана көріп, жырлардан оқитын... 
теңдессіз сұлулық...

Қысқасы, бұл ой-монолог поэзия құрылымына жақын- 
дастырыла жасалған. Әрине, мұнда өлең сөздегідей ұйқас 
пен ырғақ өлшемі жоқ, бірақ конструкция бөлшектері тұтас 
өлеңдегідей жеке шумақтарға – периодтарға бөлініп, сол пери-
одтардан тұтас бір ой-текст жасалып тұр.

Сөз жоқ, мұндай 3-4 беттік «бір сөйлем» (нүктесі жоқ 
тұтас текст) арқылы ұсынылған тол сөздер көп емес. Бірақ 
әйтеуір бар амал. Тек төл сөздерде ғана емес, авторлық баян-
дау текстерінде де жеке сөздер мен тіркестерді қайталап отыру, 
яғни қайталама тәсілі – Оралхан сүйіп қолданған тәсілдердің 
бірі. Мысалы, мына сөйлемге назар аударалық:

Түн баласында Бұқтырманың сарыны әлдеқайда қатты 
естіледі. Әлгіндегі ат дүбірі сап болды да, маңайды тағы да жым-
жырт, жұмсақ момақан тыныштық басты. Тек Бұқтырманың  
сарыны... тек сол ғана жалғыз сәт байырқаламай, асығыс 
ағыспен аласұрып, жөңкіле қашып барады. Тек сол ғана... 
Бұқтырма ғана мәңгі өлмейтіндей, мәңгі суалмайтындай, 
езуі көпіршіп, менмен мінезбен долдана ағады... Тек сол... 
Бұқтырма ғана түнгі Алтай арудың күміс теңгелі шолпысын-
дай сыңғырлап еркелей бұлаңдайды («Ән салады шағылдар», 
101). Мұнда тек Бұқтырманың сарыны, тек сол ғана деген 
тіркестердің сөйлем сайын қайталануы арқылы автор экс-
прессия жасап тұр: осы қайталамалар тыныштықты бұзып 
тұрған, яғни өзінің барлығын, мәңгілігін көрсетіп жатқан 
Бұқтырманың «рөлін» арттыра түседі, тыныштық (алақандай 
ауылдағы Нұрлан баланың тіршілігі) пен беймазалық (ма-
хаббатын, өмірін ойлап аласұрған жігіт арманы – болашағы) 
беттесіп, полярлық қарама-қарсылық арқылы образ жасалған.

Екінші мысал: Ақсақалдарды тыңдай бергің келеді, бірақ 
олар осы күні аз сөйлеп, тақыстанып алған, кәрі қойдай 
тартыншақ. Осы күнгі шалдар бір түрлі қызық, әрі барған 
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сайын жұмбақтанып, барған сайын қызымырланып барады, 
барған сайын азайып барады. Олар барған са йын... («Қайдасың, 
қасқа құлыным», 120). Бұл жерде де барған сайын деген 
үстеудің қайталануы айтылған ойдың экспрессиялық бояуын 
қалыңдатып тұр.

Сөйтіп, стильдік жүк артып бір элементті қайталап оты-
ру – О.Бөкеев тіл өрнегінің бір көрінеу белгісі деуге бо лады, 
өйткені бұл тәсіл бір-екі жерде емес, барлық туындылары 
тілінен табылады. Айталық, «Қасқа құлынның» кейіпкерлері – 
әкесі, баласы, сол әкенің және бір «заңсыз» баласы – үшеуінің 
бір төсекте бас қосып жатқанын суреттегенде, автор біз 
есімдігін қатар тұрған 5-6 сөйлемнің басында келтіріп (және 
әр сөйлемді абзацтан бастап) қайталайды (47). Сол арқылы қос 
ұлын құшағына басқан әке сырын, бауырын аңсап, табысуға 
таянған жас жігіттер халін, яғни «біз үшеуміз, біз бір бүтінбіз» 
деген кейіпкерлер ойын баса айтып, оған логикалық екпін 
түсірген, «Науа» атты эссесінде жазушы 8 абзацты Өскелеңнің 
үстіне шыққанда деген бағыныңқы сөйлемнен бастайды. Науа 
деген жалғыз сөз де – қатар тұрған үш абзацтың анафорасы 
(«Мұзтау», 158 және 164-беттер).

Өлең сөздегі анафора, эпифора, рефрен тәрізді қайталама- 
лар тек жеке сөздер мен сөз тіркестерінің аясында ғана емес, 
сөйлем компоненттері саласында да орын алады. Мысалы: 
Ақсақалдар айтады: «Биыл астықтың шығымы жақсы... та- 
биғат жарықтыққа өкпеміз кәне». Ақсақалдар айтады: «Өліара 
ашық қой әзірше, қазан айы биыл тыныш өтер». Тағы да 
ақсақалдар айтады:«Құдайдың құдіреті...» («Қайдасың... 120). 
Мұнда ақсақалдардың сөзін бір-ақ жерде біріктіріп беруге бо-
лар еді, олай етпей, «ақсақалдар айтады» деген сөйлемді үш-
төрт рет анафора (өлең жолдарының басында қайталап келетін 
элементтер) сияқты етіп ұсыну арқылы автор ақсақалдардың 
сөзінің әрбіреуін даралап көрсетуді көздеп тұр. Прозадағы реф-
рендер, сөз жоқ, поэзиядағыдан өзгешелеу түседі. Өлеңде реф-
рен тармақтар мен шумақтардың әрқайсысында қайталанып 
келетін сөздер болса, прозада авторлық баяндаудың біртектес 
үзіктерінің соңында не басында қайталанып келетін тұтас 
сөйлем не шағын текст болуы мүмкін. Мы салы, «Қар қызы» 
повесінде Айнала аппақ қар, сеңдей сірескен, қасаттана 
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қатқан суық дүние және әлдеқайдан, ақ таулардың арасы-
нан қыздың сыңсып салған мұңлы әні естілгендей деген екі 
сөйлем оқиға өрісіне орай сәл құбылып, бірнеше рет қайталап 
беріледі. Бұлар – әр кейіпкердің ойын, хал-ахуалын білдіретін 
бөліктердің ара жігін ажыратумен қатар, үшеуінің басына 
түскен жағдайдың, ой-толғаныстың ортақтығын танытатын 
әрі «су айырық», әрі «түйісер төбе», сайын келгенде, стильдік 
құрал.

Сірә, О. Бөкеев прозасы тіліндегі поэзия элементтері деген-
де осындай тұстарды атау керек болар.

Төл сөзді конструкцияларды құрастырудың үшінші түрі 
айтылған сөздің (ойдың) мезгіліне байланысты болып келеді. 
Ертеректе айтылған (көбінесе еске алу үстінде) немесе жол-
жөнекей келтірілген диалогтер мен монологтерді беруде жазу-
шы әуелі пәленше айтты (айтқан, айтатын, ойлайтын) де-
ген авторлық ремарканы беріп алады да, төл сөзді содан кейін 
келтіреді, төл сөзден кейін автор сөзі болмайды. Ал әдеттегі 
тәртіп бойынша пәленше:..., – деп айтқан (айтатын, айтты) 
түрінде болуы ке рек қой. Мысалы:

Анна апасы Нұрланның кіндігін кесіпті. Кейде анасы ай-
тып отыратын: «Дүңк еткізіп турасын айтатын орыс мінезді 
болып барады ұлым. Аннаға кіндігін бекер кестірген екенмін» 
(«Ән салады...», 82). Бұл конструкцияның әдеттегі құрылысы 
былай болар еді: Кейде анасы «...», – деп айтып отыратын. 
Екінші бір мысал. «Мынау аппақ дүние» повесінің бір жерінде 
өткенде (бұрынырақ) болған бір диалогті жазушы былайша 
келтіреді:

Шешесі айтқан: – Осы неміс қызының сиқыры бар-ау 
деймін. Бір сағаттай сөйлесіп еді, Әкім сергіп қалды.

Ал әкесі айтқан әттең, ұлымыздың жасы кіші, әйтпесе келін 
қылып түсіретін әйбәт қыз.

Шешесі айтқан: Қой әрі...
Әкесі күліп айтқан: – Әншейін қалжыңдаймын, әйтпесе 

біздің Нұрлан – әлі бала ғой.
Шешесі айтқан: – Дегенмен... («Ән салады...», 135).
Әдетте бұл диалог шешесі: «...»,– деген болатын; әкесі 

күліп: «...», – деді түріңде құрылар еді.
«Мұзтау» повесіндегі Ақтанның біресе «кісікиік» (адам-

дар ортасынан қашқақтап жүрер тағы мінез «аңшы»), біресе 
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«кісімәшін» (есі барда) елін табар көптің бірі – Ақтан) болып 
өзімен-өзі айтысқан ойлары:

Ақтан:«...»
Аңшы: «...» түрінде құрылып берілген. Мұнда да ремар ка 

тым келте: деп дәнекері мен айтты, ойлады тәрізді етістіктер 
жоқ.

Қысқасы, деп дәнекеріне көп иек артпау – жазушы қолының 
бір таңбасы тәрізді. Әсіресе ол бұған айтылмаған төл сөзді 
(адам ойын) беруде жиірек барады.

Диалог, монологтерді құруға келгенде, қаламгер шеберлігі 
мен қолтаңбасына қатысты және бір ерекшелігін атауға бола-
ды. Кейіпкерлерді әрқилы сөйлете білу – көркем әдебиеттің 
бір шарты, көркемдікті құрайтын шарты. Кейіпкер сөзі – об-
разды ашатын, шығарманы шындыққа жанастыратын құрал. 
Осыны О.Бөкеев өте жақсы сезінеді. Ол кейіпкерлерін «өз 
тілдерінде» сөйлетеді (не месе ойлантады). Бұған жазушының 
«Қасқа құлында» төрт кейіпкердің монолог-ойын төрт түрлі 
етіп ұсынғаны әдемі мысал бола алады. Қаршыға атты жас 
жігіттің, «көненің көзі», тіпті көненің өзі – Сарқынды шалдың, 
«бір ұлы – ойда, бір ұлы – қырда» Бөкеш әкенің қасқа құлынын 
жоқтаушы бас кейіпкердің монологтеріне зер салып көрелік.

Қаршығаның ойы (бір беттен астам текст) біздің 
заманымыздағы жас адамның әдеттегі тілімен, келте-келте 
сөйлемдермен беріледі (52-53), ұзақ ойын « Соғыстан кейінгі 
жылдар қандай ауыр еді» деп бастаған Бөкеш әке де өз заман-
дастарынша қарапайым сөздермен ойлайды, онда жасанды 
тілмарсу жоқ, мақалдатып-мәтелдетпейді де. Бас кейіпкердің 
ой-монологі оның көрген түсі ретінде беріледі. Түс болған 
соң, мұнда аллегория бар. Бұл түс-монологте аппақ сөзі об-
раз жасайды: аппақ селеулі дала, аппақ қозы, аппақ сақалды 
шал, аппақ домбыра, аппақ бие – қысқасы, жас жігіттің түсінде 
көрген дүниесінің бәрі аппақ, бұл – арманның, ізгіліктің сим-
волы. Төртінші кейіпкер – Сарқындының ойы мүлде өзгеше 
материалмен берілген. Екі бетке жетер-жетпес бұл ой-текст 
– тұнып тұрған фразеоло гизмдер, мақал-мәтелдер мен көне 
образдар: қырық жылғы қырғында... қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған ырысын... шын жыласа соқыр көзден жас 
шығар болар... қаралы күй тартып зарласам... ақ бөкендей 
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жосылған, жер қайыстырған жылқы... қойдай өріп, жылқыдай 
жусайтын момақан елін... сөйткен адамдар қағанаты қарық, 
ханға сәлем бермек емес... «құлыны өлген құлыққа тай телісе 
– зорлық-ты, ботасы өлген інгенге нар телісе – зорлық-ты, 
ақсұңқар қонар тұғырға қарға қонса – зорлық-ты» деген емес 
пе бұрынғылар... таңбасыз жатқан тайымды... көзім – көр, 
көңілім – жер... қақпанға түскен арландай... басымдағы ба-
зарым... қалыңға соққан қырандай... жетесіз ұрпақты жел-
кеме мінгізіп, санаменен сарғайып, қайғы жұтып қартайып 
жатқаным... алты сан алаш... өлі арыстаннан тірі тышқан 
артық,... жарыған. жалаң аяқтар... құйрығын теріске салар 
жат... ақ балтамен қара тасты қақ жарған сұрапыл күш... 
Құдай жолы... т.т.

Мұнда Шыңғыс хан тұқымы, Қытайға қашқан, Сібірден 
қашқан, «заманы озып, дәурені тозған» Сарқынды шал осы-
лайша зар илейді, өкінеді, қайтпаған кегін жоқтайды. Оның 
теңеулері де өткен заман суретінен, кекке шабар кездегі қару-
жарағы да «исфахан қылыш, кіреуке, көз сауыт, қозы жаурын 
оқ» болып келеді. Сарқындының өзі – «қақпанға түскен арлан», 
жиені Қаршығалар – «жетесіз ұрпақ, жары ған жалаң аяқтар, 
жетілген жетімдер».

Дәл осы мазмұндас ойды Қаршыға да ойлайды, нағашы 
атасының осынау ішқұстасы барын ол да тап басады, бірақ 
мұның ойын берген тұста автор жоғарыдағыдай образдардың 
бірде-бірін ұсынбайды.

Қысқасы, көркем сөз теориясын жақсы білетін жазушы 
сол білімді іске асырды ма әлде суреткерлік интуициясының 
күштілігінен бе – әйтеуір, бұл тұста үлкен шеберлік байқатқан. 
Жалпы Оралхан – автор-кейіпкер болып сөйлеуге келгенде 
ізденетін және таба алатын жазушы.

Қаламгер өрнегін салып тұрған тағы бір амал-әрекетке 
тоқталсақ. Ол – жазушы тілінің сөз байлығы жайында.

Соңғы 20-30 жылда көркем әдебиет дүниесінде қалам тар-
тып келе жатқандардың бірқатарында, соның ішінде біз тілін 
әңгіме етіп отырған Оралхан Бөкеевте де, қазақ тілінің сөз 
мұрасын сарқа пайдалану тенденциясы айқын сезіледі. Осы 
ниетпен сирек сөздерді, мағынасы күңгірт тартып, ұмыт бола 
бастаған көне сөздерді, қолданылар аймағы тар жергілікті 
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сөздерді және жазушы өзі ұсынар жасанды сөздерді еркін және 
молынан кәдеге асырып жатқан әрекет-бағыт байқалады.

Әрине, сирек, көне, жаңа, жергілікті болған соң, мұндай 
сөздердің көпшілігі қалың жұртшылыққа бірдей түсінікті бол-
май, көбінесе бейтаныс, тіпті әдеби тілге жат болып көрінетіні 
сөзсіз. Осындай көпшілік оқырманға бейтаныс немесе шала 
таныс сөздер қатарынан табылатын бір алуан элементтер 
О.Бөкеев тілінде де бар. Олар: ар-үр секіру, озандаған дауыс, 
озандау, лақса, селбесу, аңқос, қоймірет, ұлы жіңгір, айқұлақ 
ерке, айқұлақтана шабу, дәреттену, пәрек, аталақтау, жөш, 
аңсырау, бақида, қалаба, ләуқи, қапшағай қимылдау сияқтылар. 
Сірә, бұлардың бірқатары: албаты, лақса, қолаба, әспенсу, 
қаңғылестеу, озандау, ләуқи, аталақтау, асай-мұсай, бәкін-
шукін, ар-үр секілділер – қолданылу өрісі шектеулі жергілікті 
сөздер болар, ал қоймірет, ұлы жіңгір, селбесу, айқұлақ ерке, 
перен, жөш, алғұлымдау тәрізділер – сирек кездесетін өте бір 
образды элементтер бо лар (мүмкін, алдыңғы топтағы сөздер- 
дің де бірқатары осы топқа қосылар). Қазақтың халықтық 
тіліндегі барша байлықты орайын тауып орнымен жұмсауға 
деген жазушы талабын қостай отыра, О.Бөкеевтің аңсау 
дегенді аңсырау, еңсегей дегенді аңсағай, арланды деудің ор-
нына арсынды деп қолдануын жөн көру қиын. Бұлар – сөз 
байлығын арттыру емес, санын көбейту болып шығады, ал 
тілдің лексикалық құрамы басы артық вариант, дублеттердің 
есебінен байымайтындығы мәлім.

Жеке-жеке мағыналары немесе мағыналық бояулары бар 
сөздер қай арнамен келіп жатса да, тілді молықтыратын – со-
лар болады. Осы тұрғыдан келгенде, Оралханда және тағы бір 
топ өзге қаламгерлерде де кездесетін, бірақ әдеби қолданыста 
сиректеу жұмсалатын бағамдау («пайымдау, аңғару, түю» 
мағынасында кездескенмен, бұл сөздің сәл семантикалық өңі 
бар, стильдік қажеттікке жарайтын эле мент тәрізді), оңаза 
(«ашқарақтық?»), төрткіл дүние (шартарап дегеннің қазақша 
стильдік эквиваленті), мамырстан заман («жайлы, бақытты, 
қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын» дегенді білдіретін 
экспрессивті неологизм), мөжен-топай (можан-топай 
түрінде де кездеседі, мұнда «тұрпайы» дегеннің стильдік бо-
яуы бар синонимі сияқты), бақида («өмір-бақи» дегеннің 
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қолдан жасалған үстеу түрі тәрізді) деген сөздердің әдеби 
тілге ену «құкығы» күштірек сезіледі, өйткені бұлар белгілі 
мағыналық реңк үстеп, эмоциялық- экспрессиялық бояулары-
мен қолданылады.

Сондай-ақ әдеби нормада бар, бірақ сирек жұмсалатын 
сонырқау, алқау, қамсаулау, қадаушабыр, шата, маңғыстау 
(мал жөнінде айтылғанда), тымсақ, кісікиік сияқты сөздерді 
жазушының орынды жұмсауы – өте құптарлық құбылыс, бұл 
қазақ тілінің сөз байлығын сарқа пайдалану мүддесіне сай 
келіп тұр.

Бұлардан басқа О.Бөкеевтің әлеми аспан, аспани әлем, ата- 
ғи өсу, дүнияуи қастас сиякты сөз тіркестерін жасап, парсының 
-и жұрнағының өрісін кеңейтуге ниет қылған сәттері байқала- 
ды. Көркем дүниелер тілі үшін мұның қаншалықты зәрулігі  
болар екен деген ой туады, өйткені өзге тілдік -и жұрнағының 
қазақ тілінде, әсіресе қазақ сөздеріне жалғанғанда, біздіңше, 
оның негізгі грамматикалық қызмет атқаруынан гөрі, қосарға 
алыну сипаты күштірек: ол қазақша -лық жұрнағының жүгін 
бірен-саран сөзде болса да жеңілдету талабынан туған шара 
деуге болады (әдеби, тарихи, саяси т.б.). Және бұл амалға 
жүгінетін көбінесе публицистикалық стиль екенін де ескере 
жүрсек.

Көркем әдебиет – ауызекі сөйлеу элементтері араласа 
алатын стиль. Әсіресе олар кейіпкерлер тілінде келсе, тіпті 
оңтайлы. Оралхан пошым, толайым, әгәрәкім, шуап (шұбап), 
суап (сауап дегеннің орнына), еме-жем, оқшасу, ұқшасатын 
сияқты ауызекі сөздерді кейіпкерлерінің аузына да салады, өз 
аузына да алады. Алдыңғысы жөн болса, соңғысын құптауға 
болмайды. Әдеби норма бойынша, шұбау, сауап, егер, түгел, 
жеме-жем, ұқсау сөздері тұрғанда ешбір стильдік жүк артпай, 
шуау, суап, әгәрәки, толайым дублеттерін автор тілінде (баян-
дауда) қолдану – нормадан жөнсіз ауытқу болмақ.

Қысқасы, жалпыхалықтық тілдің, ауызекі сөйлеу тілінің, 
ертеректегі қазақ әдеби мұрасының сөз байлығын, бейнелеуіш 
құралдарын жақсы білетін жазушы – О.Бөкеев оларды орай-
ын тауып, көркем әдебиет тіліне қосуды көздеген және мұны 
саналы түрде істеген. Әрине, әдеби дүниенің бір шарты – 
қалың оқушы қауымға түсініктілігі болса, кейде жоғарыдағы 
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әрекеттің осы шартқа қайшы келер тұстары туып қалады. 
Сондықтан осыны сезген шебер қаламгер бейтаныс сөздердің 
мән-мағынасын контекст арқылы немесе өзге бір жолдармен 
білдіріп отыруды қадағалайды. Көп ретте Оралханда бұл шара 
жүзеге асырылған. Мысалы, «Мұзтау» повесіндегі: «Әбден 
қартайып, лақса болған Шағырқасқа... сал бөксе аяңдап келеді 
(15) неме се Өзімді лақса кәрі сезінетінім неліктен (50) деген 
сөйлемдерден бейтаныстау лақса сөзінің мағынасын контекст 
арқылы ажыратуға болады: осы сөйлемдердегі әбден қартайып 
және кәрі сөздері лақса сөзін «ортаға алып», жаттығын 
сездіртпей тұр. Бейтанысты көзтаныспен қосарлап келтіру 
арқылы оның мағынасын ашып беретін тәсіл де, мынадай сөз 
мынадай заттың, не құбылыстың атауы деген түсіндірулер 
де жазушы қаламына тән. Мысалы: Сенің күнің не болды-ей, 
құн-бодаусыз кеттің емес пе? (32). Күдір деген киелі тышқан 
(42). Ал кейде түсініксіздеу сөзді жал пы сөйлем мағынасынан, 
контекстен айыруға әбден бола тын етіп ұсынады. Мысалы: 
жентек-жентек болып ботырып жатқан (48), атып тұрып 
адағайлап, әр тұсқа көз жүгіртіп еді (60), атының басын 
оқыс бұрды да құйын-перен шаба жөнелді (75).

Өз тілдеріне бейтаныс сөздерді молырақ енгізіп жүрген 
өзге қаламгерлермен салыстырғанда, Оралхан бұл әдістерді 
әлдеқайда кеңірек пайдаланады, сондықтан оның тіліндегі 
мән-мағынасы күңгірттеу сөздерді зерделі оқырман, жал пы 
оқушы қауым тіксінбей қабылдайтын тәрізді.

Қорыта келгенде, осы айтылғандармен жеке бір жазу- 
шының өзі қалап қолданған сөз өрнегін, тілдік тұлға-
тәсілдерді пайдалану мәнерін және сол өрнектің шығарманың 
түріне, баяндау стиліне қаншалықты сай түсетінін танытудың 
шағын этюдын жасадық. Әрине, бұл талдау – қаламгер 
қолтаңбасын білдіретін жан-жақты толық зерт теу емес. 
Зерттеу материалдарының сыр-сипатын біртіндеп ашып алу 
үстіндегі азын-аулақ үлгілер ғана. Осындай таным-талдау-
ларды Оралханнан өзге оның бір алуан тұрғыластарының  
(әрине, жазушылардың) тіліне жасауға әбден болады және 
жасалуға тиіс.
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СЕЙДАХМЕТ БЕРДІҚҰЛОВ

«Үшінші подъезд»

Келесі назарымызды Сейдахмет Бердіқұловтың қаламына 
аударалық. Тұжырымымызды сөз басында айтып алатын 
болсақ, Сейдахмет – жазғандарын көпшілік қауым, оның ішінде 
сөз қадірін білетін оқырмандар қызыға, сүйсіне қабылдайтын 
жазушы. Қызықтыратын да, сүйсіндіретін де – оның айтпақ 
ойларының салмақтылығы, тақырыптарының бүгінгі өмірмен, 
өздеріміздің ой-армандарымызбен қабысып жатқандығы, 
конфликтілер нанымдығы, шығарманың композициялық 
құрылымның сәттілігі т.т. ғана емес, тілі де. Тілде көрінер 
өрнектер де. Қысқасы, С.Бердіқұлов – көркем дүние ұсынуда 
өз мәнерлері, өз айшықтары айқынырақ көрінетін, сол көрініс 
арқылы мазмұн мен түрдің (жанр мен тілдің) гармониясы 
жақсы сезілетін жоғары сауатты әдебиетімізді танытатын 
қалам иелерінің бірі, бірегейі.

Сейдахмет Бердіқұловтың тіліне мұндай баға бергізетін 
белгі-сипаттарының ішіндегі екі-үшеуіне ғана тоқталалық. Ең 
алдымен, жазушының шығарма жанрына орай стильдік-тілдік 
құралдарды дұрыс таңдай білуі, екіншіден, ұтымды теңеу-
образдарды ұсынуға шеберлігі.

С. Бердіқұловтың біраз шығармаларының, оның ішінде біз 
сөз еткелі отырған «Үшінші подъезд» кітабының тақырыбы – 
спорт пен спортшылар. Көбіне-көп әңгіме өзегі – бүгінгі спорт 
жайында. Оның да дені – бұрын қазақ қауымы білмеген, 
ойнамаған спорт түрлері туралы. Кейіпкерлері – сол бүгінгі 
спортқа араласқан қазақ жастары мен осы күнгі жұртшылық. 
Бұлардағы спорт тақырыбы автордан бастап, оның 35.001-кө- 
рермен-жанкүйер болып стадионға кел ген нағашысына 
дейінгілердің көзімен, күйініш- сүйінішімен беріледі. Демек, 
осыны қалай, қай тонда, қай стильде бермек керек? «Аспан-
нан шұға жауған күн» сияқты көркем повесть пен очерк-
репортаждарының оқиғаны баяндау стилі, кейіпкерлердің 
мінездемесі (яғни мінездейтін сөз-образдары) бірдей болу ке-
рек пе әлде айырымы болу керек пе? Міне, осы сауалдарға жа-
зушы «дұрыс жауап берген».
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Аталған повесте велоспортты тамашалаймыз. Бас кейіпкері 
– қазақ жігіті. Баяндау автор атынан берілгенмен, мұнда сезіну, 
ойлау, күйіну, сүйіну – баршасы бас кейіпкер призмасынан 
өткізілгені жақсы байқалады. Бұл повесте велоспортқа қатысы 
бар барлық қимыл, іс-әрекет, сын-сапа қазақ образдарымен, 
қазақ түсінігімен, бір сөзбен айтқанда, «қазақы» сөздермен ба-
яндалады: Велосипедшілер құйысқан тістесті («Үшінші подъ-
езд», Алматы, 1980, 87-бет, мысал-фактілер осы кітаптан алын-
ды, сондықтан әрі қарай кітаптың тек беті көрсетіліп отырды). 
Пакистан командасы үзеңгі қағысты, қытай велосипедшілері 
құлақ шайнасты (105). Тәуекел құйысқанын көтере қашты 
(106). Арттағы қалың топ та (велосипедшілер тобы) қамшыны 
басып келеді (106). Жарысқа түскен велосипедшілердің өздері 
велошабандоздар, қасқа азбан, велосипедтің ақперені, желта-
бан, арғымақтар деп бейнеленеді, Футболшыларды да жазу-
шы жасыл алаң көкпаршылары, додаға түскен тұлпарлар деп, 
Португалия командасын шымқай қара арғымақ деп образдап, 
ауыстырып атап отырады. Тілдің осы «қазақылығын» суреткер 
әдейі таңдап алған. Автор бұл жерде қазақтың байырғы спорт 
әлемінің сөздері мен образдарына орынды қызмет атқартқан.

Қазақ қауымы да сан заманнан бері спорт түрлерін білген, 
біліп келген. «Ай астынан айқабақ атып», садақ тартып, «адыр-
насын ала өгіздей мөңіретіп» мергендік таластырған, додаға 
түсіп, көкпар тартысқан, айдарынан жел есіп, ат шабысқа 
қатысқан, балуандар күресіп, күш сынасқан, «қыз қуып» 
бақ сынасқан т.т. осындай спорт түрлерін біліп келген қазақ 
жұртында бұл салаға тән сөздер, фразалар, небір теңеулер мен 
эпитеттер неге болмасын?! Бар болған! Соны жазушы жақсы 
түсініп, жарата білген.

Бүгінгі спорт туралы әңгімені баяғы «спорттық» сөздері- 
мізбен, образдарымызбен беру – бірден-бір ұтымды, әсерлі 
амал болып шыққан. Және бір тамашасы – қазақтың спорт 
сөздері жай баяндау, сипаттау қызметін ғана атқарып қой- 
майды, образ жасайды. «Күшті командалар (футболшылар 
туралы) жеңіліп қалды» деудің орнына «жалы қарағайдай 
болған 6 команда іріктеу жарыстарында омақаса құлап 
қалды» (179) деп беру – әрі образды, әрі әсерлі. Сірә, әңгіме 
спорт командалары жайында болмай, шаруашылықтың бір са-
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ласынан жарысқа түскендер туралы болғанда, дәл осылайша: 
күштілерді жалы қарағайдай деп, жеңіліп қалғанды омақаса 
құлады деп суреттеуге болмас еді. Тіпті бұл «қазақы» образ-
ды спорт жөніндегі ресми материалдарда қолдану сәтті болмас 
еді. Ат құлағында ойнап, спорттың осы түрімен ауылдан ауыз-
данып келген Тұйғын велосипедші үшін де, оның жыршысы 
– автор үшін де, ат бәйгесі мен балуан күресіндей, жамбы ату 
мен көкпар тартудай спорттың «көкелерін» білетін қазақтың 
қалың оқырманы үшін де осы салаға қатысты байырғы сөздер, 
тіпті көне образдар әлдеқайда ұтымды, түсінікті, әсерлі. Олар 
стиль үдесінен шығып, шығарманың мазмұны (тақырыбы) 
мен тілін қиюластырып жіберген. Бұл амалдың туындының 
өн бойына тарағаны сондай, тек спорт пен спортшылар емес, 
өзге дүние, құбылыс, іс-әрекеттер де «қазақы шапан бүркеніп» 
шыға келген. Мысалы: салпы қарын қара жал самолет (13), әуе 
кемесі сар желіп келеді (16), жолаушылар визаның құдіретімең 
шідерлеулі (13) т. б.

Эпитеттер мен қимыл-сын атаулары да көбінесе жылқы 
баласының «меншігіндегі» қазынадан алынған: көсем же-
гер, бос тартар, қос дөңгелекті тұлпарлар (велосипед ту-
ралы) (72), жабы машина (104), атжалман двигатель (104), 
өзімен үзеңгі қағыстыра қоятын қауқары жоқ команда (104), 
велосипедшілер бұйда бойы алда келеді (88), төрт жапон руль-
ге жарбиып, еңіретіп барады (105), Бельгия футболшылары... 
Брюссельде 2:1 есебімен ұтып, Еуропаның жан жуытпас 
көкжалдарының бірінен төрт ұпайдың үшеуін бітеу сойып 
алды (172), Венгрия командасы Уэльсті бой-бойымен сөгіп 
шығатынына ешкімнің шүбәсі жоқ еді ( 175). Сезілер-сезілмес 
юмормен қоса берілген неткен образды баяндаулар!

Осы бір стильдік үн қазіргі электрлі-техникалы заманы- 
мыздың кейбір заттарын да қазақша ататтырып жіберген: 
«Аспаннан шұға жауған күн» повесінде кнопканы (тере-
зе перделерін ашып-жауып тұруға лайықталған) түйме деп, 
қол кептіретін автоматты қобдиша деп, ұшу жолыңда ұшақ 
тоқтап аялдайтын Тегеран қаласын бекет деп, спорт сумкасын 
қоржын деп қазақылап жіберу осы шығарманың тұтас стиль 
тактісіне билеп тұрғандықтан, жасанды болып көрінбейді, 
керісінше, стильдік жалпы фонды қоюлата түседі.
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Мүмкін, осы кітапта тренердің бапкер, пьедесталдың  
тұғыр, судьяның қазы, фиништің көмбе, старттың мәре, матч-
тың дода болып, бірде интернационалдық терминдермен, бір- 
де қазақша варианттармен берілуі стиль мүддесінен ғана 
тумаған болар. Сірә, бұған осы қатардағы бір алуан сөздердің 
баспасөзде де, ауызекі сөйлеу тәжірибесінде де, радио-теледи-
дарда да екі түрлі қолданылып келе жатқаны да себепші болған 
болар. Спорт терминдері түп-түгел қалыптасып бітті деуге 
болмас. Вариант проблемасы – әдеби нормалардың орнығу ба-
рысында қай тілде болса да басынан кешетін құбылысы.

Бірақ қайткенде де спортқа қатысты қазақша сөздердің 
еркін қолданылуы С.Бердіқұловтың өз қолтаңбасын танытады. 
Әрине, бұл айтқанымызға қарап, автор спорт терминдерінің 
бәрін қазақшалай берген екен деген ой тумасқа керек. Әсіресе 
очерктерінде, тіпті көркем шығармасының өзінде спортқа 
қатысты көптеген атаулар, терминдер қалыптасқан тіркестер 
осы күнгі қазақ әдеби тіліндегі дағдылы түрінде келтірілген: ли-
дер, команда, веложарыс, номер (жарысқа түскен спортшының 
номері), спортшы, велосипедші, футболшы, матч, чемпионат, 
ойын тактикасы т.т.

Арнайы ескере кететін жайт, ол – С.Бердіқұловтың функцио- 
налдық стильдердің айырмашылықтарын жақсы аңғаратын- 
дығы. Айталық, очерктері мен жолжазбаларының сөз таңдау,  
баяндау мәнері мен көркем шығармасының тілдік тұлға-
тәсілдері бірдей емес. Сөз жоқ, қаламгердің спорт тақырыбына 
жазған очерктерін жай очерк деуден гөрі, көркем шығарма 
стиліне жуық тұрған дүниелер дер едік. Сөйтсе де бұларда 
термин таңдауда, баяндау мәнерінде әлдеқайда дәлдік, 
бірыңғайлық байқалады.

Екінші көңіл аударатын нәрсе – ол Сейдахметтің қиыннан 
қиыстырып, айшықты фраза құрастыра қоятын қабілеті. Бұл 
кітапта біз бұрын-соңды көп кездестірмеген «құм санап оты-
рып, қойтас қылғытатын кейбіреулер» (44), «үпілмәлік майын 
зорлап ішердей» (45), [күшті команда] «електің түбінде кебек 
болып қалды» (175), «футбол кіндігін кескен ел» (Англия тура-
лы) (1986), «шеберлігі ояз, алабы таудай» Корей футболшыла-
ры (138) деген сияқты образды фразаларды едәуір ұшыратамыз. 
Және олардың шығарма өрнегіне жатық түскендігі сондай, не 
мағыналарын, не сонылығын жатырқамайсың.
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Сейдахмет Бердіқұлов өмір құбылыстары мен адам қы- 
лықтарын өзгелерге ұқсатып, теңеп, балап суреттеуге шебер. 
Және бұл ұқсатулар қажет жерінде тағы да қазақ психологиясы 
мен дүниетанымынан шығарылып беріледі. Енді бір сәттерде 
суреттеліп отырған жердің, жағдайдың адамдардың ыңғайына 
жығыла келтіріледі. Мысалы, жасы келген американдық жо-
лаушыларды «бет-ауыздарының әжімдері ошарлы ауыл сы-
ятын сай-сала, аумағы ат шаптырым езулеріне қолағаштай 
трубка қыстырған» деп суреттейді. Бұл гротескілеу теңеуде 
сырттай кереғарлық болғанмен (американдықтардың әжімдері 
– қазақтың ошарлы ауылы), іштей тап басып, табылған об-
раздар бо лып шыққан. Сол сияқты жазушы түнгі Лондон-
ды ағылшындардың атадан балаға мирас болып келе жатқан 
каминіне ұқсатады (135), Бангкок аэропортының бетон 
жолының кеңдігін (әлде беріктігін бе?) «бір үйір піл биле-
се бұйым көрмейтін» деп теңеуі, керісінше, қазақ таны-
мы мен түсінігіне емес, камині мирас болып келе жатқан 
ағылшындарша және жерінде пілі бар Оңтүстік-Шығыс Азия 
халықтарынша, солардың призмасынан өткізіліп берілген. 
Бұл да – орынды: Бангкок аэропортына бір келе түйе аунатып  
қойса, бір үйір піл аунатқандай сенімді шықпас еді. Дегенмен 
көбіне-көп қазақ танымынан алынған теңеулер басым түсіп  
жатады. Айталық, шет ел аэропорттарындағы ашылмалы-жа-
былмалы, домалап ала жөнелетін траптарды сары ала қоңызға, 
визасы жоқ жолаушыларды кең шабындыққа шідерлеп жібер- 
ген аттың күйіне (11), төбедегі зыр айналып тұратын винтиля-
торларды қанаттары қалбалақтаған соқыр көбелекке (13) бала-
уы қазақша шыққан.

Жалпы Сейдахмет тілінің өзіне хас бір белгісі – онда ұқ- 
сатулардың молдығы. Бұл – жазушының байқағыштығы мен 
сол байқағанын табан аузында образдап айтып беретін қабі- 
летінің күштілігін танытады. Мысалы, асуға тартып бара 
жатқан веложарыстың жолы «шаңыраққа өрмелеген киіз үйдің 
желбауындай» (125), түн кескінінде қоңырқай бояу болмайтын 
Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде «аспан мен жердің кенересі 
қақ бөліп, қайта жымдастырған асқабақтың жігіндей» (97), 
архитектор Тұйғынның көзі түсіп, таңдаған үй үлгісі «сан-
дал сері ақ бөкен арасындағы құрамыс теке сияқты» болып 
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жүрмесе» (98) деген теңеу-балаулары өте бір образды, дәл, 
әсерлі шыққан. Мұндай ұқсатулардың мысалдарын молы-
нан табуға болады. Және бір біздің байқағанымыз – осындай 
ұқсатулардың көбінде зілсіз әжуа, жеңіл юмор жатады.

Ең соңғы айтпағымыз – жазушының сөз қоры жайында.  
С. Бердіқұлов – жалпыхалықтық тілдің сөз қазынасына құлағы 
түрік жазушы. Оның тілінен кейбір диалектизмдер де, мағынасы 
күңгірт тартқан сирек сөздер де, тіпті жазушы өзі жасаған не-
ологизмдер де табылады. Оларды біз шартты түрде «тосын 
сөздер» деп атасақ дейміз (әрине, тосындық – жалпы тіл үшін 
емес, бүгінгі әдеби тіліміздің нормасы тұрғысынан, көпшілік 
оқырман қауымға бірдей түсініктілік талабы тұрғысынан 
қарағандағы баға бойынша).

С.Бердіқұлов тіліндегі бірқатар сөздердің тосындығы, 
әсіресе тіркес құрамында көзге түседі. Мысалы: керсамал 
қонақ үй (10), шамдағай қимыл (10), қаланың сақина жолы 
(19), қойтан жыл (35), кейқуат секіру (49), тотанақ мезгіл 
(51), желтең әзіл (55), ұшқыр жиналыс (82). Бұл жердегі айы-
рып көрсетілген сөздердің бірқатарын, сірә, автор өзі жасаған 
болу керек (немесе өзінен бұрын жасағандардан алған болар). 
Айталық, Мехико сияқты үлкен қаладағы қонақүйді (кондици-
онер арқылы іші қоңыр салқын бо лып тұратын) керсамал деп 
сипаттау – тың, сол сияқты, сақина жол (кольцовая трасса горо-
да), желтең әзіл (юмор?) дегендегі анықтауыштар да – қолдан 
жасалғандар және көбі сәтті шыққан деуге болады. Осындай 
элементтердің қатарынан табылатын ұшқыр жиналыс (пяти-
минутка), айбаспа науқас (лунатизм), майкөлшік (Темза сияқты 
өндірісті, қалалы жерлерден ағатын өзендердің бетінде қалқып 
жүрген мұнай т.б. ластар) тәрізді атауларды жаңа сөз, тіпті 
термин ретінде әдеби тілге ұсынуға болатын сәтті эквивалент-
тер деуге болады. Жалғыз бұлар емес, жазушы қазақ жерінде 
ұшыраспайтын кейбір жан-жануарлардың аттарын да қазақша 
беруге бейім тұрады. Мысалы, крокодилді қолтырау, носо-
рогты керік деп атайды. Рас, бұл атауларды ав тор өзі жасаған 
жоқ, олар – халық тілінде бар, бір кездерде солай қолданылған 
сөздер. Шығарма тілінің жалпы «қазақы» үнінен болу керек, 
осы қазақшаланған атаулар контексте жат көрінбейді (өйткені 
оқулықтарда, баспасөз беттерінде көбінесе бұлардың орысша 
терминдері қолданылып жүргені мәлім).
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Енді бір алуан сөздер (шамдағай, қойтан, оңаза, құяпырыс, 
тотанақ т.б.) – бұл күнде аса сирек кездесетін, мән-мағынасын 
екінің бірі түсіне бермейтін тұлғалар. Сөйлем ішіндегі 
мағыналас өзге сөздер арқылы түсіндіріп отырмағанмен, 
бұлардың да жалпы семантикасын контекстен аңғаруға әбден 
болады, әйтсе де мұндай тосындардың саны көбірек болып 
кетсе, көркем дүние тілінің жалпыға түсініктілігіне ақау түсуі 
мүмкін. Сондықтан бейтаныс сөздердің қолданылу мотиві 
күшті болу керек те автор оларды барынша түсіндіріп беруді 
көздеуі абзал.

Сейдахмет халық тілінде бар, бірақ қолдану аумағы 
шектеулі бөкес (орылған немесе шабылған шөп, орысша покос 
дегеннен), бұлың, тектұр, кеңкелес, жамбақы, қышқыру деген 
сияқты сөздерді де кәдеге асырады. Бұлардың біразы жергілікті 
болғанмен, белгілі бір мағыналы реңк үстеп, стильдік жүк ар-
тып, әдеби айналымға түсіруге бо латын элементтер деп таба-
мыз. Сонымен қатар осы автордың біз тілін талдап отырған 
кітабында әдіре қал, ұқым-тұқымында, кәтәміс, туып-тумы-
сында сияқты кәнігі нормадан өзгеше тұлғада келген сөздердің 
авторлық баяндауда қолданылуын құптамасақ керек. Мүмкін, 
бұлардың ішінде ұқым-тұқымында, туып-тумысында, мон-
танай тәрізділердің азын-аулақ мағыналық бояулары да жоқ 
болмас, бірақ осы бояудың дәл сол сөздердің қолданылған 
жерінде қажеттігі сезілмейді, демек, олар әдеби нормадан 
өзгеше тұлғада стильдік мақсатпен қолданылып тұрған жоқ, 
автор тілінің үйреншікті дағдысы бойынша орын алған.

Қорыта келгенде, біз қарастырған шығармаларында 
С.Бердіқұлов мазмұн мен түр, яғни жанр мен тіл үйлесімін 
іздестірген және тапқан. Оның спорт тақырыбын қазақтың 
бағзы спорт түрлеріне сай ұғымдардан, түсінік-танымдардан, 
сөз-атаулардан, образ-теңеулерден шығарып әңгімелеуі – бір 
жағынан, өте дұрыс табылған көркемдік-стильдік тәсіл бол-
са, екіншіден, қазақ оқырмандарының жүрегіне жол таба-
тын құрал болған, үшіншіден, осы шығармалар өзге тілдерге 
аударылғанда, қазақ халқының психологиясын, дүние танудағы 
образдар арсеналын жақсы көрсететін суреткерлік шешім бо-
лып шыққан. Бұл – жа зушы шеберлігінің, тілдік сөз өрнегінің 
бірер қырын танытатын көп белгінің бірі ғана.
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АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВ 

«Бесін»

Алдымен, халқымыздың көркем әдебиет сияқты ғаламат 
қазынасынаң сусындайтын қатардағы оқырман ретінде, со-
дан соң тіл зерттеуші маман ретінде, назарымды Асқар 
Сүлейменовтің әңгіме, повесть, пьесалары бірден аударды. 
Әсіресе, бұдан ширек ғасырдай бұрын «Қазақ әдебиетінде» 
Ғабит Мүсіреповтің «Кітап аты – «Бесін», авторы – «Асқар» 
деген атпен жарияланған үлкен мақаласын оқығанда, «әр 
сөзін салмақтай барып айтатын Ғабең сияқты үлкен зергердің 
қырағы көзі Асқарға бекер түспеген-ді» деп ойладым. Мақала 
атының өзі бұл шағын кітаптың қазақ әдебиеті көкжиегінде 
жарқ етіп туған жұлдыздардың бірі екенін, авторынан өз орнын 
алатын қалам иесі шығатынын сыншыл да талапшыл ағаның, 
жазушылар ағасының бірден байқағанын паш етіп тұр деп, 
мақала аты – «Бесін» мен авторы Асқарды өзгелерден айырып, 
ерекше атап тұр деп түсіндік.

Қарт қыран балапан құстың алғаш жайған қанаты алысқа 
самғайтынын байқағанындай, ұлы жазушы Асқардың сурет- 
керлік қарымын көріп, жоғары бағасын берді. Ал бұл кітаптың, 
оның авторының тақырып таңдауы мен оны көркемдік көзінен 
өткізуіндегі шеберлігінен басқа және бір елең еткізер тұсы бар. 
Бұл сипат, әсіресе көркем шығарманың поэтикалық тілі деген-
ге назар аударатын мамандардың көзіне бірден шалынады.

«Бесіндегі» ой-сана тартысы – зиялылардың өзара пікір 
таласы емес, ұлттық намыс пен империялық өктемдік ара- 
сындағы арпалыс. Демек, бұл шығарманың тіліне оқиғаны жай 
баяндау стилі – қол емес. Өзгеше мәнер керек. Жа зушы осы 
өзгеше қолтаңбаны іздеген, іздеген де тапқан-ау дейміз, яғни 
шығарманың өн бойына тән көріктеудің ерекше жүйесін 
ұсынған.

Әңгімені баяндаушы автордың өзі болғанымен, оның бо-
яуы кейіпкерлердің көзімен түскен. Сондықтан кара тель от-
рядты бастап келе жатып, Иноземцев офицердің ойламаған 
жерден қазақтардың қолына түскенін суреттеген жерінде автор 
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қазақтарды «шапандар» деп атайды: «Бұл (яғни Иноземцев) 
жақындаған сайын жарты шеңберді бүтін шеңбер ғып жазып 
ап, мұны қоршалап келген он шапанға алайда дым тауып айта 
алмады... Шапандар тарапынан тілге келген ешкім болған 
жоқ» (9-бет). Осы қазақтар енді бір жерде «көлеңке» болып та 
танылады: Тау суы [Иноземцевтің] сүйек-сүйегіне өтіп кетіпті. 
Ағараңдап кел ген көлеңке киіз бергенше тісі тісіне тимей 
қойды». Бұл – Иноземцев офицердің таным елегінен өткізілген 
атаулар болса, ақ патшаның екінші офицері – Крейгельді 
әңгімелеген тұста да автор қазақтарды өз атымен атамайды: 
«Дегенде ат таниды өздері... Міне, бұлардың жері – осы... 
Крейгель осылардың әйтеуір марғасқа болмысын... осылардың 
әлгіндей мақалкештігін жаратпайды...» Қысқасы, екі офицер 
де қазақты қазақ деп әспеттеп атауға жоқ. Олар үшін қазақтар 
шапандар, бұлар, осылар, өздері, түйе жүн шекпендер болып 
қана көрінеді. Крейгельге Сәруар – баранчук, Сәруардың әкесі 
Төрехан – «подлец шал». Демек, бұл атаулар – автордың қолы 
емес, Иноземцев пен Крейгельдің «көзі». Бұл – жазушының 
жеке сөздерге стильдік жүк артқанының бір көрінісі.

Повестің композициясы өте қызық: шығарманың әр бөлігі 
кейіпкерлердің атымен аталады да орта тұсындағы «Сәруар» 
(75-бет) және ең соңғы «Сәруар, 1916 жыл, 8-июль, бесін» (93-
бет) деген екі бөлігінен басқасы автор атынан әңгімеленеді. 
Көрсетілген екі бөлік Сәруар атынан беріледі. Бірақ барлығы 
да аталған кейіпкерлердің ойымен баяндалған.

Ал ой дегеніміз емсе жайдақ болмайды, күрделі, түс сияқты 
шытырманды, арман сияқты бейнелі (образды) бо лып келеді 
ғой. Сондықтан жазушы Асқар бір нәрсені: затты, құбылысты, 
адамды сипаттағанда дәл келсе де нақты анықтауыштарды 
қолдана салмайды, бейнелі, астарлы, тосын эпитеттерді 
таңдайды. Асқардың суреттеген сәскесі сары, бесіні қоңыр, 
құптаны қара, сәресі құлан иек болып келеді. Мұндайда, 
әрине, мағынасы жағынан қиюласпайтын сөздерді тіркестіріп, 
жаңа сөз-образ жасаудың Абай өрбіткен үлгісін Асқар ұтымды 
келтірген. Бас асау ашу, қыл бұрау түскен намыс, шалқалап 
шыңғырған мінез деген тіркестердегі эпитеттер – әдетте мал 
мен адамға хас сипаттар, оларды ашу, намыс, мінез сияқты 
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дерексіз (абстракт) ұғым атауларына телу – стильдік мақсат 
көздеу.

Әдетте мұндай сөз-образдар өлең тіліне тән сөз айшықтары 
болмақ. Бірақ кейбір прозалық шығармалардың поэтикалық 
үніне сай бейнелі, тың фразеологизмдерді суреткер жақсы пай-
далана алады. Бұл жағынан Асқардың «Бесатары» поэтизмдер-
ге, поэтикалық сөз-образдарға толы екенін баса айтуға болады. 
Бір үйір ұлпа сөз, өркеш-өркеш сөз, қос уыс сөз, алтын қоңыр 
балдай сырбаз ағатын қазақы сөз, қызыл көбік сауал, ішкі есеп 
ышқыр жорамал, күшікей үміт сияқты тіркестер – әрине, кәнігі 
тілдік емес, авторлық дүниелер.

Жазушының бұл реттегі кейбір эпитет-анықтауыштары 
мүлде тосын. Мысалы, «сексеуіл буын қырыстық», «бала құлаш 
жер», «тепсініп келген кекесін», «бәтуасы бәкене әңгіме», 
«білем-білем ашу», «қол басындай айғай» дегендері – контек-
ске тігісі жатық түскен, эмоциялық әсері күшті экспрессоидтер 
болып шыққан.

Жаңа тіркестер жасауда Асқар кәнігі эпитеттердің мағы- 
насын өзге тұлғамен ауыстырып бере қояды. Олар да то-
сын, соны болып шығады. Мысалы, көкке өрлеген, жоғары 
шаншылған таулар дегенді «аспаншыл биіктер» дейді. Бір 
қарағанда жадағайлау, жасандылау көрінгенмен, бұл эпитет екі 
түрлі жүк арқалай келген: бірі – тым биіктігі (аспан сияқты) 
білдірсе, сол биіктің өзін аспанға «құмар» етіп «жан бітірген».

Сірә, бір сөзге қосымша мағыналық реңктер (ғылымда 
оларды «сема» дейді) үстеп қолдану – көркем шығармаға тән 
тәсіл, ұтықты тәсіл. Айталық, Сүлейменов тізешіл ұлық деген 
тіркесті жасағанда, тізешіл сөзіне әрі «күш көрсету» («тізе ба-
тыру»), әрі «әрдайым күш көрсетіп отыратын», «күш көрсетуге 
бейім тұратын» деген сияқты семаларды үстемелеген. Сол 
тәрізді малдасшыл төре деп Крейгельді сипаттағанда, оның, 
бір жағынан, қазақтың тілін, салтын жақсы білетіндігін көр- 
сетсе, екіншіден, сол білгендерін өз пайдасына жаратуға 
тырысатындығын (қазақтарша малдас құрып отырғыштығын) 
танытады. Қазақсырап тұрған түрме деген де осындай көп 
мәнді (реңкті) эпитетпен ұсынылған.

Эпитеттерді қолдануға келгенде, Асқардың тіліне, де мек, 
қолтаңбасына тән тағы бір амал – етістікті тіркеспен келген 
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анықтауыштық сөздерді жасап алуы. Мысалы, жал пы тілге 
тән ер қашты болу, етек басты болу сияқты сындық мәнді 
тіркестердің моделімен бет-аузы ұйқы қақты болу, тас кешті 
заман, ұйқы қуды қағажу, мұң сіңді қоңыр дауыс, ішек үзді  
күлкі, қымыз сіңді ауа деген тіркестерді жасайды. Бұл 
эпитеттерді бір сөзбен алмастыру қиын. Берілген анықтауыш 
эпитеттер – дәл осы қолданыстарында семантикалық (мағы- 
налық) ауқымы кең (сыйымды) және ықшам түзілістер. Егер 
автор олардың мағынасын басқа сөздермен білдірер бол-
са, жүзінен ұйқысы қанбай жүргені білініп тұрған, үнінен 
әрдайым мұңы бары сезілетін, шек-сілесі қатқанша күлетін 
деген сияқты әрі көп сөзді, әрі «бояусыз» қолданыстарға барған 
болар еді.

Поэтикалық құралдардың ішінде экспрессиясы күштілері- 
нің бірі – «перифраздар» деп аталатын тіркестер. Перифраз 
дегеніміз – бір нәрсені немесе құбылысты, іс-әрекетті олардың 
бір белгісін, бір қасиетін көрсетіп, ауыстырып атау. Мысалы, 
Абай надандықты «қараңғылық пердесі» деп атаса, мұнда 
надандықтың белгісі – бір нәрсені көре алмау, біле алмау, осы 
белгіні ақын «перде» сөзімен ауыстырып атайды (перде – өзінің 
сыртындағыны қалқалап көрсетпейтін зат), ал қараңғылық 
– надандық сөзінің контекстік синонимі. Міне, осы тәсілді 
Асқар да жақсы қолданады. Мына сөйлем, сырт қарағанда, 
жай бір қызыл сөз болып көрінуі мүмкін: «Әкесі қаптатып 
айдаған бір үйір қыраулы сөздің сызы табанынан өткенде, егіз 
жолдың маңыраған сыңарын ғана көрді» (18-бет). Әңгіме бұл 
жерде Сәруардың ақылды, ақылшы әкесі – Төреханның: «Ақ 
патшаның төресіне құрақ ұшар жайым жоқ, қазақты тірілей 
тандырға жығып, отқа лақтырып, бір оқпен қаншасын өлтіруге 
болады деп бес-бестен қатарлап тізіп қойып атқан Иноземцевті 
қолға түскен жерінен құтқарып, өз басымның амандығын 
сақтап қалар жайым жоқ. Жағдай тауып, шыға қояр ұшпағың 
болса, сен-ақ шық. Біздей шобырдан гөрі сендей жалғыз ішек 
оқымыштың, оқыған арғымақтың жаны тәтті келеді ғой», – де-
ген сөзі Сәруар үшін ауыр еді. Осы ауырлықты «қыраулы сөз» 
дегенмен астарлап, ал әкесінің бар ойын ашық бірден айтқан 
сөзін «қаптатып айдаған бір үйір сөз» деп ауыстырып атауы 
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– перифраздың ең бір жақсы үлгісі. Әкесі айтқан сөздің ауыр 
тигенін қыраулы сөздің сызы табанынан өткенде деуі де – 
бейнелеп атау. Бұл сөйлемде және бір перифраздық қолданыс 
бар, ол – егіз жолдың маңыраеан сыңары. «Жетім қозы тас 
бауыр» деп басталатын мәтелдің екінші компонентін (бөлігін) 
автор осылай атайды. Бұл жерде маңыраған сөзі Сәруардың 
есіне түспей тұрған компонентті енесін іздеп маңыраған қозы 
деп астарлап атауы да – перифраздық тәсіл.

Оқырман сезіміне әсер ететін эмоциялы-экспрессивті бұл 
амалды «Бесіннің» өн бойынан жиі кездестіреміз. Әңгіме 
мұндай тұспалды атаулардың текст ішінде әйтеуір кездесе- 
тіндігінде емес, олардың осы шығарманың жалпы поэтикалық 
үніне сай түсетіндігінде және көбінің күтпеген жерден жасал- 
ған сонылығында: бұқпаторғайлыққа қоңсы қонып алу 
(«тайсақтау, батылсыздану»), көмейіндегі қомдаған сөзді ұшы- 
ра алмай... кәрі жүрегінің жыртық жабығынан сығалағыш 
болып алды... үрей қанатын жайып қабынып барады... Сәруар 
бір зерен уды осы ойдың ауылынан төңкеріп алғаны да рас... 
Міне, бұлардың әрқайсысы авторлық перифраздар болып 
келеді де шығарма тілінің бояуын түрлендіре, құбылта түседі.

Теңеулер де – көріктеу құралы. Көркем шығарма тілі тең- 
еусіз болмайды, бірақ теңеулердің де теңеулері бар: кәнігі 
(үйреншікті, дағдылы, жалпытілдік) теңеулер, бейнелі (образ-
ды) теңеулер, астарлы, екітанымды теңеулер, әжуа-сықақпен 
келген теңеулер т.т. Осылардың үстіне біз кейбір жазушылардың 
күтпеген тосын теңеулерді іздеп тапқандарын қосамыз. Сондай 
теңеулер Асқардан да едәуір табылады. «Бесіннің» тексінен 
-дай/-дей жұрнақтарымен келген немесе секілді, сияқты, 
тәрізді деген сөздермен жетектелген теңеулермен қатар, 
сыртқы белгісі жоқ, іштей (мағыналық жағынан) танылатын 
теңеулердің небір түрін кездестіреміз:

Қоя тастап жай тапқан кәрі қабылан – әкесімен қабақ 
астынан қарасқан да жоқ. Бұл жердегі көрсетілген теңеулік 
тіркес синтаксистік құрылымы жағынан таза теңеуден гөрі 
айқындауыш мүшеге жуық, бірақ мағынасында теңестіру бар: 
әкесі – кері қабылан. 
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Келесі мысал: «Бұтынан бұзау өткендей ұзын сирақ офи-
цер» деген сөйлемдегі теңеу қазақы таныммен астарласып жа-
тыр. Әдетте аяқтары қысқалау келетін қазақтар үшін сирағы 
ұзын орыс адамының «бұтының арасынан бұзау өткендей» бо-
лып салыстырылуы – заңды.

Бұрын-соңды қазақ көп теңемейтін ұғымдарды да жа зушы 
сәтті тауып алған: ұйғырдың қамырындай заң-закүн... Бұл – 
ұйғыр, қытай т.б. халықтар дайындайтын лағман де ген тағамға 
созылатын қамырға өзгеріп, бұлтарта беретін заң-закүнді 
теңестіргені. Елдің жілік майы дерліктей азаматы деген де – 
күтпеген салыстыру.

Теңеу – таным нәтижесі. Сондықтан теңеулердің дені этно- 
графиялық, ұлттық сипатта болады. Мысалы, Төрехан өз жа-
сын саба түбі сарқындыға теңесе, орыс империя сының төресін 
ширатылған су сінді қыл шылбырға балайды, автор Төреханды 
тай сабаға, баласы – Сәруарды құла қайың тегенеге теңестіреді. 
Бұл теңеулердің барлығы да қазақ өмірінен, қазақ танымы-
нан алынған. Асқарда жа санды әлеміш теңеулер жоқ. Демек, 
халқы үшін жан пида етіп отырған әке мен баланың көзімен 
баяндалған әңгімеде теңеу, салыстыру, дүниетаным дегендер 
нағыз ұлттық, нағыз қазақтық болып ұсынылған.

Қазақ тілі ұйқасты, ырғақты, айшықты сөз орамдарын жасауға 
келгенде, дәстүрі мол, аса бір икемді тіл екендігі мәлім. Ол 
байлықты мақал, мәтел, нақыл сөз сияқты халықтық қазынадан 
да таба аламыз, жеке қаламгерлердің жасампаздығынан да 
көре аламыз. Әрине, бұл кез келген жазушыға, оның кез кел-
ген шығармасына тән болмауы да мүмкін. Айшықты, бейнелі 
сөз орамдары шығарманың жанрлық ерекшеліктеріне, жалпы 
интонациясына (баяндау мәнеріне) байланысты орын алса, 
құба-құп. Ол – автордың табысы болмақ. Бұл реттен алғанда, 
Асқар Сүлейменов сөз шеберлерінің қатарын құрайды. Шағын 
ғана «Бесін» повесінен көрікті сөздермен көмкерілген ондаған 
ұтымды конструкцияны табамыз. Мысалы: Күн тұтылды, 
ай қаштының ар жақ-бер жағынан ойнап табылатын, қазып 
ойласаң отырғызам деп қазыққа, оқастырам деп орға 
сүйрейтін алапат бір жағдайға келгендей (18-бет). Әбестік 
болмағанның өзінде қарашаның аспанындай қалың қабақ бұл 
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өмірде қилы-қырлы пенделермен – кейде оларға ділгір боп, 
кейде шарды ділгір қып кездесіп, керісіп, аймаласып жүргенде 
әркімнің өзіне лайық тіл мен ыңғай, қыр мен қып табуға ке-
рек (23-бет). Соңғы сөйлемнен көріктеу амалдарының бірнеше 
тұсын кездестіреміз: қарашаның аспанын дай қалың қабақ 
өмір – мағынасы жағынан бір-бірімен тіркеспеуге тиіс сөздер, 
өйткені қалың қабақ – адамға тән сипат, ал өмір – абстракт 
ұғым; қарашаның аспанындай қабақ деген де – соны теңеу.

Кереғар полюсті параллельдер де – көркем тіл құралы. 
«Бесінде» бұлар да баршылық. Мысалы, кейде оларға ділгір 
боп, кейде оларды ділгір қып немесе тіл мен ыңғай, қыр мен 
қып деп жұптасқан сөздер, дәлірек айтсақ, сөз тіркестері – 
мағыналары жағынан бірыңғай мүшелер емес, әсіресе шыла-
уымен қосақталған сөздер семантикалық іргелес (мағыналас, 
реңктес) болса керек еді, ал тіл мен ыңғай, қыр мен қып де-
гендерде мұндай жақындық жоқ, бірақ осы кон тексте олардың 
алогизмі көзге ұрмайды, керісінше, бұл текстер тың ассоциация 
(қабылдау, сезіну) туғызып, эмо циялық әсер беретін дүниелер 
болып тұр.

Көркем әдебиет стилінде жеке сөздерге қосалқы мағыналық 
реңк үстеп қолдану – әбден танылған сәтті амал. Асқардың 
табиғат берген суреткерлік таланты мен оқып білген теориялық 
танымдары бұл тәсілді де оңтайлы қолдануға мүмкіндік бер-
ген. Мысалы:

Олар (ел қазақтары) мұның (оқыған жігіттің) қалада де-
ген атына, шенеунік деген еніне мәз. Шенеунік дегенді «ла уа- 
зым, қызмет» демей, ені дегенінде бұл сөзге стильдік жүк 
арқалатқан. Үстіміздегі ғасырдың бас кезінде қалада орысша 
оқып көріне бастаған қазақ зиялыларының өз халқына қызмет 
етпей, Ахмет Байтұрсынов айтқандай, «байға мал, оқығанға 
шен мақсат» болғанын, олардың ішінде қазақ жұртының 
қамын ойлайтындары аз екендігін, Абай айтқандай, «ойында 
жоқ бірінің Салтыков пен Толстой, Я тілмаш, я адвокат болсам 
деген бәрінде ой» деген идеяны Сүлейменов жазушы шенеунік 
деген ен деп бір ғана сөзбен білдіреді. Демек, бұл қолданыстағы 
ен сөзінде өзінің номинативтік (тілдегі тура) мағынасы емес, 
сол мағынаға үстелген қосымша мағына «қазақ қауымы разы 
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емес лауазым, қазаққа пайдасы жоқ қызмет» дегенді білдіруге 
жұмсаған.

Жеке сөздің қосалқы мағыналық реңкін пайдаланудың  
өзге де сәттерін көрсетуге болады. Айталық, «[Сәруардың] кө- 
мейін біраздан бері қайта-қайта лықылдап, тұтқын деген сөз 
ұрып еді» (19-бет) деген сөйлемде күрделі етістік сөз келіп еді, 
сөз тығылып еді дегендер сияқты болып келсе керек еді. Жа-
зушы көмейді сөзге ұрғызады: ұру – жай келу, тақалу, тығылу  
емес, қатты тиетін, күрт орындалатын қимыл. Әкесіне «тұтқын- 
быз, одан құтылудың қамын іздеу керек» дегенді айтқысы 
келеді, бірақ бұл сөзге намысы жібермейтінін, әкесі көнбейті- 
нін білетін Сәруар айтпақ сөзінің қатты екенін тағы сезеді. 
Сондықтан бұл сөз ойына жай келе салмайды, көмейіне жай 
тығылмайды – ұрады.Бұл жерде ұру етістігінің қосалқы реңкі 
кәдеге асырылып тұр.

Бұл шығармасында жазушының ең жиі қолданғаны – етістік 
мағыналы образды тіркестер. Олардың жасалуын ғылымда 
(фразеология теориясында) «синкреттік амал» деп атайды. 
Бұл амал бойынша мағыналары бір-біріне жуыспайтын сөздер 
тіркестіріледі. Мысалы, нақты зат атауы мен абстракт есімдер 
(Абайдың көңілдің жайлауы, өмірдің тоны дегендері сияқты) 
немесе адамға, малға тән іс-әрекет атаулары абстракт есім- 
дерге телінеді (Абайдың көңілге қалың беру, қайғы шығып 
иыққа дегендері тәрізді). Бұл тәсілді институт, университет- 
терде оқып, әдебиет теориясымен жақсы қаруланған қазіргі 
ақын-жазушылар өте шебер пайдаланады. Бұдан Асқар да құр 
алақан емес. Шағын бір повестің тексінен сауалды жоғалтып 
алу, сауал жастану, малдасын шашып жіберу, ойды ұмар-
жұмар басып қалу, пікірдің оталып қалуы, менмендіктің 
салмағын үш сөздің арқасына артып жіберу, көңілі мәйектеніп 
қалу, жердің арқасын қасу, сауал ату, жауап лақтыру, күдікті 
суыған шаймен бірге төңкеріп тастау сияқты ондаған 
тіркестің табылуы – осыған дәлел. Бұлардың барлығында да 
семантикалық, (мағыналық) өрісі жағынан бір-бірінен алшақ 
сөздердің «қақтығысуынан» экспрессиясы күшті жаңа қоспа 
шыққан.

Жоғарғы айтқанымыз түсініктірек болуы үшін бір-екі мы-
сал келтірелік: Менің сауал атып, оның жауап лақтырғанын... 
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Шалқалаған сәт жарау тереге қоям деген сауалымды жоғал- 
тып алған екем, қанша сорғығанмен түлкі сауал жота-
сын көрсетпеді (96-бет). Бұл сөйлемдер Сәруардың ойша 
толғаған монологінен. Әрине, адам, әсіресе басын оққа тігіп, 
ажал сағатын күтіп келе жатқан жас жігіт дәл осылайша об-
раздап ойламауы да мүмкін, оны бұлайша сөйлеткен – автор. 
Бұл жерде авторға керегі – оқиғаның фотосуреті емес, көркем 
суреті. Ар-ұжданы биік, сезімтал, жаны жұмсақ, тіпті роман-
тик Сәруардың жан даусы осылайша естілуге тиіс: бейнелі (об-
разды), эмоциялы, қазақы болып шығуға тиіс.

Сірә, бұл повестің тілі – толғаныс тілі. Толғаныс стилі – ба-
яндау (констатация) немесе хабарлау (информация) мәнерінен 
өзгеше берілуі керек екенін қолына суреткер қаламын тұңғыш 
ұстаған жас жазушы (70-жылғы Асқар Сүлейменов) жақсы сез-
ген, шығарманың тілдік-композициялық кілтін дұрыс тапқан. 
Жоғарыдағы талданған сәттер осыны дәлелдейді.

Әр суреткердің шығармасында ұсынған сөз-образдары: 
эпитеттері, теңеулері, метафоралары, кейіптеулері, әсірелеу- 
лері оның дүниетанымын, дүниеге көзқарасын, әр нәрсеге 
беретін бағасын танытады, бұларды сол шығармада айтпақ 
идеясына қызмет еттіреді. Ол үшін дайын штамптарға, жа-
уыр болған көріктеу элементтеріне көп жүгінбейді. Жаңаша 
құруды көздейді, ізденеді. Асқардың көзіне шоқша сақал 
бөдене құйрықтатып күзеп тастаған сақал болып көрінеді, 
ақ шалған самайды атағанда ақ қырау басқан деген сияқты 
үйреншікті суретті алмай, самайына сынап тұнған деп береді, 
аш қарын да жазушыға уілдеген қарын болып танылады. Кел-
те сөз, қысқа сөз дегендер тым жұпыны көрінгендіктен, 
Асқар бұл ұғымды кеттім-бардым екі-үш ауыз сөз деп береді. 
«Мән-жайды сұрамайтын жағдай» деудің орнына жағдаят 
сұрамайтын жағдай десе, бір сөздің бір жерде екі рет 
қолданылуы әдеттегідей стильдің шырқын бұзып тұрған жоқ, 
керісінше, дағдыдан тыс соны қолданыс болып тұр.

Бір сөзді шағын контексте немесе бір сөйлемде қайталай 
бермеу де – шеберлік үдесінен шығатын амал. Бұл жазушының 
тілге деген ұқыптылығын талап етеді. Осы талаптан болар, по-
весте: Сонда да ат үсті қарекет демесең, басқадай әрекетке 
ықыласы жоқ жүз қаралы жігіт... (46- бет). Мәмледен тосы-
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лып, уәжден жығылар болса... (62-бет). Тәтесінің сақалына 
жармасқандай бейжосық, беймүмкін әрекет деп таныды... 
(67-бет). Соңғы сөйлемде, беймүмкін тұлғасы өте сыйымды 
сөз болып шыққан: «істеуге болмайтын, істеуге мүмкін емес» 
деген ұғым атауын бір сөзбен беймүмкін деп беру – дәл осы 
жерде ұтымды, бұл тұлға өзімен ыңғайлас бейжосық сөзін де 
ілестіріп алған.

Қазіргі қазақ әдеби тілінде аса «жүрдек емес» (актив 
қолданылмайтын) тұлғалардың арагідік кездесуі де орынды: 
Айттым-ау деген айбарлы сөз, сүздім-ау деген сырқынды 
ойларын мынасы дұрыс, мынасы надұрыс деп саралай алма-
сын біледі екен (68-бет). Көптен ат көрмей тақым тағыланып 
қалғасын... ба, кешегі аз жолдың өзінде шаршап қаппын (78-
бет). Бөкселі келетін орыс әйелдерін «байтал бөксе Машка» 
деуі де – сирек қолданыс.

Қысқасы, тілі талданып отырған повесть – «Бесін» де-
ген символдық атынан бастап тұнып тұрған поэтизмдердің 
қазынасы.

Поэтизм дегеніміз – бейнелі, көркем, әсерлі сөз. Поэтизм- 
дердің шоғырланып жұмсалуы шығарма жанрына қатысты. 
Әдетте поэтикалық сөздер мен тіркестер, яғни сөз-образдар 
өлең тіліне көбірек тән болады. Ал прозалық шығармаларда 
да аз ба, көп пе орын алады. Бірақ бұл шығарманың тілін 
бастан-аяқ поэтикалық сипатта ұсыну – сол шығармаға белгілі 
бір стильдік үн (тон) беру үдесінен шығуы керек. «Бесін», 
автордың өз тілімен айтсақ, «бір жағы қансырап ап, елдің 
қолына карап қалған өкімет пен майдан (Ресей империясы мен 
1-дүниежүзілік соғыс – Р.С), бір жағы тұнығы шайқалып, на-
мысын жыртып, шықшыты қарысқан елдің (қазақ қауымының 
– Р. С.) – екі ұдай, екі бірдей қаракезік от шоғырдың» бір қыры 
туралы поэма деуге болар. Ол қыр – қару асынып тірескен екі 
жақтың ұрыс майданы емес, ар-ұжданның, ұлттық сезім мен 
ұлттық намыстың, империялық өктемдік пен әскери борыштың 
араларындағы тартыс, арпалыс. Бұл тартысты баяндаудың 
стильдік-көркемдік кілті атты, шапты, жосылды, шайқалды 
деген сияқты нақты суреттерді атауда емес екендігін жақсы 
білген жазушы адамдардың ішкі сезім дүниесін сезімтал тілмен 
– лиризмге толы поэтикалық стильмен ұсынған деп танимыз.
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ТАХАУИ АХТАНОВ 

«Шырағың сөнбесін»

Заманымыздың ірі жазушысы Тахауи Ахтановтың «Шы- 
рағың сөнбесін» атты көлемді романы, сырт қарағанда, Ұлы 
Отан соғысы тақырыбына арналған сияқты көрінеді. Кітаптың 
аннотациясында да осылай таныстырылған. Бір жағынан, 
дұрыс та болар: оқиға XX ғасырдағы ең сұрапыл соғыстың ең 
бірінші күнінен бастап, аяқталған кезіне дейінгі мезгілде өтеді, 
кейіпкерлердің баршасы – осы өрт жалынында шарпылып 
жатқандар. Әрі-беріден соң, жай қызықтап қана оқып шықсаң, 
роман шым-шытырық оқиғалы туынды болып та көрінуі 
мүмкін. Тіпті, шіркін «мұның сюжетін киноға да алуға болар 
ма еді!» деп те ойлайсың. Ғаламат кино болып шығар еді, бірақ 
онда тек әрекет-қимылдарын, ұрыс-шайқастарды, босқын-
қашқындардың бастан кешкендерін ғана көрер едік.

Ал, меніңше, үңіле, жазушының айтпақ ойын (идеясын) біл- 
мек болып, зер сала оқыған оқырманның танымынша, бұл 
романның негізгі тақырыбы – адам және дүние, яғни адам 
және оның өмір сүріп жатқан кезеңі, қоршаған ортасы... тіпті 
қазбаласақ, адамның ішкі дүниесі.

Мұндағы кейіпкерлердің портреттері – моральдық бейне- 
лері: ар-ұят, намыс-жігер, өштік-қастық, рух күш-қуаты т.б. 
тұрғысынан беріледі.

Өрмектің арқауы соғыс болғанмен, оны дүние етіп шығарған 
өрмек жіптері – адамдар, жазушы тандаған кейіпкерлер. Бас 
кейіпкер – Нәзира, совет армиясының командирі – аға лейте-
нант Қасымбектің жаңа түскен келіншегі, 19-ға толмаған өмірі 
үшке бөлінген, алдыңғы екі бөлігін «дүлей соғыс қылышпен 
шапқандай кілт үзіп тастап, өзін қаңбақтай домалатып, белгісіз 
жаққа» алып кеткен жап-жас қазақ қызының өмірінің үшінші 
бөлігіндегі тағдыр-талайы әңгімеленеді. Осы бас кейіпкер – 
оқиғалар қазығы емес, ол сол оқиғаларда көрінген адамның 
жан дүниесінің иесі, әйтеуір бір адамның емес, қазақ әйелінің 
ой-пайымы, тартысы, сол тартыста көрінетін ұлттық және 
адамдық келбеті, рухы, рух күші. Демек, романның тілі мен 
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жазушының шеберлік стиліндегі ерекше тетіктерін оның 
айтпақ идеясына бағындырылған тұстарынан іздеу керек.

Әдетте көркем туынды не автордың өз атынан, не кейіпкердің 
атынан беріледі (баяндалады). «Шырағың сөнбесін» кейіп- 
кердің аузымен берілген. Сөйлеп отырған – Нәзира. Бастан-аяқ 
сөз де – соныкі, ой да – сонікі, таным- түйіндер де – Нәзиранікі. 
Демек, оқиғаларды баяндап, адамдардың ішкі-сыртқы 
бейнесін беріп отырған – мектепті кеше ғана бітірген, тұрған 
жерінен ұзап аттамаған, Қамқа әжесінен басқа адамдармен 
көп «сырласпаған», Дариға жеңгесінің жеңгетайлығы мен 
бастамасының арқасында ғашық болған-болмағанын өзі де 
білмеген, жағасында төрт бұрышты екі кубигі бар командир 
жігіт – Қасымбектің етегінен ұстап, аяқ жетпейтін түу-түу 
алысқа, Белоруссияға, жат ортаға кете барған Нәзира. Сон- 
дықтан романның тілі де бастан-аяқ Нәзираның сөйлеу үрдісі, 
сөз машығы болуы керек. Міне, тілге келгенде, жазушыдан 
күтетін шеберлік те, қиындық та, ерекшелік те осы жерде 
көрінеді.

Қазақ көркем сөз дүниесінде мәтіні кейіпкер атынан ұсы- 
нылатын шығармалар аз емес. Автордың өзі баяндайтын 
әңгіме, повесть, романдарға қарағанда, кейіпкердің аузымен 
баяндалатын туындыларды жазу, меніңше, оңай емес. Бұған жа-
зушы әдейі барады, таңдап, барша ерекшелігі мен киындығын 
біліп алып барады. Бұл жерде шығарма қандай кейіпкердің 
атынан беріліп тұр – осының мәні зор. Ол кейіпкер жоғары ин-
теллект иесі, мәдениетті, жоғары білімді адам ба, ол еркек пе, 
әйел ме, жас па, кәрі ме немесе мүлде сауатсыз не шала сауатты 
ауыл адамы ма (мұндай жандар XX ғасырдың орта тұстарында 
өмірде болды ғой), өмір жолын енді аттаған, орта мектепті 
бітірер-бітірместегі (Нәзира сияқты) балғын жас па, қысқасы, 
сөйлейтін кейіпкердің кім болатынының мәні – сол туындының 
тілдік-стильдік шырайын танытады. Әсіресе шығарманың 
«заңды авторы» – жазушы таңдаған «қосалқы (әңгімелеуші) 
авторының» әйел не еркек, жас не жасамыс болып келуінің 
мәні орасан зор. Автор ер адам, ал «қосалқысы» әйел болса, 
әсіресе таза қазақы ауыл адамы болса, «әйелше» сөйлей (жаза) 
білуі керек. Ал әйелше, әйел балаша сөйлеу үшін әйел затының 
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психологиясын, ой түйіндеу қабілетін (ерекше лігін), тіпті 
сөйлеу үстінде жиі қолданатын сөздері мен сөз түйдектерін де 
жақсы білуі керек. Әйтпесе әңгіме нанымсыз шығады.

Т.Ахтанов Нәзираны сөйлетеді, кітаптың 367-бетінде баян- 
далған оқиғалар мен суреттелген адамдар, оларға берілген 
бағалар Нәзираның «аузынан шыққан». Жоғарыда айттық, 
сөйлеуші кейіпкер 19 жасар, орысшасы мәз емес, «қазақша да 
көп сөйлей бермейтін» Нәзира мен жазушы Ахтановтың (егер 
осы романды Тахаң жазушы атынан баяндаса) сөз бен сөйлеу 
машығына келгенде, аралары алшақ жатыр. Сондықтан жа-
зушы роман тілін Нәзираға икемдейді. Бірақ икемдеу деген – 
шығарманы таза ауыл қызынша, «түк көрмеген» жасөспірімше 
тым қарапайым, тым жұпыны, тым «ауылша» сөйлетіп жазу 
емес. Белгілі орыс жазушылары, «сондай-ақ дүние жүзіндегі 
ең шебер өзге жұрт жазушылары» сияқты жазушы Ахтанов та 
сөйлеудің фото (ксеро) көшірмесін бермейді, тым қарапайым 
күнделікті сөйлеу элементтерін, жергілікті ерекшеліктерді 
көп қоспай-ақ кейіпкерін түсінікті, көңілге қонымды, құлаққа 
жағымды, «әдеби тілге» ұқсас түрде сөйлеуге икемдейді. Со-
нымен қатар ауызекі сөйлеу үрдісіне тән одағай, қыстырма 
сөздерді, сөзін (ойын) дәлелдей түсетін мақал-мәтелдерді, 
ретімен келіп тұрған кейбір қарапайым, тіпті тұрпайылау 
сөздерді беріп отыруы – Нәзира әңгімесін шынайы етіп 
шығарған. Фактілер келтірелік.

Баяндау мәнері – кәдімгі әңгіме айту стилі: сөйлем дер, 
негізінен, шұбалаңқы емес, жинақы:

Онда қуанып оянушы едім... Адамның көңілі тоқ, төрт 
құбыласы түгел болса, ұйқы мен ояудың арасында сондай 
бір тәтті сәттер болады. Оны бірден сілкіп тастап, ұшып 
тұруға дәтің бармайды. Тек мені елегізіткен бір нәрсе оң 
жағым ойсырап жатыр. Ойбай-ау, Қасымбек менен бұрын 
тұрып кетіпті. Күйеуінің өзінен бұрын тұрғаны – жас 
келіншекке жараспайтын-ақ нәрсе. Егер елде, ауылда болсаң, 
жас келіннің әр қадамын баққан, сумаңдаған әйелдердің сүйір 
тіліне ілінер едім. Мұндай жағдайда мен үшін бір тәуірі 
біз елден алыста – Батыс Белоруссияда жүрміз. Күйеуім 
Қасымбек – әскери адам, аға лейтенант. Ал әскер дегеннің 
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заңы өзіне басқа бо лады екен, күн демейді, түн демейді, кез 
келген уақытта жөнеле береді. Әрине, енді жай уақытта мен 
бұрынырақ оянушы едім, бірақ соңғы кезде Қасымбек менен 
бұрын тұратын әдет тауып алды... (6-бет).

Бұл – романның алғашқы беттерінен алынған микромәтін. 
Ең соңғы беттерінен келтірсек, мұнда да сөйлем құрылысы, 
мәтін түзімі бүкіл шығарманың өн бойындағыдай: сөйлемдер 
қысқа, көбінесе жай сөйлемдер, бірақ соншама ақпаратты, 
әңгіме желісі үзілмей тартылған:

Бірақ менің осал жерім көп екен. Вагонға бір орыс әйелі кірді. 
Қолына түйіншек ұстап келе жатыр ма десем, кішкентай 
қызын жетелеп келеді. Бес-алты жасар қыздың басына үлкен 
түбіт шәлі тартып, оның ұшын беліне екі қайыра орап бай-
ланып, кішкене қыз кіре сала орамалды шеш деп қыңқылдай 
бастады... Неден шошынғанымды білмеймін, тұла бойым дір 
ете түскендей болды... Көз алдыма кішкентай Па раша келіп 
тұра қалды... (366-бет).

Міне, бұл келтірілген екі үзінді (мысалдар) Тахауи Ахта- 
новтың «Шырағың сөнбесін» («Жазушы» баспасы, Ал маты, 
1981 жыл) кітабынан алынды (Әр мәтін бөлігінен соң осы 
кітаптың беті ғана көрсетіледі). Екеуінің де синтаксистік 
суреті бірдей. Және осынау бір үзіктерден Нәзираның тек 
сөз үрдісі ғана емес, жеке өз басының ұлттық психологиясы 
анық көрінеді. Ауылда тәрбиеленген қазақ қызының сана-
сында үлкенді сыйлау, ер азаматты қадірлеу сияқты ұлттық 
дәстүр сіңіп қалған. Оны Нәзира келте-келте қайырылған 
сөйлемдерімен ғана емес, ойбай-ау деген одағайдың аузынан 
қалай шығып кеткенімен де, жараспайтын-ақ нәрсе деп өзін 
өзі тәртіпке шақыруымен де көрсетіп тұр. Ал екінші үзіндіде 
Нәзираның нәзік жанын фашистер көз алдында атып тастаған 
алты жасар Параша балапанның өлімі өмірі көз алдында 
тұратын ауыр халін көреміз.

Максим Горький А.П.Чеховтың шығармашылығын сөз ет-
кенде, «Чеховтың жазғанында сөздің өзінен оның мазмұны 
көп» деген екен, яғни шағын бір микромәтінде, бір абзацта, 
кейде, тіпті, бір сөйлемде жазушы бірнеше идеяны (ойды, 
тақырыпты) қамтып кететіні болады. Т.Ахтанов кейіпкерінің 
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аузымен берілген бір шағын мәтін үзігінде де әрі сол кейіп- 
кердің (айтушының) мінездемесі, алған тәрбиесінің – мораль- 
дық құндылықтарының сипаты, ішкі жан тебіренісі, ой қорыту 
машығы – қысқасы, біреу емес, бірнеше мазмұн жатыр.

Роман тілінің «жеңілдетілген синтаксисін» өз алдына жеке 
зерттеу нысаны етуге болады. Бұл жерде біздің көңіл ауда-
рып отырғанымыз және әрі қарайғы талдауларымыздың кілті 
– «Шырағың сөнбесін» романының кейіпкер аты нан баян-
далатын тілі ауызекі сөйлеу мәнеріне (үніне), яғни орысша 
«разговорная тональность» дегенге жататындығы және оның 
сөз қолданысынан бастап, сөйлем құрылысы, мәтін түзімі, 
әңгімеші автор мен кейіпкерлер тілінің жақындықтары мен 
алшақтықтары барын есте ұстап отыру болды.

Көркем шығарма тілін әңгіме еткенде, ең алдымен, көңіл  
аударатын тұсы – лексикалық сипаты, яғни автордың сөз таң- 
дауы. Нағыз көркемсөз иесі, жазушылық талантты «Құдай- 
дың өзі берген» қаламгер қай шығармасында да «Сөз таңдау» 
дегенге бой ұрады, қай жерде қай сөзді қандай мақсат көздей 
қолдануға үлкен мән береді. Ал бұл туындысында сөз таңдауда 
Тахауи Ахтановтың иығына түскен жүк екі есе ауыр болғаны 
даусыз, алдымен, ол өзінің қалам иесі – жазушы екенін, 
екіншіден, өзі сөйлетіп отырған «кіші автор» – кейіпкер екенін, 
ол «автордың» ауылда өскен жап-жас қазақ қызы екенін бір сәт 
естен шығармауы керек.

Автор – Нәзира ұзын-сонар (бүкіл роман бойына) әңгімесін 
өзінің тілі шыққаннан машықтанған сөйлеу дағдысымен ба-
яндайды. Сондықтан мұнда күнделікті сөйлесуде, жай әңгіме 
айтқанда, «қызыл сөзге» көп жуымайды. «Қызыл сөз» деп 
отырғанымыз – кекесін, жағымсыз мәндегі термин емес, 
керісінше, эпитет, метафора, әсірелеу, кейіптеу сияқты көріктеу 
элементтеріне, үн гармониясына, яғни ұйқасты, аллитераци-
ялы, ассонансты қайталама қатарлы көріктеу құралдарына 
қатысты сөз орайы. Автор оларға өте сирек барады. Бұл – жал-
пы ауызекі сөйлеу тілінің нормалық сипаты. Міне, осы стильдік 
талапты жа зушы қатаң ұстаған. Роман тілінде әсем эпитет, ме-
тафора дегендер жоққа тән. Теңеулер негізінен аналитикалық 
амалмен, яғни суреттеме сөздермен беріледі және түгелге 
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жуық қазақтың этномәдени сипатын танытатын үлгілер бо-
лып келеді. Нәзира бала күнінен көріп өскен, өзі білетін заттар 
мен құбылыстарды алып, соларға ұқсатып теңейді. Мысалы, 
Николай Топорков өзінің жан досы – «подругасы» – Светаның 
күйеуі – «сопақ бет, аласа шот мандай, су ішуге мойнын созған 
аттың басы сияқты иегі ілгері ұмсынып біткен» (19-бет) жігіт. 
Ал Света сияқты сұлу келіншекке ұрлана көз тіккен командир 
еркектер «май ұрлаған мысықтай, көздері жалтырап шыға 
келеді» (110- бет). Ал Нәзира өңкей орыс әйелдерінің ішінде 
өзін «мен оларға орамалдың шетіне бөлек түйген түйіншек 
сияқты шығармын» деп сезінеді (165-бет). Қысқасы, осы 
тақылетті теңеулерді біраз теріп алуға болады.

Нәзира тіліне оралған эпитет-сипаттамалар да ауызекі тілге 
тән. Әйел – ақылды, тұрмысқа бейім, барлығына төзімді де-
ген сияқты осындай эпитеттердің орнына «әйел деген халық, 
айналып кетейін, жақсы ғой» (11-бет) деп 4-5 сөзбен бір-ақ си-
паттайды. Жақсы ғой деген екі-ақ сөз айналып кетейін деген 
қыстырма бағамен келгенде, әйел затқа қарата айтуға болатын 
небір әсем, әсерлі эпитеттерді басып кетеді.

Шығармада бас кейіпкер-автор Нәзира сөйлеп отырған- 
дықтан, жалпы сөйлеу (әңгіме айту) актісіне тән және бір белгі 
– сөйлеушінің әңгіме өзегі болып отырған адамдарға, болып 
жатқан оқиғаларға, өткенге не болашаққа қатысты көзқарасын, 
пейілін, бағасын т.т. білдіріп отыруы. Ол үшін әр алуан көңіл 
күйін (таңдану, аяу, жек көру, сөйлесу т.б. сияқты) білдіретін 
сөздерді (одағайлар т.б.) қыстыра сөйлейді. Келіншегінің аяғы 
ауыр екенін ескеріп, күйеуі ерте тұрып шай қойғанда, Нәзира: 
Қой құрысын, ұят-тағы, – дейді. Светаның күйеуі Николай 
туралы айтқанда: «Байғұс жаман жігіт емес» (110-бет), – деп 
баға береді. Мұндағы байғұс деген бір сөздің өзі қаншама 
эмоциялық реңк беріп тұр: жақсы досының күйеуі болған соң 
кеміткісі келмеген. Бірақ мүсіркеушілікке, әйтеуір көңілі, тол-
майтын пейілі де, қысқасы, бір байғұс сөзінің дәл осы жерде 
таңдап, оның қолданылуы, оның Нәзираның аузына салынуы 
– автор Тахаңның қалам шеберлігі.

Бейбіт кезде үлкен командирдің әйелі болған соң Ели завета 
Сергеевна соғыстың ең алғашқы күндерінде елге қайтуға бет 
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алған әйелдер тобына күйеуі сияқты бастық болғысы келетінін 
оның қылығынан, іс-әрекетінен, қысқасы, жаңа жағдайдағы 
«тәртібінен» байқап қалған сезімтал Нәзира оны: «Бастық 
болғысы келіп... соншама тыштаңдаған, тыраш нәрсе» (114-
бет), – деп сынайды. Бұл жердегі тыштаңдаған деген сөз – 
күнделікті сөйлеуде қолданыла беретін бағалауыш сөздердің 
бірі. Оны әдетте қарапайым, тіпті дөрекілеу сөз деп танып 
жүрміз. Мұндай сөздердің экспрессивті бояуы өте қою болады. 
Нағыз жағымсыз баға, тыштаңдаған, тыраштанған, тыраш 
әйел демей, нәрсе деудің де стильдік сыры (жүгі) көрініп тұр: 
адамды нәрсе дей салу бір қарағанда, ауызекі сөйлеуде кетіп 
жататын жаңсақтық, ағаттық болып көрінуі мүмкін. Бірақ жа-
зушы Нәзираның аузымен осылайша айтқызғанда, осынау бір 
жағымсыз кейіпкерге әншейінде бас командирдің әйелі екенін 
әдейі көрсетіп, өзгелерге ақыл айтып, тіпті саяси үгіт-насихат 
жүргізіп жүретін, бірақ бастарына қиын күндер туғанда, 
мүсәпір кейпін көрсеткен Елизавета Семеновнаға деген 
жеккөрінішті қатардағы өзі сияқты адам санатына қоспайтын 
таным Нәзираға осылай айтқызады. Міне, көркем дүние тілі 
үшін сөз таңдаудың «көкелері» осындай және оларды бұл 
романның тілінен «күреп алуға» болады.

Нәзира-автор – өте нәзік жанды, сезімтал, көріп білгеніне 
өз бағасын бере алатын іштей «білімі жоғары» жан. Әсіресе 
ол адамдарды танығыш, бұл өскен орта – әке-шеше тәрбиесін 
көрген, әжесінің ақылы мен сөздерін құлағына құйып өскен 
орта болғандықтан, кәрі-жас әрбір адамға өз көзімен қарап та-
нып дағдыланған. Нәзира қиыр шетте, қиын жағдайда жүргенде 
де айналасын тани жүруден көз жазбайды. Жан досы (подру-
гасы) – Светадан бастап, өзі бірге соғыс өртінен (елге жету 
үшін) қашып келе жатқан әйелдердің барлығының дерлік бет-
бейнелерін, мінездерін, сөйлесу мәнерлерін аз сөзбен дәл та-
ныстырып отырады; балапандарын шұбыртқан тауықтай, төрт 
кішкентай баласы бар, бірақ сабырлы, асып-сасуды білмейтін 
Ираида Ивановна, хрусталь вазасын шүберекке орап, кеудесіне 
қысып алған үлкен командирдің әйелі Ели завета Сергеевна, 
ұрысқақ Муся т.т. осылай бірер сөзбен әрқайсысының ада-
ми портретін береді. Әрі қарай Нәзираның осы танымын сол 
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әйелдердің қысталаң шақтардағы іс-қылықтары дәлелдей 
түседі: төрт баланың анасы – Ираи да Ивановна пойыз бір жер-
де ұзақ тоқтап тұрғанда аш келе жатқан балалары үшін көрініп 
тұрған селодан тамақ алып келуге бел байлайды, ана жүрегі 
сезгендей төртеудің екеуін 7 жасар ұлы мен емізулі қызын алып 
кетеді, сол арада пойыз жүріп кетіп, қалған екі баласы анала-
рынан ажырап қалады. Света мен Нәзираға ол екеуін әрі қарай 
бас-көз болып алып жүрулері міндеттеледі. Осы жерде Нәзира 
өз анасынан 7 жасында жетім қалған күйін есіне түсіреді. 
Шығармада лирикалық емес, сюжеттік шегініс едәуір орын 
алады. Осындай шегіністің бірі – осы жерде. Бір-ақ беттік 
шегіністе оқиға параллелі берілген мәтінде Нәзира портретінің 
бір беті ашылады: ол тағдыр ұқсастығын сезіне білетін жаны 
бай жас және оның рухани портретін беретін тек сезімталдығы, 
әр нәрсені білмекке ұмтылатындығы, айналасындағы адам- 
дарға деген жылы сезімі сияқты қасиеттері ғана емес, ең ал-
дымен, ана сүтімен бірге алған ұлттық тәлімі, қазақтың 
қарапайым жасының дүниетанымы, ол танымнан түйген ада-
ми ой-толғамдары. Портреттің бұл қырлары да өте нәзік түрде 
тілдік амал-тәсілдердің қолданысы арқылы көрсетіледі. Адам 
портретін беруде Нәзира өзін де аямайды:

«Мен өзі, сірә, зерек емеспін-ау деймін, бір әңгіме естісем, 
әбден түбіне жетіп түсіне қоймай, ойыммен оқтын-оқтын 
қойырып оралып, бір нәрсені білгім келсе, күйіс қайырған 
түйедей талмап-талмап барып жұтатын әдетім бар»...
(62-бет). Өзін сынап отырып, бір жағымды қасиетін таныта-
ды: бір нәрсені білгісі келсе, күйіс қайырған түйедей болса да, 
әйтеуір түбіне жетіп түсініп алатын қасиеті бар екен. Әрине, 
көркем шығармадағы адамдардың портреті (сыртқы түр-
тұрпаты емес, ішкі жан дүниесінің портреті) Нәзира осындай-
мынадай деп арнайы жазылған сөздермен, мәтін үзіктерімен 
берілмейді. Ол шешесі оққа ұшып өлген 7 жасар қызды өздері 
қонған деревнядағы үйге тастап, енді екі-екіден бөлініп бы-
тырап кетпек болғанда, мені де ала кетіңдер деп жылаған 
кішкене қыз балаға сонша жаны ашиды, қабырғасы қайысады, 
қолынан келгені – алдаусыратып ақыл айту. Сен мұнда жалғыз 
қалмайсың ғой, қамқор болатын адам бар. Кішкене шыдай 



188

тұр, қарағым, бұ жердегілер де жаман кісілер емес, әлі-ақ ба-
уыр басып, өз баласындай болып кетерсің, аман болса, папаң 
да сені іздеп тауып алмай қоймас. Мамаңның артында қалған 
жалғыз шырағы сенсің ғой, сол шырағын сөндірме, айналай-
ын, сен аман бол (117-бет), – дейді. Ал бала көзі адырайып, 
өзіне таңырқай қарап қалады. Сөйтсе, ол осылайша қазақша 
жұбатып тұр екен, бірақ бала сөздерін түсінбесе де, көзінен 
бір нәрсені ұғып, Нәзираны құшақтай алады. Міне, бұл эпи зод 
та – шындық. Жүректен шыққан мұндай жұбату – алдарқату 
сөзді Нәзира орысша айта алмас еді, оның орысшасы мәз 
емес, «орыс деген халықпен араласқанына үш-ақ ай» (ал өткен 
ғасырдың 30-жылдарындағы қазақ мектептерінде де орыс 
тілінің оқытылуы қандай болғаны белгілі ғой, тіпті де соңғы 
30-40-жылдағыдай емес). Тіпті орыс әйелдерінің аты мен оры-
стар қосып айтатын әкесінің атын қатарынан дұрыстап айта да 
алмайды, мынадай жүректен шыққан шынайы сөзді Нәзира, 
әрине, орысша айтпасы хақ, бірақ жаны осындай сөзді айту ке-
рек деп тұр: ол әкесін соғыс қармап жатқан, шешесі көз алдын-
да оққа ұшқан, айдаладағыдай бейтаныс адамдардың арасын-
да қалып бара жатқан жеті жасар қыз баланы аяп, жүрегі қан 
жылап тұр. Өзі де жеті жасында анасынан айырылғандықтан 
ба (бірақ ол шет жұртта емес, мейірімі мол әжесінің, әкесінің, 
туған-туыстардың, бүкіл ауылдың қанатының астында бол-
ды ғой), әлде құрсағында жаңа өмір басталған болашақ ана 
болғандықтан ба, әлде ең негізгісі, тағдыр тәлкегіне түскен 
жандарды аяу сезімі сияқты адамдық қасиеттің күштілігінен 
бе – әйтеуір бала дегенде, Нәзираның жаны жай таппай, 
өкпе-бауыры езіліп тұрады. Фашистер қуып ұстап, бүкіл де-
ревня халқын шетінен атып өлтіріп жатқанда, «тырнақтай 
әнші қыз бес жасар Парашканың: «Дяденьки, дяденьки, мені 
өлтірмеңдер. Мен ән салып беремін. Мен әнді жақсы айтамын!» 
– деп шешесінің мойнынан құшақтап, шырылдап ән салған 
күйі оққа ұшқанын көрген сәті Нәзира-автордың өмірі есінен 
кетпейді, көз алдында тұтасқан мұнар болып тұрады. Тіпті бес 
жыл от-жалынның ішінде аман қалып, соғыс бітіп, елге қайтып 
келе жатқанда да, вагонға кірген бір әйелдің қолындағы жетек-
теген кішкене қызы Параша болып көрінеді. Осы соңғы эпизод 
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Нәзираның талай Парашалардың соғыс кезіндегі тағдырына 
жаны қалай қиналғанын «қиналдым, аядым, жаным түршікті» 
деген сияқты баяндауларсыз білдіреді. «Ән салып берем, дя-
деньки, мені өлтірмеңдер!» деп шырылдаған суреттер көз 
алдына елестегенде, «қасымда отырған екі баланы мойын-
дарынан қылқындырып қысып алыппын, олар қолтығымнан 
шыққысы келіп бұлқынғанда барып байқадым» (366-бет) де-
ген бір ғана сөйлеммен бас кейіпкер бейнесі (адами портреті) 
толық ашылады.

Роман – соғысқа қатысты оқиғалы шығарма емес, ұлттық 
этномәдени құндылықтарды көрсетуге арналған туынды 
деп танылатын сияқты. Әңгімеші-автор – ең ал дымен, қазақ 
халқының өкілі. Оның қазақтығы бүкіл болмысынан, түсінен 
бастап, ой түйіндерінен, қарым-қатынасынан көрінеді. «Қара 
жерден кіндігін үзбеген қазақтың қызымын ғой, бозды бұйратта, 
өлеңді тепсеңде асыр са лып аунап-қунап... жусан мен топырақ 
исін қолқама сіңіріп өскенмін, бой жеткен кезімнің өзінде де 
кейде тіпті көк майсаға аунағым келіп, аусарым ауып тұратын» 
(284-бет), – деп, қазақы табиғатын өзі атап береді. Түсінде 
қалың жылқы көреді, пойызда ұйықтап жатқанда естілген 
доңғалақтардың дүрсілі қалың жылқының тұяқ дүрсілі болып 
сезіледі, паровоздың гудогы шыңғырып кісінеген жылқының 
даусы болып естіледі. Жоғарыда айттық, теңеулері де қазақы, 
ал теңеу дегеніміз – айналадағы дүниені көріп, әр нәрсені са-
лыстыру ғой. Мақал-мәтелдер де – дүниенің ұлттық танымы, 
ұлттық философиясы. Бұларды да автор шеберлікпен пайдала-
нады.

Психологиялық туынды дейтін себебіміз – мұнда бас кейіп- 
кердің ішкі дүниесі – жан сыры ақтарылады. Нәзира – қорқа 
да, қайғыра да, өзгенің өксігін бөлісе де білетін жан. Бір ғана 
эпизодтан мысал келтірелік: Қайтейін ойы құрғыр он саққа 
жүгіреді. Қайсысын қармасам да, көңілге жұбаныш әкелер  
бірі жоқ». Немістер бұл дүнияда менің бар-жоғымды біл- 
мейтініне, қанша сенейін десем де көңілі құрғыр қобалжи 
береді. Бір-екі ай тыныш жерде бұғып жатып, қауіп-қатерді 
жатырқап қалғанмын ба? Әйтпесе бұдан да қорқынышты 
сағаттарым болып еді ғой. Светадан айырылып, қалың 
орманның ішінде жалғыз қалғанда...
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Сондағы бір ғажабы – алдымен өзімнің халімді ойламап-
пын. Светаның айтқан хикаясы (Света неміс офицерімен 
еркінен тыс бір түн төсектес болғанда, жүкті болып қалғанын 
әйелдік табиғаты сезіп, соны айтқан болатын – Р. С.) ақыл-
ойымды билеп, оның аяқ астынан душар болған қасіреті тұла 
бойымды жайлап алды да содан арыла алмай, әлек бо лып оты-
ра беріппін. Біреудің қасіретін ішіме түсіріп алып, сонымен 
жарыса ойлап, жарыса қиналып, арамтер болатын жандай 
жаман мінезім бар екен – бейне бір Света қасіретін маған та-
стап: «Мә, мынаны талғажау ете тұр», – деп өзі кетіп қалған 
сияқты...(133-бет/). Міне, осы микромәтіннен Нәзираның 
психологиялық күйін көреміз.

Жоғарыда айттық, романның негізгі үні – адам психологи-
ясы, әйел психологиясы. Психология дегеніміз – адамның жан 
дүниесі ғой. Көркем әдебиетте кейіпкердің психикалық кейпін 
беруде, меніңше, әңгіменің (шығарманың) кейіпкер атынан 
баяндалуының артықшылығы мен ерекшелігі бар. Адам өз  
жанын өзі түсінеді, яғни өзінің дүниетанымы, сенімі, мұра- 
тының ең нәзік қылдарын өзге емес, адамның өзі біледі, әрине, 
оны кез келген адам ап-анық етіп айтып бере алмас, бірақ жеме-
жемге келгенде, өзі туралы әңгімелегенде, өзінен-өзі көрініп 
жатады. Мы салы, Светаның қасіретін қалай қабылдағанын, 
қалай түсінгенін Нәзира көп сөзбен айтпайды, «тек біреудің 
қасіретін ішіме түсіріп алып, сонымен жарыса қиналатын 
жаман мінезім бар» деген бір сөйлеммен ғана өзінің сезім 
дүниесін жайып салған.

Психология дегеніміз – адам психикасын зерттейтін білім-
ғылым саласы болса, сол психиканы көрсететін адамның 
дүниетанымы, сана-сезім дүниесі, ақыл-ойы, темпераменті, 
мінезі, қабілеті, әр нәрсені байқауы, қабылдауы, сөйлеу 
машығы тағысын тағы көркем шығарманың өзегі, негізгі иде-
ясы болмаққа керек. «Шырағың сөнбесін» бас кейіпкерінің 
де, өзге кейіпкерлерінің де жан дүниесі осы параметрлерден 
көрінген және оларды шығарманың тілі мен стилі барын-
ша көрсете білген. Нәзира сияқты соғыс өртінің ең бірінші 
жалынының шарпуынан бастарын, балаларын ала қашқан, әуелі 
Мәскеуге жетіп, одан әрі жұрттарына (қалалары мен деревня, 
ауылына) жетуге аттанған әйелдердің мінезін автор (Нәзира-
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Ахтанов) көп сөзбен сипаттап жатпайды, бұған Елизавета 
Сергеевна алғашқыда күйеуі сияқты бастықпын деп сезініп, 
бұйырып-үйретіп отырады («тәртіп керек, әйел жолдастар!»), 
бірақ бірінші қиындықтан кейін-ақ салы суға кетіп, сүмірейіп 
қалады («ал мен не істеймін»), Муся күлегеш, ұрысқақ, Маруся 
аз сөзді, салмақты, бірақ қиын тұста істің жөнін таба біледі, 
бұлаңдаған сұлу келіншек Алевтина Павловна қиын-қыстау 
кез келгенде, жол табатын нағыз практик («менің ойымша да 
Алевтина Павловнаның айтып отырғаны дұрыс», – деді Мару-
ся) екендіктерін жақша ішіндегі сөйлемдермен ғана білдіреді. 
Нәзираның күйеуі Қасымбек – «кәдімгідей байсалды-ақ 
жігіт»; қатты қысып сүйіп алуға именшек, сезімге сараң бо-
лып көрінгенмен, нағыз сезімнің адамы, бұл кейіпкердің адами 
портретін кітаптың алғашқы беттерінде Нәзира-автор екі-үш 
сөйлеммен ғана сипаттап өтеді. Ал жолшыбай бір кездесіп, 
кейін партизандар тобында бірге болған жалғыз қазақ жігіті 
«аты қызық» Абан (Әбен емес) да – «тегін» кейіпкер емес, ол 
да – шығарманың психологиялық үнін (тонын) қоюлата түсетін 
тұлға, мұның да осы тұлғасы Нәзираның сараң сөзімен таны-
лады.

Енді кейіпкерлер диалогтері жайында әңгіме етсек. Бұл 
туындының және бір өзгешелігін көрсетуге тура келеді. Әдетте 
кейіпкерлер диалогтері және монологтерінің стильдік қызмет 
атқаратыны белгілі. Қайсыбір кейіпкердің сөйлеу мәнері 
арқылы жазушы оның бейнесін сомдай түседі. Бұл тәсіл 
әдетте барлық кейіпкерлері бір тілде сөйлейтін шығармаларда 
сәтті шығады. Ал кейіпкерлері (кейде тіпті үш-төрт) түрлі 
тілде қарым-қатынасқа түсетін шығармаларда жазушы әр 
кейіпкерді әрдайым өз тілінде сөйлете алмайды. Тегі, көркем 
шығармаларда негізгі мақсат – кейіпкердің сөйлеу үрдісін 
көрсету емес екендігі де белгілі. Демек, мұндайда жазушы 
орыс-қазақ және басқа да халықтар өкілдері бар шығармасын 
негізінен бір тілде жазады, айталық, осы романда барлық 
кейіпкерлердің сөзі қазақша берілген. Демек, бұл жерде 
аса ұқыптылық ке рек. Мысалы, орыс кейіпкерлерінің аузы-
на қазақтың мақалдарын, ұйқасты-ырғақты ұлттық теңеулі 
сөздерін сала алмайды, яғни салмаған. Қазақ еместердің 
сөздерін де Нәзира айтып отырғандықтан, өзінің ұққанынша 
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берген: сөйлемдері шағын, мағлұматы айқын. Нәзира өзі 
ағытылып орысша сөйлей алмаса да, орысша тұрмыстық сөзді 
(«бытовая речь» дегенді) түсінеді. Сол түсінгенін қазақшалап 
беріп, әңгімесін айта береді. Бұл диалогтердің сөйлемдері – 
қысқа, негізінен тұрмыстағы кәдімгі айтылатын сөздер.

Шешелері пойыздан қалып қойған екі баланың тағдырын 
шешпек болған әйелдердің диалогтері:

–Келесі станциядан қалдырып кетейік, анасын тосып ал-
сын.

– Денің сау ма, титтей бала не біледі, адасып өлмей ме?
– Далаға таста деппін бе? Станцияның бастығына та-

стап кетеміз де.
– Мынау алас-қапаста станция бастығы бала баға ма? Ай-

тады екен ау...
– Әй, қойыңдар, – жамырап бара жатқан қатындарды Алев-

тина Павловна тоқтатты (68-бет).
Міне, барлық жердегі орыс адамдарының диалогтері осы 

тақылеттес. Әрине, бұл – дәл аударма емес, Нәзираның бұл 
диалогтегі ұққан сөздерінің қазақша мазмұны.

Ал романның таза қазақтар туралы бөліктерінде, яғни 
«сюжеттік шегіністерде» Нәзираның өткен күндерді есіне 
алған сәттерінде қазақ кейіпкерлердің диалогтері сөйлеу тіліне 
тән одағай, қаратпа, қыстырма сөздермен, қарапайым элемент-
термен нағыз қазақша диалог етіп берілген. Мысалы:

Дариға жеңгем... мойнымнан құшақтап алып:
– Қыз-ау, сен әлгі демалысқа келген кәмендерді көрдің бе? 

– деді.
– Көрдім.
– Көрсең, жаным-ау, не бітіріп жүрсің ?Жұрт деген тек 

гу-гу етеді. Өзі әлі үйленбепті. Тұқымы да ақкиіздің ішінде ды-
рауы көрінеді. Осы жолы құр кетпейді деседі. Я-я, жай келіс 
емес, қалыңдық іздеп келіпті дейді.

– Іздесе қайтейін?
Дариға жеңгем «денің сау ма?» дегендей, бетіме үрпие 

қарады.
– Қыз-ау, не дейсің сен? Бүкіл аудан аузын ашып отырған 

жалғыз жігітті...
– Қойшы, Дариға-айу ерні көнтиген, көзі быттиған біреуді 

соншама...
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– Қыз-ау, есің дұрыс па? Қазақ айтқан емес пе, «ат ерінді, 
ер мұрынды келсін» деп.

– Мұның мұрны кішкентай, ерні үлкен ғой.
– Е, болса ше? – деп өз екпінімен кете берді де кенет сөз 

мағынасын түсініп, өз ағаттығына күліп жіберді. – Туһ, сен де... 
Оның ернін қайтесің. Құдай беріп, қолыңа түссе, әлі-ақ ерт-
теп мініп аласың ғой (29-30-беттер).

Міне, бұл шағын диалог – нағыз қазақтардың – қайын 
сіңлісі мен жеңгесінің диалогі. Нәзираның Қасымбекпен, 
Абанмен де (соғыс кезеңінде басқа қазақша сөйлейтін жал ғыз 
адам) әңгімелері қазақша, бірақ мұндай қазақы диалогтер көп 
емес, өйткені олардың бірге болған күндері де аз. Сондықтан 
кейіпкер тілі машығы арқылы оның бейнесін сомдай түсу тәсілі 
бұл шығармада бірінші кезекте тұрмаған.

Көркем шығарма үш түрде: не бір нәрсені (оқиғаны, 
адамдарды) суреттеу не баяндау немесе бір нәрсе туралы 
толғануболып келеді. «Шырағың сөнбесін» – бас кейіпкердің 
басынан кешкендерін баяндай отырып, оның ішкі жан дүниесін 
ашу, яғни «адам және ғалам» де ген тақырыпқа барған туын-
ды. Баяндау қарапайым сөйлеу мәнерінде берілген. Лексикасы 
негізінен бейтарап, экспрессивтік бояуы жоққа тән, синтаксисі 
– сөйлеу тілінікі. Роман атының өзі – шығарма идеясының 
конденсаты (сығындысы), яғни алапат қырғында опат болған 
үш азаматтың шырағын сөндірмес үшін екі баланы жетектеп, 
үшіншісін құрсағында елге аман алып келе жатқан Нәзира 
бейнесінің түйіні, жан тазалығы.

Сөйтіп, қорыта айтқанда, заманымыздың ірі жазушысы, аса 
ойшыл, білімдар, мықты суреткері – Тахауи Ахтановтың өзге 
көркем дүниелері сияқты, «Шырағың сөнбесін» романы – тілі 
мен көркемдік стилі тұрғысынан қазақ прозасында кейіпкер 
атынан баяндалатын туындылардың классикалық үлгісі болып 
табылады.

Дарын иесінің қалам тартудағы әр қырынан танылған 
мүмкіндіктерінің аясын танудағы бұл ізденіс-талдауларымызда 
жас жазушыларға Ахтанов қаламы үлгі болып көрінсе, қалың 
оқырман жазушы мұрасына сүйсіне түссе деген мақсатты 
көздедік.



194

ҚАБДЕШ ЖҰМАДIЛОВ

«Дарабоз»

1994 жылы жарық көрген екі томдық бұл туынды «Қараке- 
рей Қабанбай батыр туралы тарихи роман» деп ұсынылған. 
Еңбек көлемді. Тарихи оқиғалар мен тарихта болған тұлғалар 
кеңінен суреттелетін бұл үлкен кітапты дүниеге келтіруде 
жазушы ғаламат зор еңбек еткен: қаншама адамдардың, ру-
тайпалардың, жер-судың аттары, тарихта өткен оқиғалардың, 
ұрыс-шайқастардың, барыс-келістердің, табысу мен ажыра- 
сулардың мекенін, уақытын, сипатын дәл беру үшін де қаншама 
дерек жинау керек, қаншама ізденіс керек!

Бұл тарихи романның жоғарыда тілін зерттеу нысаны болған 
Әбіш Кекілбаев пен Мұхтар Мағауиннің шығармаларынан тілі 
мен стилі жағынан өзгешелігі бар. Мұны «роман-шежіре» де-
уге болар. Әрине, бұл – көркем романға тән қасиет-белгілер 
жоқ деген сөз емес, бірақ мұнда авторлық баяндаудың шежі- 
релік сипаты басымырақ түскен. Ашып айтсақ, тарихи оқиға- 
лар кеңістік пен мерзім аясында көп қоспасыз дәл баяндала-
ды.Тарихи оқиғалардың желісін ұластырушы, дәнекерлеуші, 
«қызықтатушы» деталь оқиғалар мен жазушы өзі жасаған 
кейіпкерлер мұнда жоқтың қасы (мүмкін, бақауыл Шағалақ 
сияқты бір-екеуі автор ұсынған кейіпкерлер болуы, бірақ 
мұндайлар көп емес). Бұл шығармадағы жазушының 
көздегені – XVIII ғасырдың орта тұсындағы (кей сәттерде мұ- 
ның алдындағы) тарихи оқиғаларды, яғни халқымыздың сан- 
ғасырлық ауыр да күрделі тарихының ең бір шешуші кезеңін, 
яғни бүгінгі күніміздің іргетасын бекіткен кезеңін қоспасыз 
дәл көрсету. Сондықтан да болар, кейіпкерлердің сыртқы 
портреттері мен оқиғалар ситуациясы көбіне-көп әсірелеусіз, 
«лирикасыз» беріледі. Мұнда автордың «лирикалық шегі- 
ністері» де көзге ұрмайды. Бірақ роман-шежірені қызыға 
оқисың, кейіпкерлердің тағдыры мен ұрыс-соғыс, жиын-кеңес- 
тердің барысына ынтыға көз тігесің, бірге қуанасың, бірге 
толқисың, бірге қамығасың.

Демек, тарихи шындықты ғылыми еңбекте емес, көркем 
дүниеде қалай баяндаудың, баяндай отырып суреттеудің ама- 
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лына жазушы Қабдеш Жұмаділов өзінше өзгеше барған. Әбіш 
Кекілбаевтың «Үркері» мен «Елең-алаң» романдарының тілін- 
де поэтикалық үн (белгі, сипат, тәсіл) көзге түссе, Мұхтар 
Мағауиннің «Аласапыран» дилогиясында көркем шығарманы 
тарихи стиль тезіне түсіру қарекеті (амалы) жақсы сезіліп 
тұрады. Бұлардағы көріктеу құралдары мен синтаксистік амал-
тәсілдер, лексикалық сөз толғамдар суретін жоғарыдағы та-
рауларда талдап-танытсақ, енді «Дарабоз» романына тарихи 
туындылардың тілін зерттеудің өзгеше қырынан келеміз.

Бұл шығармадан біз үшінші бір «дүниені» табамыз. Мұнда 
сөздің мағыналық реңкі – сема дегенді жақсы танып пайдалану, 
үн гармониясына көңіл аудару, экспрессоидтарға стильдік жүк 
арту сияқты амалдар «мен мұндалап» тұрмайды, ал көріктеудің 
грамматикалық тәсілдері – парцелляция, қайталама дегендер 
тіпті жоққа тән. Бұлардың есесіне Қ.Жұмаділовтің тек осы 
романы ғана емес, жалпы шығармашылығында ұйқасты 
параллельдерді, ассонанстық, аллитерациялық құрылымдарды, 
әсіресе мақал-мәтелдерді орынды қолдануы көзге түседі. Бұл 
жөнінде мысалдармен кейінірек айтылады.

Бұл туындыдан ғылыми талдау үшін де, оқырманға, әсіресе 
келесі буындарға аса қажеттігі үшін де көңіл аударатын бір 
белгіні – шығарма тілінің ең бір құнды тұсын нысанаға аламыз. 
Ол – суреттеліп отырған заманға (тарих кезеңіне) сай реалий- 
лерді, яғни әр алуан зат, ұғым атауларын молынан ұсынуы. Бұл 
да – тарихи көркем дүниені тарихи стиль тезіне түсірудің бір 
амалы, ең қиын, ең қажет амалы.

Романның тақырыбы – «Ақтабан шұбырынды» кезінен ба-
стап жоңғарлар жаулап алған қазақ жерінің шығыс оңтүстіктегі 
өлкелерін босатып (қайтарып) алу жолындағы ұрыс-соғыстар, 
шабыс-айқастар, жауласу мен жуысулар, келісімдер мен 
қарсыласулар болғандықтан, бұдан екі жарым ғасырдан 
бұрынғы халқымыздың өмір шындығын берудегі жазушы 
еңбегін ерекше атауға болады.

Алдымен, ұрыс-соғысты суреттеуге қажет сол кездегі қару- 
жарақ атаулары мен ұрыс-шабысқа қатысты қимыл-әрекет 
атаулары – қысқасы, әскери лексика мен фразеологизмдерді 
жазушы мүмкіндігінше шындыққа сай беруге ұмтылған. XVIII 
ғасырда қазақтар қолданған қару-жарақтардың сірі құяқ, киіз 
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тұтқыр сияқты киім атаулары мен тобыршығы алуан түрлі 
сауыт бұзар, көбе бұзар, қозы жауырын, қайық оқ, томар 
оқ, тіз оқтар, құлдыр мамай (күлдір мамай), садақ, қара 
тамақ найза сияқты қару атаулары, жоңғарлар (қалмақтар) 
пайдаланған жәсайыл (жазушы зеңбіректі қазақтар сол кезде 
осылай атаған деп көрсетеді) сияқты қару аты жиі келтіріледі 
(бұлар сияқты қару-жараққа қатысты атаулар Әбіш Кекілбаев 
романында да бар. Мұндағы күлдірмамай, жекеауыз, бірауыз, 
жездіауыз, шиті деген мылтық түрлері, көк найза, ақ алмас, 
шарболат, садақ сияқты сол кезеңдегі негізгі қару-жарақ атау-
лары екендігін осы кітапта көрсеткенбіз. XVI ғасырдағы қазақ 
қауымы «тауарихын» әңгіме еткен Мұхтар Мағауин өзінің 
«Аласапыранында» садақ оғының көбебұзар, әндіген, қасалы, 
ысқырма, тіз оқ, кез оқ, доғал оқ, қозы жауырын, аймаңдай оқ 
деген түрлерін атайды. Жазушының тұрақты эпитеті бар көне 
қару-жарақ атауларын бұл тарихи шығармасында өз стиліне 
сай орынды қолданғанын алдыңғы тарауларда мысалдарымен 
көрсеттік).

Сөз жоқ, нағыз тарихи көркем шығарманың (повесть, ро-
ман, тіпті қысқа әңгіменің болса да) талабын дұрыс түсінген 
(сезінген) жазушы оны тарихи стиль тезіне түсірудің бірнеше 
амалын қолданады, табады, таңдайды. Соның бірі – тарих жо-
лында «бір өліп, бір тіріліп» (Жұбан ақынша айтсақ, «мың 
өліп, мың тіріліп») келген қазақ қауымының қай ғасырда да, 
әсіресе Шоқан Уәлихановтың сөзімен айтсақ, «қан сасыған 
ұрыс-соғыстар заманы» болған XVIII ғасырға қатысты 
жазылған тарихи шығарма өзегі (тақырыбы, нысаны) соғыс, 
аттаныс, қырқысу, өлтіру,өлу сияқты өмір шындығы 
болғандығы даусыз. Сондықтан әскери лексика деп атала-
тын сөздер тобының бұлардағы көрінісінің мәні айрықша: 
екі-үш, кейде тіпті үш-төрт ғасыр бұрын қолданылған қару-
жарақ, киім-кешек атауларының ұмыт болғандары еске салы-
нады, мағыналары түсіндіріледі. Сондай сөздердің бір тобы – 
қазақ, қалмақ әскерлерінің құрылымы: ұрысқа шығатын әскер 
құрамының оң канаты, сол канаты, алдыңғы шебі, ортасы, 
соңы дегендей бөлімдерінің арнаулы атау лары болған. Әскери 
шендердің де түркіше-монғолша атауларын дұрыс келтіру – 
тарихи роман, тарихи көркем шежіре жазушылардың бірден-
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бір міндеті. Айталық, М.Ма ғауин XVI-XVII ғасырлардағы 
қазақ армиясының құрамы оң жанақ, сол жанақ, маңдай 
немесе маңдай сүбе, жұңғар, барұңғар деген құрамдардан 
тұратындығын баяндайды. Бұл ретте - уыл /-уіл жұрнағымен 
жасалған атаулар көзге түседі. Мысалы, Мұхтар Мағауин ро-
манында тұтқауыл – қорғаушы (сторожевой полк), ертауыл – 
шолғыншы (авангард) деп көрсетілсе, XVIII ғасырдағы Абылай 
хан – Қабанбайлардың әскерінде жасауыл – ауыз үйдің сыртқы 
босағасында тұратын топ; тосқауыл топ – ортадағы жасақ; ер-
тауыл – көп жылқы мен қалың көшті қорғап-қоршап жүретін 
жасақ, кей жерде шолғыншы ертауыл жасақ деп аталады, 
тұтқауыл – әскердің артқы жағындағы топ; бақауыл – жорық 
кезінде әскердің азық-түлігін дайындап, көбінше жорықтағы 
әскердің артқы тобын құрайтындар, оң қол, сол қол және маңдай 
топ деп бөлінетін жасақтар деп түсіндіріледі; қарауыл термині 
де – мұнда осы күнгідей тек «күзетші» мағынасындағы сөз 
емес, сірә, жау қарасын бірінші болып көріп, ұрысқа кіретін 
топ (отряд, полк) та осылай аталған сияқты. Ал әскердің 
(армияның) өзі сандық бөлінісі жағынан лек (бір мың), түмен 
(он мың) деп танылады.

Ұрыс-соғысқа қатысты «бірқатар іс-қимыл атаулары 
Қ.Жұмаділовтің кітабында жақсы орын алған. Мыса лы: ту 
түбінен табылу – әскери жасақ болып белгілі бір жорыққа 
(ұрыс-соғысқа) аттануға және белгілі бір қолбасшының 
қол астына жиналу; қаптама соғыс немесе қаптама ұрыс – 
жасақтардың екі бүйірден бірден айқасқа шығуы, түзем құру 
– «сап түзеу» (түзем – өте әдемі және мағынасы жағынан дәл 
жасалған көне терминді Қабдеш өзі жасады ма, жоқ, бұрыннан 
бар ма, әйтеуір, жақсы қолданған). От қару – мылтық, зеңбірек 
сияқты атылатын қару; ұлығаусар қақтығыс – бетпе-бет келіп, 
кескілесу, толас кез – ұрыс-соғыс тоқтаған үзіліс кезі, үркін-
қорқын – жау шабуылын тосқан не одан қашқан қорқынышты 
кезең; жаушы шаптыру – хабаршы жіберу, тұрыстық беру 
– ұрысқа дайын екенін білдіру, осылар сияқты сөздер мен 
тіркестер де – жай қолданыла салған бірліктер емес, әскери 
терминдер деуге болады.

Көне (немесе ертеректегі) әскери лексика сияқты, XVI-
XVIII ғасырлардағы қазақ хандығы мен жоңғар қауымының 
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әлеуметтік-әкімшілік жүйесіне қатысты бүгінде не мүлде бей-
таныс, не мағынасы өзгеріп кеткен сөздерді де жазушының 
орын-орындарында қолданғаны – үлкен табысы. Айталық, сан-
дал тақ терминінің орнына бұл күнде хан отыратын тақ, пат-
ша тағы дей саламыз. Хандық өмір сүріп тұрған кезеңдерде 
ол заттық (орындық) мағынада сандал (тақ) деп аталған, сол 
сияқты бұл күнде мемлекеттің әкімшілік орталығын астана 
дейтін болсақ, бұдан 200-300 жыл бұрын байтақ, байтақ қала, 
байтақын деп атағанын «Дарабоз» кітабынан көріп білеміз. 
Андыз әскер, аламан әскер, ту түбінде тұратын қарулы сар-
баз сөздері де әскери терминдік мәнде келеді, сол сияқты түркі 
(қазақ) қоғамы ғана емес, қарсы жақ – жоңғар (қалмақ) қоғамы 
шындығын көрсететін күре (будда үйі, дін ұясы, монастыры), 
келең (будда дінін таратушы), кешіл (монах), манжы (шәкірт), 
бұрқын (бұрхан) сияқты дін қызметшілерінің атауларын дұрыс 
қолдану – осы шығарманың ұтымды тұсы.

Әскери лексиканы тек терминдер мен зат атаулары ғана 
құрамайды, ұрыс-соғысты суреттеуде қолданылатын етістіктер 
мен үстеу, сын есімдер де болатындығы белгілі. Тарихи ро-
ман жазушы осыларды да өз орындарында жаратып отырса, 
бұл да – үлкен еңбек. Мұнда да Жұмаділовтің суреткерлік 
шеберлігі, сезімталдығы (тілдік интуициясы) айқын көрінеді. 
Мысалы, торуылдап жүру, қидаласу, жаусырау деген сөздер 
– бейтарап мағыналы жай етістіктер емес, сол кезендегі ұрыс-
соғысқа қатысты сәттерде айтылатын «әскери паспортты» 
сөздер. Әсіресе бұл романда жиі кездесетін ту түбінен та-
былу, тұрыстық беру, жау қолына жесір боп түсу, мырза 
тұтқын болу, аламан әскердің андыздап келуі, аңды ұтылай 
қуу, қоржынның (талас мәселенің) екінші басы аулық тарту, 
бұта түбі, көген жат тәйжілер (жоңғар қонтайшысының 
некесіз әйелден туған ұрпақтары) сияқты сөздер – өзге автор-
ларда көп кездеспеген тұлғалар, ал бұлар – жазушы ойдан өзі 
шығарған жасанды сөздер емес, өткен кезеңдерде (тіпті кейінгі 
күндерде де) ұрыс-соғысқа қатысты қолданылып келген 
бірліктер (сөздер, тіркестер) болса керек, әңгіме – осыларды 
жазушының орынды және белсенді қолдана білгендігінде.

«Дарабоз» сияқты тарихи дүниеде тек қазақ қоғамының 
емес, қарсы жақтардың: жоңғарлардың, шынмәшіндердің, 
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шүршіттердің әлеуметтік-әскери құрылымы, халқының салт-
дәстүрлері, діні деген сияқты қырларына қатысты атаулар-
ды, әсіресе терминдік сөздерді дұрыс беру де жазушыға оңай 
түспеген болар. Жоғарыда аталған будда дініне қатысты кешіл, 
келең, күре, манжы дегендерден басқа да бірқатар атаулардың 
монғол-қытай тілі элементтері екендігі көрінеді. Бұл күнде 
көбінесе бұрхан деп жүрген дін атауын жазушы бұрқын деп 
береді, қазақтар, сірә, осылай атаған болуы керек. Кітаптың 
екінші томында әсіресе жоңғар, қытай жұртының әскеріне, 
тұрмысына, дініне, әкімшілік жүйесіне қатысты сөздер мо-
лынан кездеседі. Қоңтайжы (бас әмірші, хан), тәйжі (князь) 
де ген титулдардан бастап, лама, зайсан, уаң, Еженхан (Қытай 
императорын қазақтар осылай атаған), кірме-сіңбелер (әскер 
құрамындағы өзге жұрт адамдары) сияқты титулатура мен жай 
атаулардың мағынасын осы романнан біліп отыруға болады. 
Қазақ ханының жиынын хан кеңесі деп берсе, қоңтайшының 
жиыны – құрылтай деп берілген. XVIII ғасырда дәл солай ажы-
ратылып аталды ма, жоқ, бұл жазушының әр құбылысты, әр 
нәрсені шатастырмай, жаңылыстырмай, оқырманға дәл баян-
дауды, шынайы суреттеуді көздеген амалы ма – қайткен күнде 
де бұл қарекет өте сәтті болған. Мұны жазушының ізденісі де-
сек те, таңдампаздығы десек те, шеберлігі десек те болар.

Жоғарыда айтылған қазақ әскері құрылымына қатысты  
жасақ атауларының бұл күнде қалың оқырманға, әсіресе 
жастарға бейтаныс түрлерін роман авторы өзі түсіндіріп оты-
рады. Солардың бірі – қасқыр қамау тіркесі. Қасқыр қамау – 
жат жұрттың жауды сусыз, нусыз шөлге бастап барып, күндіз-
түні тыным бермей, алды-артынан бірдей соққылауы, осыны 
«қасқыр қамау» деп атайды. Бұл – автордың түсіндірмесі. Біз 
оқып жүрген «Батырлар жырларында» бабаларымыз зеңбіректі 
топ (доп) деп атағанын білеміз. Ал Қабдеш Жұмаділов: 
«Қазақтар ол кезде (яғни XVIII ғасырларда) зеңбіректі жәзайіл 
(дұрыс жазылуы не жазайыл не жезәйіл болса керек – Р.С.) 
деп атаған деп екі кітапта да бет соңындағы сілтемеде көрсетіп 
отырған. Сол сияқты уаң – князь, губернатор, арат, алба-
ты – (ойраттардың) шаруалары; ғұң – князь (қытайша), зуза 
– «ұлықтарды көтеріп жүретін балахана» деп түсіндіреді. 
Зуза дегенді бабаларымыз да білген болса керек, ол Қытай, 
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Ман чжурия сияқты елдерде тірі адамдарды көтеріп жүретін 
арбашық – зембіл болса, Оралхан Бөкейдің шығармаларында 
ұрыста жараланған немесе шейіт болған сарбазды (көбінесе, 
әрине, қадірлі, ұлық, қолбасы сияқты ірілерді) ұрыс даласын-
да тастап кетпей, салып алып жүретін ағаштан құрастырылған 
құрылғыны атағанын білеміз. Жер асты не үстіне қойылатын 
сағананы Орта Азия халықтары сандық деп атағанын тарихи 
еңбектерден көреміз. Шыңғыс хан өзінің өсиетінде: «Мен өлген 
соң, денемді сандыққа салып, белгілі бір жерге апарып, жер 
астына түсіріп, үстінен жылқы үйірлеріне таптатыңдар, жермен 
жексен етіп, белгісіз орын етіңдер», – дейді. Сол сияқты Таңжуң 
– қытайша генерал-губернатор деп түсіндіріп отырғаны да – 
орынды, өйткені бұндай атауларды қалың оқырман білмейді, 
бұлардың көбі тек тарихи ғылыми әдебиет пен тарихи көркем 
шығармаларда, жазба шежірелерде қолданылады.

Тілі мен стилін сөз етіп отырған «Дарабоз» туындысын-
да айрықша атап өтетін және бір құнды сәті (амалы) бар, ол 
– әңгіме орайына сай келген мақал-мәтелдердің молынан кел- 
тірілуі және тілдік құрылымы өзгертілмей, өте дұрыс келті- 
рілуі. Тек «Дарабоз» романында емес, Қ.Жұмаділовтің бар- 
лық көркем шығармаларында қазақтың мақал-мәтелдері, 
ұтқыр (қанатты) сөздері, бейнелі тұрақты тіркестері аса 
ұқыптылықпен, мағынасы мен сыртқы тұрпаты өзгертілмей 
қолданылғандығын баса айтуға бо лады.

Күнделікті тұрмыс-тіршілікке, әсіресе ұрыс-соғысқа қатыс- 
ты мақал-мәтелдердің бүгінде біз мағынасын жақсы білетін, 
өзіміз де қолданатын топтарынан басқа, біз көп естімеген, 
бірақ осындай түрлерінің барына шәк келтірмейтін, яғни 
орынды, сәтті қолданылған үлгілерін (әрине, барлығын түгел 
емес) көрсетсек, тіл қазынамыздың байлығына тәнті бо-
ларымыз хақ. Мысалы: қысасқа – қан, оқысқа – құн (әдейі 
қысастықпен өлтірілген адамның қанына қан алу, оқыс, 
жаңылыста болса, оған құн төлеу деген қазақтың құқықтық 
ережесінің бабы); батырдан – барымташы, барымташы-
дан – ұры, ұрыдан – қары, қарыдан – бәрі туады (нағыз сол 
заманның шындық түйіні), сойылдың бата тигенінен кейде 
қате тигені көп; сотқардың ажалы – сойылдан; судың алдын 
шым бөгейді, даудың алдын қыз бөгейді (жауласқан елдің хан-
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дары, батырларының бір-бірлерінен қыз алып, қыз берісулері 
– татулықтың, келісімдердің амалы болған ғой); жұмылса 
ғана – жұдырық, жеке тұрса – қылдырық; бетеге кетеді, бел 
қалады деген сияқты мақал-мәтелдер мен қиюлы сөздер халық 
тілінде болған болу керек, бірақ қазір сирек кездеседі. Оларды 
жазушы контексте өте орынды келтірген. Бұлардың ішінде: өз 
күшіңді егіз десең, жаудың күші сегіз де; туған елің тұмарлы 
тұлпар болғанда, хан – ноқта, би – ауыздық, батыр – қамшы; 
боданнан құл туады, құлдан жетесіз туады; көктен сауып, 
жерден тауып алған; жарып сөйлеген жақсы, бірақ байыбы-
на барып сөйлесейік; билік айту қиын емес-ау, біліп айту қиын; 
өмірі басына ноқта кимеген, көзіне қамшы тимеген азат, 
асау ел едік тәрізді бейнелі экспрессивті түйдектер, авторлық 
афоризмдер болулары да мүмкін. Бұл жерде роман тілінің 
көркемдік сипатын көреміз. Әсіресе ер жаңылып қолға түседі, 
құс жаңылып торға түседі деген мақалды Қалдан Цереннің 
(қалмақ ханының) қолына түскен Абылайға қатысты орынды 
келтірген. Мұндай ситуативтік мақал-мәтелдер ішінде сирек 
қолданылатындары да баршылық: батпаққа батқан пілді піл 
ғана сүйреп шығарады (Абылайды тұтқыннан босататын ай-
бынды қазақ хандығының күші ғана болуға тиіс дегенге орай 
келтірілген).

Авторлық баяндау стилінде қазақы образдар баршылық. 
Мысалы: қайта аттаныс алдында ер қайратын сынап, қолтық 
жазып қаламыз; қол солтүстікке қарай бұйда созып бара жат-
ты; [бұл өңірдің тұрғындары] – қырық темірдің қылауынан 
құралған, ала-құла жұрт қой.

Тарихи шығарманы тарихи стиль тезіне салудың және бір 
амалы – кейіпкерлер тілін заманына, адамына, оқиға ситуаци-
ясына қарай сөйлете білу болса, бұл белгі кейбір жазушыда 
мейлінше қатаң сақталады, ал қайсыбір авторлар бұл талап-
ты шығарманың бойында, әрбір сәтінде берік ұстап отырма-
уы да мүмкін. Мұндайда кейіпкерлердің қалай сөйлегеніне 
аса зор мән бергеннен гөрі нені айтқанына, сөздің мазмұнына 
көбірек назар аударғаны байқалады. Әрине, жоғарғы талдау-
ларда айттық, бұдан бірнеше ғасыр бұрынғы қазақтың ауызекі 
сөйлеу тілін, қарапайым тұрмыстық тілін дәл беру мүмкін 
емес, өйткені хатқа түсіп қалған, бізге жеткен үлгілері жоқ. Де-
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генмен жазушының тілдік интуициясы оны жақсы сезіп, биді 
бише – шешен, ханды ханша – уытты, батырды батырша – ба-
тыл, қараны қараша – қарапайым түрде сөйлетуге ұмтылады. 
Мұндайда әсіресе билерді әдемі сөйлетеді, себебі мұның 
шешендік сөздер деп бізге жеткен үлгілері бар.

ХVII-ХVIII ғасырлар – қазақ тарихында билер мен батыр- 
лардың қоғам өмірінде ерекше орын алған, жақсы көрінген 
кезеңі. Демек, осы дәуірлерді көркем дүние нысаны еткен 
қалам иелері әсіресе осы тұста, яғни би-хандарды сөйлетуде 
өздерінің де шешендік қабілетін танытады. Қабдеш суреттеп 
отырған кезең – ел тағдырын шешуде атақты үш бидің рөлі 
өрлеген кезең еді. Сондықтан бұл романда Төле би, Әйтеке би, 
Қазыбек билердің ғана емес, әр ірі тайпаның, әр рудың билері 
де ортаға «қамшы тастап» сөйлеп жатады.

Қазақтың сөз өнері тарихында тек билер ғана емес, 
Ақтамберді сияқты ақындары да, Қабанбай сияқты батырлары 
да, Абылай сияқты хандары да тауып-тамсандырып сөз айта 
білген. Роман авторы да осыны жақсы сезіп, бұлардың аузы-
на әншейін ұйқасты-ырғақты қызыл сөз емес, жүйелі, сындар-
лы, ақылды және әсерлі сөз салуды мейлінше көздеген. Бір-
екі иллюстративтік факті келтірелік. Кіші жүз Әбілқайырды 
Барақ сұлтаннын өлтіргеніне байланысты пікірлер мен билік 
айту үстіндегі Орта жүз биі – Қазыбектің монологінен алынған 
үзіндіге көңіл аударсақ:

– Уа, менің қажырлы халқым, жауынгер жұртым!.. Мына 
сексеннен асқан жасымда ел қонбаған шөлге, құс қонбаған 
көлге кезігіп отырмын. Осы ғұмырымда ер өлтіріп, Ертіс 
бұзған, Шуды шулатып, Таласты талқандаған небір телі мен 
тентекті көрсем де, менің тұсымда ханның басын хан алған 
жағдай ұшыраспаған екен... Қанша асып-тассаң да, аты жүйрік 
ажал құрығынан адам пендесі кашып құтылмайды екен. Енді, 
міне, кезек Әбілқайыр ханға келіп отыр... Мен білсем, біздің 
халқымыз тағы да тоғыз жолдың торабында тұр. Алаш ұлы 
ежелдің ең күнінен басына ноқта кимеген, жүген-құрық ти-
меген асау, арда ел едік... («Дарабоз», 1-кітап, 188-189-беттер).

Бұл жердегі Қазыбек бидің сөзі кітаптың екі бетіндей 
көлемде берілген. Бұл монолог – бастан-аяқ біз жоғарыда 
келтірген үзіндідегідей, тұнып тұрған (жоғарғы үзікте біз кур-
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сивпен көрсеткен бейнелі қолданыстар сияқты) экспрессивті 
сөздер емес. Бидің негізгі айтпағы эмоциясыз-ақ айтылған, 
жүйелі, дәлелді қарапайым тілмен берілген. Әрине, бұл жерде 
автордың міндеті – бидің шешендігін көрсету емес, әділ билік 
шешімін дәлелдеген, логикасы күшті сөзін беру. Бірақ бидің 
сөзі болғандықтан, кезі келген тұстарында шешен сөздің аксес-
суарларын да көрсетіп қояды (жоғарғы микромәтінді қараңыз).

Романның 1-кітабында Төбет бидің (143-бет), Боранбай 
бидің (153-бет), Шекті биі – Сырлыбайдың (185-бет), Қазыбек 
бидің (188-190 және 275-276-беттер), Төле бидің (264-бет) 
сөздері және шешендігі мен бейнелілігі жағынан билер сөзінен 
кем түспейтін Қабанбай батырдың (150-бет), Ақтамберді 
ақынның (334-бет), Абылай ханның (350-бет) салмақты, 
әлеуметтік үні зор сөздерін жазушы мейлінше әсерлі етіп бер-
ген. Бұларда да: «сен бөлеңді бөтен санап, жақыныңды жарға 
итергенде, не мархадам табасың... Бетеге кетеді, бет қалады..., 
сойылға жығылып, сорпа ішіп жатқандар бар (Төбет би), 
сілтеген сойылдың бата тигенінен кейде қате тигені көп бола-
ды (Қабанбай сөзінен); «Жә, сұлтан, сабыр ет. Әлден от алып, 
қамысқа түсіп қайтесің. Айтаққа жүгініп, арыла сөйлейтін 
кез алда... (Абылай хан сөзінен); «біздің айтар сөзіміз – жаптым 
жала, жақтым күйе емес, сорғалаған қан, сойдақталған ізбен 
келіп отырмыз... (Шекті биі Сырлыбайдың сөзінен). Романның 
бас кейіпкерінің бірі – Абылай ханның аузы әмір-бұйрықты, 
ақыл-кеңесті, әділ алғысты ғана емес, әсерлі сөзді, жүйелі-
ойлы болып келеді. Абылай кей-кейде шешендерше көсіледі: 
«Уа, қара ағаштай қалың найман! Дара туған Дарабоз!... Хан 
жарлығына құлақ асып, Түркістанды тұғырына қондырдың. 
Сырдың бойын сыпыра сүзіп, талас қала Тәшкентке қол 
ұшын бердің. Ата жауды Алатаудан аластап, Жетісудан жел-
келеп қуып шыққанда да, майданның қызу ортасында сендер 
жүрдіңдер. Алаш ұранды ағайыннан аянып қалған жерің жоқ 
(1-кітап, 350-бет).

Бұл – Абылайдың нақ аузынан шыққан сөздің стенограм-
масы емес, оны жазушы осылайша сөйлетіп отыр. Мұнда 
қара ағаштай қалың, дара туған сияқты әсірелеген сөздер, 
тұғырға қондыру, сыпыра сүзу, желкелеп қуып шығу сияқты 
бейнелі фразеологизм – етістіктерді былай қойғанда, т, с, а ды-
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быстарымен берілген ассонансты-аллитерациялы құрылымдар 
хан сөзіне пафосты үн беріп тұр. Сарбаздарына, әскеріне 
ризашылығын осылайша білдірмегі – бір жағынан, шындыққа 
саятын («бір өзінде қырық кісінің ақылы бар» хандар қай сөзді 
қай жерде қалайша айту керектігін жақсы білуге тиіс!), екінші 
жағынан, жазу шы қаламының шеберлік пәрменін танытатын 
фактілер. Дегенмен, қайталап айталық, жазушы Қ.Жұмаділов 
бұл шығармасында тұтас лирикалық үн сақтауға тырыспаған, 
билерді, жақсы мен жайсаңдарды барлық сәтте, барлығын 
бірдей, тіпті бірінен бірін асырып, суырыла сөйлетіп қоймайды, 
бір қарағанда, олар ситуация (оқиға, кезең) иелері ретінде 
көрінеді де сол сәттегі қимыл-қарекетіне, ой-пайымына сәйкес 
кәнігі тілмен сөйлеп жатады. Бірақ қара дүрсін емес, жиында, 
талқыда айтатын сөздері күнделікті отбасы, ошақ қасындағы 
ауызекі айтыла беретін дағдысы да емес: жібі (логикасы мен 
тілдік көрінісі) түзу, ойы айқын ана тілі.

«Дарабоз» романының тілі мен жазушы мәнері туралы бұл 
әңгімеміздің желісінде, әрине, авторлық баяндаудың стилі 
де «байқалып тұр». Автордың баяндау тілі дегенімізге оның 
сөзқолданыс, сөз таңдау мәнері, сөз қиыстыру (синтаксистік 
амалдары) жүйесі, жалпы үні (тоны) жататыны белгілі. Әдетте 
белгілі бір жаңа шығарма туралы жарияланып жататын рецен-
зияларда: «Бұл шығарманың тілі жатық, көркем», – деп қысқа 
қайырылған жалпы баға жиі айтылады және ол «мырзалық» 
ғылым-таным үшін дәнеңе бермейді. Қалайша жатық? (жал-
пы «жатық тіл» деген не?), несімен, қандай белгілерімен 
жатық (жатық дегенді жағымды сипат деп ұғамыз ғой)? 
Қалайша, нендей тілдік түзімімен көркем (тілдің көркемдігі 
қалай, неден танылады)? Міне, көркем шығарма тілін сөз ет-
кенде, осындай сауалдар тұрады.

«Дарабоздағы» барша оқиғалары мен адамдары, олардың 
ішкі-сыртқы портреттері мен іс-әрекеттері, қоршаған 
әлеуметтік ортасы мен табиғат көрінісі оқырманға түсінікті 
тілмен суреттелген. Ал түсініктілікті мағынасы күңгірт не-
месе тіпті беймағлұм сөздер мен сөз орамдарының аздығы 
(немесе тіпті жоқтығы), сөйлемдердің аса күрделі болмай, 
жеңіл оқылатындығы, оны сөйлемнің көбінесе ықшам, аз 
сөзді болып құрылуы қамтамасыз етеді. Жазушының бұл 
туындысындағы авторлық тілі – осындай. Баяндау мәнерінің 
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тілі жеңіл, синтаксистік құрылысы да ауыр емес, жинақы, 
ықшам болып келуіне шығарма тақырыбы, яғни оқиғаларды 
(көбінесе ұрыс-соғыс картинасын) баяндау себепкер болған. 
Әрине, бұл айтқанымыз «Дарабоз» романының мәтінінде 
ұзақтау құрылған сөйлемдер, көп компонентті құрмаластар 
жоқ деген сөз емес. Тіпті жай сөйлемдердің өзі де көп сөзді, 
ұзақтау болып келуі – әбден заңды. Онсыз көркем шығарма, 
оның роман сияқты «кеуделі» жанрының тілі киносценарийдің 
мәтіні болып кетер еді.

Күрделі синтаксис, яғни мәтіннің көп бағыныңқылы сабақ- 
тас сөйлемдермен немесе көп компонентті салалас сөйлем- 
дермен келуі көбінесе психологиялық жай-күйді суреттеуде, 
лирикалық немесе философиялық толғаныстарда орын алады. 
Табиғатты суреттейтін мәтін үзіктері де көбіне-көп жеңілде- 
тілген құрылыммен келеді (Түн. Аспан ашық. Жұлдыздар 
жарқырайды. Айнала жым-жырт... деген сияқты). Табиғат 
суреттері мұнда да бар (көп емес), бірақ мәтіндік ұйымдас- 
тырылуы (құрылысы) жағынан шығарманың өзге тұстарынан 
айырылып, көзге ұрып тұрмайды: авторлық баяндаудың табиғи 
жалғасы болып оқылады.

Автор тіліне назар аударғанда, жеке сөздердің қолданы- 
сындағы кейбір ерекшеліктерді көруге болады. Мыса лы, 
«әдеби нормадан тыс қолданыстар бар ма?», «олардың ішінде 
диалектизмдер қандай орын алған?», «жазушының кейбір 
сөздердің мағынасын жаңсақ түсінген сәттері байқала ма?» де-
ген сауалдар туындайды.

Кез келген жазушының роман, повесть сияқты көлемді 
дүниелерінің тілінде бүгінгі қалың оқырманға бейтаныс жеке 
сөздер мен тіркесімді қолданыстар кездеседі. Олар көзге 
ұрмайтындай өте аз, некен-саяқ болуы да мүмкін, кейде әдейі 
(әңгіме кейіпкерлер тілі емес, авторлық баян дау тілі тура-
лы, әйтпесе кейіпкерлер тілінде стильдік мақсатта бейәдеби 
бірліктердің келуі заңды екені мәлім) қолданылған болуы 
да ықтимал («қазақ тілінің бірде-бір сөзі сыртта қалмасын» 
дейтін ұстанымға баратын қалам иелері жоқ емес), енді 
біреулері ұқыпсыздықтан, кейде әдеби норма дегенге мән бер-
мей кететіндік те дақ түсіреді.

Қ.Жұмаділовтің шығармасында да авторлық баяндауда 
нормадан тыс сөздер мен морфологиялық тұлғалар кемде-кем 
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ұшырасады. Қазақстаннан шет аймақта, Шыңжаңда туып-
өскен, мектепте сол жерде білім алған, қысқасы, тіл жағынан 
«өзгешелеу» ауызданған қаламгер деп қарап, оның тілінен біраз 
бейтаныс қолданыстарды кездестіреміз деп ойласақ та, жазу-
шы бүгінгі әдеби тіліміздің лексика-грамматикалық нормасы-
нан ауытқымайды. Бұл, мүмкін, Қабдештің әу бастан, әсіресе 
соңғы 40-50 жыл бойына көп оқып, үйренгені, шығармашылық 
тәрбие алғаны Қазақстан сөз зергерлері болғандығынан шығар, 
сондай-ақ көркем сөздің тілдік дәстүрі дегенді жақсы біліп, 
өзіне қатаң талап қоя білгендігі әсер еткендігі даусыз.

Дегенмен Қабдеш Жұмаділовтің әңгіме етіп отырған көлем- 
ді шығармасында бұл күнде қалың көпшілікке бейтаныстау 
сөздер жоқ емес,– бар, көп емес, – аз. Олардың бірқатары – кон-
текске қарай мағынасын түсінуге болатын, бірақ морфология- 
лық тұлғасы өзгеше сөздер. Мысалы, «Егер елге қайтып келіп, 
қаруыңды тапсырсаң, өткен істі қуыстырмаймыз (1-кітап. 
89-бет) дегендегі соңғы сөз «қумаймыз, қудаламаймыз» де-
ген мағына беріп тұр, түбірі – қу- етістігі, бірақ оның -с, -тыр 
сияқты етіс жұрнақтарымен келуі – айқын (түсінікті) емес. Сол 
сияқты жіпселеу («Өтегенге сенің тапсыруыңды жіпселеп жа-
тыр» – 278-бет); бопайлау («Шамалхан тым етті-жеңді, бопай-
лау»... – 303-бет); шабан-шалан жұрт (332-бет); ауыршылық 
(«халық басына түскен ауыршылық» – 344-бет); үскінді («қару-
жарағы сайлы, жүрістері үскінді» – 301-бет); жақжұты 
(«жақжұты, жүдеу тірлік» – 125-бет); «жақ жұты күй» 
– 76-бет; қайырмақтау («...сол төбеге қарап, қайырмақтап 
тұр» – 184-бет); матқапы («матқапы боп жүрмесін» – 301-
бет); қоржын-қолаң (55-бет); аулық тарту («басым түсу»: 
«қоржынның екінші басы аулық тартып тұр» – 64-бет); апқау-
алғас («көпшіліктің тасып-төгілген алқау-алғасына» (алғысына 
ма?); мажыра («Ал бұл реткі мажыра мынадан туып еді» – 
74); қонақ-қопсы (80- бет); отырықты ел (117-бет). Жазушы 
барлық жерде дерлік басында, бастапқыда деген сөздерді ба-
стабында деп қолданады.

Бұл сөздердің бәрін бейнорма, әдеби емес бірліктер деуге 
болмас, көбін мағыналарын айқындап, түсіндіріп, қолданысқа 
енгізуге әбден болады. Тіліміздің лексикалық нормасы – 
қазынасы түгелденіп болды дей алмаймыз, сондықтан әр 
жазушының орынды қолданған бейтаныс сөздерінің түптөр- 
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кінін анықтап, семантикалық реңктерін ашып, орынды жерінде 
кәдеге асыру керектігін баса айтамыз.

Шығарма мәтінінде жеке сөздердің берілуіндегі екі нәрсеге 
және көңіл аударсақ. Өзге кейбір қалам иелері сияқты, Қабдеш 
те бірді-екілі сөздерді қате немесе орнын таппай қолданған. 
Мысалы, романның екінші кітабында Абылай хан Қытай 
елшілеріне айтқан сөзінің бір жерінде: «Ел тағдырына ат-
таныспен қорғанысқа байланысты мәселелер хан кеңесінде 
талқыланып барып шешіледі» (37-бет), осы сөздің жалғасында: 
«Мұнда мәселе дұрыс қойылмаған» (38-бет), – дейді. XVIII 
ғасырдағы Абылай хан емес, құдды бұдан 15-20 жыл бұрынғы 
Кеңес үкіметі басшыларының бірі немесе бүгінгі жиын-сесси-
яларда баяндама жасап тұрғандардың сөзіндей болып шыққан.

Айта кетелік, бірді-екілі жерде болмаса, жазушы мұндай 
жаңсақтарды көп жібермейді, ел тұтқасын ұстағандардың шар-
шы топ алдында сөйлеген сөздері мүмкіндігінше сол дәуірге 
сәйкестендіріліп беріледі.

Екінші бір ескеретін нәрсе – бүгінде қолданылмайтын, 
мағынасы күңгірт тартқан көне сөздерді қолдануда да үлкен 
түсінік пен сақтық керек. Мысалы, сұрқылтай деген сөзді 
қазіргі кейбір жазушыларымыз өзге сөздермен тіркестіріп, 
оңды-солды жұмсай береді: сұрқылтай заман, сұрқылтай 
аттар т.т. Ал бұл сөз «Әр ханның тұсында бір сұрқылтай» 
деген нақыл сөзде кездеседі. Түркі-монғол заманынан келе 
жатқан сұрқылтайдың түптөркіні – монғол сөзі («оқытушы», 
«үйретуші», одан барып «кеңесші», «ақылшы» деген мағы- 
надағы сөз), ертеректегі хандық дәуірлерде бүгінгі елбасшы-
лары сияқты, хандардың да кеңесшілері, ақылшылары болған, 
оларды сұрқылтай деп атаған. Бұл сөзді тіпті XIX ғасырлар- 
дағы кішігірім елбасылары да білген, қолданған. Мыса-
лы, Жетісуда Шыңғыс әулетінен төрелік еткен Тезек төре 
Сүйінбаймен айтысында:

Тұсында Абылайдың Бұхар жырау,
Хан Әділдің кезінде Түбек тұр-ау.
«Әр заманның бар дейді сұрқылтайы»
Сұрқылтайым менің де екен мынау, –

дейді ғой. Бұхар жырау – Абылай ханның ақылшы-кеңесшісі, 
яғни сұрқылтайы болған. Зерттеуші Мырзатай Жолдасбековтің 
жазуына қарағанда, Тезек төре Сүйінбайды да, Бөлтірікті де 
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ығына жығып, өзінің сұрқылтайы еткісі келген (М.Жолдасбеков. 
Асыл мұралар, 1990, 153-бет). Сұрқылтайлар – негізінен қазақ 
хандарының да кеңесшісі, сөзін сөйлейтін ділмары, ақыны, 
жырауы бо лып келеді. Сондықтан Абылай ханның аузына 
«сұрқылтай заман тағы да сүңгілеп тұрғызбаса не қылсын» 
деген сөздерді салып (2-кітап, 23-бет) жазушы «жаза басқан».

Сол сияқты бірнеше жерде кітапта кездесетін «бүлінгеннен 
бүлдірге алма» деген мәтелдің дұрысы – «бүлген елден бүлдіргі 
алма» болуы керек, өйткені бүлу деген етістік бұрынырақ «ой-
рандалу, жеңілу, ыдырау» деген мағынаны білдірген; бүліну 
дегенмен түбірлес болса да, бүлу етістігі өз алдына жеке көне 
сөз болған. Жырларда кездесетін: «он сан ноғай бүлгенде, Ор-
манбет хан өлгенде...», «Еңсесі биік кең сарай Мортық болар 
бүлген соң»... Күні кешегі Махамбет ақын толғағанда: «Біздің 
Ер Исатай өлген күн, Он сан байтақ бүлген күн» дегендердің 
барлығында – бүліну емес, бүлу. Бүліну дегеннің негізгі 
мағынасы – «бір нәрсенің бұзылуы, қирауы», ал бүлу – белгілі 
бір жұрттың (хандықтың, патшалықтың, тайпалар одағының, 
тіпті ауылдардың) жаудан жеңіліп ойрандалуы, ыдырауы, 
тозуы. Бүлу етістігінің бұл мағынасы күңгірттеніп, пассив 
қолданысқа кеткен соң кейінгі ұрпақтар оны мағынасы жуық 
бүліну тұлғасымен ауыстырып алған.

Қ.Жұмаділов бұл романында да, өзге туындылары сияқты 
қазақтың небір әсем мақал-мәтелдерін, тіпті олардың бұрын 
біз көп естімегендерін өте орынды және көптеп қолданады, 
бітімін бұзбай, өте ұқыптылықпен жұмсайды. Сондықтан 
оның мақал-мәтелдерге келгенде, бір жерде жіберген ақауын 
айтып жатқанымыз өзге жазушыларға жасаған ескертпеміз де-
сек болар.

Соңғы онжылдықтарда дүниеге келген қазақ тарихи ро- 
мандарының тілін, стилін тарихи шығармалардың стильдік 
тезге түсуі тұрғысынан талдадық. Бұл ізденістегі негізгі әңгі- 
ме стильдік тезге салудағы амал-тәсілдердің (белгілердің)  
және бір амалдарын көріп-тануға мүмкіндік берді. Ол – 
жазушының белгілі бір тарихи кезеңнің материалдық реа- 
лийлерін дұрыс, біршама толық көрсе ту шеберлігі мен табы-
стары. Бұл да – әлем әдебиетінің қай-қайсысымен де қазіргі 
қазақ көркем әдебиетінің терезесі тең шоқтығы биік екендігін 
танытатын белгінің бірі.
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КӘДІРБЕК СЕГІЗБАЙҰЛЫ 

«Біз қалада тұрамыз»

Көркем әдебиет үлгілерінің тілін әңгімелеуде зерттеушілер 
оған «Жазушы – мәтін – оқырман» үштігінің қырынан қарау ке- 
ректігін айтады, яғни тіл мен білім-таным және коммуникация 
(адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін жасалатын қатынас) 
дегендердің тұтастығын ескеріп, көркем шығарманы түсініп 
оқу қажеттігі дәлелденіп отыр.

Жазушы белгілі бір көркем дүниесін ұсынғанда, оның мәтіні 
арқылы өзінің бір идеясын (айтпақ ойын, діттеген мақсатын) 
білдіреді. Жай білдіруді емес, оқырман түсініп, түйсініп, 
сүйсініп оқыса дегенді көздейді. Сөйтіп, жазушы мен оқырман 
арасында ерекше қатынас жасалады, ғылымда оны дискурс деп 
атайды. Оқырман шығарманы түсініп оқу үшін:

1. шығарманың мәтіні;
2. сол шығармадағы оқиғалардың қыр-сыры, мезгілі жайын-

да білім-танымдарының болуы;
3. өз пікірінің болуы;
4. жазушының идеясын тануы қажет.
Осы қажеттіктер түгел болса, оқырман қолына алған көркем 

дүниені, оның ішінде, әрине, роман, повесть сияқты прозалық 
шығарманы қызыға оқиды, көп нәрсе түйеді.

Осы реттен белгілі жазушы Кәдірбек Сегізбайұлының 
«Біз қалада тұрамыз» (Алматы: Атамұра, 2003) атты көлемді 
шығармасына назар аудардық. Хикаяларда өткен ғасырдың 
60-70-жылдарындағы тірлігіміз сөз болады, ол қазіргі оқыр- 
мандардың (бұл шығарма соңғы басылымынан көп бұрын 
жазылған, оның алғашқы кітабы 1992 жылы жарық көрген бо-
латын) көбіне жақсы таныс, әр хикаядағы бас кейіпкерлердің 
әңгіме етіп отырған кезеңге дейінгі өмірлері туралы да айтыла-
ды (1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы мен одан кейін- 
гі жылдар). Бұл да бүгінгі (және ертеңгі) үлкен-кіші оқырман 
қауымға жақсы таныс: дәл сол жылдарда не ұрыс майданында, 
не елде болған ересектер өз бастарынан кешкендері арқылы 
білсе, бүгінгі жастардың ата-әжелерінің әңгімелерінен, 
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көркем әдебиеттен, кинолардан көріп, оқып, естіп білетін 
мағлұматтары толық. Және осы мағлұматтарға қатысты өз ой-
лары, өз түсініктері бар. Демек, Кәдірбек Сегізбайұлының бұл 
шығармасын «Жазушы – мәтін – оқырман» үштігімен қара- 
ғанда, оның барлық өлшемдерінің үдесінен шығатын құнды 
туынды деп бағалауға болады.

Жазушы бұл туындысында бір оқпен бірнеше қоянды атып 
алғанға ұқсайды. Біріншіден, автордың өзі «Хикаялар» деп 
атаған бұл шығарманың макроқұрылымы ерек ше түзілген: 
бес бөлек повесть – бір желіге тартылған немесе қатарынан 
көгенделген қозылар іспетті деуге бола ды. Мұндағы көген 
(немесе желі) – әңгіме айтушы кейіпкер-автор. Әр хикая-
повестің бастамасы мен аяқталуында және бүкіл барысында 
кейіпкер-автордың өз «хикаясы» да кірігіп отырады. Мұның 
барлығы көріктеуіш тәсіл болып, стильдік жүк арқалаған. Де-
мек, шығарманың архитектоникасының өзі оқырманды бірден 
баурап әкетеді.

Екіншіден, діттеген идеясына таңдаған тақырыбы жақсы 
үндескен. Тақырыбы – XX ғасырдың екінші жартысындағы, 
дәлірек айтсақ 60-70-жылдарындағы, кеңес адамдарының 
қырғын-сүргін, жоқ-жұтаң ахуалды бастарынан кешкен тағдыр-
талайы. Автордың айтпақ идеясы – соғыс зұлматының әр отба-
сына қандай зардап әкелгенін шегіністермен айта отырып, сон-
дай ауыртпалықты кезеңде де адамдардың кісілік қасиеттерін 
биік ұстағанын қайта-қайта еске салу. Автор адамдардың ішкі 
жан дүниесіне үңіле отырып, бір-біріне жақсылық жасау, адам-
ды тани білу, сүйе білу, сыйлай білу сияқты ізгі қасиеттерді 
суреттейді. Бізге бұл жердегі керегі – «осы тақырып пен 
идеяның тілдік құндағы қандай, жазушы мен оқырманның 
арасындағы түсінісу жүйесі қалайша тартылған?» деген 
сауалдарға жауап іздеу.

Үшіншіден, автор кеңестік дәуірде өмір сүргендердің 
тұрмыстық-моральдық жағынан бастарынан кешкен ауыртпа- 
шылықтар мен келеңсіздік, әділетсіздік сияқты ащы шын- 
дықтарды шынайы көрсетеді. Мұны шығарманың атының өзі-
ақ әйгілеп тұр: ауылда туып, мектепті сонда бітіріп, жоғарғы 
оқу іздеп, Алматы сияқты астанаға келіп, арман-мұратының 
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бір ұшын тұйықтап, университет бітіріп, әрі қарай ұмтылып, 
«жарқын болашағын» қуалап, қалада қалып, «ел қатарына» 
қосылуды көздеген жүздеген (әлде тіпті мыңдаған) қазақ 
жастарының барша тірлігі суреттеледі. Олар қалада тұратын 
баспана іздеп, қаланың о шетінен бұ шетіне шығып жүрген 
кезеңді – өткен ғасырдың 60-70-жылдарындағы өмір шындығын 
жайып салады. Сол бір кезеңдегі қазақ зиялыларының бәрінің 
дерлік басынан кешірер пәтерден пәтерге көшетін азапты 
тірлік. «Біз қалада тұрамыз», «Неменеге жетісіп тұрып жа-
тырмыз?» деген ащы мысқылды автор әр хикая сайын білдіріп 
отырады.

Шығарманың бұл орайдағы тілдік өрімінің әр тұсында, 
әсіресе жас журналистің (кейіпкер-автордың) бес-алты жылдай 
сергелдеңнен кейін екі бөлмелі «кең сарайға» қолы жетіп, сон-
да орналасқан алғашқы күндерін баяндаған микромәтіндерде 
әжуа-сықақ (юмор) араласады, адамның сыртқы портреттері 
беріледі, диалогтер кейіпкерлер бейнесін жасауға қатысады.

Шығармада екі желі қатар тартылған: жас журналистің үй 
ішімен пәтерден пәтер жалдап көшіп жүруі – бір желі; пәтер 
ауыстырған сайын «үйлерінен орын, көңілдерінен ықылас 
бөлген жайсаң жандар» хикаясы – екінші желі. Олардың 
әрқайсысы бір-бір романның басты кейіпкері болып көрінеді, 
өйткені бұлардың әрқайсысының адами бейнесі, бастан кешкен 
өмір соқпақтары суреттеуге тұрарлық. Осы жерде жазушының 
негізгі мақсаты – ізгілік идеясы алға тартылады. Мұның 
тілдік-стильдік құндағында көзге түсетіні – кейіпкерлердің 
әрқайсысына автордың көзқарасы, өз бағасы беріліп (сезіліп) 
отырады, кейіпкердің ішкі жан дүниесі, психологиясы, 
адамгершілік қасиеттері суреттеледі.

Енді осы айтқандарымызды мысалдармен дәлелдеп көр- 
сетелік.

Тұтас дүние (бір желіге тартылғандықтан) ретінде ұсы- 
нылған хикаялардың, жоғарыда айттық, композициясы қызық, 
айрықша: әр «пәтерші» (пәтер жалдаушы, пәтер иесі) және 
оның кейбір отбасы мүшелері өз өмірлерін өздері баяндайды. 
Біреулері өткендегі өмір белестері болып келеді, бұларды автор 
«Әминат айтқан: Соня шешей айтқан... Коля – Кәрім айтқан... 
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Тася апай айтқан... Оның (Әминаттың) анасы айтыпты... 
Алексей айтады... деген тақырыпша етіп атайды, бұлардағы 
етістік шақтарының әртүрлі болып келуінде стильдік мән бар: 
айтқан деп өткен шақ тұлғасымен келген әңгіме кейіпкердің 
басынан бұрын өткен оқиғаларды баяндайды, ал айтады де-
ген Алексейдің сөзі оның сол кезеңдегі (әңгімелеген кездегі) 
хал-жағдайын шерткенін білдіреді. Айтыпты деген шақтық 
тұлғаның қызметі өз алдына, ол – айтқан әңгіменің ішіндегі 
әңгіме, Әминаттың айтқанын жазушы-кейіпкер өзі тыңдап 
отырған болса, Әминаттың анасының әңгімесін ол өзі тыңда- 
ған жоқ, сондықтан айтыпты деген тұлғамен берілген. Бұл 
жерде жазушы тілдің морфологиялық тұлғаларына стильдік 
жүк арта білген. Осы «айтқан»-дарда, «айтыпты»-ларда, «ай-
тады»-ларда берілген мәтін қалыпты әңгімелеу мәнерінде 
жазылған. Мұнда «қызыл сөз» де жоқ, яғни әдемі эпитеттер, 
астарлы метафоралар, тосын теңеулер жоққа тән, – бұларда 
өмір жолдарының қилы-қилы тарихы бар.

Шығарманың құрылымдық өрімінде жазушының және бір 
тапқаны – әр тараудың алдында кіріспе сияқты (әлде бітімі 
бөлек эпиграфы тәрізді) өз пәтеріне қолы жеткен кейіпкер-
автордың өзінің әңгімесі беріледі. Бұлардың тілдік-стильдік 
суреті мүлде басқаша: тұнып тұрған «юмор» – әжуа-сықақ. «Біз 
қалада тұрамыз» деп мәз болып жүріп, 5-6 жылдан кейін ғана 
екі бөлмелі үйге қолы жеткен кейіпкер-автор ол үйдің дәлізін, 
әжетханасын, балконын, ваннасын есептеп: «5-6 бөлмелі «кең 
сарайға» ие болдық», – дейді. Оның «кеңдігі» сондай: бұрын 
жалдап жүретін аядай бір бөлмеде «сықап тұратын» «мүліктері» 
мынау қос бөлмеде кең сарайға «итке қос артқандай жараспай-
ақ тұр», – дейді. Төрт бөлмелі пәтер иесі болған көршілері 
шетелдік мебельдер мен ыдыс-аяқтарды машина-машинамен 
түсіріп жатқанда, көгілдір «Волганың» төрт доңғалағын жерге 
жаныштап өңшең бір жәшіктерді тиеп кеп тұрғанда, әңгімеші 
автор арзанқолды аяқ-табақтарды әйелі, қызы – үшеуі күн ұзын 
дүкендерді түгендеп жүріп сатып алып, кішкене сәбилерінің 
коляскасына «қайыстыра тиеп» қайтады, теледидарлары – 
төбесінен жұдырықпен бір ұрмасаң, не сәулесі, не дыбысы 
өшіп қалатын теледидар. Ал көршілерінің портретін бергенде, 
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журналистің тілі удай-балдай: қатар есіктегі татар көршісінің 
бет-әлпеті «шала піскен қызанақтай (помидордай) шикіл 
сары», бай көршісі – тіс дәрігері Турарчик «қаңқасына терісін 
қаптап қойғандай арық қара жігіт», оның бәйбішесі алтын 
жүзіктерді майшабақ сынды семізше саусақтарына қос-қос- 
тан мінгестірген; Бағила қазақ рәсімімен жаңа көршілерінің 
үйіне шашу-конфет шашса, оған үлкендер мән бермейді, кон-
фет теру шаруасына балалар кіріседі. Журналист автор-
кейіпкер көршілеріне қоныс құтты болсын деп айтпақ сөзін 
айта салмайды, – «кеңірдегінде кептеліп тұрған құттықтау сөзін 
ақыры бостандыққа» шығарады. Міне, бұлар – ең алғашқы 
тараудың беташар бөлігінің сөз кестесі.

3-тарау да «кең сарайдың» иесі бола қалғанына өзі сен- 
бейтін журналист-кейіпкердің жаңа орындағы әңгімесінен 
басталады. Мұндағы Турарчиктің жұбайы, Тимурчик пен 
Сәкенчиктің мамасы – Ақжамал жеңешесінің монологінің өзі 
– нағыз сол кезеңдегі кейбір қазақ зиялыларының отбасындағы 
дүниеқоңыздық, тоғышарлықтың «паспортындай», жаңа көр- 
шісінің преферанс ойынына шақыруы, ондағы нағыз ойын- 
шылардың қитұрқылары да – шындықтың бір көрінісі, тіпті 
айна-қатесіз фото (ксеро) көшірмесі сияқты суреттелген. Бұл 
жердегі диалогтер де стиль үдесінен шыққан.

Келесі кейіпкерлері – жас жұбайлар көшкен үшінші пәтер- 
дің иесі Жүсіп пен Шағи шешей хикаясының берілу үні 
(тоны) мүлде басқаша. Жүсекең – соншама бауырмал, көпшіл, 
кімге жақсылық етсем деп тұратын жан. Оның «ой, шошқа» 
дегенінің өзі – кейіпкер бейнесінің бір «куәлігі» іспетті. Жүсіп 
бәйбішесіне: «Кемпір, иманжүзді бала тауып келдім» деуі, 
үйінің бір бөлмесін тегін беретінін, журналист Қуаныштың 
(автор-кейіпкер) мақаласының септігі тиіп, ойда жоқта тауып 
алған қанды көйлек майдандас досы, ішіп кеткен Қасымханды 
жұрт қатарына қосуы – Жүсекеңнің адами, моральдық 
портретін көрсетсе, оның Қасым ханмен, Қуанышпен осы 
тұстағы диалогтері, сөздері тағы да шығарманың тілдік 
құндағын дұрыс тапқанын көрсетеді. «Әй, балам-ай, сендер-
ге біреуді сөгу, жұрт ал дында әшкерелеу оңай ғой (Қасымхан 
туралы журналист Қуаныш репортаж жазып, оның жай-күйін, 
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яғни жайсыз күйін айдай әлемге паш еткен). «Әр дүниенің 
себеп-салдарына үңілмей, байлам жасау – ағат іс», – деп ата-
лы сөз айтады. Жүсіп бейнесі, атап айтсақ, адамгершіліктің, 
жақсылық жасауды өмірінің кредосы еткен жаны бай жанның 
бейнесі тіл арқылы да сомдалған.

Төртінші пәтердің иесі – Николай Иванович немесе Кәрім 
көкенің тағдыры – нағыз трагедия. Оның осы қиын тағдыры 
іс-әрекетінен де, мінез-құлқынан да, тіпті тілінен де көрінеді. 
Жазушы бұл кейіпкерді де өзінше сөйлетеді: көбінесе орыс-
ша сөйлейтін оның қазақшасы «үйленген?» («әйелің, бала-
шағаң бар ма?» дегені) деп сұрауға ғана жететін, сөзіне 
сендіру үшін шоқына салатын, бірақ мұсылманмын (неме-
се өзін мұсылман санайтын: какой там хри стиан менікі, 
Зиночкаға (әйелі) еліктеп жасайды), бірақ жаны таза, адам-
ды сүйе білетін (әйелі Зинаидаға деген сезімі), ата-ана қанын 
сезінетін (Көке десеңдер де, Жәке десендер де Кәрім дегенін 
тастамасаңдар болды) ғажап адам. Ең соңғы пәтер иесі – Тася 
апайдың да хикаясы өзіне жетерлік: Ленинград қоршауында 
қалған күндердегі, одан кейінгі жылдардағы елімізде мықтап 
орын тепкен жоқшылықтың зардабын тартқан жесір әйелдің 
бейнесін де жазу шы суреткер ретінде қандай жақсы берсе, 
оны көрсететін тілдік-стильдік мәнері тағы да сәтті табылған. 
Мысалы, баласымен арадағы диалогтері, «Айналайын, кешіре 
көріңдер! Ашаршылықты да, тоқшылықты да көрген басым 
артық ысырапқорлықтарыңа төзе алмаған соң айтып едім» 
дегісі келеді, бірақ айтпайды, бойына сіңіп қалған аштық, 
жоқтық психологиясы жібермейді. «Бұл да сондай бір кез еді», 
– деп түйеді автор.

Сөйтіп, пәтершілер де, ол пәтерлерді жалдап тұрған жур-
налист кейіпкер де бір-бірлерін жақсы таниды, таниды да 
қам-қарекеттерімен не көңілдерімен жақсылық істесем деп 
тұрады. «Адамды түсінен тану – оңай, ішінен тану – қиын» 
деп әкесі айтқанды көкірегіне түйіп өскен Қуаныш журна-
лист-жазушы Кәдірбек Сегізбай пәтер иелері мен олардың 
айналасындағыларды (Соня шешейді, Қасымхан майданда-
сты) іштерінен таниды, тани отырып сипаттайды. Шығарма 
«Кіріспе сияқты кішкене тараудан» басталып, «Қорытынды 
сияқты кішкене тараумен» аяқталады.
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Кітаптың 1/3 бөлігін құрайтын «Жап-жасыл әлем» атты 
повесін Кәдірбек: «Балалық шақ базарының қызығын да 
бұйыртпаған сол бір жылдарға әлі наразы досым – Ақселеу 
саған және әкелерін қу соғыс жалмап, жетімдіктің тауқыметін 
тартып өскен барша тұстастарыма арнаймын», – дейді. Бұл 
– жаның тебірене отырып оқитын, баяндалған әңгіменің ба-
сынан аяғына дейін шындық екеніне кәміл сенетін ғажап бір 
толғау. Бұл повестің тақырыбы, идеясы, композициясы, баян-
далу стилі, тілдік көрсеткіштері – өз алдына кеңінен талдайтын 
дүние. Ол талдау – әдебиеттанушылардың да, көркем шығарма 
тілін зерделейтін лингвостилистердің де алдағы борышы деп 
білеміз.

Ал «Біз қалада тұрамыз» туындысы – қайырымдылық ата-
улы біреуге жасаған қарапайым ғана жақсылықтан басталмақ 
деп, сол қайырымды, мейірімді қасиеттерге шақырған толғау 
дер едім. Адамды тани білу жайында жазылған поэма дер едім. 
Міне, қазақтың көркем сөзі көтерілген, оған алыптардан кейінгі 
ұрпақ көтерген биіктерінің бірін осылайша танығымыз келді.
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2-БӨЛІМ
_____________________________________

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СТИЛЬДЕР. 
КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ СТИЛІ

«Функционалдық стиль», 
оның анықтамасы мен термині жайында

Зерттелетін тақырып қазіргі қазақ тіліндегі функционалдық 
стильдер, оның ішінде көркем әдебиет стилінің қалыптасуы, 
дамуы және бүгінгі хал-жайы (нормалары) жайында болған- 
дықтан, алдымен, осы категорияның мән- мазмұнына, яғни 
беретін ұғымы мен қазақша аталуына тоқталу қажет. Әңгімені 
терминнен басталық.

Бұл жерде «функционалдық» деген кірме сөздің қаншалықты 
ұтымды екендігі ойландырады. Әрине, әдеттегідей, сөздің 
орысша нұсқасын алып, қазақша жұрнақ жалғап, анықтауыш 
етіп жұмсап жүргеніміз – «ауырдың үстімен, жеңілдің асты-
мен» кеткеніміз. Тығырықтан шығудың бұл оңай жолына 
жүгіре бермей, күрделі терминнің аталған компоненттерінің 
қазақша әрі түсініктілеу, әрі мағынасын толық ашатын балама-
сын іздестіру керек болар.

Функционалдық стильдер сырына көбірек үңілген, жеке 
пікірсайыстар өткізіп, талқыға салған, бірнеше арнайы моно-
графиялар мен мақалалар жариялаған орыс тілі маманда-
ры «функциональная стилистика» деген салада жұмсалатын 
функция сөзі тілдік құралдардың қарым-қатынас процесінің 
әртүрлі салаларында «жұмсалу мақсаты, атқаратын рөлі, сол 
салада қолдануға арналуы» деген ұғымды білдіреді дейді29. 
Демек, бұл терминде «функция сөзі «рөл, мақсат, арнау» де-
ген мағыналарды аңғартатын болса, орыс тіліндегі «функци-
ональный стиль» дегенді қазақша «мақсаттық стиль» немесе 
«арнаулы стиль» деп атағанымыз дұрыс болар ма еді? Я болма-
са функционалдық стиль туралы әңгіме тілдің қолданыстағы 

29 Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики. - Пермь, 1968.
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(в речи) күй- қалпына қатысты болғандықтан30, «қолданыс 
стильдері» деп аталғаны жөн болар ма еді? Тіл қолданысқа 
түскенде, әлеуметтік қызмет атқарады, яғни адамдардың 
бір-бірімен қарым-қатынасына, олардың әртүрлі әлеуметтік 
ортасының тіл жұмсау мақсатына сай қызмет етеді31, демек, 
талдап отырған терминді «әлеуметтік қызмет стилі» неме-
се тіпті ықшамдап «қызметтік стиль» дегеніміз икемге келер 
ме еді? «Арнайы стиль» деген де осы терминнің табиғатын 
танытуға жақындар ма еді?

«Қызметтік стиль» дегеніміз – «функциональный» сөзінің 
дәлме-дәл аудармасы болмақ, ол жоғарыда айтылды, бұл 
жердегі «функция» сөзінің мағынасы «қызмет» дегеннен 
гөрі, «мақсат, арнау» ұғымдарына саятынын ескерсек, сірә, 
«мақсаттық стиль» деген вариант ұтымды болар деп ойлай-
мыз. Сондықтан біз осы жұмыста әрі қарай кей-кейде соңғы 
тандаған терминімізді жұмсауға ден қойдық. Сірә, жоғарыда 
атаған варианттардың біреуі немесе бұлардан қолайлырақ, 
бірақ қайткенде де терминдік дефиницияға (термин ұғымының 
түсіндірмесіне) дәл түсетін баламасы табылып, қолдана 
бастасақ, «функциональный стиль» дегенді қазақша атап кетер 
едік (ал «стиль» деген сөзді бұл жерде қазақшалаудың қажеті 
жоқ, басқа тұста, мысалы, «жеке жазушының шеберлік стилі» 
деген ұғымда қолданылғанда «стиль» сөзін қазақша атау керек 
екенін және оны қазақша беруге болатынын кейінірек айта-
мыз).

Енді мақсаттық стильдер дегеніміз не? Оны кім қалай 
түсініп келді, қалай түсініп жүрміз деген мәселеге шолу ретінде 
тоқталуға тура келеді. Әңгіме қазақ тілінің стильдері жайында 
болғандықтан, қазақ лингвистерінің танымынан басталық.

Қазақ әдеби тілінің мақсаттық стильдері жөнінде 1960-1970 
жылдарда монографиялар (оқу құралдары) мен мақалалар 
жазған мамандар – М. Балақаев, Е. Жанпейісов, М. Томанов,  
Б. Манасбаевтар, ең алдымен, бұл категорияға орыс тіл 
білімінде бірқыдыру орныққан танымға сүйеніп анықтама 

30 Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. - М, 
1977. - С 5; Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 
функциональной стилистики. - Пермь, 1966. - С. 13.

31 Лингвистический этимологический словарь. - М, 1990. - С. 567.
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береді: «Стиль – ол белгілі бір қатынастың түрінде тілдік един- 
ицаларды сұрыптап пайдалану арқылы ойды жеткізу мәнері-
нің көрінісі... Стиль дегеніміз – өмірдің белгілі бір саласында  
қолданылып, тарихи қалыптасқан тілдік құралдардың жүй- 
есі». Бұл, әрине, тың немесе сәл өзгеше анықтама емес, функ- 
ционалдық стиль жөніндегі орыс зерттеушілері ұсынған 
танымның сөзбе-сөз аудармасы.

Стиль түрлеріне ажыратуда да қазақ мамандары осы жол-
мен кеткен: функционалдық стильдердің қалыптасуы мен даму 
зандылықтарын зерттеудің негізгі көзі тілдің қолданысы (рече-
вые контексты) болып табылады, бұл қолданыстар белгілі бір 
жанрға тән болып келеді деген32 сияқты немесе «жанрға қатысты 
бөлінген стильдер айқынырақ танылады»33 дегендей орыс тілі 
зерттеушілерінің тұжырымдарын басшылыққа алып, қазақ 
тілінің де мақсаттық стильдерін жанрлық негізде тармақтайды: 
публицистикалық әдебиет жанры публицистикалық стильді, 
көркем әдебиет үлгілері көркем әдебиет стилін, сол сияқты рес-
ми іс қағаздары мен кеңсе тілінің стилі, ғылыми-техникалық 
әдебиет стилі деп ажыратады 34.

Қазақ стилистика мәселелерін зерттеушілер тіл білімінің 
бұл саласына қатысты өз ойларын айтып, тың теориялық 
ізденістерге бармайды. Тіпті «функциональный» деген сөзді 
не орысша қолдана салудан сақтанып, не қазақша баламасын 
іздестіру әрекетін жасамай, терминнің бұл компонентін мүлде 
атамауды жөн көргендік те бар. Мыса лы, «Қазақ тілінің сти-
листикасы» атты еңбектерінде (1-басылымы 1966, 2-басылы-
мы 1974 жылдары жарық көрді) авторлар «функциональный» 
деген анықтауышты кемде-кем жұмсап, жай ғана «әдеби тілдің 
стильдері» дей салады. Ал, шындығында, «стиль» сөзінің  
алдында анықтауышы тұрмаса, оны бірнеше ұғымда түсінуге 
тура келеді. Өйткені орыс ғалымдары дұрыс көрсеткендей, 
«стиль» термині әдебиеттану ғылымында да қолданылады, 
тіпті жеке ақын-жазушылардың көркемдік шеберлігін, шығар- 
машылық бейнесін («образ автора» дегенді) тануда да стиль 

32 Винокур Т.Г. Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи 
//Развитие функциональных стилей современного русского языка. - М., 1968. - С. 4.

33 Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. - М., 1955. - С. 20.
34 Балақаев М. Қазақ әдеби тілі. - Алматы, 1987. - 33-бет.
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сөзі қолданыла береді. Сондықтан тілге қатыстыра жұмсалатын 
«стиль» терминіне келгенде, алдына «функционалды» не ме- 
се «мақсатты», «қолданыстық», «әлеуметтік» деген тәрізді 
анықтама компонент қою керек. Осы себептен «функцио-
нальный» сөзін айтпай тастап кетіп, әрі аудармашылық, әрі 
теориялық тығырықтан оңай құтыла алмаймыз.

Тілдің қатынас құралы ретінде неге, кімге арналып жұмса- 
латындығы туралы әңгіме тілдің өзін зерттеуден әлдеқайда 
кейін басталғаны аян. Әсіресе қазақ тіл білімінде бұны тіл- 
танымның («речеведение» дегеннің) екінші кезектегі саласы 
десек те болар. Тіл білімінің стилистика саласы орыс ғылымын- 
да үстіміздегі ғасырдың 20-жылдарынан бастап жанданды, 
50-жылдардың ішінде «Вопросы языкозна ния» журналының 
беттерінде (1954, №1-6, 1955, №1) сти листика, стиль пробле-
маларына арналған пікірсайыс (дис куссия) жүргізілді. Пробле-
ма түбегейлі шешілмегенімен, көптеген объект қырларының 
табиғаты анықталып, сыры ашылды. Айтылған пікірлерді акад. 
В.В. Виноградов тұжырымдап, өз көзқарасын білдірді.

Зерттеушілердің қай-қайсысы да тілдің әлеуметтік қызметі- 
не мақсаттық стильдердің қатысты екендігін жоққа шығармай- 
ды. Сондықтан акад. В.В.Виноградов тілдің әлеуметтік қыз- 
метінің түрлерін қарым-қатынас (общение), хабарлау (сообще-
ние) және әсер ету (воз действие) деп бөледі де соларға сәйкес: 
біріншісінде тілдің қүнделікті сөйлесу стилі (обиходно-быто-
вой стиль), екіншісінде (хабарлау қызметінде) іс қағаздары, 
ресми құжаттар және ғылыми стильдері, үшінші қызметінде 
көркем әдебиет пен публицистика стильдері қолданылады 
деп таниды35. Әрине, тілдің бұл қызмет түрлерінің бір-бірімен 
тығыз байланысып жататындығы, тіпті араласып та кететін- 
дігі баса айтылады. Демек, оларды танытатын мақсаттық не- 
месе әлеуметтік қызмет стильдері бір-бірінен соншама оқшау- 
ланып тұрмайтындығы, кейде әрқайсысына тән стильдік 
белгілерді ажыратудың қиынға соғатындығы қоса көрсетіледі.

Тілдің әлеуметтік қызметіне қарай стильдік бөлінісіне кел-
генде, тіл элементтерінің: сөздердің, грамматикалық амал- 
дардың, көріктеу құралдарының әртүрлі қарым-қатынас са-
ласында, яғни коммуникативтік ортада жұмсалу тәсілдері, 

35 Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963. - С. 6.
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қолданылу жиілігі, тіркесу қабілеттері сияқты сыртқы фак-
торлар ескеріледі. Сірә, бұл факторлар стильдік белгілерді 
анықтауда айтарлықтай рөл атқаратын болу керек. Оны біз 
мақсаттық стильдердің бір-бірінен айырым, белгілерін атаған 
тұста көрсететін боламыз.

Ғылымның әр саласында «стиль» терминінің беретін мағы- 
насы бірдей еместігін осы тақырыпты сөз еткендер әрдайым 
көрсетіп келеді. Сондықтан термин дегеніміз – «бір ғана мағы- 
наны беретін, мейлінше ықшам, барынша дәл болуы ке-
рек» деген анықтама – тек талап қана, ал, шындығында, тер- 
миндер қолданыста «жұмсауға оңтайлы», «атқа жеңіл телпек- 
байлардың» қатарынан шығады, яғни көбінесе термин деп 
жүрген сөзіміз қолданыста, яғни әр салада әртүрлі ұғымда 
жұмсалатын көп мағыналы сөз болып шығатыны байқалады. 
Мысалы, О.А.Ахманованың «Словарь лингвистических тер-
минов» (М., 1966) деген сөздігінде стиль деген терминнің 
45 ұғымды, тіл деген терминнің 108 ұғымды білдіретіндігі 
көрсетілген. Әсіресе әдебиет пен өнер және тіл білімі саласы-
на келгенде, бұл сөздің семан тикалық мәні өзгеше екендігі да-
усыз.

«Стиль» термині жалпы жазба дүниелердің жанрына байла-
нысты да (мысалы, кеңсе қағаздары стилі, ресми-іс қағаздары 
стилі, телеграф стилі), белгілі бір қоғамдық іс-қарекеттер ситу-
ациясына байланысты да (салтанатты стиль), тілдің жұмсалу 
түріне қарай да (ауызша немесе ауызекі сөйлеу стилі, жаз-
ба стиль) қолданылады. Көркем әдебиет жанрына қарай 
функционалдық стильді атағанда, «стиль» терминін жұмсап, 
жеке суреткердің шығармашылық, шеберлік стилін сөз еткен-
де, басқа сөзді алу қажеттігі байқалады. В.Белинский соңғы 
жағдайда «слог писателя» дегенді ұсынады. Біз де бұдан көп 
бұрын жазылған бір еңбегімізде осы талапты мақұлдап, қазақ 
тілінде «жазушының (ақынның) мәнері» деген терминді алған 
жөн деген едік. Әлі де осы пікірді қалаймыз.

Тілге келгенде «стиль» терминінің мағынасын акад. 
В.В.Виноградов былайша анықтайды (дәл беру үшін тексті 
түпнұсқаша келтірелік): «Стиль языка – это семанти чески зам-
кнутая, экспрессивно ограниченная и целесообразно организо-
ванная система средста выражения, со ответствующая тому или 
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иному жанру литературы или письменности (напр, стиль офи-
циально-деловой, стиль канцелярский, стиль телеграфный), 
той или иной соци альной ситуации (стиль торжественный, 
стиль подчерк нуто вежливый и т.п.), тому или иному характе-
ру язы ковых отношений между разными членами или слоями 
общества»36.

Бұл ауырлау тілмен ұсынылған, бірден түсінуге қиындау 
соғатын тұжырымды өз сөзімізбен тарқатсақ, тілдің функц- 
ионалдық стилі дегеніміз – әлеуметтік іс-әрекеттің белгілі 
бір саласына (мысалы, ресми стиль, кеңсе стилі), әдебиеттің 
белгілі бір жанрына (көркем әдебиет стилі, ғылыми стиль, 
публицистикалық стиль), қоғам тіршілігіндегі белгілі бір 
ситуацияға (салтанатты стиль, сыпайы стиль) сәйкестендіріліп 
қалыптасқан тұлға-тәсілдер жүйесі, семантикасы мен экспрес-
сиясы жағынан біршама тұйықталған, яғни әр стильге қарай 
іріктелген тілдік құралдар тобы (жиыны) болып шығады.

Демек, тілдік стиль, дәлірек айтсақ, тілге қатысты қолда- 
нылатын «стиль» термині бір емес, бірнеше ұғымға қатысты 
болып келеді. Ең алдымен, мақсаттық стиль дегеніміз – тек 
қана тілдік категория (құбылыс) болып танылады. Екіншіден, 
ол тілдің әлеуметтік өміріндегі қарым-қатынастың бар сала-
сында қолданылатын коммуникативтік қызметіне байланы-
сты болады (ал тілдің коммуникативтік салалары бірнешеу 
екендігін, мысалы, В.А.Аврорин 12 түрін атайды). Сөйтіп, 
стиль дегеніміз тілдің өзіне емес, қолданысына (речьке) 
қатысты болғандықтан, ол әлеуметтік сұраныстың мақсатына, 
оның ішінде әдебиеттің жанрлық түрлеріне қарай ажыратылуы 
ғана емес, жұмсалу түріне (ауызша немесе жазбаша), жұмсалу 
сипатына (салтанатты, жай), айтылу бояуына (әзіл-сықақпен, 
қатаң сынмен деген сияқты) т.т. қарай бөлінуі де ескеріледі. 
Сондықтан «әдеби тілдің функционалдық (мақсаттық) 
стильдері» дегенді стильдің жоғарыда көрсетілген өзге түр- 
лерінен бөлек қарастыру керек. Мысалы, публицистикалық 
стиль мен телеграф стилі немесе салтанатты стиль дегендер 
бір қатарда тұра алмайды: алдыңғысы функционалдық стиль 
ретінде зерттелсе, соңғылары тіл қолданысының өзге ситу-

36 Виноградов В.В. О задачах истории русского литературного языка XVII-XIX вв. 
// Известия АН СССР. - 1946. - Вып. 3. - С. 225. 
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ацияларына байланысты құбылыс ретінде қаралуы керек. 
Публицистикалық стиль тіл білімінің объектісі болса, салта-
натты стиль, мәдениетті стиль сияқтыларды ғылымның басқа 
салалары көбірек сөз етуі мүмкін.

Функционалдық стильдердің жіктелуіне келгенде де әр 
зерттеуші жіктеу принциптеріне орай әртүрлі бөледі. Ал жік- 
теу принциптері белгілі бір өлшемдерге (критерийлерге) 
негізделуге тиіс болса, ол өлшемдердің өзі даулы, яғни мақ- 
саттық стильдерді тарамдау үшін олардың қандай белгілерін 
өлшем ету керек деген мәселе түбегейлі, біржақты болып 
шешілген емес.

Өлшемнің ең бастысы – тілдік элементтің, яғни жеке сөз- 
дердің, грамматикалық тұлғалардың, синтаксистік құрылым- 
дардың мақсаттық бір стильге жататын туындының мазмұны- 
на (тақырыбына) тән, мазмұнды баяндауға дәл келетін қасиеті, 
сипаты болуы керек. Айталық, «тер мин» деп аталатын сөз- 
дер ғылыми стильдегі үлгілердің мазмұнын ашуға қажет 
құралдар болып саналады немесе етістіктің ауыспалы шақ 
деп аталатын -а+ды қосымшалы тұлғасы мезгілге бейтарап, 
яғни әрдайым бола беретін іс- әрекетті, қимыл-қозғалысты 
білдіретіндіктен, бұл да ғылыми стиль мен кеңсе-іс қағаздары 
стильдеріне тән белгі болып келеді. Әр стильде осындай тіл 
элементтерінің «мазмұндық, мағыналық» икемділігінен басқа 
да функционалдық белгілері болуы мүмкін, ол белгілердің де 
өлшемі бо луы – заңды. Бірақ осы өлшемдерді нақпа-нақтап 
талдап көрсетуде де бірізділік жоқ. Оның үстіне әрбір ұлттың 
әдеби тілінің мақсаттық стиль өлшемдерінің өзге тілдердегімен 
әрдайым бірдей түсіп отыруы және шарт емес.

Сонымен қатар зерттеушілер қай тілде болмасын әр мақ- 
саттық стильдің өзіне тән тілдік элементтердің (құралдардың) 
көрінісі бірінде көп, бірінде аз дегендей бірдей еместігін атай-
ды. Мақсаттық стильдердің біреулері барлық құралдарды 
тегіс пайдаланса, енді біреулері тандап, талғап, яғни көбінесе 
тек өзіне тән элементтерді жұмсайды, соның нәтижесінде 
ондай стильдік үлгілер тілі «тұйықтала» түседі. Мысалы, 
ресми-іс қағаздары стилі стандарт формулаларымен, штам-
птарымен ерекшеленсе, ғылыми стиль арнайы терминологи-
ясымен ерекшеленеді. Ал публицистикалық стиль бұлардан 
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гөрі еркіндеу келеді, оның «өз лексикасы мен фразеологи-
ясы» тұрақсыздау болады. Көркем әдебиет стиліне келетін 
болсақ, мұның өлшемдерін ашып айту қиын. Оның ерекшелігі, 
кейбір зерттеушілер айтқандай, поэтикалық элементтердің 
бар болуында емес (көркем шығарманың барлығында бірдей 
поэтизмдердің қайткенде де орын алуы – шарт та емес, мүмкін 
де емес), бірақ тілдік құралдардың әдеби-көркемдік жағынан 
көрінуі – көркем әдебиет стиліне әлдеқайда тән болып келеді.

Сөйтіп, біршама анықталған өлшемдерге қарап, тілдік 
стильдерді әуелі жұмсалу түріне қарай ауызша және жазба-
ша стиль деп бөлушілік бар. Оның үстіне ауыз ша стиль мен 
ауызекі сөйлеу стиліншатастырмау керек екендігі де айты-
лады. Біздіңше де, бұл таным дұрыс болар, өйткені ауызша 
функционалдық стиль – әдеби тілдің құзырындағы құбылыс, 
яғни ол – әдеби тілдің ауызша жұмсалу түрі, айталық, көпшілік 
алдында ауызша ұсынылатын сөздер – орысша «публичная 
речь» дегенге жататындар: бұрынғы қазақ шешендерінің (би- 
лердің) сөздері, қазіргі лекторлардың, жиын-жиналыстарда 
сөйлеушілердің, ауызша баяндама, хабарлама жасаушылар- 
дың, мұғалімдер мен оқушы немесе студенттердің сабақ ба-
рысында айтылатын сөздері. Ал ауызекі сөйлеу тілі (орысша 
«разговорная речь») – күнделікті қарым-қатынас барысында 
ауызша қолданылатын тіл үлгісі, бұл – әдеби тілдің қарама-
қарсысында танылатын құбылыс, оның өз заңдылықтары бар.

Дегенмен мақсаттық стильдер көбіне-көп әдеби тілдің жаз-
ба түріне қатыстырыла сөз болады. Чех ғалымы Б.Гавранектің 
айтуынша, стиль проблемасы әдеби тіл және оның нормала-
ры туралы ұғымдармен байланысты болып келеді. Осының 
өзінде классификация біркелкі емес. Мы салы, Л.В.Щерба жаз-
ба тілдің әуелі екі түрге бөлініп жүргендігін айтады: көркем 
әдебиет тілі және іс қағаздарының тілі. Іс қағаздарына ға- 
лым кеңсе тілін, заң-закондар тілін, ғылым тілін, хат-
хабарлар тілін (эпистолярлық үлгілер тілін) жатқызады. 
«Бұлайша болу тіл мамандарынан басқалардың танымы», – 
дейді. Гвоздев: «Функционалдық стильдерді әдебиеттің (жаз- 
ба дүниенің) жанрына қарай бөлгенде, олар бір-бірінен айқын- 
ырақ ажыратылады», – дей келіп, ол да жал пы мақсаттық стиль- 
дерді кітаби немесе көпшілікке арналған(публичный) тіл 
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стилі және тұрмыстық ауызекі сөйлеу стилі деп бөледі. Көп- 
шілікқолды немесе кітаби («кітаби» бұл жерде «жазба» деген- 
нің синонимі деп танылатын сияқты) стильге 1) іс қағаздары,  
2) көркем әдебиет, 3) публицистикалық шығармалар, 4) ғылы- 
ми еңбектер тілін жатқызады.

Орыс тіл білімінде, теориялық негіздер жағынан оның ізімен 
келе жатқан қазақ тіл білімінде мақсаттық стильдерді жіктеу- 
дің біршама орныққан, яғни оқулықтарда ұсынылған дәстүрлі 
үлгісі бар. Олар: публицистикалық, ресми-іс қағаздары, ғылы- 
ми және көркем әдебиет стильдері. Бұл – «Прага мектебі» 
ғалымдары мен Ш. Баллиден келе жатқан классификация, оны 
кезінде Л.В.Щерба мен акад. В.В.Ви ноградов бастаған бірқатар 
орыс тіл мамандарының қостағанын білеміз. Демек, біздер, 
қазақ тіл білімпаздары, жаңалық ашып отырған жоқпыз.

Кейбір зерттеушілер бұл жіктеудің ішіне көркем әдебиет 
стилін қоспайды. Мысалы, «Развитие функциональ ных сти-
лей современного русского языка» (М., 1968) де ген жинақта 
көркем әдебиет тілі функционалдық стиль үлгісі қатарында сөз 
етілмейді. В.Д. Левин, В.П. Мурат сияқты зерттеушілер көркем 
әдебиетті мақсаттық стиль үлгісі деп санамайды. Ал көптеген 
зерттеушілер (В.В.Ви ноградов, Р.А.Будагов, Л.В.Щерба, 
А.И.Ефимов, Р.И.Гальперин, А.Н.Гвоздев, В.Г.Адмони, Е.М.Гал- 
кина-Федорук, М.Н.Кожина т.б.) көркем әдебиет үлгілерін өз 
алдына функционалдық стильге жатқызады. Бұлардың ішінде 
акад. В.В.Виноградовтың классификациясы көңіл аударарлық. 
Ғалым тілдің қызмет ету сипатын қарым-қатынас қызметі, ха-
барлау қызметі, әсер ету қызметі деп үшке бөлетінін жоғарыда 
айттық. Осыған қарай зерттеуші тілдің енді қолданыстағы 
мақсатты бөлінісін күнделікті (тұрмыстағы)сөйлеу стилі (ол 
қарым-қатынас жасау қызметін өтейді), іс қағаздары, ресми 
құжаттар және ғы лыми еңбектер стилі (ол хабарлау қызметін 
атқарады),публицистикалық және көркем беллитристика 
лық стиль (ол әсер ету қызметін өтейді) деп қарастырады37. 
Сайып келгенде, мұнда да көркем әдебиет стилі, публицистика- 
лық және ғылыми стильдер, ресми-іс қағаздары стильдері, 
ауызша сөйлеу стилі деген дәстүрлі классификация келіп 
шығады.

37 Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963. - С. 6.
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Функционалдық стиль дегеніміз – тілдің қолданысына, 
дәлірек айтсақ, тілдің қандай мақсатта, кімге арнап жұмсала- 
тындығына қатысты құбылыс болғандықтан, оның қызметтік 
сипатын ескерудің мәні зор деп табамыз. Ол қызметтердің 
түрлерін зерттеушілер былайша көрсетеді: мысалы, А.А.Леон- 
тьев «1) қарым-қатынастық қасиеті (коммуникативтік қызметі), 
2) ойлау құралы ретіндегі қызметі, 3) адамзаттың әлеуметтік  
тарихи тәжірибесін меңгеру құралы ретіндегі қызметі, 4) ұлт- 
тық мәдени саладағы қызметі, 5) таным құралы ретіндегі 
қызметі» деп бөледі; В.А.Аврорин тіл «1) коммуникативтік 
(қатынас құралы ретінде), 2) экспрессивтік (ойды білдіру 
құралы ретінде), 3) конструктивтік (ойды қалыптастыру 
ретінде), 4) аккумулятивтік (тәжірибе мен білім жинау) қызмет- 
терін атқарады», – деп санайды.

Сірә, қайталап айтсақ, функционалдық стильдерді жіктеуге 
келгенде, тілдің әлеуметтік қызмет түрлерін (си патын) ескерудің 
мәні бар болса керек. Әрине, ол қызметтерді қалайша атасақ 
та (Леонтьевше қарапайым түсіндірме мәнермен немесе Авро-
ринше ғылыми терминдермен), санын азайтып не көбейтсек 
те, негізгі-негізгі түрлерін анық білеміз және ол қызметтері 
бір нәрсені өзгелерге (не кейінгілерге) хабарлау, өзгелермен 
қарым-қатынас жасау және оқырман мен тыңдаушыға әсер 
ету мақсаттарын көздейтіңдігі тілдің қолданыстағы жіктелуін 
ажыратуға әбден көмектеседі. Мүмкін, сондықтан да қазіргі 
көптеген әдеби тілдердің мақсаттық стильдер жүйесі бір-біріне 
ұқсас түсіп жатқанының бір себебі – осында болар. Дегенмен 
әрбір ұлттық әдеби тілдің даму барысында оның қоғам өмірінде 
қолданылу ерекшеліктеріне, яғни экстралингвистикалық 
факторларға қарай өзгешеліктері болуы да мүмкін. 

Тегі, функционалдық стильдердің пайда болып қалып- 
тасуында және әрі қарай баяу не интенсивті дамуында тіл қоз- 
ғалысының өз заңдылықтарынан тыс тұратын жағдайлар – 
ғылымда «экстралингвистикалық фактор» дегендер басты 
рөл атқарады, анықтаңқырап айтсақ, тілдің әлеуметтік қызмет  
өрісі функционалдық стильдердің қалыптасуына не өшуіне 
тікелей ықпалын тигізеді. Мыса лы, белгілі бір тілде ғылым- 
ның көптеген салалары дамымаған болса, ол тілдің ғылыми 
стилінің болуы мүмкін емес. Айталық, орыс тіл маманда-
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ры XVIII ғасырдың ортасына дейінгі орыс тілінің ғылыми 
стилін сөз етуге болмайды дегенді айтады38. Қазақ тілінің де 
публицистикалық, жартылай ғылыми стильдерінің алғашқы 
үлгілері жайында XIX ғасырдың соңғы ширегінен бастап ауыз- 
ға алуға тура келеді. Ресми құжаттар мен кеңсе-іс қағаздары  
стилі қазақ қауымында XVII-XIX ғасырларда едәуір қолданыл- 
ғанын білеміз. Бұған 1940 жылы проф. М.П.Вяткин жариялаған 
«Материалы из истории Казахской ССР» (Т. IV, М.- Л., 1940) 
деген кітаптағы қазақ хандарының, сұлтандарының, билерінің, 
тархандарының, старшындарының өзге әкімшіліктермен, орыс 
империясы кеңсесінен, көрші хандықтармен жазысқан қағаз- 
дары толық дәлел бола алады. Ол қағаздар түпнұсқада «ғарыз- 
нама» (прошение), «хат» (письмо), «мағлұмнама» (уведомле-
ние), «ағламнама» (до несение), «ғарыз хал» (прощение) деп ата-
лып, бәрі де ресми-іс қағаздары ретінде танылады. Бірақ XVIII-
XIX ғасырлардағы бұл жазбалар қазақтың таза ұлттық тілінде 
емес, түркі халықтарының мәдени-әлеуметтік өмірінде, соның 
ішінде қазақ қоғамында да ертеден келе жатқан «ортаазиялық 
түркі жазба (шағатай) тілі» дәстүрін сақтаған үлгілер болды. 
Дегенмен бұл жазбаларда қазақ тілінің де элементтері орын 
алғандықтан және жазушылар, дәлірек айтсақ, жаздырушылар 
қазақтар болғандықтан, бұлардың қазақтың ескі жазба тілінің 
кеңсе-іс қағаздары стилін танытатын үлгілер деп атауға бола-
ды. Бұл стиль де жан-жақты талданып, зерттелген емес, тек 
алғашқы ізденістер ғана бар39.

Таза ғылыми стильді, ұлттық әдеби тілдің ресми-іс қағаз- 
дары стилін үстіміздегі ғасырдан бастап сөз етеміз. Ал бұлар- 
дың орнына бұрын, тіпті ертеректен бастап қазақ әдеби тілі- 
нің ауызша шешендік стилі, ауызша шежіре стилі деген 
қосалқы тарамдары болды дей аламыз. Шешендік сөздер мен 
ата тегін тарату үлгілерін функционалдық стиль дәрежесінде 
танып, талдау жұмыстары әлі жүргізілген емес. Ал бұндай 
ізденістер өте қажет, өйткені мақсаттық стильдер – бір-
біріне қатты әсер ететін, бір-біріне ауыс-түйіс жасап жататын 

38 Кожина М.Н. О понятии стиля и месте языка художественной литературы среди 
функциональных стилей. - Пермь, 1962. - С. 18.

39 Әбілқасымов Б.XIX ғ. екінші жартысындағы қазақ әдеби тілі. - Алматы, 1982; 
Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. - Алматы, 1993; Исаев С. Қазақ әдеби тілінің 
тарихы. - Алматы, 1996.
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құбылыстар. Белгілі бір стиль із-түзсіз жоғалып кетпейді не-
месе ғайыптан пайда болмайды. Қазіргі функционалдық стиль 
үлгілерінің тілінен бұрынғы стильдік белгілердің ізін таба ала-
мыз.

Сонымен, бұл айтылғандардан байқалатыны – орыс ша 
терминді пайдаланып, «функционалдық стиль» деп атап жүрге- 
німізді қазақшалай қалсақ, «мақсаттық стиль» не месе «қол- 
даныс стилі» деген терминдер дәлірек келер еді, өйткені бұл 
– тілдің әлеуметтік қолданысына қарай сөз болатын құбылыс, 
ал әлеуметтік қолданыстың мақсаттары біреу емес, бірнеше 
болатындықтан, сол мақсатты атай, яғни сол мақсаттарды 
көздейтін әдебиет түрлерін: көркем әдеби, публицистика, 
ғылыми, іс қағаздары, хат-хабарлар деген сияқты санамалаған 
принципті біз де қостаймыз.

Қолданыс (немесе мақсаттық, функционалдық) стильдері 
әдеби тілге, қазіргі кезде ұлттық әдеби тілге қатысты сөз 
болмаққа керек. Оның үстіне бұл стильдердің жіктелуі, аталуы 
экстралингвистикалық (тілдің өзіне қатыссыз) факторларға 
тікелей байланысты болғандықтан, та рихи өзгермелі бо-
лып отырады. Біз стильдік жіктеуде сөйлеу тілі стилі және 
кітаби-жазба стиль деп бөлу таза мақсаттық (функционалдық) 
бөліністен гөрі, тілдік қолданыс түріне (ауызша немесе жаз-
баша) қарай ажырату деп санаймыз. Сондай-ақ «салтанатты 
стиль», «ресми стиль», «сыпайы не дөрекі стиль», «әзіл-оспақ 
стилі» деген сияқты бөліністер де тілдің функционалдық 
(мақсаттық) қолданысына қарай емес, әңгіменің «бояуына» 
қарай атау деп білген жөн. Оны неміс зерттеушілері (Э. Ризель) 
«стиль» деп емес, «стильдік бояу» деп атауды ұсынады.

«Діни әдебиет стилі» дегенді де шартты түрде, яғни тек 
мазмұнына қарай бөлуге болар, әйтпесе қазақ тіліндегі дінге 
қатысты жазба дүниелер функционалдық стиль ретінде пуб- 
лицистикалық немесе жартылай ғылыми, немесе дидактика- 
лық көркем поэзия үлгілері болып танылады. Айталық, Ыбы-
рай Алтынсарин жазған «Шари ат ул-ислам» атты шығарма  
ислам негіздерін қазақша баяндаған жазба дүние болса, ол жар-
тылай публицистикалық, көпшілікқолды ғылыми стильдердің 
белгілерін қамтиды. Өткен ғасырда миссионерлер тарапынан 
христиан дінін уағыздап, қазақша жазылған кітапшалардың 
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тілі де көпшілікке арналған публицистика үлгісінде, ал өлең- 
мен мұсылман дінінің канондарымен қазақ жұртын таныс- 
тырған «Қырық хадис» сияқты шығармалар немесе Мұхамбет 
пайғамбардың «Салсал», «Кербаланың шөлінде» сияқты саха- 
балардың өмірін суреттейтін шығармалар – көркем әдебиет 
(өлең) стилін пайдалануға ұмтылған дүниелер. Әрине, бұлар- 
дың барлығының да өзіндік тілдік ерекшеліктері жоқ емес. 
Мүмкін, қолданыс мақсаты (мұсылман не христиан дінін 
уағыздау) мен діни тақырыпты сөз еткен мазмұны жағынан  
және азды-көпті тілдік ерекшеліктерін (мысалы, араб сөздерінің, 
діни терминдердің қолданылуы, кейбір грамматикалық эле- 
менттерінің, орфограммасының ортаазиялық жазба дәстүрмен 
келуі т.б.) ескерсек, шартты түрде «қазақ тілінің белгілі бір 
кезеңдерінде функционалдық стильдер қатарында діни әдебиет 
стилі болды» дегенді айтуға болар. Енді мұсылман дінінің 
бүгінгі қазақ қоғамы өмірінде жандана бастауына байланысты 
қазақ әдеби тілінде нағыз діни-публицистикалық немесе діни-
ғылыми стиль дер ауызша да, жазбаша түрде де қалыптасып 
дамуы мүмкін. Дегенмен діни рәсімдердің (ритуалдардың) 
дені әлі де қазақ тілінде емес, араб тілінде жүргізілетінін және 
бұл тәртіптің көп өзгермейтінін ескерсек, функционалдық 
діни стильдің өзге стильдерден тек тілдік емес, өзге жақтардан 
айрықша өзгешеліктері болатынын сеземіз. Ол жөнінде нақты 
әңгіме осы стильдің қалыптасып, әсіресе жазба түрде етек 
алған кезінде болмақ. Дегенмен тілді пайдаланудың бұл са-
ласы да зерттеушілердің назарында тұруын, оны алғашқы 
қадамынан бастап бақылауға алудың, материал жинаудың 
қажеттігін ескертеміз.

Функционалдық стильдердің тарамдала түсуі (түрлерінің 
көбейе түсуі), әбден қалыптасып, бір-бірімен айырым бел- 
гілерінің айқындалуы – жазба әдеби тілге, әсіресе ұлттық  
әдеби тілге тән құбылыстар. Бірақ белгілі бір әдеби тілдің, 
айталық, қазақ тілінің ұлттық жазба дәуіріне дейін де функ- 
ционалдық стильдік бөлінісі болған жоқ деуге болмайды. 
Әрине, түрлері қазіргіден аз болуы, сипаттама белгілері әлсіз 
болуы – заңды. Айталық, қазақтың ұлттық жазба әдеби тілі 
XIX ғасырдың II жартысынан бастап қалыптасты десек, оған 
дейінгі әдеби тілінде көркем әдебиет, оның өзінде де негізінен 
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көркем поэзия стилі және проза түрінде айтылған ауызша 
шежіре стилі, ресми іс-қағаздар стилі, эпистолярлық стильдері 
болды дей аламыз. Бұл стильдердің барлығы бірдей ұлттық 
(төл) болмауы – тағы заңды, өйткені ресми-іс қағаздар, яғни 
қазақ хандарының әкімшілік-кеңсе құжаттары мен өзгелермен 
(айталық, орыс империясының әкімшілік орындарымен) жаз- 
ысқан хат-хабарлары қазақтың таза өз тілінде жазылмай, 
ортағасырлық түркі жазба дәстүріне («шағатай тіліне») негіз- 
деліп жүргізілгендіктен, ол жазбалар тілінің ұлттық (қазақтық) 
сипаты әлсіз болғанын түсіну қиын емес.

Тіпті қазақ қауымы өкілдерінің өзгелермен, кейде бір-бірі- 
мен жазысқан хаттары эпистолярлық стильдің үлгілері бо-
лып табылғанымен, олардың таза ұлттық әдеби тілдік көрінісі  
әлсіз болғанын байқаймыз. Мысалы, атақты Махамбет Өтеміс- 
ұлының 1839 жылы 19 қаңтарда Жем, Сағыз, Қайнар бойын 
жайлаған Әлім-Шөмен руларының беделді адамдарына жазған 
хатының тексіне назар аударсақ, өлеңдерін қазақтың дәстүрлі 
таза әдеби тілінде шығарған ақынның хат жазуға келгенде, 
мүлде басқаша стильді жұмсағанын байқаймыз. Көрнекі болу 
үшін хат тексін араб жазуынан қазіргі графикаға көшірілген 
түрінен үзінді келтірелік. Үзінді Берқайыр Аманшиннің 
«Махамбеттің хаты» деп жариялаған мақаласы бойынша алын-
ды («Қазақ әдебиеті», 1970, 31 июль):

«Дәлудің 19-ында 1839 йылда йолданды. Хурметлу 
батырлар Баубек, Нәдірқұл, Сөли, Жармұханбет, Амантай, 
баршаларымызға бірдайін сәлемдерімізден соңыра истихфар- 
ларың уләңдірсе әл-хамдиллә сізнің дұхагуйләріңнің хәмидін- 
дә. Уә бунден соң бұ йылғы Хиуа барған сафарымыздан сағ 
саләмәт қайтып келугі һәр сөзләрімізні Жарастан сұрап 
білерсіз. Уа һәм сізләрні өзім де көруге бек интізар болсам 
да жұртның жайсызлығы бірлән өзімнің артқы жағымның 
жайсыз ашуғышығы уәзәре бара алмадым. Уа һәм өзім де бұ 
халықтың ішінде тұра алмаймын. Қайтып тез заман ғаскер 
алдындан барып, ханға жолығамын. Нешік те болса бұ йыл 
келмейінше қалмас. Әгәрде өзләріңізнің жайларыңыз келсе, 
Сәли старшинаны бәңә жіберіп алыңыз. Бән һәм сізләрнің 
хабарыңызны күтіп алсам кирек. Ушан халықларының ішінде 
һәрнечік Хиуадан әскер балмай-дүр деп ойламаңыз. Әгәр орыс 
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қазақтан қысанлық болса, бері қарап көшіңіз. Бір малыңызға 
да назар халқы ғайри уәлият тия қылмас. Һәрнечік орыс төрәгә 
хор болмаңыз. һәм бүгінде Ғайбала ханның қолыңда біраз  
әскер бар. Адай, табынның тентекләрін тиып, зәкәтлерін 
алатурған һәм де өзләріңіз де біліп тұрғансыз. һәм бұ йыл 
барған алашалар молла Жарылғас білән Ошырты бинің барған 
елінден Аллақұли хан бажы һәм зәкәт бірісін де алмады. һәм 
ошан күз алачадан алынамыш икі үйні қырғыз Қиуадан батыр-
лар ауып кетіп еді, шул малларны да Аллақұли кіші йумшап 
алдыруға ниетленген ерді һәм Тілеу халықлары да малның ал-
дын алып келіп берді. Орыстан чығып барған халық хадірсіз 
ермәс. һәм сіз халықның да біздің бірлен бір болғаныңызны 
да айтулы Аллақұли хан бек хош уақ болды. Бөтән гайры не 
язайын? Язгушы ініңіз Мұхамед Утоміш ұғлы дейур біләсіз. 
Мұхамет.

Сәли бірлән Йармұқанбет достым, уақытыңыз болса, бізге 
бек мұқтаж шәй, шекер алып беріп иіберсәңіз, бек ұлуғ марха-
баттан болар еді».

Сөздер, грамматикалық тұлғалар, оларды таңбалау тәртібі 
сияқты тіл элементтерін пайдалану жағынан хат иесі – 
Махамбеттің ақын Махамбеттен өзгеше түсіп тұрғанын текстің 
курсивпен теріліп берілген тұстары көрсетеді.

Әсіресе өткен ғасырдың I жартысынан бастап қазақ қо- 
ғамында эпистолярлық стиль үлгілерінің едәуір орын алғанын 
жоғарыда талданған Махамбет Өтемісұлының (1839), Шоқан- 
ның әкесімен, інісімен жазысқан хаттары (1857-1860), Шыңғыс 
Уәлиханов пен М.В.Ладыженскийдің бір-біріне жазысқан хат-
тары (1840), Н.И.Ильминскийдің қазақша жазылған хатта-
ры (1859), С.Шорманов пен Г.Н.Потаниннің хаттары (1887), 
Құнанбайдың, Абайдың Халиолдаға жазған хаттары (1866) т.б. 
көрсетеді.

Әзірге біздің қолымызға түскен алғашқы қазақша эписто- 
лярлық үлгілердің өзіне тән стильдік белгілері жоқ емес. 
Олар: 1) орта ғасырлардан бермен қарай түркі жазба әдеби 
дәстүрінде қалыптасқан хат жазу стилінің кейбір белгілерінің 
орын алуы. Мысалы, хат жазушының адресатқа құрмет 
көрсете білдірген қаратпа сөздерден басталатындығы, ол 
сөздердің алдында хұрматлу, ғизатлу, меһрбанлу сияқты араб-
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ша эпитеттердің болуы; 2) ортағасырлық түркі әдеби тілдеріне 
тән кейбір грамматикалық тұлға-тәсілдер мен жеке сөздердің 
орын алуы; шығыс септіктің -дың/-дің варианты, көсемшенің 
-дейур тұлғасы, еді, емес деген көмекші етістіктердің ерді, 
ермәс болып келуі т.б.; -у жұрнағының орнына -ғу тұлғасының 
(барғучы) қолданылуы, түркілік емле тәртіптерінің орын алуы 
(сөз басында ж-ның орнына й-дің келуі, қазақша ш дыбы-
сы мен келетін сөздердің ч-мен жазылуы, қосымшалардың 
сингармонизм заңына бағындырылмай, бір вариантта жазы-
луы т.т.), уа, һәм, бірлән, білән, ләкин сияқты шылаулардың, 
йоқса (әйтпесе), емді (еңді), һаммасы (барлығы) сияқты 
сөздердің жиі қолданылуы, жеке сөздерден ошбу, нечук, оғул, 
сөзләштім, есімдіктің алар/анлар, мәңе сияқты тұлғалары 
т.б.; 3) орыс сөздерінің көп кездесетіндігі (әсіресе Шоқанның, 
Шормановтың, Ладыжинскийдің, Потаниннің хаттарында);  
4) жіктеу есімдіктері мен етістіктердің сыпайы тұлғаларының 
қолданылуы (мыса лы, Шоқан інісі – Жақыпқа сіз деп жазады; 
5) арабша қыстырма сөздердің (иншалла, алхамдалла, уа филъ-
ахид сияқты) жиі кездесетіндігі.

Бірақ бұл стильдің тілдік негізі қазақтық болды.
Сондай-ақ қазақтар қолданған шежіре стилінің де өзіне  

тән белгілері болды және бұл стильдегі үлгілер тілі біркелкі 
болған жоқ. Бұдан бұрынғы еңбектерімізде қазақша жазбаша 
шежіре үлгілерін біз жартылай ғылыми стильге жатқызған 
едік. Онда негізінен XVI ғасырдың соңғы кезінде жазылған 
Қадырғали бидің (Жалайыридің) «Жами ат-тауарих» атты жыл-
намасын, сондай-ақ Құрбанғали Халиди, Ш.Құдайбердиев, 
Н.Наушабаев, Ақыт Ұлымжыұлы, Мәшһүр-Жүсіп Көпеев, Жан- 
төрин, Ниязов, М.Тынышбаев қалдырған шежіре үлгілерді, 
соңғы жылдарда шежіре тақырыбына қалам тартқан кейбір 
ғалымдар (С.Толыбеков т. б.) пайдаланған жазбаларды көз- 
деген болатынбыз. Бұл – шынында да, ғылыми (тарих ғылы- 
мына) әдебиетке өте жақын тұрған – жазба үлгілер40. Ал шежі- 
ренің қазақ қауымында ауызша таралғандығын да, көпшілігі- 
нің құрылымы мен лексика-грамматикалық сипаты жағынан 
ерекшеленіп тұратындығын да ескеріп, жалпы әдеби тіліміздің 
ауызша да, жазбаша да түрінде ата-бабаларымыздың рулық-

40 Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. - Алматы, 1993. - 114-131-беттер.
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тайпалық құрамдарымызды тарқататын үлгілерді өз алдына 
стильдік жүйе қатарында қарастыруға болар ма еді деп пікір 
ұсынып отырмыз. Бұл үлгілердің тілін стильдік белгілерін 
анықтап, жеке зерттеу ісі алдымызда тұр. Сөйтіп, қазақ 
әдеби тілін пайдаланған шежіре үлгілері жеке өз алдына 
функционалдық стиль құрай ма әлде ғылыми-публицистика- 
лық стильдің бір тармағы бола ма – қайткен күнде де өзіндік 
тілдік-стильдік нышандары бар әдебиет екенін айтуға болады.

Ал XIX ғасырдың II жартысынан, әсіресе соңғы ширегінен 
бермен қарай қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің едәуір 
қалыптасып, дами түскені, оның функционалдық стильдері 
айқындала түскені мәлім. Ең соңғы ескертетін жайт: функ- 
ционалдық стильдерді зерттеуде, сірә, мәселеге екі тұрғыдан 
келу керек болар: бірі – функционалдық стильдердің белгілі 
біреуіне тән тілдік элементтерді анықтау, яғни тіл құрал- 
дарының белгілі бір функционалдық стильге жататын үлгілерге 
тән болып келуін зерттеу, екіншісі – тілдік элементтердің 
белгілі бір функционалдық стиль тезіне түсіп жұмсалуын тал-
дау. Функционалдық стилистика бойынша зерттеулердің дені 
тек қазақ тіл білімінде емес, өзгелерде де негізінен бірінші 
аспектіден жүргізіліп келеді, яғни талдаулар мен тұжырымдар 
«мынадай әдеби тілдің мынадай-мынадай функционалдық 
стильдері бар, олардың бір-бірінен айырым белгілері (не месе 
өзіне тән) мынадай-мынадай» деген сияқты әңгіме төңірегінде 
болып отыр. Ал тілдік элементтердің (мейлі олар бейтарап 
болсын немесе бір стильге тән болсын) белгілі мақсаттық 
стиль үлгісінің тілінде сол стильдің тезіне түсіп жұмсалу уәжі 
(мотиві), заңдылықтары (нормалары), активтігі т.б. жайында 
жүйелі түрде, яғни теориялық негізде зерттелмей отырғанын 
айту керек. Әрине, бұл жерде әнгіме жеке-жеке фактілер 
жайындағы ізденістер жөнінде емес (олар бар), тәртібімен кел-
ген тілдік құбылыстар (қолданыстар) туралы болуға тиіс.



233

Функционалдық стильдердің айырым белгілері 
жайындағы 

пікірлер мен тұжырымдар

Көптеген өзге де тілдер сияқты, қазақтың қазіргі ұлттық  
жазба әдеби тілінің де бұл күнде функционалдық стильдері: 
көркем әдебиет стилі, публицистикалық, ғылыми (немесе 
ғылыми-техникалық), эпистолярлық стильдер және ресми іс-
қағаздары мен кеңсе қағаздары стилі деп жіктелетін болса, 
оларды бір-бірінен ажыртатын тілдік белгілері болулары ке-
рек. Бұлар жөнінде сти листика мәселесімен айналысқан зерт- 
теушілер біршама пікірлер айтып, фактілерді көрсетіп келді. 
Жасыратыны жоқ, олардың дені орыс тілінің функционалдық 
стильдерін, сөз еткен еңбектерден алынған. Сірә, бұған, бір 
жағынан, публицистикалық, ғылыми әдебиеттің және ресми-іс 
қағаздарының көбінесе орыс тілінен аударма түріңде ұсыны- 
лып келгендігі себепкер болса, екіншіден, функционалдық 
стильдер табиғатының тіл-тілдің қай-қайсысында да кейде бір 
шамада болып танылатындығы да ықпал еткен болар.

М. Балақаев: «Іс қағаздары: қаулы-қарарлар, заң, бұйрық, 
үндеу, кіріс-шығыс құжаттарында көріктеу элементтерінің 
жұмсалуы шарт емес, бұларда сөйлемдер толымды, жақты 
болып келеді: қаулы етеді, шешім қабылдады, тапсырылсын, 
міндеттелсін сияқты дайын үлгілер қолданылады», – дейді.

Ғылыми стильдің өзіне тән белгілерін: тілі жинақы, стилі 
«қатаң», сөздері дәлме-дәл, тап-тұйнақтай болу, бірізділік және 
дәлділік деп атайды, оның үстіне сөйлемдері күрделі болады, 
сабақтас сөйлемнің басыңқы сыңарлары ойдың негізгі бөлше- 
гі болып, бағыныңқы сөйлемге ерекше мағыналық қызмет жүк- 
теледі; «мұнда диа лектизм, жаргон, қарапайым сөздер болмай- 
ды, шартты белгілер мен қысқартулар көп болады», – деп 
түйеді.

Публицистикалық стильде бірізділік күшті болады (?), 
терминдерді, сөз тіркестерін жұмсауда, сөйлемдерді құрасты- 
руда әдеби тілге және өзіне тән дәстүрлі қалыптасқан нор-
маларды қатал сақтайды; баспасөз беттерінде метафоралық 
қолданыстар болады.
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Көркем әдеби стильдің ерекшелігі – эстетикалық қызмет- 
те жұмсалуында; жазушы образды, ұтымды сөздерді, фразалар 
мен мақал-мәтелдерді халық тілінен, фольклордан алып пай-
даланумен қатар, өздері де жаңаларын жасайды, өзге стиль- 
дердің элементтерін жұмсайды, диалектизм, ар хаизм, кәсіби 
сөз, жаргондарды пайдаланады; көркем әдебиетте әдеби нор-
мадан жөнді-жөнсіз ауытқулар көп ұшырайды, сондықтан 
басқа стильдер тіліне өнеге-үлгі бола бермейді, – деп қорытады 
зерттеуші»41.

«Қазақ тілінің стилистикасы» атты арнаулы еңбекте іс 
қағаздары мен ресми құжаттар стилінде қалыптасқан төмен- 
дегідей сөз орамдары көбінесе орыс тілінен калька жолымен 
аударылып қолданылатындығы айтылады: қызу мақұлдау, 
қызмет көрсету, қол жеткен табыс, өз күшінде қалдыру, 
іске қосу, мәселе көтеру, алғыс жариялау. Мұнда да ғылыми 
стильде сөздердің өз мағынасында жұмсалатындығы, образды 
сөздердің аз кездесетіндігі, терминдердің көп болатындығы ата-
лады. Бұл кітапта публицистикалық стильдің ерекшеліктерін 
нақты көрсетуден гөрі, құлаш-құлаш иллюстрация келтіру 
басым түскен. Көркем әдебиет стилі жөнінде де «оның аясы 
кең, мұнда барлық стильдердің элементтері қатысады» де-
ген сияқты жалпылау көрсетілген ерекшеліктері айтылады. 
Функционалдық стильдердің мұндай «сыртқы», яғни тілдік, 
материалдық белгілерінен басқа, «ішкі», яғни мағыналық 
ерекшеліктері де ескерілуге тиіс. Оны орыс тіл білімі жақсы 
көрсетеді. Мысалы, мұнда кеңсе-іс қағаздарының сөйлем 
құрылысы оқырман бірден түсінетіндей етіп берілуі тиіс, ал 
заң-закон тілі ешбір өзгеше түсінік бермейтіндей дәл, анық 
бо луы керек, ғылыми текстерде «интеллектуалдық элемент-
тер», яғни дерексіз ұғым атаулары мен терминдер кеңінен 
қолданылуға тиіс, эпистолярлық стиль хат жазысушылардың 
әлеуметтік қарым-қатысына орай бірнеше түрлі бо лып келуі 
мүмкін, көркем әдебиет стилінде вариациялар одан да көбірек 
болғанымен, олардың орын алу уәждері өзгеше болады деген 
сияқты тұжырымдар айтылады.

41 Балақаев М. Әдеби стильдер жүйесі // Қазақ әдеби тілі. - Алматы, 1987. - 
33-38-беттер.
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Көптеген зерттеушілер көркем әдебиет стилінің ішінде по-
эзия тілі мүлде ерекше орын алады деп санайды. Мұны біз де 
әбден қостаймыз. Бұл тұжырымның дұрыс екендігін біз Абай 
поэзиясының сөз өрнегін, яғни поэтикалық тілін зерттеген 
еңбегімізде барынша дәлелдеп, нақты фактілермен көрсетуге 
ұмтылдық42.

Орыс тіл білімінде әр функционалдық стиль жеке-жеке 
монографиялық, диссертациялық еңбек түрінде әлдеқайда 
кеңінен, терең жан-жақты зерттеліп келеді деуге бола-
ды. Ал қазақ тіл білімінде алғашқы қазақ газеттерінің тілін 
(Б.Әбілқасымов43), совет дәуіріндегі қазақ баспасөзінің тілін 
(С.Исаев44) зерттеген бірді-екілі монография болмаса, әрбір 
стильге жеке-жеке арнап жазылған еңбектер немесе жинақтар 
жоқтың қасында. «Қазақ тілінің стилистикасы» немесе «Сти-
листика мәселелері» атты кітаптарда зерттеу желісі жалпы 
жайттарға тартылған болып келеді. Біздің бұл жұмысымыз 
қазақ көркем әдебиеті функционалдық стиліне арналды. Оның 
байырғы көздерін, қалыптасу кезеңдерін, өзге стильдермен 
қарым-қатысын, алатын және тигізетін әсерін сөз еттік. Ол 
үшін алдымен осы стиль жөніндегі және қазақ тіл біліміндегі 
пікірлер мен тұжырымдарға талдау жасауға тура келді. Бізден 
бұрынғы бірқатар зерттеушілер: қазақ тілінде көркем әдебиет 
стилі ең басты, тарихи жағынан бұрын пайда болған, ол өзге 
стильдердің элементтерін де пайдаланады, мұнда, әсіресе, 
поэзияда әдеби нормалардан жөнді-жөнсіз ауытқулар жиі 
ұшырайды деп жалпылама болса да, біршама дұрыс пікір ай-
тып келіп, осы себептерден көркем әдебиет тілі басқа стиль-
дерге өнеге үлгі бола бермейді, бұл көркем әдебиет стилінің 
кемшілігі (?) деген сияқты жосықсыздау ой түйінін ұсынады45. 
Зерттеушінің көркем әдебиет стилінің кемшілігі деп танып 
отырғаны – бұл стильдің өзіне тән күшті ерекшелігі мен 
айрықша белгісі. Көркем әдебиет дүниесі өзге стильдер мен 
сөйлеу тілі элементтеріне де, ди алектизм, қарапайым сөз сияқты 
«бейәдеби» құралдарға да еркін «ауыз сала алатындығы», 

42 Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. - Алматы, 1995.
43 Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. - Алматы, 1971.
44 Исаев С. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. - Алматы, 1973.
45 Балақаев М. Қазақ әдеби тілі. - Алматы, 1987. - 38-бет.
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әсіресе поэтикалық-эстетикалық жүк арқалататындығы бұл 
стильді өзгелерінен едәуір ерекшелендіріп, біздіңше, тіпті биік- 
тетіп, оқшаулатып тұрады. Кейбір орыс тілі мамандарының 
көркем әдебиетті функционалдық стильдер қатарына қос- 
пайтын себептері де осы ерекшеліктерінен болар, яғни көркем 
әдебиет тілінде кеңсе қағаздары мен ғылыми туындылар 
тілдеріндегідей (стильдеріндей) біршама «тұйықтық» жоқ, 
басқаша сөзбен айтқанда, оның тек қана өзіне тән, өзгелерге 
көп ауыспайтын тілдік белгілері (элементтері) жоқ немесе аз, 
көркем әдебиет – «көп қырлы» стиль. Бірақ оның эстетикалық-
көркемдік мақсатты өтеуі үшін де тілдік құралдарды таңдап 
жұмсау принциптері өзіне тән белгілерді құрай алады. Көркем 
әдебиет тілінің поэтикалық сөз өрнегіне жиірек баруы оны өзге 
стильдерден оқшаулап тұрады, ал поэтикалық сөз кестесі тілдік 
құралдардың өзгеше орнын, өзгеше стильдік бояуын қажет 
етеді. Тіпті көркем әдебиет өзге фунционалдық стильдердің 
элементтерін пайдалана қалған күнде де оларды өз қызметінде 
(мағынасында) емес, белгілі бір көркем сөзге тән стильдік бояу-
мен жұмсайды. Бірқатар зерттеушілер осындай ерекшеліктерін 
ескере отырып, көркем әдебиет тілін функционалдық стиль 
деп атауды дұрыс деп тауып, орыс стилистикасы фактілері 
арқылы мейлінше дәлелдейді46.

Сондай-ақ жазба әдеби тілді екі түрге (формаға) бөліп, 
біріне көркем әдебиетті, екіншісіне – жазба дүниенің өзге- 
лерін (орысша оны «деловой язык» деп бөліп тастайды47) 
жатқызушылықтың да уәжі (мотиві), сірә, көркем әдебиет 
стилінің осы айтылған қасиеттері болар. Бірақ бұл «қасиеті» – 
тіпті де кемшілігі емес. Әсіресе «кемшілігінің» бірі – көркемдік 
пен образдылық (бейнелілік) тек көркем әдебиетке ғана тән 
емес, публицистикадан да, тіпті ғылыми әдебиеттен де табыла-
ды, бірақ бейнелілік пен көркемдік – соңғыларында оларға тән 
белгі емес, қосымша «құралдар». Мысалы, ғылыми әдебиетте 
автор айтылып жатқан әңгімеге өзінің көзқарасын білдіретін 
тұстарда көріктеу құралдарын, әсіресе образдылықты пайда-
ланады.

46 Кожина М.Н. О понятии стиля и месте языка художественной ли тературы среди 
функциональных стилей. - Пермь, 1962.

47 Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. - М., 1957. - С. 118.
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Функционалдық стильді айқындауда тілдің әлеуметтік мүд- 
дені көздеп жұмсалуы – негізгі принцип. Зерттеуші М.Н.Кожи- 
на функционалдық стильдерді шығарманың жанрына я болма-
са экспрессиялық сипатына, сондай-ақ сөздің (ойдың) айтылу 
түріне (ауызша не жазбаша) қарай ажырату лингвистикалық 
ғылым тұрғысынан негізгі прин цип бола алмайды дейді48, 
Сондықтан көркем әдебиет стилін айқындайтын принциптерді 
өзге тұстардан іздеу ке рек болар. Айталық, көркем әдебиеттің 
коммуникативтік қызметіне үстелетін эстетикалық қызметі 
оның функционалдық стилін танытатын белгілердің бірі бол- 
мақ. Сірә, қай құбылысты да өзге ұқсас нәрселердің қарама-
қарсысында немесе фонында салыстыра қарағанда, оның 
өзіне тән белгілері айқынырақ көрінбек. Сол себептен орыс 
тілінің көркем әдебиет стилі көбінесе ғылыми әдебиет 
стилімен я болмаса публицистикалық стильдерімен салысты-
рыла зерттеліп жүр. Мысалы, М.Н.Кожина функционалдық 
стильдер тұрғысынан қарағандағы көркем әдебиет пен ғылым 
тілінің ерекшеліктерін сөз ету барысында жіктеу есімдіктері 
мен қыстырма сөздердің екі стильдегі қолданылу активтігін 
сан жағынан есептеп көрсетеді. Айталық, мен (я) деген I 
жақтық жіктеу есімдігі Менделеев пен Столетовтің 10000 сөзді 
қамтитын текстерінде бірде-бір рет кездеспесе, Циолковскийде 
9, Павловта 24 рет қана жұмсалыпты, ал Толстойда 75 рет, Тур-
геневте 104 рет, Чеховта 136 рет қолданылған екен. Қыстырма 
сөздердің текст ішіндегі жиілігін анықтауда зерттеуші әрбір 
1000 сөзі бар текст үзігін қарастырады. Сонда Менделеев 
29 түрлі қыстырмаларды 107, Бутлеров 36 түрлі қыстырма 
сөздерді 153 рет, Циолковский 30 түрлі қыстырма элементтерді 
114 реттен қолданғаны байқалса, Л.Толстой бар болғаны 10 
түрлі қыстырманы 16 рет қана, Тургенев 35 түрлі қыстырма 
сөзді 58 рет, Чехов 25 түрлі қыстырма сөзді 44 рет жұмсағаны 
анықталады49. Бұл фактілер неден хабар береді? Сөз жоқ, әр 
стильге жататын әдебиет үлгілерінің жанрлық сипатына қарай 
тілдік элементтерді тандау, кейбіреулерін ак тив қолдану сияқты 
тұстарда сөз ерекшеліктері бар екенін көрсетеді: ғылыми 
әдебиетте автор негізінен мен деп өзін танытуды көздемейді, 

48 Бұл да сонда, 6-7-беттер.
49 Кожина М.Н. Аталған кітап. - 35-39-беттер. 
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табиғат пен адамзат сырын белгілі бір жаққа (мен, сен, ол, 
біз, олар деген сияқты) бейтарап тұрғыдан баяндайды, тек 
ғалым баяндап отырған ғылыми мәлімет немесе пікірге өзінің 
көзқарасын, бағасын, күмәнін т.т. білдірген тұстарда жақтық 
жіктеу есімдігінен гөрі (мы салы, мен есімдігінің Циолковский-
де 9, Павловта 24 рет кездесетініне назар аударалық) қыстырма 
сөздерді жиі жұмсайтыны байқалады.

Егер қазақ тіліндегі көркем әдебиет пен ғылыми әдебиет 
текстеріне осы іспеттес санақ жүргізер болсақ, дәл бұл шама 
(пропорция) болмағанмен, осыған жуық сандық көрсеткіштер 
шығар еді: Тек қазіргі қазақ тіліндегі ғылы ми, әсіресе ғылыми-
көпшілік стильде біз есімдігі неме се I жақтағы көпше 
түрдегі жіктік жалғаулы баяндауыш (етістік не есім) жиірек 
ұшырасатынын айтуға болады. Бұл да – функционалдық стиль 
белгілерінің бірі.

Сөйтіп, көркем әдебиет стилінің өзге мақсаттық стильдер- 
ге қарағанда, олардан өзгешеленетін тұстары бар екендігі 
байқалады, олар: 1) мұнда экспрессивті, әсерлі (эмоционал-
ды), суреттеме бояуы, бағалауыш сипаты күшті элементтердің 
жиірек қолданылатындығы, 2) сондай-ақ көркем әдебиетте 
қарапайым сөздер мен көне сөздердің, әдеби нормадан тыс- 
қары тұратын диалектизм, варваризм, дөрекі сөз, макаронизм 
сияқты сөздердің стильдік мақсатта еркін қолданыла беретін- 
дігі, 3) ғылыми терминдер мен тілдік трафареттердің қолданыл- 
майтындығы, қолданыла қалған күнде олардың белгілі бір 
стильдік жүкпен, мысалы, кейіпкер тілінде кездесетіндігі. Бұл 
белгілер көптеген тілдерге ортақ. Қазақ көркем әдебиет стилі  
де, айталық, оны ғылыми немесе кеңсе іс қағаздары стиль- 
дерімен салыстырғанда көрсетілген белгілерімен көзге түседі. 
Әрине, бұл – тым жалпы көрсеткіш. Проза жанрында көркем 
әдебиет өз ішінен бірнеше жанрлық, тақырыптық түрге: тари-
хи шығарма, философиялық эсселер, тұрмыстық оқиғаларды 
баяндайтын әңгіме, новелла, романдар, фантасти калық шығар- 
малар, сатиралық туындылар т.т. болып бөлінетіндігіне қарай, 
олардың әрқайсысының ерекше өз белгілері және болатыны 
белгілі. Тек көркем әдебиет емес, ғылыми әдебиет те таза 
ғылыми, яғни белгілі бір ғылым саласының мамандарына 
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арналған және ғылыми-көпшілік, яки қалың оқырман қауы- 
мына ұсынылған болып ажыратылады. Алдыңғысында 
ғылыми терминдер, олардың ішінде көпшілікке түсініксіздері 
молынан қолданылатын болса, ғылыми-көпшілік қолды 
әдебиетте жалпыға түсініксіздеу термиңдер суреттеме жол-
мен (тіркестермен) түсіндіріліп беріледі, бұл орайда олардың 
көркем әдебиеттегі сияқты бейнелілік, әсерлілік сипаты бола-
ды. Мысалы, «Зерде» журналының 1989 жылғы 4-нөмірінде 
«Көлден келген тажал» деп аталатын мақала былайша баста-
лады:

«1986 жылы 21 август күні кешқұрым Камерунның баты- 
сындағы вулканды кратерлі Нисс көлінің маңайында тұратын 
адамдар үлкен жарылысты естіді. Ал бірнеше ми нут өткен 
соң, олар тез арада тұншықтыра бастаған ерек ше иісті сезді 
де күркелерінен қашып шыға бастады. Бірақ барар жер, ба-
сар тау қалмаған еді. Өйткені әп-сәтте-ақ көлемі 25 шаршы 
шақырым жерді улы газ бұлты басып қалды. Көл төңірегі адам 
мен жан-жануар өліктерінен аяқ алып жүргісіз...» 

Мұндағы курсивпен терілген бейнелі сөздер адам баласы- 
ның басына келген бұл оқиғаның қасіретін көпшілік оқырман- 
ға шынайы көрсетуге қызмет етіп тұр. Мұндай бейнелеп 
суреттеме тәсілмен берілетін текстер көпшілікке арналған 
ғылыми (кейде оларды «жартылай ғылыми» деп те атайды) 
кітапшаларда да жиі кездеседі.

Әр функционалдық стильдің өз ішінде кездесетін мұндай 
жекелеген ерекшеліктерді сол стильдің стильдік белгісі деп 
емес, «стильдік бояулары» деп атау керектігін қостаймыз. 
Мысалы, тарихи романдарда көнерген сөздердің орын алуы – 
жалпы көркем әдебиет үлгілерінің бәріне тән ортақ белгі емес, 
тарихи шығарманы әрлейтін стильдік бояуы деп тану қажет. 
Айталық, жазушы Мұхтар Мағауин «Аласапыран» деген 
шығармасында қолданған шортабегі, есікағасы, ғаскербасы, 
сипағсалар, аталық, қараша бек, құма, емелдес, тұтқауыл, ер-
тауыл, маңдайсүбе сияқты көнерген тұлғалар – тарихи көркем 
туындының стильдік бояуын көрсететін элементтер. Неме-
се Мұхтар Әуезовтің «Білекке білек» әңгімесінде 30-ға жуық 
қолданылған жергілікті сөз (диалектизмдер) Қазақстанның 
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оңтүстік өңіріндегі еңбек адамдарының нанымды бейнесін 
жасауға көмектесетін стильдік бояулар болып танылуы тиіс. 
Мұндай құбылыстарды шығарманың «стильдік тезге түсуі» 
(стилизация) деп атауға да болар еді.

Көркем әдебиет стилистикасы – негізінен сөз қолданыс 
шеберлігін, сөз эстетикасын, сөздердің контекстегі «қылығын» 
(поведение слова в контексте) зерттейтін ғылым саласы. Бұл 
– осы стильдің айырым белгілерін зерттеу болып табылады. 
Әрине, бұлар өзге стильдерге кел генде де орын алуы мүмкін. 
Сондықтан функционалдық стильдер мәселелерін сөз ететін 
ғылым саласы – стилис тика ұлттық тіл мәдениеті негізін 
қалайды.

Көркем әдебиет стилистикасын зерттеуде орыс тілі ғылы- 
мында тіл білімінің проблемалары деп 1) көркем әдебиет тілі- 
нің өзге функционалдық стильдермен өзара байланысын 
(қарым-қатысын) таныту; 2) тіл құралдарын эстетикалық қыз- 
метте жұмсау принциптерін айқындау; 3) жеке ақын-жазушы- 
лардың ұлттық әдеби тіл тарихындағы рөлін зерттеу мәсе- 
лелерін таниды. Қазақ тіл білімінде осылардың ішінде соң- 
ғысына көңіл аударылып келеді де алдыңғыларына арнайы 
жазылған монографиялар жоқтың қасы екенін айтуға болады.

Көркем әдебиет стилін тануда оны өзге функционалдық 
стильдермен салыстыра зерттеудің мәні зор, мұнда, бір жағы- 
нан, салыстыру әдісімен әр құбылыстың айырым белгілері 
айқынырақ көрінетін болса, екінші жағынан, көркем әдебиет 
стилінің әдеби тіл дамуындағы орны, рөлі де көріне түсері хақ. 
Біздің байқауымызша, 2, 3 деп көрсетілген мәселелер тобы 
бірінші мақсатты көздеген зерттеу барысында жүргізілген 
жұмыстарды қамтиды, яғни тіл элементтерінің эстетикалық 
қызметін анықтауды әр стильдің аясында жүргізсек, көркем 
әдебиеттің бұл орайдағы ерекшелігі танылады, сондай-ақ 
көркем әдебиет стилін өзге стильдерден айырып тану үшін, 
сөз жоқ, жеке қаламгерлер (жазушылар) шығармаларын талдау  
керек болады, ал бұл талдаудың үстінде көркем сөз шеберлері- 
нің әдеби тіл дамуындағы орындары, сіңірген еңбектері, қос- 
қан үлестері айқындалатынын осы кітаптің I бөліміндегі талда-
уларымыз көрсетеді.
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Функционалдық стильдер жүйесінде қазақ көркем әдебиеті 
тілін зерттеуде әдеби тілдің осы қатарының өз ішінен: 1) көркем 
поэзия, 2) көркем проза, 3) драматур гия, 4) көркем публици-
стика деп бөлінетінін ескеріп, әрқайсысын жеке-жеке талдау 
қажеттігі даусыз. Және олардың пайда болу, әрі қарай жылжу 
процестеріне қарай та рихи кезеңдерге бөліп қарастыру және 
қажет. Сондықтан осы еңбекте біздің нысанамыз – көркем про-
за тілі және негізінен оның қазіргі синхрондық күй-қалпын 
таныту бол ды. Ол үшін, әрине, бұл стильдің көздері мен 
қалыптасу кезеңдері де сөз болды. 

Көркем әдебиет тілін танудың қырлары

Функционалдық стильдердің бір тармағы – көркем әдебиет 
тілін зерттеуде әңгіме негізінен екі түрлі пробле ма төңірегінде 
болады. Олар: 1) жалпы ұлттық әдеби тілдің даму барысын- 
дағы көркем әдебиет тілінің орны, 2) жеке жазушылардың 
сөз мәнері (даралық стилі). Бұларды тағы екі түрлі тұрғыдан 
қарастыруға тура келеді: бірі – шеберлік, екіншісі – нормалы- 
лық тұрғысы. Ашып айтсақ, біріншісі – көркем әдебиет тілін, 
яғни «поэтикалық сөзді»50 стилистика объектісі ретінде 
қарастыру, екіншісі – жалпы ұлттық әдеби тілдің белгілі бір 
қаттауының, айталық, лексикасының немесе грамматикасы- 
ның нормалары мен ұлттық көркем тіл нормаларының 
арақатынасы, қарым-қатынасы және бұл нормалардың көркем 
текстерде көрінуі тұрғысынан қарастыру.

Бұл екі түрлі зерттеудің объектісі біреу – көркем әдебиет 
тілі болғанымен, олардың көздейтін түпкі мақсаттары мен тал-
дау әдістерінде үлкен айырмашылық бар. Алдыңғысы линг- 
вистикалық стилистика деп аталатын салаға жатса, соңғы- 
сы тіл нормаларының қалыптасып, орнығуы, яғни сөз мәде- 
ниеті деген саланың проблемалары болып шығады. Мұның 
себебі көркем әдебиет тілінің өзі «екі планды» екендігінде: 
біріншіден, ол «жалпы» тілге жатады, соның үдесінен шығуға 

50 Біз бұл жерде «сөз» терминін орысша «речь» дегеннің баламасы ретінде алып 
отырмыз, ретіне қарай кейде «речь» дегенді «тілдің қолданысы», «қолданыстағы 
көрінісі» деген тіркестермен де білдіреміз. «Речь» дегенді қазақша бір сөзбен білдіре 
алмай келеміз.
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тиісті бол са, екіншіден, көркем шығарма тілі сол туындының 
«символдық құрылымына» бағынуы керек 51.

Жалпы стилистика – шеберлік туралы ғылым саласы, оған 
тілдің көріктеуіш құралдары, солардың көркем әдебиетте 
қолданылуы жайындағы зерттеулер жатады. Көркем әдебиет 
өнер туындысы болғандықтан, оның тілі сол өнердің құралы, 
«материалы» ретінде қаралып, ол да ө нер, демек, шеберлік 
тұрғысынан сөз болуы қажет.

Жалпы тіл білімінде стилистиканы: 1) тілдің стилистика-
сы, яғни системалардың жүйесі (стилистика языков); 2) сөздің 
стилистикасы, яғни тіл элементтерінің жалпы халықтық 
қолданысын зерттеу (сти листика речи); 2) көркем әдебиет сти-
листикасы, яғни поэтикалық зерттеу деп бөліп қарастырады52. 
Бізде, қазақ ғылымында, негізінен, алдыңғы екеуі зерт-
теу объектісіне көбірек айналып, соңғы сала кенжелеп келе 
жатқанын айту керек. Дегенмен мүлде жоқ деуге болмайды. Е. 
Жанпейісов, X. Нұрмаханов, М.Серғалиев, X. Кәрімов, Б. Ша-
лабаев сияқты зерттеуші ғалымдар бірқатар жазушылардың 
сөз шеберлігін, көркемдік тәсілдерін талдап танытады. Демек, 
көркем шығармалар тілін стилистика объектісі етіп зерттеу-
де жазушының эстетикалық талаптарды өтеу шеберлігі, яғни 
қалам иесінің қолтаңбасы, сөз өрнегі (мәнері) талданады.

Жазушы шығармасында айтпақ идеясын, бермек образда-
рын және көрсетпек суреттерін тіл арқылы білдіреді. Көркем 
шығармада ненің суреттелгені ғана емес, қалай суреттелгені- 
нің мәні зор. Сол «қалай »-ды көрсету – стилистиканың мін- 
деті. Қайталап айтсақ, стилистика сөз эстетикасын, сөздің 
контекстегі рөлін зерттейді. Демек, лин гвостилистика ұлттық 
көркем тіл мәдениеті дамуының негіздерін көрсететін ғылым 
саласы болады. Стилистиканың лингвистикалық міндеті 
стильдік әсердің өзін емес, сол әсерді туғызатын тілдік меха- 
низмдізерттеу бо лып табылады.

Стилистика мен сөз мәдениеті мүдделері тоғысып жа-
тады, өйткені тіл элементтерінің көркем сөзде дұрыс не бұрыс 
қолданылуын (яғни сөз мәдениетінің бұзылып не сақталып 

51 Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963. -  
С. 125.

52 Панфилов Л.К.Лекции по стилистике русского языка. - Ч.I. - М., 1968. - С. 14.
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тұрғандығын) анықтау үшін әуелі сол элементтің қай орын-
да, қандай мақсатта жұмсалып тұрғандығын, яғни стильдік 
жүгінің бар-жоғын білу керек. Сөздің стильдік бояуы ол сөздің 
негізгі мағынасына үстелген қабат болғандықтан, сол қабаттың 
сыр-сынын тауып алу қажет болады. Зерттеушілер стилистика 
мен сөз мәдениеті проблемаларын бір-бірімен байланыстыра 
қарастыру – бүгінгі күннің көкейкесті шаруасына айналып 
отырғандығын көрсетеді. Сөйтіп, стилистиканың мақсаты – 
тіл элементтерінің жұмсалуын бағалау болғандықтан, олардың 
орынсыз, қате қолданылуын тауып-талдау тіл мәдениеті 
міндеттерімен ұштасады.

Функционалдық стильдің бір тармағы – көркем шығарма 
тілін лингвостилистика тұрғысынан зерттеуде мыналарды ны- 
санаға алады:

а) «автор образы» дегеннің көрінісі; 
ә) баяндаудың түрлері;
б) кейіпкерлердің сөзін беру (кейіпкерлерді сөйлету) прин- 

циптері;
в) кейіпкерлер тілі мен автордың өз тілінің көрінісі. 
Бұл – негізінен, көркем проза стилистикасына қатысты 

проблемалар. Ал драматургия мен поэзия салаларында линг-
вистикалық стилистика бұдан өзгеше мәселелерді қояды.

Орыс лингвистикасында драматургия тілі жан-жақты, жақсы 
зерттелгендігін байқаймыз. Бұл салада мынадай мәселелерге 
көңіл аударылған:

а) кейіпкерлер образын тіл арқылы көрсету;
ә) кейіпкерлер тілі арқылы ауызекі сөйлеу тілінің типтенуі 

(типизация); 
б) драмада сөз мағынасын стильдік мақсатта пайдалану.
Поэзияға келсек, мұндағы лингвостилистикалық ізденістер 

мүлде ерекше болмақ. Ең алдымен, поэзияның өзі «тұнып 
тұрған» образдылық (бейнелілік) болса, сол образдылықты 
жасайтын құралдар мен тәсілдерді зерттеу міндеті тұрады 
(образдылықты танып-таныту – әрине, көркем проза мен дра-
матургия стилистикасының да «шаруасы»). Лингвистикалық 
стилистика көркем сөздің ерекшеліктерін зерттейтін болған- 
дықтан, оған ырғақ, эв фония, поэтикалық синтаксис, сөз ар- 
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қылы берілетін бейне (словесный образ) сияқты тарамдарды 
қамтитын лингвистикалық поэтика кіреді. Поэзия тілін лингво-
стилистика тұрғысынан зерттегенде, ең алдымен, ондағы образ 
жасампаздық (образотворчество) мәселесі көзделеді. Ал об-
раз жасампаздық тіл элементтерін (құралдарын) жазушының 
өз қаламында жарата білуі арқылы пайда болады. Сөз-
образдардың түрлерін, оның ұлттық бояуын (колоритін) тану 
да – поэзия стилистикасының міндеті. Қазақ тіл білімінде 
бұлардың барлығы да – әлі жүйелі түрде зерттелмей келе жатқан 
салалар. Ең алдымен, қазақ стилистикасында лингвистикалық 
негізде «автор образы» дегенді монографиялық планда арнайы 
танып-білу мүлде сөз болмаған зерттеу объектісі екенін айту 
керек.

«Автор образы» – тіл жағынан алғанда, көркем шығарманың 
мағыналық стильдік діңгегі53 («автор образы» деген мен «шы- 
ғарма авторы» бір емес екендігін ескерту артық болар). «Ав-
тор образын» анықтау дегеніміз – сол шығарманы стилистика 
тұрғысынан талдау деген сөз. «Автор образын» шығарманың 
баяндау стилінен, диалогтар мен монологтерді беру үлгісінен, 
экспрессивтік-стильдік элементтерінен көріп, тануға болады. 
Қысқасы, «автор об разы» – лингвостилистикалық проблема.

Көркем шығарма құрылымы жағынан баяндау (ав тор сөзі) 
және диалогтер(кейіпкерлер сөзі) болып бөлінеді. Сондықтан 
көркем шығармада баяндаудың авторлық нормаларын айқын- 
дап алу қажеттілігі туады. Көркем прозада баяндаудың төрт 
түрлі болатыны айтылып келеді:

1. Баяндау автордың өз атынан жүргізіледі. Көркем 
прозаның көптеген туындылары, әсіресе роман, повесть 
сияқты ірі үлгілері баяндаудың осы түрімен жазылады. Мы-
салы, М.Әуезовтің «Абай» эпопеясы, Ғ.Мүсіреповтің «Оянған 
өлкесі», Ғ.Мұстафиннің «Шығанағы», Т.Ахтановтың «Бора-
ны», Ә.Кекілбаевтың «Үркері» т.б.

2. Баяндау әңгімелеуші кейіпкерлердің атынан (бірақ 
стильдік бояусыз) жүргізіледі. Қазақ көркем сөзінде бұл әдіс 
те көп қолданылады. Әсіресе авторлық баяндаудың бұл түрі 
қысқа әңгіме, повестерде кеңінен пайдаланылады. Мысалы, 

53 Одинцов В.В. О языке художественной прозы. - М., 1973. - С. 17. 
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М.Ысқақбаевтың «Арпабектің сары атаны» де ген әңгімесі, 
Ш.Мұртазаевтың «Табылған теңіз» повесі кейіпкер атынан 
баяндалғанымен, бұлардың тексінде автор жергілікті сөз, 
қарапайым сөз, ауызекі сөйлеу тілі элементтері дегендерді әдейі 
қолданбайды. Стильдік элементтер мұндай шығармаларда диа-
логтерде ғана жұмсалады.

Әңгімелеуші кейіпкер аталмайды, бірақ баяндау стилі сол 
кейіпкердің көзқарасымен (бағалауымен, тануымен т.т.) бе- 
ріледі. Мысалы, Ә.Кекілбаевтың «Құс қанаты» повесі ауыл-
да туып-өскен, оқымаған «шұбалаң жаулық қара кемпірдің» 
көзімен (сөзімен) баяндалады. Сондықтан мұнда ауызекі сөй- 
леу тіліне тән қарапайым элементтерде: бозымбай (боз өкпе), 
ұшпақ (жұмақ), бұтқа толу (бәлдену), тортиып жүру (рен-
жу), жырқылдау т.б. сияқты қарапайым сөздер де, бойлы-сой-
лы (жақсы, текті), дызықтау (асығу), бөтеке (бүйрек), шатпа 
(төрт қанат киіз үй) т.б. тәрізді жергілікті сөздер де, шүйке бас, 
сидаңдаған қу сирақ, енесі пақыр, атасы жарықтық сияқты 
т.т. стильдік бояуы бар өзге сөздер де автор тілінен орын алған.

Сол сияқты Ә.Нұрпейісовтің «Сең» романындағы авторлық 
баяндаулардың жалпы бояуы (тоны) да көп нәрсені түзетпек 
болған, тартылып қалған Аралдың тағдырына араласпақ ниеті 
бар, өзі адал, сондықтан «жуан қаралар» мен беймаза Бәпиза 
жұбайына, тойымсыз енесіне – қысқасы, айналасына сын 
көзімен қарайтын бас кейіпкер – берекесіз тірлік кешкен «ит 
мінезді» Жәдігер Әміржановтың танымы, бағалауы, көруі 
арқылы берілген. 

4) Әңгімелеуші аталады да шығарма сол кейіпкердің ау-
зымен баяндалады. Баяндаудың стильдік бояуы әңгімелеуші 
кейіпкердің сөз саптауына бағындырылады. Мысалы, Б.Май- 
линнің «Шұғаның белгісі» атты әңгімесі І жақтан сөйлеген 
автор сөзімен басталғанымен, ондағы әрі қарай баяндалатын 
барша оқиға жолаушылап келе жатқан адамдардың бірі – 30-
40 жастардағы қарапайым ауыл адамының аузымен, соның 
сөйлеу үрдісімен беріледі. Сондықтан мұнда сөйлемдер қысқа-
қысқа. Әңгімеде немене еді, тәйірі соның өлеңі... ой, Алда-ай, 
қызық заман екен-ау... әйдай («Есімбектің үлкен үйі лық толған 
адам, қымыз ішіп, әйдай, қызды-қызды болып жатыр екен»), 



246

дүниені сөткен адам... Зәйкүл – сөзшең қатын... Айнабай – 
қызыл көзді пәле... деген сияқты ауызекі тілдің сөз мәнері еркін 
қолданылған.

Міне, баяндаудың осындай төрт түріне байланыстыра сөз 
тандау, сөйлем құрастыру заңдылықтарын (нормаларын) та- 
нып-білу қажеттігі туады, бұл – қазақ тіл ғылымында әзірге 
там-тұмдап қолға алына бастаған сала. Бұл ретте соңғы жыл-
дарда жарық көрген X. Кәрімовтің «Қанатты тіл» (1995) мо-
нографиясы, Б. Шалабаевтың «Көркем проза тілі» (1994),  
М. Серғалиевтің «Көркем әдебиет тілі» (1995) атты моногра-
фияларын атаймыз.

Сондай-ақ «қазақ көркем сөзінде диалогтер арқылы об раз 
жасау деген бар ма, бізде «қала тілі», «ауыл тілі» (орыс тілін- 
дегідей «городская речь», «крестьянская речь» т.т.) дегендер 
бар ма, бар болса – олардың көркем әдебиеттегі көрінісі қандай, 
жоқ болса – диалогтерді беруде өзге ерекшеліктер байқала ма?» 
деген мәселелер де күн тәртібінде тұр. Осы орайда бұрынғы 
(бұдан 50-60 жылдар бұрынғы) және қазіргі (соңғы 20-30 жыл 
ішіндегі) қазақ прозасында автор сөзі мен кейіпкер сөзінде 
айырмашылық бар ма, жоқ па; автордың тіліндегі белсенділігі 
(жазушының өзіндік көрінісі) деген байқала ма; кейіпкер тіліне 
автордың килігіп кетуі, яғни өз тілін кейіпкердің аузына са-
луы немесе керісінше, авторлық баяндаудың кейіпкер тілімен 
берілуі деген сияқты стилистиканың тың мәселелері алдымыз-
дан және шығады.

Сөйтіп, лингвостилистика көркем текске эстетикалық си-
паттама беруді көздейді, яғни көркем шығармадағы сөздің 
ерекше қызметін: стильдік жүгін, құбылысын айқындайды.

Ал көркем шығарма тілі мен жалпы ұлттық әдеби тіл 
нормаларының арақатынасын қарастыратын екінші аспектіге 
келсек, бұл ретте, ең алдымен, ұлттық көркем сөз нормала-
ры дегеннің өзін анықтап алу қажет. Содан соң көркем әдебиет 
тіліндегі осы нормаларға сай келетін немесе сай түспейтін 
сәттерді, яғни нормадан уәжді (мотивті), уәжсіз (мотивсіз) 
ауытқуларды тауып көрсету мақсаты қойылады. Көркем туын-
ды тілін жалпы әдеби тіл нормасы тұрғысынан зерттеу алдың- 
ғы лингвостилистикалық ізденістермен ұштасып жатқанымен, 
бұл – өз алдына бөлек ғылыми ізденіс болмақ.
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Көркем әдебиет тілі – кең планды проблема. Оған стильдік 
ізденістер тұрғысынан келіп, өнер ескерткіші ретіндегі көркем 
шығарманың тілдік болмыстың талдау мен сол ескерткішті 
тұрғызушының, яғни жазушының шеберлігін танып білу де 
жатады.

Сонымен қатар «қалам иесі қазақ әдеби тілінің бүгінгі жал-
пы ұлттық нормаларына құлақ асып отыр ма, жоқ па, ол 
нормалардан ауытқулар бар ма, бар болса, себептері қандай?» 
деген мәселелер де көтеріліп, аталған проб лема нормативтік-
статикалық аспектіде де сөз болуға тиіс. Қай тұрғыдан қаралса 
да, белгілі бір кезеңдегі көркем әдебиет тілінің параметрі сол 
дәуірдегі әдеби тілдің даму бағытымен әрі принциптерімен 
өлшенеді.

Көркем туынды тілінің негізі де, қоры да, көзі де – жалпы- 
ұлттық тіл, жалпы әдеби тіл екенін ешкім жоққа шығара ал-
майды. Сондықтан бүгінгі танда көтерілетін сөз мәдениеті 
(мейлі қай жанрдың сөз өрнегі әңгімеленсе де), сайып келгенде 
тілдік нормаға барып тіреледі. «Қазақ көркем әдебиетінің тілі 
сол нормалар үдесінен шығып отыр ма, жоқ па?» деген пробле-
ма – өз алдына ғылыми зерттеу объектісі болуға тиіс. Көркем 
әдебиет стилі қазақ әдеби тілінің қалыптасып, дамуы барысын-
да басты рөл атқарып келгені мәлім. Бұл күнде де қоғамдық-
публицистикалық; ғылыми стильдермен қатар, әдеби тілдің 
жетіле түсу процесінде белгілі дәрежеде елеулі орын алып 
отырған көркем әдебиеттің тілін тек лингвостилистикалық 
аспектіде ғана емес, әдеби тіл нормаларын сұрыптау, тұрақ- 
тандыру, сөз мәдениетін көтеру тұрғысынан да зерттеу қажет- 
тігі туады. Соңғы мақсатта жүргізілетін ғылыми ізденістер 
қазақ тілінің ұлттық көркем әдеби нормаларын айқындау, 
оның ерекшеліктерін таныту, әдеби стандарт пен нормадан 
ауытқу құбылыстарының сырын ашып, табиғатын, дұрыс-
бұрысын көрсету сияқты тың ғылыми-теориялық мазмұнды 
жұмыстарды ұсынуға мәжбүр етеді.

Оның үстіне көркем әдебиеттің жанды процесінде оның 
қазақ әдеби тілінің қазіргі кезеңдегі дамуына жақсы әсер етіп 
отырған жағымды жақтарымен катар, тілдік-эстетикалық 
талғам шарттарына сай келмейтін жағымсыз сәттерін көрсетіп, 
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оларды түзейтін ғылыми негізді ұсыныстар жасау қажеттігі 
даусыз. Бұл – бүгінгі күнгі теориялық та, қолданбалы да тіл 
біліміне қойылып отырған басты талап. Демек, көркем әдебиет 
тілін синхронды-нормативтік тұрғыдан зерттеу – бүгінгі қазақ 
тіл білімінің өзекті проблемаларының бірі болмақ. Әрине, ал-
дымен диахронды-нормативтік ізденістерге барудың жөні бар. 
Ал бүгінгі таңдағы талап – тіл мәдениетін көтеру тұрғысынан 
қарасақ, синхронды-нормативтік зерттеулерге баса көңіл ауда-
ру қажет болады. Атап айтқанда:

1. жалпыхалықтық ұлттық әдеби тіл нормалары мен көр- 
кем тіл нормаларының айырым белгілері, ұштасатын-ажыра- 
тылатын тұстары, даму принциптері мен бағыттары қандай?

2. Қазіргі қазақ көркем әдебиеті тілінде ұлттық әдеби тіл 
нормасынан ауытқушылықтар бар ма, ол ауытқушылықтардың 
жөнімен-жөнсіз (уәжді-уәжсіз) түрлері қандай және ауытқу- 
шылық көркем әдебиеттің кай жанрында, тілдің қай қаттауында 
көбірек сезіледі?

3. «Жазушы тіл құралдарын творчестволықпен жұмсай 
білген бе, жоқ болса, оның қазіргі сөз мәдениетімізге тигізетін 
әсері, зияны қандай, қай дәрежеде?» деген проблемалар қой- 
ылады.

Көркем әдебиет тілін стильдік ерекшеліктер мен сөз 
мәдениеті тұрғысынан зерттеуде де объектілерді проза, поэ зия, 
драматургия түрлеріне бөліп, айырып талдау, тану керек. Оның 
үстіне қатты ескеретін нәрсе – нормалылық дегенді тілдің 
қай қаттауына (қабатына) қарай іздеу керектігі. Айталық, лек-
сика қабатына қатысты нормалылықты зерт теу объектілері 
жағынан ғана емес, сөздің семантикалық мағынасымен 
қатар, эстетикалық жүгін есепке алып отыру жағынан да 
ерекшеленеді. Және бұл ерекшелік проза тілі мен поэзия не-
месе драматургия тілінде тағы бөлініп кетеді. Синтаксистегі 
нормалылықты іздеу – ең алдымен, көркем текстің стильдік-
эстетикалық нысанасымен көзделеді. Синтаксистегі түзулік 
(нормалылық) структуралық (жалпы тілдік) нормаға сайма-
сай түспейді. Көркем әдебиет тілінде структуралық нормадан 
ауытқу көркемдік талабынан шығып тұрса, ол – көркем тілдегі 
нормалылық болғаны. Бұндай «нормадан тыс нормалылық» 
поэзия жанрында мүлде айрықша болып келеді.
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Стилистикада лексиканы талдап-тану басты орын алады, 
тегі, ол синтаксистен қалыспайды. Сондықтан көркем әде- 
биеттің (басқаларының да) тіл мәдениетін зерттеуде де лексика-
фразеологиялық қабат алдымен қолға алынуға бейім. Қазақ 
көркем әдебиетінің проза саласындағы лексикалық нормалар-
ды танып-білуде, біздіңше, бүгінгі таңда мынадай сәттерге 
(объектілерге) назар аудару қажет:

1. диалектизмдердің (жергілікті элементтердің) жұмсалуы, 
яғни орыс тіл білімінде диалектизация деп аталатын құбы- 
лыстың қазіргі қазақ көркем әдебиеті тіліндегі көрінісі, күй-
қалпы, өріс алу бағыты;

2. жалпыхалықтық тілге тән бейнелі (образды) сөздерді 
жұмсау тәсілі, фразеологизмдердің сөгілуі;

3. қарапайым, көне, сирек сөздердің жұмсалуы;
4. синонимдерді тандау; идеографиялық және стильдік 

синонимдердің қолданысы;
5. лексикалық жаңа қолданыстардың орын алуы (қажетсіз 

тұста жаңадан сөз жасау немесе қажеті бар жерде ұсынылған 
жаңа қолданыстың сәтті-сәтсіз болуы);

6. штамп сөздер мен тіркестерді қолдану; сөздердің тіркесу 
аясын кеңіту арқылы сөз мағыналарын жаңғырту;

7. лексикалық варианттардың қолданысы, яғни морфоло- 
гиялық, орфограммалық, семантикалық, генезистік т.б. жары-
спалы элементтердің дұрыс-бұрыс жұмсалуы; 

8. белгілі бір сөз тудырушы элементтердің және синтаксистік 
тәсілдердің көркем әдебиет тілінде активтенуі;

9. көркем әдебиет тілі арқылы лексиканың стильдік жіктерге 
(поэтизм, қарапайым сөздер, канцеляризм т.т.) ажыратыла 
түсуі. 

Бұл объектілердің бірқатарының зерттелуі сөз орынды- 
лығына (функционалдығына) қатысты болса, бірсыпырасы 
әдеби тілдегі варианттылық проблемасына тікелей байланы-
сты, яғни әдеби нормаға қатысты ең үлкен мәселенің бірі – тіл 
элементтерін (айталық, сөздерді) өз орнында, өз қызметінде 
дұрыс жұмсау жайында бол са, екіншісі – варианттылық, 
жарыспалылық туралы болмақ. Бұл екеуі – жалпы тіл мәдениеті 
проблемасының өзегі, ең мәнді жақтары54.

54 Скворцов Л.И. Норма. Литературный язык. Культура речи //Актуальные проблемы 
культуры речи. - М., 1970. - С. 31.



250

Осы объектілерді зерттеу үстінде қазақ көркем әдебиеті 
лексикасының ұлттық нормалары айқындалады; қазақ әдеби 
тілін проза тілі арқылы нормалану процесі танылады; бұл про-
цесте орын алатын сөз таңдау принциптері айқындалады; жал-
пы әдеби нормадан ауытқу құбылыстары танытылады.

Сонымен қатар көркем шығарманың лексикасын әдеби 
норма аспектісінен зерттеуде әңгіме екі үлкен мәселе айна-
ласында болады: бірі – сөзді дұрыс қолдану, екіншісі – сөзді 
әсем қолдану жайттары. Алғашқысында сөздін нейтралдық 
мәні, коммуникативтік қызметі, соңғыда сөздің көркемдік 
мағынасы, стильдік қызметі нысанаға алынады.

Біріншіден, бұл жерде әңгіме жалпы әдеби тіл нормаларын 
бұзбай қолдануды ғана шарт деп санау – мүлде қисынсыз меже. 
Көркем әдебиет – көркем дүние, өнер туындысы, ол – жалаң ин-
формация құралы емес, сол информацияны әсерлі, әсем түрде 
жеткізу, суреттеу құралы. Демек, көркем текстегі сөздердің 
дұрыс, орынды, норма сақтап жұмсалуы әсем жұмсалуға 
бағындырыла қаралуға тиіс. Көркем шығарма тілінің публи-
цистика, ғылыми стиль сияқты өзге стильдер тілінен басты 
ерекшелігінің бірі – осында. Егер көркем туынды жалпы грам-
матика мен лексиканың бірде-бір нормасынан (ережесінен) бір 
адым ауытқымай, «түп-түзу», «дұп-дұрыс» жазылса, ондай 
шығарма оқушы сезіміне әсер етпес еді, ол «көркем» деген 
анықтаманы ақтай алмас еді. Міне, зерттеу әдісінде ескерілетін 
шарттардың бірі – осы.

Өйткені сөз дұрыстығы (мәдениеті) немесе тілді дұрыс қол- 
дану (правильность речи) дегеннің өзін біржақты түсінуге бол-
майды. Жалпы сөз дұрыстығы дегеніміз – тілдің құрылымдық, 
яғни сол тілдің табиғатына тән заңдылықтарының сақта- 
луы. Олар тілдің құрылымын баяндайтын грамматика оқу- 
лықтарында, оқу құралдарында, сөздіктерде т.б. танытыла-
ды. Бұл заңдылықтар мектепте сол тілді алғашқы үйрету 
барысында айтылады. Бұл – тілдің ережелерін, ішкі табиғи 
зандылықтарын бұзбай, жал пы түзу қолдану мәселесі, ал тілді 
әсем және орынды қолдану зандылықтары және бар. Демек, 
жалпы тіл нормасы дегенмен қатар, лингвостилистикалық 
нормалар да болады дегенді, яғни қолданбалы стилистиканың 
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объектісі – жалпысөз (тіл) мәдениеті, лингвистикалық сти- 
листиканың объектісі – көркем сөз мәдениеті екенін айырып 
зерттеу – қазақ тіл білімі үшін тың проблема.

Лингвостилистикада қарастырылатын фраза құру (по-
строение фразы) және текст түзімі (текстообразование) деген 
зерттеу объектілері де бізде, қазақ тіл білімінде, өз алдына 
арнайы зерттеуді күтіп тұр. Фраза құру мәселесі екі тұрғыдан 
қарастырылуға тиіс: бірі – фраза құрайтын сөздерді тандау, 
екіншісі – фразаның құрылысы (тұрақты конструкциялар-
ды бұзу, плеонастық құрылымдар түзу т.т.). Бұлардың ішінде 
жеке мәселелер ғана, мысалы, тұрақты тіркестердің, мақал-
мәтелдердің трансформациясы немесе текст түзудің кейбір 
мәселелері жалпы суреттеу (фактінің констатациясы) ретінде 
кандидаттық диссерта ция дәрежесінде зерттеле бастады, бірақ 
бұл тақырыптардың әңгімеленуі таза лингвостилистикалық 
тұрғыдан көп қарастырылған емес.

Екіншіден, көркем проза тілінің лексикалық нормасын 
айқындауда оны әдебиет жанрларының даму бағыттарымен 
тығыз байланыстыра қарау әдісін қолдануға тура келеді. Айта- 
лық, бүгінгі қазақ көркем прозасында әр ал уан тіл элемент- 
терінің стильдік тезге түсу (стилизация) процесі етек алу 
бағыты көзге түседі.

Стильдік тезге түсу дегеніміз – шығарманың тақырыбына, 
жанрына, эстетикалық мақсатына және «автор образы» деген-
ге, яғни автордың айтпақ идеясына, көзқарасына, позициясына 
тілінің үндес келуі. Мысалы, та рихи шығарма авторы жеке ата-
уларды таңдауда болсын, кейіпкерлерді сөйлетуде болсын т.т. 
суреттеп отырған дәуір шындығына мейлінше жақын, сәйкес 
келуді көздесе, ол – тарихи стилизация болмақ.

Стилизацияның түрі сан алуан. Қазіргі қазақ көркем әде- 
биетінде интеллектуализация, интимизация, фольклори-
зация сипаттары бар шығармаларды іздестіріп, талдау керек. 
Осылардың қай-қай түрі де сөз таңдау өрісін кеңітеді; шығарма 
тексінің композициялық-синтаксистік құрылымын, моно-
логтер мен диалогтерді берудің жаңа тәсілдерін іздестіреді, 
лексиканың тақырыптық топтарын байытады т.т.

Мұндай «...изацияланған» шығармаларда жанр талабын 
өтейтін нормадан тыс лексикалық элементтер мен грамма- 
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тикалық тұлға-тәсілдердің орын алуы – заңды. Сондықтан 
олардың баршасын нормасыздық, яғни нормадан ауытқу, сөз 
мәдениетінің бұзылуы деп тануға болмайды.

Үшіншіден, көркем сөздің лексикалық нормасына та рихи 
даму (өзгеру) тұрғысынан қарау – зерттеудің басты амал- 
дарының бірі болмақ. Сөз жоқ, қазақ көркем прозасы норма- 
сының және мәдениетінің бүгінгі күй-қалпы мен сипаты өткен 
ғасырдағы және үстіміздегі ғасырдың алғашқы онжылдық- 
тарындағы түрімен бірдей емес. Айталық, соңғы 30-40 жылдың 
ішінде проза жанрында тілдің сөздік байлығын мейлінше кең 
қамту бағыты пайда болды. Ол үшін жұмсалу аясы шектеулі 
диалектизмдерді де, мағынасы күңгірттенген көне сөздерді де, 
бұл күнде жиі жұмсалмайтын мән-мағынасы бейтаныстау си-
рек сөздерді де, жаңадан еніп жатқан қолданыстарды да кәдеге 
асыру әрекеті бар екенін айтуға болады.

Жергілікті ерекшеліктерді зерттеуші диалектолог ғалымдар 
қазақтың көрнекті жазушыларының шығармаларында, автор 
сөзінің өзінде бірсыпыра кәсіби сөздер мен диалектизмдердің 
орын алғандығын айтады. Мысалы, Ә.Нұрпейісовтің, Ә.Сәр- 
сенбаевтың прозалық шығармаларында Арал, Каспий балық- 
шыларының тіліне тән бірқатар кәсіби атаулардың мағыналары 
сілтемеде көрсетіліп, орынды қолданылғандығын Шора Са-
рыбаев атайды. Зерттеуші сонымен қатар Әбдіжәміл Нұр- 
пейісовтің тілінде тек кейіпкерлер емес, авторлық баянда-
уларында да жергілікті сөздердің біршама кездесетіндігін 
көрсетеді.

Сондай-ақ Дүкенбай Досжановтың шығармаларында өзге 
өлке тұрғындарына түсініксіз, жалпы қазақ әдеби тіл норма-
сында жоқ сөздердің жиі қолданылатындығын көркем әдебиет 
тілін қадағалап келген Ғабит Мүсірепов атап көрсеткенін 
білеміз (1984 жылы өткен «Бүгінгі қазақ прозасының тілі» 
атты конференцияда жасаған баяндамасында). Тіл маманы 
– Байынқол Қалиев те Д.Досжановтың 1966 жылы шыққан 
«Жусан мен гүлдер» атты кітабынан55 бастап, 1980 жылға 
«Табалдырығыңа табын» деген сияқты көлемді-көлемді 9 кіта- 
бынан 400-ге тарта әдеби нормаға кірмейтін сөзді жинап 

55 Сарыбаев Ш. Көркем әдебиет тіліндегі жергілікті ерекшеліктер // Жазушы және 
сөз мәдениеті. - Алматы, 1983. - 99-102-беттер.
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алып, оларды топ-топқа бөліп әңгіме етеді. Зерттеуші Д.Дос- 
жанов тілінің байлығын, көркемдігін, оның тілге келгенде 
іздемпаздығын ерекше атай отырып, диалектизмдерді шамадан 
тыс көп және уәжсіз қолданғандығын кемшілігі деп табады. 
Жазушы қолданған әдімулық («жақсылық»), әтел («оңтайлы, 
әзір»), бәйшең («бейпіл»), енепат («алапат, жойқын»), көлпар 
(«күпілдек), мәп («олжа») сияқты есім сөздер мен қылтқу, 
леглу, салмақсоқтану, уажымдау сияқты етістіктер тіпті диа-
лектология сөздіктерінде тіркелмеген жергілікті не сөйлеу 
тілі элементтері болып табылады дейді56. Зерттеуші олардың 
диалектологиялық сөздіктерге кірмегендерін контексімен алып 
көрсетіп, беретін мағыналарын (жақша ішінде тырнақшамен 
көрсетілгендер) шамалайды. Мүмкін, бұл 400 сөздің ішінде 
бірен-сараны диалектизм болмай, көне сөз немесе жасанды 
тұлға болуы, бірақ қайткенде де жазушымен жерлес, өңірлес 
емес оқырман Дүкенбай шығармаларының кей тұстарын 
қиналып оқитындықтары, бейтаныс сөздерге бола сөйлем 
мағынасын тап басып, тани алмайтындықтары айтылған.

Сөйтіп, жазушы Д.Досжанов тілінде уәжді-уәжсіз диалек- 
тендіру (диалектизация) құбылысы бары байқалады екен, 
қаламгердің 8-9 шығармасында әдеби нормадан тыс тұрған 400-
дей сөздің қолданылуы – біздің байқауымызша, жазушының 
салақтықтан, әдеби тіл нормасын білместіктен емес, саналы 
түрде өзі қалап барған әрекеті сияқты. Бұл әрекет ішінара өзге 
жазушыларда да байқалатынын біз де атаған болатынбыз57.

Әрине, әдеби тілде баламасы жоқ немесе сын есім, үстеу- 
лерге үстеме реңк беретін синоним қатарларын түзетін диалек- 
тизмдерді уәжімен (орнымен, қажеттіліктен шығарып) қолдану 
– көркем әдебиетке сыйымды, дұрыс амал. Ал аса қажеттілік 
жоқ жерде де жазушы жергілікті элементтерді әдейі қолданса, 
оның да мақсат-себептерін іздестіруге тура келеді. Бұны да – 
жеке бірді-екілі жазушының «қиқарлығы» деп емес, көркем тіл 
тәжірибесінде жол ала бастайтын ағымдардың өмірге келуі деп 
қарау ке рек болар.

56 Қалиев Б.Д. Досжанов шығармаларындағы диалектизмдер мен сөйлеу тілі 
элементтері жайында // Жазушы және сөз мәдениеті. - Алматы, 1983. - 107- 121-беттер.

57 Сыздықова Р. Сөз қолданыс және әдеби норма // Жазушы және сөз мәдениеті. - 
Алматы, 1983. - 31-36-беттер. 
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Ғылым тілінде әр алуан «-изация»-лармен келетін бұндай 
ағымдардың бірі – диалектизация (қазақша мұны «жергі- 
ліктену» дейміз бе, «диалектілік стиль тезіне түсу» дейміз бе, 
«диалектілену» дейміз бе – әйтеуір бұл құбылысты атайтын 
термин табу керек). Диалектілік элементтерді әдейі шама-
дан тыс қолдану болса, бұл әрекеттің қазақ көркем сөзінде де 
көріне бастағанын айту қажет.

Сөйтіп, бүгінгі қазақ көркем әдебиеті, оның ішінде проза 
жанрының тілін тануда оның пайда болып, әрі қарайғы даму 
барысында әр алуан бағыттардың, амалдардың болғанын және 
бар екеніне назар аудару керек. Ол үшін ұлттық көркем әдеби 
нормаларын айқындап алуды бірінші кезекке шығарамыз.

Қазақ тілінің ұлттық көркем әдеби нормалары

Ең алдымен, «норма дегеніміз не?», «оның белгілері қай- 
сы?», яғни «оған қойылатын талаптар қандай?» дегенді анық- 
тап алу қажет. Норма категориясын да бұл жерде екіге айы- 
рып анықтау керек болады: бірі – жалпы тілдік норма, екін- 
шісі – көркем әдеби тіл нормас ы. 

Тіл білімінде жалпы тілдік норманы анықтайтын мынадай 
белгілер көрсетіледі:

1. тілдің жүйесіне, яғни тілдің өз заңдылықтарына, оның 
ішінде грамматикалық заңдылықтарына сәйкес келуі;

2. дәстүрлік белгісі, яғни әдеби нормаға сәйкес келуі;
3. солай қолданылып кетуге, яғни тілдік узусқа қатыс- 

тылығы58.
Бұл үш талапты қазақ тіліне қатыстырып, көпшілікке 

түсінікті етіп айтып берген еңбектер бар. Солардың ішінде, 
әсіресе Н. Уәлиевтің «Сөз мәдениеті» атты кітабын («Мектеп» 
баспасы, 1984,11-44-беттер) атауға болады.

Бұл жерде әдеби тіл нормасының тұрақтануына көбіне-
көп белгілі бір тілдік құбылысты (элементті) әлеумет тара-
пынан бағалау, яғни дұрыс деп қабылдап, қолданып кету 
үлкен рөл атқарады. Мысалы, белгілі бір атаққа, мамандыққа, 
өнерге т.б. ие адамды атауда соңғы кездерде -гер жұрнағын 

58 Граудина Л.К. Вопросы нормализации русского языка. - М, 1980. - С. 163.
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активтендіру әлеумет (көпшілік) талғамынан шығып отыр, 
соның нәтижесінде бұл күнде қазақ әдеби тілінде оның 
публицистикалық және көркем әдебиет стильдерінде, радио 
мен теледидар тәжірибесінде майдангер, ардагер, иегер, 
тәлімгер, қаламгер, жүлдегер, баспагер сияқты ондаған сөздің 
қолданылуы нормаға айналды. Сол сияқты жаңа атаулар жа-
сауда нама, хана сөздерін пайдалану әлеумет талғамынан 
шығып, көпшіліктің «оң жамбасына келіп» отыр, сондықтан 
қазір дәуірнама, жаднама, ғарышнама, халықнама, сапарна-
ма, өмірнама, мадақнама; перзентхана, жазхана, дыбысхана, 
дәмхана, төлхана, ойынхана сияқты сөздердің жасалуы да, 
қолданылуы да кәнігі құбылыс болып, нормаға айналды.

Демек, жалпы тілдік норма дегеніміз – белгілі бір кезең 
ішінде көпшілік қабылдаған, тұрақталған қолданыстар, яғни 
сөздердің мағынасы, олардың фонетикалық-графикалық көрі- 
нісі (тұлғасы), сөз жасау және сөз өзгерту модельдері, синтак- 
систік амалдары. Әрине, норма, яғни дәл солай қолданыс (сол 
мағынада, сол тұлғада, солайша құбылтуда т.т.) – бір уақытта 
пайда болып, ешбір өзгермей, қатып қалатын категория емес. 
Тіпті әрі-беріден соң сол қолданыс дәл сол кезеңде дұрыс 
деп көпшілік қабылдаған норма болғанмен, тіл тіршілігінде 
(тәжірибеде) өзгеріп, «үлгілілік» сипатынан айырылып отыруы 
мүмкін немесе «норма осы» деп көрсетілгеніне қарамастан, 
оған бағынбаған кейбір элементтер күнделікті қолданыста 
көпшілік тарапынан баспасөзде, радио мен теледидарда, ғы- 
лыми әдебиет пен шаршы топ алдындағы шешендік сөздерде 
қолдау тауып, кеңінен жұмсала бастайды да жаңаша нормаға 
айналады. Мысалы, қазіргі қазақ тілінің грамматикалық нор-
масы бойынша етістіктің барған жоқ па, келген жоқ па деп 
қолданылуға тиісті тұлғалары барды емес пе, келді емес пе бо-
лып жұмсалуы етек ала бастады. Немесе үстіміздегі ғасырдың 
50-60-жылдарында қазақ көркем әдебиеті мен публицистика- 
сы тілінде бірыңғай екі сын есімнің я болмаса екі үстеудің 
арасына қайталанбайтын да шылауын қолдану активтенді: 
жұмсақ та жылы, қатал да үнсіз, батыр да батыл т.т. Ал 
бұрын да шылауының қайталамай қолданылуы негізінен 
етістік тұлғаларына тән (норма) болатын (келді де кетті, оты-
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ра қалды да ойланды деген сияқты), демек, бұрынғы норма сәл 
өзгерді де сол бұрынғымен қоса жаңа қолданыс орын ала ба-
стады.

Жалпы әдеби тілдік норманың кейбір сәттерінің өзгеріп, 
жаңаларының әлеуметтік қолдау табуы, әсіресе сөз жасау сала-
сында көзге түседі. Бұған норма ретіндегі кейбір жұрнақтардың 
пассивтенуі, оның есесіне бірқатар сараң қолданылатын 
жұрнақтардың активтенуі немесе екі тұлғаны біріктіріп бір сөз 
жасау сияқтылар мысал бола алады. Бұның баршасы – тілдің 
жалпы құрылымдық (структуралық) нормаларына қатысты 
айтылғандар. Ал норма мәселесіне келгенде, жоғарыда айттық, 
әңгімені екіге бөліп сөз ету керек болады:

бірі – жоғарыда көрсетілген жалпы әдеби тілдің құрылым- 
дық нормалары;

екіншісі – сол тілдің көркем әдебиетінің ұлттық норма-
лары.

Соңғы тұрғыда норма проблемасы қазақ тіл білімінде әлі 
мүлде сөз болмай келеді. Сондықтан, ең алдымен, «қазақтың 
ұлттық көркем сөз нормалары қандай?» деген мәселелерді 
анықтап алу керек.

Қай халықтың болмасын, сөз өнері ұлттық көркем тіл 
нормасының ең басты көрсеткіші болып танылады, ал сөз өнері 
көркем әдебиетте, оның поэзия, проза, драматургия, көркем 
публицистика жанрларында көрінеді59.

Көркем әдебиет, оның ішінде проза үлгілері қазақ жаз-
ба әдебиеті тілінің әрі қарай дамуында басты орын алды. 
Халықтың ұлт болып қалыптасу дәуірінде көркем әдебиет қоғам 
өмірін мейлінше кең қамтиды, сондықтан жалпыхалықтық 
тілдің бар байлығын молынан пайдаланады. Көркем әдебиет 
бұл кезеңде ұлттық тілдің қалыптасып, ілгерілеу процесінде 
зор ұйымдастырушы фактор болып шығады. Бұл құбылыс 
қазақтың ұлттық әдеби тілінің даму барысына да тән.

Көркем әдебиет тілінің негізі – жалпыхалықтық әдеби тіл. 
Бірақ бұл негізді сыртқы белгілерден іздемей, яғни пәлен 
проценті – қазақ сөздері, морфологиялық түген тұлға-тәсіл- 

59 Виноградов В. В. Образование русокого национального литератур ного языка // 
Вопросы языкознания. - 1956. - №1. - С. 4.
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дері – қыпшақ тобынікі деген сияқты санаққа жүгінбей, сол  
көркем әдебиет үлгілерінің (дәлірек айтсақ, олардың иелері 
– жазушылардың) ұлттық тіл элементтеріне қалай қараға- 
нынан, қалай пайдаланғанынан іздеу керек болады. Көркем 
әдебиет, әсіресе поэзия, бағалауыш эпитеттерді жаңадан 
ұсынуда бұрынғы жалпыхалықтық тілдегі модельдерді пай-
даланады: мысалы, теңеулерді өмір шындығынан, нақты зат, 
құбылыстардан алады. Сөз-символдарды жасауда да қазақтың 
төл элементтері пайдаланылады. Айталық, дала сөзі – қазақ 
поэзиясында, тіпті прозасында да бұрын да, қазір де туған 
жердің, қасиетті Отанының символы, ал қыран құс, тарлан, 
тарпаң сөздері –еркіндіктің, бозінген – мейірімнің, жезкиік – 
сұлулықты аңсаудың, арманның символдары.

Көркем әдебиет – ұлттық қазына, өйткені мұнда ұлттық 
тілдің сөз байлығы мейлінше мол жұмсалады (қамтылады); 
синонимдер қорына көркем әдебиет жиі жүгінеді; көркем 
шығармада бір ұғымды бірнеше қырынан білдіру әрекеті ба-
сым; әр алуан ой мен сезімді білдіретін тілдік мүмкіндіктерді 
кеңінен пайдалану орын алуда. Осылардың баршасы дәстүрді 
қажет етеді, яғни әдеби тіл қазынасында мол әрі икемді фра-
зеология қоры мен әртүрлі тіркес түрлері (комбинациялары), 
нақыл сөздер, мақал-мәтелдер жинақталады. Жазушы осы 
қазынаны пайдаланады, сол қазынаның үлгісінде жаңаларын 
жасайды, осы арқылы әдеби тілді толықтырады, оның сөз 
мәдениетін жетілдіре түседі. Ал бұл құбылыс жазушының тіл 
жасампаздығында дәстүрлі нормаға қайшы келмеуін, тілдің 
жалпы және стильдік зандылықтарымен үйлесім тауып отыру-
ын талап етеді.

Сөйтіп, «қазақ тілінің ұлттық көркем стилінің белгілері, 
яғни ұлттық көркем нормалары қандай?» дегенді анықтасақ, 
мыналарды айту керек болады. Орыс тіл білімінде, жоғарыда 
айтылғандай, көркем тілдің ұлттық ерекше белгілері жал- 
пыұлттық (жалпыхалықтық) тілдің нормаларымен тығыз 
байланысты екендігі айтыла келіп, ол белгілер мыналар деп 
көрсетіледі: орыс тілінің ұлылығы, яғни бұл тілде үлкен 
әдебиет жасалғандығы, қуаттылығы, яғни адам ойын жеткізуге 
қажет мүмкіндіктерінің бай екендігі, шыншылдығы, яғни тап-
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таурын үлгілерінің жоқтығы, еркіндігі, яғни синонимдердің 
молдығы, семантикалық құрылымының сыйымдылығы, сөз 
жасау тәсілдерінің икемділігі, сөйлемдегі сөздердің орын 
тәртібіндегі біршама еркінділік.

Міне, орыс тіліне тән ұлттық белгілер осылар деп атай келіп, 
бұларды ұлттық әдеби норманың да негіздері ретінде таниды60.

Ұлттық көркем тіл стилі, оның нормалары жазушы мен 
оқырманның талғамынан туады. Көркем стильдік нормалардың 
қалыптасып, орнығуында жазушылардың рөлі зор екендігі 
белгілі. Шын мәнінде, көркем әдебиет тілі жалпы әдеби тілмен 
тығыз байланысты бола отырып, онымен тарихи контексте 
дами келіп, сол тілдің шоғырланған көрінісін береді.

Қазақ көркем сөзінің ұлттық белгілерін анықтауда біз де  
осы танымды ұстанамыз, яғни көркем әдебиет стилінің нор-
малары, бір жағынан, жалпы әдеби тіліміздің ұлттық ерек- 
шеліктерімен ұштасып жатса, екінші жағынан, ол нормалар 
көркем әдебиет тілінің ұлттық белгілерін ұсынатын қуатты көз 
болып танылады.

Қазақ әдеби тілінің ұлттық белгілері, біздіңше, мыналар:
1. басын аса бай ауыз әдебиеті тілі мен ауызша туып, ау-

ызша тараған поэзия мен прозалық үлгілер тілінен алған ұзақ 
дәстүрлі (тарихы үлкен) тіл екендігі;

2. аса бейнелі тіл екендігі, яғни бейнелі (образды) фра- 
зеологизмдердің молдығы, теңеулердің активтігі т.б.

3. лексикасы бай тіл екендігі, яғни синонимдердің көптігі, 
халықтық терминологияның, жарыспалы қатарлардың мол- 
дығы;

4. лексикалық, грамматикалық мүмкіндігі күшті тіл 
екендігі, яғни сөз жасау тәсілдерінің икемділігі, өзге тілдер- 
ден сөз қабылдау қабілетінің күштілігі, семантикалық құбы- 
лымға бейімділігі;

5. қазақ халқы мекендеген барлық аймаққа ортақтық қа- 
сиетінің күштілігі, яғни диалектілік ерекшеліктердің аз кө- 
рінуі.

Қазақ көркем сөзінің ұлттық сипаты негізінен осы көр- 
сетілген белгілерден шығады, оның нормалары осындай ұлт- 
тық сипатына орайласа, үндесе қалыптасқан.

60 Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. - М., 1980.
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Көркем әдебиеттің тілдік нормалары, жоғарыда айтылды, 
көркем шығарманың құрылымдық типіне қарай ажыратыла-
ды, яғни поэзия мен проза жанрларының немесе прозаның 
(сондай-ақ поэзияның) өз ішінен бөлінетін роман, әңгіме, дра-
ма, көркем очерк т.б. сияқты түрлерінің өзіне тән тіл жұмсау 
ерекшеліктері болады. Оның үстіне көркем әдеби норманың, 
бір жағынан, дәстүрлі-кітаби (жазба61) тілмен, екінші жағынан, 
ауызекі сөйлеу тілімен іліктестігін, солармен өзара күрделі 
қарым-қатынаста болып отыратындығын ескеру керек. Қазақ- 
тың көркем прозасының ұлттық нормаларын, олардың қалып- 
тасу, орнығу жайттарын сөз етсек, мына мәселелерге көңіл 
аударуға болады.

Қазақтың жазба көркем прозасы әдебиет жанры үлгілері 
ретінде, яғни әңгіме, повесть, роман түрінде үстіміздегі ғасыр- 
дың алғашқы онжылдықтарынан бастап дүниеге келді. Қазақ 
топырағында бұл жанрдың бір ерекшелігі – тілдік-көркемдік 
жағынан өзінің даму барысында ондаған, жүздеген жыл сал-
май, бірден дерлік белгілі дәрежедегі жазба көркем прозаның 
сипатын ала бастағандығы. Мұның себебін, біздіңше, мынадай 
факторлардан іздеуге болатын тәрізді. Біріншіден, қазақтың 
көркем прозасы тілінің алдында сан ғасырлар бойы дамыған 
әдеби тілдің, яғни қазақ поэзиясы мен қысқа аңыз-әңгіме, 
шешендік сөздер, шежірелер тілінің қалыптасқан нормалары, 
тілдік көркемдік бай арсеналы тұрды. XIX ғасырдың II жар-
тысынан бермен қарай қалыптасып, Ыбырай, Абай сияқты 
қалам иелерінің қызметімен дамыған, едәуір қалыпты сипат 
алған қазақтың ұлттық жазба әдеби тілі тұрды. Бұл екі арнаның 
екеуінің де нормалары қазақ прозасының қалыптасуына тікелей 
қатысты.

Қазақтың жалпы ұлттық әдеби тілінің басты сипатының 
бірі – Қазақстанның кең даласының барлық түкпіріне бір- 
дейлігі, яғни диалектіге бөлінуден жоғары тұрған (орыс-
ша айтқанда, наддиалектный характер) ортақтығы болса, бұл 
сипатқа көркем проза бірден ие болды. XX ғ. 10-жылдарын-

61 Бұл жердегі «кітаби» деп отырғанымыз – өткен ғасырдың II жартысы мен XX 
ғасырдың бас кезіндегі кейбір қазақ жазба дүниелерінің шағатай тілі элементтерін 
мол қамтыған үлгілеріне теліп жүрген термин мағынасында емес, «кітаби тіл» деген 
терминнің қазіргі өз мағынасында.
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да жазылған көркем проза үлгілері Т.Жомартбаевтың «Қыз 
көрелік», С.Көбеевтің «Қалың мал», Б.Майлиннің «Шұғаның 
белгісі» атты әңгімелерінің тілін алсақ, бұларда қазақ жерінің 
қай өлкесіне болса да, бейтаныс элементтер жоққа тән, қазақ 
өлкесінің барлық жеріндегі оқырмандарға мейлінше түсінікті 
деуге болады.

Қазақтың дәстүрлі поэзиясы мен жазба әдеби тіліне тән 
екінші бір сипат – бейнелілік (образдылық) болса, жас қазақ 
прозасы әуелден-ақ сөз мағынасын ауыстырып қолдану – ме-
тафоралауды кең пайдаланған. Метафоралау – образ жасай-
тын құралдардың қайнар көзі. Метафора затты (құбылысты, 
іс-әрекетті) атамайды, сипаттайды. Метафоралаудың (метафо-
ризация) негізінде салыстыру мен теңеулер жатады. Бұлардың 
алғашқы әңгіме, повестерде бірден орын алғаны көзге түседі. 

Аллегория (астарлап атау), перифраза (затты, құбылысты, 
іс-әрекетті суреттеп атау) сияқты сөздің образды-сипаттама 
мүмкіншіліктерін, яғни сөздің ауыспалы-бейнелеуіш мағы- 
насын кең және еркін пайдалану – қазақ көркем сөзінің ұлттық 
басты белгілерінің бірі. Сірә, мұны «шығыстық мәнерлілік» 
(шығыс халықтары әдебиетіне тән мәнерлеп сөйлеу, орысша 
айтқанда, «восточная витиеватость») деп тануға, яғни оны, 
айталық, араб, парсы, шағатай әдебиеттері дәстүрінен ауысқан 
деуге болмайды. Бұл – ең алдымен, поэзия тіліне етене тәсіл. 
Поэзия – образдардың көрінісі. Ал қазақ әдеби тілінің ұлттық 
белгілерінің қалыптасуында жалпы поэзияның, оның ішінде 
өте ертеден келе жатқан, ауызша тараған ақын-жыраулар 
поэзиясының, бай ауыз әдебиетінің орны ерекше. 

Образдылық – тек көркем әдебиет емес, қазақтың жалпы 
сөйлеу тілінде де тән белгі. Бұл табиғат құбылыстарын, әсіресе 
өзін қоршаған ортаны атауға, тіпті балаға ат қоюға келгенде, 
жақсы көрінеді. Мысалы, өсімдіктердің кәріқыз, шықетер, 
қазтабан, құтқонбас, қозықұлақ, итмұрын, құртқашаш деген 
атауларының негізінде ұқсату, салыстыру, бейнелеу, суреттеу 
тәсілдері жатқанын байқау қиын емес. Қазақ әсіресе балаға ат 
қоюға келгенде, аллегорияны (астарлап атауды) күні бүгінге 
дейін еркін әрі актив қолданып келе жатқаны мәлім. Демек, 
сөздің астарлы, суреттеме мағынасын қолдану – өзге тілдер 
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сияқты, қазақ тіліне тән ұлттық белгісінің бірі. Мұндай белгі 
бір тілдерде күшті, екіншілерінде солғындау болуы мүмкін. 
Ал қазақ тілінде, әсіресе оның поэзиясында, одан барып проза 
тілінде көркемдеудің бұл тәсілі өте күшті амал екендігін айту 
керек.

Сөзді астарлап, бейнелеп қолдануды қазақ әдеби тілінің 
ұлттық белгісінің бірі дегенде, әңгіме тек бұрыннан қолданылып 
келе жатқан дайын образдарды – дайын штамптарды, яғни 
кәнігі фразеологизмдерді, теңеулерді, эпитеттерді, перифраз-
дарды орнымен жұмсай білу жайында ғана емес, солардың 
қалыбын (моделін) пайдалана білуде де болу керек.

Көркем текстегі метафоралар мен метонимиялар дегеніміз 
– семантикалық неологизмдер немесе семантикалық инва- 
рианттардың дені болғандықтан, біздіңше, оларды жалпы- 
халықтық тілдің «мүлкі» деп танудан гөрі, жеке жазушының 
«мүлкі» (қолтаңбасы) деп білу дәлірек. Мысалы, Абайдың өз 
ортасын соқтықпалы соқпақсыз жер деп перифраздап (мета-
форалап) атауы – барлық ситуацияда, яғни жалпыхалықтық 
қолданыста болатын образ емес, қалам иесінің өз меншігіне 
жататын семантикалық неологизм. Сірә, тілдік метафора 
(мысалы, «бір нәрсенің бастауы, негізі» мағынасындағы көз 
сөзі немесе «сын» мағынасындағы талқы сөздері сияқты) мен 
стильдік метафора (мысалы «өмірдің өтуі» дегенді Абайдың 
күнді айдау деп беруі тәрізді) деп бөлушілік дұрыс болар.

Қазақ көркем әдебиет стилінің табысы да, кемістігі де мета-
форалауда, дәлірек айтсақ, сөздің тұспалды, суреттеме мағы- 
насын қолдануда анығырақ байқалады. Табысы көркем тіл 
нормасына сай түсіп дағдыға айналып жатса, кемістіктері 
шеберлік жағынан нормадан ауытқушылыққа соқтырады. 
Әрине, алдыңғы құбылыс басым. Ал соңғы құбылыс «уәжді, 
уәжсіз ауытқулар» деген тақырыпта арнайы сөз болады.

Қазақ тілінің ұлттық көркем әдеби нормаларының келесі 
сипаты – лексикалық мүмкіндіктердің молдығы. Ең алдымен, 
қазақ лексикасының тарихи бейтарап (нейтрал) қабатының  
өзі информацияның (ақпараттың) қай түрін беруде де мұқтаж- 
дықты өтей алатын дәрежеде екенін көрсету керек.

Бұл бейтарап қабат – көркем шығарма тілінің де негізі, 
өйткені көркем проза өмір айнасы болғандықтан, күнделікті 
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өмірдің кәнігі, қалыптағы суреті де беріледі, ол үшін алдымен 
ешбір стильдік бояусыз бейтарап сөздер қолданылады. Со-
нымен қатар бейтарап емес, стильдік ассоциациямен келетін 
лексикалық топтардың: поэтизмдердің, қарапайым сөйлеу 
тілі элементтерінің, тосын сөздер мен көнерген сөздердің т.т. 
көркем тексте еркін қолданылуы қазақ прозасы тіліне тән бо-
лып келеді. Мысалы, М.Әуезов: Бұрын Ырғызбай ішін кер-
неп жүретін қаукөрік сөздер, ұркөппе желіктер де саябыр 
(М.Әуезов. Шығ., 1-том, 349-бет) деген сөйлемде жалған 
өсек деген бейтарап сөздің орнына қаукөрік сөзін, көпшілікті 
еліктірген деудің орнына ұр-көппе сөзін қолданғанда, олардың 
экспрессивтік бояуын пайдаланып, стильдік жүкпен жұмсап 
тұр. Немесе: .. Жуандардың өздері... ұғыса алмай, енді бірінен-
бірі қызғанысып, қырбайласып қалып жүр (сонда, 228-бет) 
дегенінде қызғанысып деген бейтарап мәнді сөздің эмоциялық 
әсерін қырбайласып деген сирек қолданылатын (мүмкін тіпті 
жазушының өз қаламынан туған) сөзді қатар келтіру арқылы 
күшейтіп тұр. Сондай-ақ: Сен тілмен айтсаң, мен ділмен, 
жүрекпен айттым; Ағайынды көп жалындырып, жалп етек 
ететін талай істері бар (сонда) деген сияқты микротек-
стерде де бөгде тілдік діл, образды тіркес жалп етек сөздері 
де – стильдік ассоциациямен келген элементтер. Мұндай мы-
салдарды қазақ прозасы тілінен, әсіресе ірі сөз шеберлерінің 
қолданысынан көптеп келтіруге болады. Көркемдеудің бұл 
тәсілі – қазақ көркем әдеби тілі нормасының бірі.

Лексикалық мүмкіндіктердің молдығын танытатын 
элементтердің бірі – поэтизмдер, яғни белгілі бір экспрессивтік-
эмоциялық реңкі бар, кез келген ситуацияда қолданыла 
бермейтін, көбінесе бейтарап параллелі көрініп тұратын сөздер. 
Мысалы, биік, сияқты, тәрізді, заман, жамандау деген сөздер 
– бейтарап мағыналы элементтер, ал осылармен мағыналас 
асқаралы, заңғар, сынды, замана, ғайбаттау деген сөздер 
белгілі бір стильдік бояумен (мақсатпен) қолданылатын, жай 
хабарлау үшін емес, суреттеу үшін жұмсалатын элементтер.

Лексикалық байлықты пайдалануда көркем тіл норма-
сы тұрғысынан келгенде, оның қалың көпшілікке түсінік- 
тілігі, ортақтығы, жалпылығы сөз болуға тиіс. Көркем 
шығарма авторының негізгі мақсаты да – айтпақ идеясын, 
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баяндамақ оқиғасын көпке түсінікті және әсерлі түрде жет- 
кізу екендігі аян. Ал түсініктілік (бұл жерде әңгіме жеке сөз- 
дердің мағыналарының түсініктілігі және ол сөздерді орын-
ды қолданудан туған ойдың – сөйлемдердің, контекстің түсі- 
ніктілігі жайында) сөздердің жалпыға ортақтығын, жалпы 
тілдік нормаға айналған, оның ішінде көркем әдеби тіл нор-
масы үдесінен шығатын сөздер болуын талап етеді. Әрине, 
жалпыға бірдей түсініктілік дегенді тым жабайы түрде ұғынуға 
болмайды, яғни көркем текст үлкенді-кішілі баршаға түсінікті 
белгілі бір сөздерден ғана тұрсын деген ұғым тумасқа керек.

Лексикалық түсініктілік дегеніміз ортақтық пен дәстүрлікті 
талап етсе, ол белгілер әдеби нормаға саяды. Демек, көркем 
әдебиеттегі лексикалық норма қалың оқырман қауымға 
түсініксіз болатын сөздерді себепсіз (стильдік уәжсіз) қолда- 
нудан сақтандырады.

Түсініксіз болатын сөздер – белгілі бір аймақта ғана жұм- 
салатын жергілікті сөздер, олардың ішінде диалектизмдер мен 
жергілікті кәсіби сөздер, көне немесе сирек қолданылатын 
сөздер және жазушының өзі ұсынған жаңа қолданыстар. Де-
мек, лексикалық норма проблемасының бір ұшы – көркем 
шығарма тілінде диалектизмдердің көрінісіне барып тіреледі.

Жазушы әдетте айтпақ ойын оқырманға әсерлі, дәл жеткізу 
үшін әр алуан стильдік құралдарды іздейді. Мұндайда эмоция- 
лық әсері үлкен, экспрессиялық бояуы қалың сөздерді таңдай- 
ды. Халықтың сөйлеу тіліндегі кейбір сөздердің, оның ішінде 
диалектизмдердің осындай қасиеті күшті болады. Сондықтан 
автор кейіпкерлерінің тілінде де, өз тілінде де (баяндауында 
да) мұндай сөздерді әдейі қолданады. Бірақ осы қолданыста 
бір жөн (мотив) болу керек және стильдік жүк арқалаған бей-
таныс сөздің өзін «таныстырып» жұмсау, яғни түсінікті болуын 
көздеу мақсаты қалып қалмауға тиіс. Жоғарыда Д.Досжанов 
сияқты аса танымал, талантты жазушының көркем туынды- 
лары тілінде көпшілікке жат жергілікті сөздер көбірек қол- 
данылады деген сындар соңғы онжылдықтар ішінде жиірек 
естіліп жүр. Бұл сындарда Қазақстанның барлық түкпірінің 
тұрғындарына түгел таныс емес сөздердің ешбір стильдік жүк 
арқаламай, шамадан тыс молынан қолданылатындығы айтыл-
ды.
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Диалектизмдерді көбірек қолдану өзге жазушыларды да, 
әсіресе соңғы ширек ғасыр ішінде жарық көрген үлкенді-кішілі 
проза үлгілерінде орын алады. Мысалы, Б.Алдамжаровтың 
«Қара нөсер» атты шағын шығармасында («Жазушы» баспа-
сы, 1981) кейіпкерлер тілінде де, автордың өз баяндауында 
да ояғын (ол жағын), анаяқ (ана жақ), іжқайда (еш қайда), ақ 
кеуілділік (ақ көңілділік), еге (ие), ауыш (ауыс), бәте (бата), 
кәйтсін (қайтсын), дайра (дария), ыңғи (ылғи), сояқ (сол жақ), 
құдағай (құдағи), отқан (отырған), аял (әйел), жүрәт (жұра- 
ғат), ешек (есек), пәт (бет), бір буат қағаз (бір бума қағаз), 
бүймәлім (беймәлім), жаңғыз (жалғыз), тиыш (тыныш), лай- 
қат (лайық), сүгірет (сурет), ірә (тіпті), енапат (ағыл-тегіл), 
баратса (бара жатса), кәдірлі (қадірлі), бір күншідей (бір 
күнгідей) сияқты ондаған сөз стильдік мақсатта да (мүмкін, 
айталық, кейбір кейіпкерлер тіліндегісі), ешбір зәруліксіз де 
молынан қолданылған.

Мұндайда екі нәрсені іздеуге тура келеді: бірі – қалың 
көпшілікке бейтаныс сөздерді шамадан тыс әрі түсіндірмей 
қолданып, көркем шығарманың басты шарты – жалпыға 
ортақтықтан ауытқу, екіншісі – шығарма тілін диалектілендіру 
екендігі айтылады. Әрине, жоғарыда келтірілген мысалдар 
бірінші жағдайды танытады, мұнда диалектизмдерді жазушы 
белгілі бір стильдік мақсатпен әдейі қолданған деуден гөрі, 
жауапсыздық көрсеткен, нәтижесінде көркем сөз нормасынан 
ауытқыған деп тануға тура келеді.

Сөз жоқ, қазақ көркем прозасы тілінде диалектизмдерге 
стильдік статус беріп, оны орнымен жұмсау тәсілі бар. Бірақ 
ол бірден бой көрсетпеген деуге болады. 10-20-жылдардағы 
қазақ прозасы тілінде жергілікті элементтер өте сирек 
кездеседі, барларының өзі стильдік мақсатпен қолданылған. 
Диалектизмдерді көркем проза тілінде алғаш рет әдейі жұмсаған 
– Мұхтар Әуезов. Ол 1934 жылы жазылған «Білекке білек» 
атты повесінде белгілі бір өлке тұрғындарының, атап айтқанда, 
Қазақстанның оңтүстік өлкесін мекендеген қазақтардың 
ауызекі сөйлеу ерекшелігін көрсету үшін жергілікті сөздерді 
қолданған. Повесть кейіпкері Мақпалдың бөрте лаққа: «Сен 
тағын, тағын бастадың ба? Қанша үрмет қысам да, бомай-
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ақ қойдың ғой, жүдә», – деп еркелете сөйлеген сөзінен ба-
сталады. Автор бірден оқырманын: «Бұл әңгіменің ішінде 
Оңтүстік Қазақстанның басқа қазақ тілінен гөрі басқашарақ 
тіл ерекшеліктері әдейі қолданылған», – деп өзі ескертеді. 
Біздің байқағанымыз бойынша, мұнда М.Әуезов жиырмаға 
жуық жергілікті сөз мен тұлға келтірген. Олар: тағын (тағы), 
шыли (ылғи және мүлдем), қараң қағыр (қараң қалғыр), наяты 
(жазықсыз, бейкүнә), қаяққа (қай жаққа), тәйтік бомай (бол-
май), жиішкертем (жіңішкертем), жаңалық әм айтайын (және 
бір жаңалық айтайын), әгі (әлгі), табылат қой (табылады ғой), 
алаң әм бома (тіпті алаң болма), кәйт дейсің (қайт дейсің), 
кәйтесің (қайтесің), олай демегін (олай деме), басы боса 
(басы болса), айтқанын қығанынан (айтқанын қылғаннан), 
әтейі (әдейі), битіп қап (бүйтіп), пәдері нәлет (атаңа нәлет). 
Бұлардың ішінде битіп, шыли, табылат, кемпешке сияқты 
ауызекі сөйлеу тілінің (сірә, барлық өлкеге тән) элементтері 
де бар. Жазушы, біріншіден, қазақ жерінің оңтүстігіне тән 
жергілікті ерекшеліктерді дұрыс аңғарып, дәл тапқан және 
оларды тек қана кейіпкерлер аузына салып, белгілі стильдік 
мақсатпен жұмсаған.

Сөз мағынасын, тегін, бояуын жақсы білетін ұлы Мұхтар 
Әуезов бұл тәсілді бірер тұста «Абай жолы» эпопеясын-
да да қолданғанын ілгеріде көрсеттік. 1947 жылы жазылған 
«Асыл нәсілдер» атты әңгімесінде және қолданған. Мұнда да 
кейіпкерлердің бірқатары «өз жерінше» сөйлейді:

... Қанипа Әсия сырын естігенде, жылап жіберіп, жеңгесін 
құшақтай алған.

– Айтпағын, тегі-тегі, – деп жеңгесінің қасынан бір тұрып 
кетіп еді, 

Әсия қайта ұмтылып кеп, жұбату айтты:
Кәйтесің, қайғырғанда қаяққа барасың... Жекең мен апа-

ма өзім айтайын, жасың тый, тегі! – деген (М.Әуезов. Шығ., 
2-том, 1967). 

Бұл шығармадағы Қанипа, Әсиялардың сөздерінде қалғын, 
ұстағын, кеткін сияқты бұйрық райдың жергілікті қолданысы, 
тегі, әкем тегі, жүдә сияқты қыстырма сөздер, босаң (болсаң), 
тіптен сияқты диалектілік тұлғалар бар.
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Бұл көрініс – жергілікті ерекшеліктерді кейіпкерлердің сөз 
машығын таныту үшін стильдік мақсатта қолданудың үлгісі. 
Бұл үлгіні әрі қарай дамыту жоқ емес.

Сонымен қатар диалектизмдерді казақ көркем әдебиетінің 
сөздік қазынасын толықтыру мақсатымен әдеби тіл арсена-
лына енгізу әрекеті де байқалады. Сірә, Д.Досжанов, Т.Әлім- 
құлов сияқты жазушылардың қалың оқырманға бейтаныс 
едәуір сөздері осы себеппен қолданылған болар. Деген-
мен тілдің лексикалық байлығы сөз санының молдығынан 
есептелмейтіндігін айту керек. Тілдің байлығы ондағы 
сөздердің икемділігінде, семантикалық реңктерінің молды- 
ғында, экспрессивтік бояуларының түрлігінде т.т. көрінеді. Де-
мек, тіл қазынасына, оның лексикалық әр құрамына жаңадан 
енетін элементтер тек қана қажеттіктен пайда болулары ке-
рек. Сондықтан егер өзге бір стильдік мақсат көзделмесе, 
ақырамаш (ақырғы), есепдан кісі (есепқой), нәжүйе (жүйесіз), 
бөлтек-салтақ (бөлек-салақ), түрпет (түр-әлпет), үпірмелі-
шүпірмелі (үбірлі-шүбірлі) сияқты тұлғалардың көркем тек-
сте авторлық баяндауда жұмсалуы (мысалы, Т.Әлімқұловтың 
шығармаларында) – сөздікті байытып тұрған жоқ, керісінше, 
әдеби нормамен жарыспалылықты және қажетсіз дублеттерді 
жасап түр.

Әрине, халықтың ауызекі сөйлеу тілінен алып, қазақ әдеби 
тілі лексикасын толықтыратын, оның әр алуан қажеттіктерін 
өтеуге жарайтын диалектизмдер мен кәсіби сөздердің әлі де 
бар екені даусыз. Әсіресе жергілікті шаруашылық түрлеріне 
қатысты сөздерді немесе белгілі бір өлкенің жер бедеріне, 
табиғатына қатысты (өзге өлкелерде жоқ) атаулар болып 
келетін диалектизмдерді әдеби тілге енгізу – дұрыс та, қажет 
те іс. Бұған оңтүстік аймақтардан егіншілікке, бау-бақшаға 
қатысты сөздердің, теңізді-көлді өңірлерден балықшылыққа 
немесе теңіз-сулардың өз табиғатына (мысалы, толқыңдардың 
түрлеріне) қатысты сөздердің, сондай-ақ жазықтықта өмір 
сүріп келе жатқан қазақтар тілінде жоқ, бірақ таулы-тасты 
өлкелерде бар, сондағы табиғат құбылыстарын, жер бедерін 
атайтын сөздердің қазақ лексикасының әдеби қорына еніп 
отырғаны – дәлел. Осы мақсатты көздеуде баспасөз, радио, те-
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ледидар тілдерімен катар, көркем әдебиет тілі де жақсы қызмет 
етіп келеді. Мысалы, Қазақстанның таулы-орманды өлкесі – 
Шығыс Қазақстан жерін суреттеген көркем прозада кездесетін 
дөңсең, құзар, тектұр, қолат, кейкең («асудың кейкеңі»), көшкі 
(«таудың көшкісі»), атқы («сай-саладан атқы жүріп») сияқты 
сөздер – қазақ даласына тегіс танымал, үйреншікті болмаса да, 
жалпыхалықтық тіл қорына ену мүмкіндіктері мол элементтер, 
өйткені табиғаттың бұл көріністерін атайтын өзге сөздер басқа 
өлкелерде жоқ немесе дәл осылардай ұтықты емес.

Сөздердің семантикалық реңктерін таңдауда диалектизм- 
дердің мәні зор. Әсіресе заттың сынын, іс-әрекеттің сипатын 
құбылтып атауда сол сынның (сын есім немесе үстеудің), сол 
қимылдың (етістіктің) бір ғана атауы аздық етеді. Сондықтан 
жазушы не суреттеме (аналитикалық) тәсілге жүгінеді неме-
се өзгеше бір атаулар: жеке, дербес сөздер іздейді. Ол сөздер 
диалектизмдердің ішінен көбірек табылады. Мысалы, соңғы 
кездердегі көркем тілде аңғару, байқау, сезу деген сөздердің 
қатарына бағамдау сөзі қосылып жүр. Мұның, сірә, алдыңғы 
үшеуінен мағыналық реңкі сәл өзгеше сезілетін болар: 
бағамдау сөзінде «көп жайды білгеннен кейін, ақылға салып, 
жан-жақты салмақтап аңғару, түйін түю» деген тәрізді реңк бар 
сияқты. Қайткенде де бұл етістікті осы күнде көптеген проза-
иктер (тіпті ақындар да) қолдана бастады. Ал диалектологтер 
бағамдау сөзін жергілікті тұлға деп санайды. Бұл күнде бірне- 
ше авторда кездесетін кермалдасу (ұрысу), албаты (бос-
бекерге), әманда (әрдайым), әредік (аңда-санда), дей тұрған- 
мен, дей тұрса да (дегенмен) сияқты тұлғалардың (егер олар 
даусыз диалектизмдер дейтін болсақ) қолданылуында сөздік 
қазынасын толықтыру мүддесін көруге болады.

Әрине, қазақ көркем әдебиеті барлық кезде, барлық туын-
дыларында диалектизмдерді осылайша (мысалы, М.Әуезовше) 
стильдік мақсатпен немесе лексикалық қазынаны толықтыру 
ниетімен ғана қолданып келді, қолданып отыр деуге болмай-
ды. Әр өлкеден шыққан жазушылардың өз аймағы, өз аулы 
үшін дағдылы сөздерді, олардың әдеби эквиваленттері бар 
екендігіне қарамастан, актив қолданған сәттерін тіл маманда-
ры да (С.Аманжолов, Ш. Сарыбаев т. б.), жазушылардың өздері 
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де (М. Әлімбаев, Д.Досжанов т. б.), өзге жұртшылық өкілдері 
де айтып келеді. Әрине, бұл сындардың ішінде көрсетілген 
фактілердің бәрі бірдей диалектизм еместері де, орынды 
қолданылғандары да бар. Сондықтан мақсат – көркем текстегі 
бейтаныс элементтің бәрін диалектизм деп тізіп алу емес.

Сірә, қазақ әдеби тілінің даму барысында, әсіресе көркем 
әдебиетінің сөз қолданысында диалектілер тартысы неме-
се әдеби тілде жергілікті элементтердің қаптап кету қаупі 
өзге түркі тілдеріндегідей айтарлықтай орын алған емес. 
Сондықтан «қазақ тілі – монолит (біртұтас, біртекті) тіл, қазақ 
тілінің тірек диалектісі анық емес» деген сияқты таным (кон-
цепция) ұсынылып келді. Соңғы 20-30 жыл ішінде көркем 
шығармаларда жергілікті сөздер мен көне, сирек элементтердің 
еркінірек, молдау көріне бастауы осы концепцияға қарсы кел-
гендей сезілгені аян.

Сөз жоқ, жалпы көпшілікке ортақ емес, қолданылу аясы 
шектеулі сөздер мен тұлға-тәсілдерді ешбір себепсіз тоғытып 
жұмсау принципінде әдеби нормаға, оның ішінде ұлттық 
көркем сөз нормасына қайшы екендігі даусыз, бірақ текстегі 
бейтаныс элементтердің қолданылу себептерін, уәжді-уәж- 
сіздігін, қажеттілік дәрежесін, лексика қазынасын байыту 
мүмкіндігін т.т. жан-жақты түгел есепке алған күнде ғана «исі» 
диалектизмнен қашудың жөн еместігі және әңгіменің бір ұшы 
жазушы шеберлігіне (автор идеясына қызмет еттіре білу сипа-
тына) тікелей қатысты екендігі байқалады. Демек, бұл жерде 
норма проблемасы стилистика мәселелерімен ұштастырыла 
қаралуға тиіс.

Көркем әдебиет тілінде диалектизмдердің, кәсіби сөздердің 
немесе басқа да тосын қолданыстардың орын алуын сөз еткен-
де, оларды әрдайым нормадан ауытқу, тіл мәдениетін бұзу деп 
тануға болмайды. Бүгінгі қазақ көркем сөзінің тіл мәдениетін 
сақтау дегенде, біздіңше, ең алдымен сөзді дәл қолданбау, яғни 
сөзді орнымен дұрыс жұмсай алмау, қажетсіз кірме сөздерді 
енгізу, әдеби норма сыртында тұрған элементтерді ешбір 
зәруліксіз текске енгізуді айту керек.

Сөйтіп, ауызекі сөйлеу тілі қазынасын кеңінен пайдалану 
– көркем әдебиеттің өзге стильдерде жоқ ерекшелігі. Демек, 
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сөйлеу тіліне тән элементтер, олардың ішінде диалектизм-
дер образ жасауға, ең негізгісі диалогтер құруға, сол арқылы 
шығармаға ұлттық, типтік сипат беруге қатысады. Бұл әрекет 
орыс көркем әдебиеті тілінде өткен ғасырдың 30-40-жылда-
рында басталса, қазақ көркем сөзінде проза жанрында бірте-
бірте бой көрсетті деп түюге болады.

Лексикалық норманы сөз етуде көркем текстегі көне сөздер 
мен сирек қолданылатын сөздердің көрінісі үлкен орын ала-
ды, өйткені бұлар да – көпшілік оқырманға түсініктілі жағынан 
күмән туғызатын элементтер. Бірақ олардың қайткенде де 
қолданылатын сәттері бар және басы артық, қажетсіз жерлері 
бар. Демек, әңгіме тағы да жазушы шеберлігі мен ұлттық 
көркем тіл нормасына бағыну (немесе одан ауытқу) жайында 
болмақ.

Көне сөздер, олардың көнерген (архаизм) түрлері де, тарих- 
тық сөз (историзм) деп аталатын түрлері де бірнеше мақсат 
көздей жұмсалады. Көнерген сөздер – бұл күнде қолданыстан 
қалып, мағыналары көмескі тартқандар, орнын өзге тұлғалар 
басқан сөздер, ал тарихтық сөздер – бұл күнде қолданыстан 
шығып қалған заттардың, құбылыстардың, ұғым-түсініктердің 
атаулары, сондықтан бұлардың жұмсалуы тек қана зәруліктен 
тууы қажет. Ал зәрулікті туғызатын фактордың бірі – өмір 
шындығын дәл суреттеу принципін ұстау. Айталық, өткен 
дәуірлерде болған оқиғалар, іс-әрекеттер, адамдар жайында 
жазылған көркем шығармада сол дәуірге тән, бірақ қазір ұмыт 
болған немесе қасаң (пассив) қолданылатын көне заттардың, 
құбылыстардың, қарым-қатынастардың атауларын жұмсау – 
көркем әдебиеттің негізгі талабы, бұл талапты дұрыс орындау 
суреткердің мамандық (профессионалдық) парызы.

Демек, заман шындығын танытатын көне элементтер: жеке 
атаулар, сөз жұмсау модельдері, сөз құрастыру үлгілері, көне 
жалғау-жұрнақтар мен ескіше сөз қосарлау т.б. – көркем әдеби 
тіл нормасына сай түсетін, уәжді, орынды қолданыстар болып 
саналады. Бұл зандылықты түсініп, оны көріктеу әдісінің бірі 
деп тұту – қазақ прозасында, әсіресе тарихи роман, повестер-
де әуел бастан дұрыс танылып, орын алып келе жатқандығын 
айтуға болады. Бұған жөн сілтеп, жол салған – Мұхтар Әуезов. 
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Тарихи эпопея – «Абай жолында» жазушы күні кешегі бол-
са да, өткен ғасырдың II жартысындағы өмір шындығын 
дәл атау үшін көптеген архаизмдер мен тарихтық сөздерді 
(историзмдерді) әдейі қолданады. Әсіресе бүгінгі өмірден кет-
кен заттар мен құбылыстардың атаулары – историзмдер бұл 
шығармада жақсы келтірілген.

XIX ғасырдың II жартысында қазақ қоғамындағы ел билеу 
– әкімшілікке қатысты титулатура мен өзге де іс-әрекет, 
құбылыс аттары: майыр, дуанбасы, ағасұлтан, жандарал, 
старшын, атқамінер, шенеунік, көрпіс сияқты сөздер мен 
үкілі почта, қалашы, лаушы, песір тәрізді тарихтық атаулар, 
сондай-ақ кітапшалау – «шағатайша, кітаби тілде сөйлеу» 
(«хазіреттің... кітатшылаған тілін ұға алмаған Жұмабай...»), 
хатқа тізілу – «айыпты адам ретінде аты-жөні жазылып, есеп-
ке алыну» («Жігітектен отыз адам хатқа тізіліпті»),қағаздасу 
– «ресми түрде бірінің үстінен бірі арыз беру» («сондай 
кездің қарсаңында өз елінің ішімен қағаздасып жату лайық 
емес»), бойын кездеу – «тұтқындалған адамның түр-тұрпатын 
көрсететін белгілерді қою» («Болмаса сұр шекпенді кигізіп, 
бойын кездеп айтқанша тоқтатпасын), молда болу – «сауатты 
адам болу» («балам, молда болдың ба?») деген етістіктер – бұл 
күнде көрсетілген мағыналарда қолданудан шығып қалған 
сөздер. Бұларды жазу шы кейіпкерлер аузына салып, сол тұстық 
сөйлеу үлгісін шынайы түрде берген.

Бұл тарихи шығармада архаизмдерді орынды қолдану да 
көзге түседі. Бұдан 100-150 жылдай бұрынғы қазақтардың 
тілінде бұл күнде мүлде ұмыт болған немесе басқа мағынаға 
ие болған көне атаулардың жұмсалуы – шындыққа сай. 
Сондықтан мұндағы құма, кішілік, шабынды, келе, тентек де-
ген сөздерді архаизмдер (көнерген сөздер) деп тануға болады. 
Кішілік сөзінің түбірі кіші – көне түркі тілінде «әйел (жұбай)» 
мағынасындағы сөз, қазақтар кішілік сөзін «біреудің әйелі» 
мәнінде жұмсаған. Сондықтан Бердіқожа: «Е, мен баламды 
кәрі Құнанбайға кішілікке беруші ме ем?» – дегенде «қызымды 
кәрі Құнанбайға әйелдікке бермеймін» деген ұғымды тану ке-
рек. 

Құма сөзі де – көне элемент. Түркі-монғол халықтары та-
рихында орта ғасырларда ел билеуші ханның некелеп алған 
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әйелдерін хатун (қатын) деп, некесіз алған әйелдерін құма деп 
атаған. Құмалар – негізінен жаулап алған ұлыстың хандары- 
ның, қолбасыларының, рубасыларының, билерінің әйелдері, 
қыздары, қарындас-туыстары болатын. Құмадан туған балалар 
заңды саналып, хатундардың балаларымен тең өсірілген (олар 
көбінесе хатундардың тәрбиесінде болған), енші алуда, әке ор-
нын басуда, қол бастауда т.т. хатун балаларымен тең праволы 
болған. Дегенмен заңды (некелі) әйелдерден туған балаларды 
артық қоюшылық та орын алып келген. Сондықтан құмадан 
туыппын ба? деген образ «кеммін бе?» дегенді білдірген 
(соңғы ғасырларда бұл фраза қазақ қауымында «тоқалдан ту-
ыппын ба?» деген түрде айтылғаны мәлім).

Сірә, көп ретте көнерген сөздер мен әсіресе тарихтық ата-
уларды және этнографизмдерді айыру оңай болмайды. Бел- 
гілі бір халықтың өзіне ғана тән материалдық және руха-
ни мәдениетіне, тұрмыс-салтындағы ерекшелігіне қатысты 
сөздер деп саналатын этнографизмдер сол ерекшеліктердің 
қоғам өмірінен кеткендерін атайтын болса, олар историзмге 
(тарихтық сөздерге), ал кейде тіпті өзге сөзбен ауыстырылып, 
көнерген сөзге айналатыны мәлім. Сондықтан көркем шығар- 
мада, олардың ішінде тарихи туындыларда этнографизмдер 
мен көнерген сөздердің қолданылуы – көркем тіл нормасын 
өтейтін тәсіл. Бұл тәсілді қазақ көркем сөзі Мұхтар Әуезовтен 
бастап, күні бүгінге дейін жақсы қолданып отыр. Әсіресе соңғы 
кезеңдерде жазылған тарихи шығармаларда: «Үркер», «Елең-
алаң» (Ә.Кекілбаев), «Аласапыран» (М. Мағауин), «Жібек 
жолы» (Д.Досжанов), «Елім-ай» (С.Сматаев) сияқты үлкен ро-
мандармен қатар повестерде және тарихи эсселерде «Алтын 
тамыр», «Көмбе» (Қ.Салғарин), сондай-ақ «Ант» (Т.Ахтанов), 
«Ұлан асу» (Қ.Бекхожин) тәрізді тарихи драмаларда көнерген 
сөздерді қолдану кеңірек орын ала бастады және бұл орайда 
авторлардың қатты ізденгендігі байқалады. Демек, көркем 
тіл нормасы үдесінен шығатын фактілер баршылық деуге бо-
лады. Біздің бұл жердегі көздейтін мақсатымыз – нормадан 
ауытқуды көрсету, оның себептерін ашу болғандықтан, тари-
хи көркем шығармалар тіліндегі көне элементтердін дұрыс 
қолданысын жоғарыда Ә.Кекілбаев пен М. Мағауиннің тарихи 
шығармалары тілін талдау барысында көрсеттік.
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Ұлттық көркем сөз нормасының бір белгісі – қазақ лекси- 
касының байлығын, яғни синонимдер мен әр алуан вари-
анттарды орынды жұмсау. Қазақ тілі – жалпы түркі-монғол 
тілдері сияқты синонимикасы бай тіл. Ал синонимдер – образ-
дар қатарын молайтуға қатысатын құралдардың бірі. Демек, 
синонимдердің көркем әдебиет тілінде молынан және дұрыс 
қолданылуы – норма талабы. Бұл талапты өтеу үлгісі қазақтың 
ауызша тараған байырғы әдеби тілінен басталады. Бұл тілді 
танытатын негізінен поэзия болғандықтан, синонимдердің 
поэтикалық қызметі тіпті айқын көрінеді және бұл сипат 
кейінгі проза тіліне әсерін тигізеді.

Қазіргі қазақ көркем прозасы өзінің бейнелеуіш-көркем- 
деуіш құралдарының бірі етіп синонимдерді, жалпы варианттар 
қатарын пайдаланып отыр. Көркем тіл нормасынан шығатын 
да, шықпайтын да тұстар осы салада – әр алуан сипаттағы жа-
рыспалы тұлғаларды жұмсауда көзге түседі.

Синонимдердің стильдік мақсаттағы рөлін әдебиет жанр-
ларына (функционалдық стильдерге) қарай да, халықтың ауыз 
әдебиеті мен жазба әдебиеттегі көрінісіне қарай да анықтауға 
болады. Бізге қазіргі (осы зерттеудегі) керегі – жазба көркем 
прозадағы орны мен мәні, яғни орынды- орынсыз (нормаға сай 
немесе оған қайшы) қолданысы. Синонимдер – бір ұғымды әр 
қырынан сипаттайтын құрал. Демек, синонимдер жайындағы 
әңгіме сөз тандау проблемасына барып тіреледі. Бұл жерде 
мына мәселеге көңіл аударуға тура келеді. Орыс лингвисти-
касында синонимдерді тануда (сөз етуде) бұл қатарға идиом-
дарды және метафораларды қосып қарастыру әрекеті бар екені 
айтылады62, яғни синонимдер катарын идиомдар (фразалар) 
мен мағынасын ауыстырып қолданылған сөздер де түзеді деп 
танушылық бар. Мұның көркем тіл заңдылықтарын әңгіме ету-
де қисыны жоқ емес. Тіл қолданысында лексикалық (тілдік, 
орысша айтқаңда, языковой) синонимдермен қатар, стильдік 
(қолданыстық, орысша айтқанда речевой) синонимдер болаты-
ны даусыз. Сондықтан синонимдердің көркем текстегі тілдік 
статусымен бірге стильдік статусын да сөз ету керек болады.

62 Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. - М., 1965. - С. 64.
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Көркем тексте «синонимдер қатары» дегенмен бірге «қабат- 
тасқан синоним» дегендерді немесе синонимдік қабат- 
тасуларды көрсетіп, олардың көркемдік-стильдік «паспор-
тын» айқындау да – көркем сөз стилистикасының міндеті. 
Қазақ көркем прозасында (поэзиясында да) синонимдерді 
қабаттастыра (тіркестіре) қолдану – әсерлі әрі актив тәсіл- 
дердің бірі деуге болады. Әсіресе кейбір жазушылар бұл 
амалға жиі жүгінеді. Мысалы Ғ.Мүсірепов: [Жұрт] бұл дау-
ды жалқы қалдырмай, егіз-егізекті, айыр-айқас, тармақты 
етіп шығаруды ойлап жатқанда, Игілік істі бітіріп те қойды 
(«Оянған өлке») деп, егіз және егізек, айыр және айқас деген 
мағыналас сөздерден синонимдік қабаттар жасаған. Осы жа-
зушыда кездесетін қорынып-ығысып, иін-иілісі, болдырған-
бұрлыққан сияқты ондаған тұлға, біріншіден, қабаттасқан 
синонимдердің сәтті үлгілерін танытса, екіншіден, бұндай 
элементтердің тілдік емес, индивидуалдық, яғни авторлық қол- 
даныстар екенін көрсетеді.

Ал Мұхтар Әуезов – қабаттасқан синонимдерді әсерлі, 
көркем бояулы құрал ретінде жұмсауды жүйеге айналдырған 
жазушы екені I бөлімдегі талдауларда айтылды. Ол 1920 
жылдырдың басында жазылған повестерінің өзінде-ақ бұл 
тәсілді жүйеге айналдырып, көріктеуіш амалы ретінде ұсын- 
ғанып көреміз.

«Абай» эпопеясынан шырғалап, шырмап ұстайды; басалқа, 
басу айту, қалың нөпір, қаранор сияқты кабаттастыра келтір- 
ген синонимдік сөздер табылады.

Қабаттаса келген синонимдердің тілдік (жалпы тілде бар) 
түрлері, әрине, өте көп. Олар, негізінен, плеонастық қабаттар 
болып келеді. Мысалы: некен-саяқ, бірен-саран, кедей-кепшік, 
дау-шар, қат-қабат, көптен-көпшілеп т.т. Әңгіме автор- 
лық немесе контекстік синонимдер жайында болмаққа ке-
рек, сондықтан О.Бөкеевтің: кергіп-керіліп [отыра алмайды], 
мінгесіп-ұшқасып дегендерін, Қ.Жұмаділовтің жұлымыр, 
тесік өкпе пысық еді дегендерін контекстік синонимдер 
шоғыры деп тануға болады.

Қазақтың ұлттық көркем сөз нормаларының келесі саласы 
– өзге тілдерден сөз қабылдау қабілетінің икемділігінде болса, 
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ол жөнінде мыналарды айтуға болады. Өзге тілдерден әр алу-
ан көздер (каналдар) арқылы сөз қабылдау – жалпы тілдерге 
тән қасиет. Бұл қасиет көркем сөз дүниесінде орын алатыны 
– заңды. Бірақ мұнда бөгде тілдік лексикалық элементтердің 
қатысу мотивтері жалпы әдеби тіл заңдылықтарынан өзгеше 
келуі мүмкін. Мысалы, кейіпкерлер тілін (олардың сөйлесу 
үлгісін) шынайы көрсету арқылы образ жасау үшін, жалпы 
әдеби тілде қабылданған өзге тілдік сөздер қолданыла алады. 
Ол сөздер ауызекі тілдік те, кітаби тілдік те болып келе береді. 
Мысалы, Қалихан Ысқақовтың «Қара орман» романында 
қазіргі ауыл адамдарының өмірі суреттеледі. Оның кейіпкерлері 
«өз тілдерімен» сөйлейді, яғни бүгінгі болмысымызда тілге 
құрметімізді жоғалтып, қалай болса солай, орысша-қазақша 
араластырып сөйлейтінді шығардық, бұл әдет тек ауыл адам-
дарында емес, қалаларда да бар. Осы шындықты көрсету үшін, 
кейіпкерлер образын нақ беру үшін «Қара ормандағылардың» 
диалогтерінде: «Каждый год келіп тұратын кәлымщик те...»; 
«ендеше, осыны Жақыптың дружбасына бесінші балташы 
етіп апормит қыл...»; «жарықтық, бұ шіркінді іштің не, оп-
тират қылдың не...» сияқты болып келеді. Мұнда өзге тілдік 
сөздер макаронизмдер ретінде қолданылған. Бірақ бұлардың 
осы қолданысы – көркем шығарма үшін нормаға қайшы емес, 
өйткені олар, жоғарыда айттық, кейіпкерлердің сөйлеу үлгісін 
беру үшін жұмсалған. Ал егер макаронизмдерді, яғни бөгде 
тілдерден сыртқы тұлғасын өзгертіп, стильдік мақсатсыз 
қолданылған сөздерді автор ешбір уәжсіз өз баяндауында (не-
месе тіпті кейіпкерлер тілінде де) жұмсаса, ол – нормадан 
ауытқушылық болар еді. Бұл орайда қазіргі қазақ көркем про-
засы үлкен ұқыптылық білдіріп келе жатқанын айту керек. Бұл 
үлгі әуел бастан, 10-20-жылдардағы көркем проза туындылары 
тілінен бері келеді. Қазақ жазушылары өз баяндауларын (автор 
сөзін) бөгде тілдік элементтерден мейлінше таза беруге тыры-
сады.

Міне, қазақ тілінің ұлттық әдеби белгілері, оның қазіргі 
күй-қалпы – негізінен, осы айтылғандар. 
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ӘДЕБИ СТАНДАРТ ЖӘНЕ НОРМАДАН 
АУЫТҚУШЫЛЫҚ 

(лексика саласында)

Сөз таңдау

Ең алдымен, «сөз таңдау» дегеннің өзін айқындап алу 
қажет. Көркем шығарма тілінде жұмсалатын сөз екі ұдай 
мәнге ие63. Сондықтан орындылық (функционалдық), яғни сөз- 
дің, тұлғаның, синтаксистік амалдың дұрыс өз орнында жұм- 
салуы және жарыспалылық (сөз тандау) – көркем тіл мәде- 
ниетінің өзекті, басты проблемалары болмақ. Сөйтіп, жазу-
шы сөз таңдауда екі түрлі принцип ұстайды: бірі – жалпы тіл 
дұрыстығын, әсіресе жалпыға ортақ ұлттық әдеби тіл норма-
сын сақтау. Бұл – әрине, тек көркем дүние иесі – жазушы үшін 
ғана емес, барлық стильде жазатындар үшін де міндетті шарт. 
Екінші – көркем дүние қажеттігін өтеу, яғни дәл осы жердегі 
(сол сөйлемдегі, сол микротекстегі) айтпақ (білдірмек) ойы-
на сай келетін, бермек әсеріне дәл түсетін сөзді іздеу. Жазу-
шы үшін ең қажеті де, қиыны да – осы. Нормалылық та, одан 
ауытқушылық та осы жерде көзге түседі. Демек, сөз таңдаудың 
бір ұшы шеберлікке барып тіреледі.

Көркем шығармада сөз таңдаудың негізінде бірнеше фак-
тор жатады. Солардың бірі – көркемдік-эстетикалық мүддеден 
шығу. Ал көркемдік-эстетикалық талап сөзді образ үшін 
жұмсауды қалайды, яғни сөз арқылы образ жасау дегенмен 
астарласады. Сондықтан «сөз таңдау» проблемасы сөздің текст 
ішіндегі «қылығын» (орысша «поведение слова») қарастыруға 
мәжбүр етеді. Ал сөздің контекстік немесе ситуациялық 
қылығы сөздерді мағыналық модификацияға (құбылуға) ұшы- 
ратуы мүмкін немесе контекст талабына қарай мағыналас 
сөздердің бір жерге шоғырлануын туғызуы ықтимал. Демек, 
бұлардың барлығы жазушыға сөз таңдауға ерік береді.

Сөз таңдайтын қойманың (арсеналдың) өзі де әртүрлі бола-
ды. Олар: синонимдер қатары, жарыспалы қатарлар (вариант-
тар, дублеттер т.б.), қарама-қарсы келетін әр алуан оппозиттер, 
яғни бір-біріне қарама-қарсы келетіндер: әдеби тіл – сөйлеу 
63 Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963. - С. 125.
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тілі, әдеби сөз – диалектизм, төлтума сөз – кірме сөз, бейтарап 
мағыналы – экспрессивті сөз т.т.

Көркем әдебиеттегі сөздерге әр алуан стильдік жүк артыла-
ды. Ондай жүкті көтере алатындар – тандалған сөздер болмақ. 
Мысалы, Ғ. Мүсірепов «Оянған өлкеде» Игілік бидің аузына 
ырбай-тырбай деген ауызекі тілдік қарапайым сөзді әдейі 
салады:.. «Бұл елің бір күн олай, бір күн бұлай ырбай-тыр-
байы бола береді». Бұл контексте жазушыға осы сөзді тандау 
ұтымды, өйткені әңгіме – жай тұрақсыздық емес, берекесіз, 
ұсақ мақсат көздейтін тұрақсыздық жайында, ал соңғы реңкті 
ырбай-тырбай сөзі дәл береді. Бұл мысал сөз тандаудың тек 
мағына (айтпақ идея, ой, сурет) үшін ғана емес, сол мағынаны 
айқындау үшін, үстемелеп, күшейте түсу үшін де жиі орын-
далатын акт екенін танытады. Мұндайда әсіресе синонимдер 
қатарын түзу көзге түседі. Айталық, ең шағын микротексте бір 
тұлғаны (сөзді) қайталамауға тырысу – жалпы норма. Әсіресе 
бұл жазба әдебиеттің барлық жанрында, поэзия тілінде, сондай-
ақ ауызша сөйлейтін шешендер сөздерінде (топ алдында ай-
тылатын сөздерде) кең орын алады. Бір ұғымды құбылтып, 
әртүрлі сөзбен ұсыну әрі көркемдік-әсерлілік мақсатты 
көздейді. Мысалы, Ғ.Мүсірепов бай есігінде жүрген жас жігіт 
– Жабайдың өмір бойы зеку мен ақырудан жасқанып өскен 
әкесін суреттегенде, оның мақсат-талабы, таным-білімі барын-
ша тар екенін білдіру үшін «қуанышы – ботаның айналасын-
да, қайғысы – інгеннің маңайында» деген сөйлемді ұсынады. 
Мұнда автордың екі жерде айналасында немесе екеуінде де (я 
болмаса тіпті бір-ақ жерде) маңайында деп жазуына болар еді 
(қуанышы – ботаның, қайғысы – інгеннің айналасында деп), 
бірақ, біріншіден, ойды екі құрамды (екі жеке сөйлем) етіп 
береді. Бұл тәсіл айналасында, маңайында деген синонимдерді 
параллель конструкцияда орналастыру арқылы сол айтылмақ 
ойға оқырман назарын аударып, тынымсыз біркелкі еңбек-
бейнетпен әрі ұрсу-зекуден көз ашпай мәңгүрт боп қалған 
жалшының образын айқынырақ көрсете түседі.

Сөз таңдау – әрдайым әр алуан варианттар қатарынан 
біреуін іріктеп алу актісі ғана емес, сонымен қатар бір реңдес 
(модальдық реңкі біркелкі) сөздерді шоғырлап қолдану бо-
лып та келеді. Көркемдік әсерлілік мүддесін көздеуде сөздерді 
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іріктеу (даралау) және шоғырлау (жинақтау) әрекеттері қатар 
жүреді. Соңғы әрекет текст лексикасын түзу немесе текст 
түзімі (орысша «текстообразование на лексическом уровне») 
деген мәселені алға қояды.

Текст түзімі тақырып пен сол тақырыпқа қатысатын тілдік 
элементтерді таңдау, яғни тақырыптық топтар (тематические 
группы) құруды да талап етеді. Тақырыптық топтар құрайтын 
әрбір сөздің стильдік бояуы (жүгі, колориті) болады. Бұл тәсіл, 
әсіресе поэзияда жақсы қолданылады. Бұған Абайдың «Бо-
лыс болдым, мінеки» деген өлеңінде жағымсыз бояуы бар 
суреттеуіш етістіктердің шоғырлануын (тырқылдап, жырқыл- 
дап, салпылдап, далпылдап т.б.) мысал етуге болады.

Реңктес сөздер, яғни ғылыми термин бойынша, «бір бояулы 
лексика» (колоритообразующая лексика) деп аталатын сөздер 
тобы көркем прозада да орын алады.

Қазіргі қазақ прозасында колорит түзуші (бір бояулы) 
лексика шоғырын пайдалануда жаңсақтықтан гөрі сәттілік, 
іздемпаздық сипат көзге түседі. Текст түзуші сөздер шоғыры 
жоғарыдағы мысалдағыдай тек бір сөйлем шеңберіңде ғана 
емес, көбінесе бір абзацтан бастап, шағын шығарма тексінің 
өн бойына да жайылады. Мысалы, Сейдахмет Бердіқұловтың 
«Аспаннан шұға жауған күн» атты повесінде спортшылар  
жайында сөз болады. Қазақ спортшысының ой-арманын, 
ұмтылыс-әрекетін суреттеу үшін жазушы бұл шығарманың 
тексін түзуде спорттың ұлттық түрлеріне қатысты сөздерді 
әдейі таңдап алады. Повестің өн бойында бүкіл образды су-
реттер де, теңеу-салыстырулар да, эпитет-метафоралар да, 
тіпті әрекет-қимыл атаулары да қазақтың ұлттық ойындарына 
қатысты болып келгендігін осы кітаптың I бөлімінде талдап 
көрсеттік.

Сөз тандауда әр алуан стилизация, яғни белгілі стиль тезіне 
салу құбылысы үлкен орын алады. Мысалы, тарихи стилиза-
ция үшін историзмдерді, архаизмдерді тауып, таңдап алу не-
месе бүгінде жоқ, бұрын болған зат, құбылыс, ұғымдардың 
атаулары сақталмаған болса, оларды жаңадан жасау әрекеттері 
байқалады. Жазушы Мұхтар Мағауин «Аласапыран» рома-
нында бұлғақ, оғлан, түменбегі, мыңбегі, алашбегі, ұлысбегі, 
баһадүр, тентек, аламан, жасауыл, есікағасы, қалға сайлау, 
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дат сұрау, сандал тақ, ертауыл, анда, бақауыл, құма, лек, от-
аман, маңдай сүбе, ажырғы, жандар (телохранитель), жәсір 
(тұтқын), байтақ (астана), қоллық, тізелік, бұтырлық, көтерме 
(арбаның түрі), түзем (строй), қазақ шығу сияқты сандаған 
көне сөзді тандап тауып, орынды жұмсаған. Сонымен бірге 
осылардың қатарында жазушының өзі жасаған дастарханшы, 
некелі қосақ (хатун), сабадар (бас қымызшы), көріс (аудиенция), 
жұбапхана (ответная палата), елшілік дуаны (посольский при-
каз), саясаткер (политик) сияқты сөздер де, андыз әскер, сипаһ 
тәрізді архаизмдер де – тарихи стилизация үдесінен шыққан 
сөздер. Стилизацияның енді бір түрі – жанрлық ерекшеліктерге 
байланысты, яғни шығарманың ертегі түрінде немесе ауызекі 
сөйлеу түрінде т.т. ұсынылуына қарай, тіпті дәлірек айтсақ, 
автордың өзінің суреттеп отырған оқиғасына, кейіпкерлеріне 
көзқарасын, яғни мысқылдап-әжуалап отырғанын немесе 
аяушылық, жылылық, сыйластық білдіріп отырғанын таны-
татын сөздер мен тұлғалар таңдалынып, әдейі қолданылады. 
Екінші сөзбен айтқанда, көркем шығармада оқырманға әсер 
ету мақсатымен жасалатын стильдік үн (тон) болатыны мәлім.

Айталық, оқиға немесе кейіпкерлер қылығы, олардың іс-
әрекеті салтанатты, ресми, мысқыл-әжуалы т.т. сипатта ба-
яндалады. Мысалы, жазушы Марат Қабанбаевтың «Бақбақ 
басы толған күн» әнгімесінде кеңінен қолданылған қарапайым 
сөздер мен оқыс тіркестер – бүкіл шығарма бойынша тандап 
алынған элементтер, олар – текст түзіміне бағынып тұрған 
сөздер. Мұнда әңгіме де, оның баяндалуы да Заманбек баланың 
ойымен-бойымен беріледі және ол – өзінше ептеп «жымиып 
алары» (юморы) бар бала, сондықтан мұнда шөмелені ыстық 
күн астында тоңқаңдап салады, дәрігер әйел босқа сарнай-
ды, қорадағы әтеш жай емес, қотиын, класта қыздар өріп жүр 
(«көп» деген мағынада), ендеше, дереу біреуін жақсы көру ке-
рек деген бала сөздерін оқимыз.

Сөз таңдау, әсіресе сипаттама (анықтауыш, пысықтауыш) 
мен теңеуге келгенде күшті байқалады. Жай анықтауыш пен 
пысықтауыш болып келетін сөздерді таңдау тек поэзияда емес, 
көркем прозада да үлкен шеберлікті қалайды. Бір нәрсені, 
құбылысты, іс-қимылды дәл және әсерлі сипаттайтын сөзді 
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тап басып қолдану – жазушы үшін басты міндет және қиын 
іс. Ол үшін қалам иесі ізденеді. Мысалы, Мұхтар Әуезов ел 
ішін бүлдіретін, пайдасынан зияны көп кейбір әрекеттердің 
өте жағымсыз екенін әсерлі түрде беру үшін қаукөрік, ұр-
көппе деген анықтауыштарды тауып қолданғанын жоғарыда 
айттық: «Бұрын Ырғызбай ішін кернеп жүретін қаукөрік 
сөздер, ұр-көппе желіктер де саябыр». Қаукөрік дегеннің ор-
нына жазушыға даурықпа, бірді бірге соғатын берекесіз көп 
деген сияқты мағыналас эквиваленттерін де алуға болар еді, 
бірақ дәл осы сөйлемде жазушының білдірмек ойына және 
автордың өзінің сол сөз дегенді қалай сипаттамақ (танытпақ) 
көзқарасына қаукөрік деген образды тіркес дәл келіп тұр, бұл 
сөз білдірілмек сынды (сипатты) суреттеу жолымен атап тұр, 
сондықтан тек атрибуттық (анықтауыштық) емес, соған қоса 
образдық реңк алып тұр, ал образ – оқушыға эмоциялық әсер 
ететін экспрессивтік құрал. Екінші анықтауыш та (ұр-көппе) 
дәл осы іспеттес.

Теңеулерді таңдап қолдану – қазақтың ұлттық көркем 
сөзінің ерекше сипаты. Теңеу де – образ. Сондықтан образ 
жасайтын салыстырулар (теңеулер) әрі шынайы, әрі әсерлі бо-
луы керек. Бұл жағынан, қазақ көркем прозасы небір ұтымды 
үлгілерді көрсете алады. Теңеулер күнделікті тұрмыс-салтқа, 
тіршілікке байланысты түсінік-танымдардан да алынады, оқыс 
(кәнігі емес) ассоциациядан да туады, көне образдардан да 
көшіріледі. Мысалы, жазушы Қалихан Ысқақов бір теңеуін 
күнделікті шаруа көрінісінен алады: «Қажымұрат бірер айдай 
теперіш көрмегенге аз уақыт қамыттан босаған шаруаның то-
рысындай шау тартып қалған ба, екі иығын балта жеп тастап-
ты» («Тұйық»). Екінші бір теңеуін табиғатты тану ассоциаци-
ясынан алады: «Кіре жолдан шана табанының ызыңы естіледі. 
Желді күнгі боздаған жекен қияқтың миындай осы бір мың 
сан үннен басы айналып, құлағы шулағандай болды» (сонда). 
Мұндай мысалдарды кез келген автордан молынан көрсетуге 
болады. Теңеу арқылы суреттеу – қазақ көркем сөзінің ұлттық 
белгісі. Сондықтан мұнда сәтті, табысты орындар қандай көп 
болса, нормадан ауытқитын сәтсіз көріністері де аз емес.
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Сөз таңдаудағы уәжді ауытқулар

Ауытқу – нормаға сай келмейтін қолданыстар. Терминнің 
өзінде «сәйкессіздік» мағынасы («белгілі бір дұрыстықтан, 
заңдылықтан ауып кету» деген сияқты) болғанмен, ауытқу 
барлық сәтте жағымсыз акт болып шықпайды. Сырт қарағанда, 
нормадан тыс болып көрінгенмен, шындығында, сол норма-
дан әдейі ауытқу, яғни әр алуан себеппен болатын ауытқулар 
орын алады. Сондықтан барлық ауытқу, соның ішінде сөз 
қолданыстағылар уәжді (мотивті немесе жөнімен) және уәжсіз 
(мотивсіз немесе жөнсіз) ауытқулар деп қарастырылады. Бұл – 
тек көркем сөз стилінде ғана емес, барлық стильдерде болатын 
заңды құбылыс. Бірақ көркем әдебиет тілінде уәжді ауытқулар 
жиірек кездеседі және олардың өздері әрсипатты болып келеді.

Көркем әдебиет тіліндегі ауытқудың неден (қай нормадан) 
ауытқу екенін ажыратып қарастыру керек болады. Біздіңше, 
жалпы әдеби тіл нормасынан және көркем сөз нормасынан 
ауытқу деп бөліп талдау керек.

Сөз қолданыстағы жалпы әдеби тіл нормасынан ауыт- 
қу, біріншіден, әдеби тілден тыс тұрған элементтерді: диалек- 
тизмдерді, қарапайым жай немесе дөрекі сөздерді, жаргон-
дарды т.б. автор сөзінде пайдалануға қатысты қарастырылады 
(олардың кейіпкерлер тілінде жұмсалуы – көркем әдебиет 
стилінің өз нормасы, өз заңдылығы, сондықтан ауытқу пробле-
масы негізінен авторлық баяндау тексі бойынша қойылады), 
бұл – стильдік таңбасы бар сөз дегенді зерттеуге апарады.

Екіншіден, сөздің әдеби тілде қалыптасқан жалпы лек-
сикалық мағынасынан ауытқып қолдану. Бұл орайда жазушы- 
ның тілге ұқыптылығы және жауапкершілігі әңгіме болады, 
яғни әдейі жөнімен ауытқу сөз болады.

Үшіншіден, сөздің өзге сөздермен тіркесу нормасын бұзу. 
Бұл да екі түрлі ситуацияда көрінеді: бірі – білместіктен, 
жауапсыздықтан болатын құбылыс, келесісі – тіркестер конта-
минациясы дегенді әдейі пайдалану.

Сөз қолданыста көркем тіл нормасынан ауытқу, бірін- 
шіден, жалпы жазушы мәнері дегенге қатысты болса, екінші- 
ден, текст түзімі мүдделеріне байланысты құбылыс болып 
табылады (текст түзімі жөнінде 98-127-беттерде айтылған 
пікірлер мен талданған материалдарды қараңыз).
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Жазушы мәнері автор позициясы дегенмен ұштасады. Қазіргі 
(соңғы 20-30 жылдың ішінде) қазақ прозасында баяндаудағы 
автор позициясы деп аталатын құбылыс айқынырақ көріне 
бастады. Айталық, сыртқы дүниені суреттеудің автор тара-
пынан ұстанылатын эмоционалдық кілті біреу болады да он-
дай шығармада біртектес немесе тіпті бір эпитет қайталанып 
келеді. Мысалы, Оралхан Бөкеевтің «Қар қызы» повесінде 
ақ эпитеті және осы сөздің қосымшалы, тіркесті тұлғалары 
(ақша, аппақ, ақ сіреу, ақ түтек, ақ шаңқан, ақ шағи, ақ 
таңдақ) – осы шығарманың оқушы сезіміне әсер беретін, 
автор позициясының сыр сандығын ашатын негізгі кілті: 
мұнда ҒТР заманында іргедегі шөпті алып келуге жарамай 
қалған техникамыздың кесірінен үш қыршындай жасты үсітіп 
өлтіре жаздаған аппақ қар басқан мылқау иен тау іші, сеңдей 
сірескен ақ сіреу суық дүние суреттеледі. Жігіттерді қинаған 
түн де аппақ, олардың біреуі – Нұржанның арман-қиялындағы 
ақ қанат қар қызы, ол да – аппақ, бірақ осы ақ (аппақ) сөзі – 
мұнда адалдықтың, бақыттың, арманның символы болумен 
қатар, суықтықтың, қаталдықтың да символы. Шығарма кілті 
– осы екі символда. Сондықтан көркем сөз стилін жеке діттей 
қарастырғанда, бір шағын повесте бір эпитеттің өзгесі ауызға 
түспегендей қайталай беруі кемшілік сияқты болып көрінуі 
мүмкін. Ал тіл мәдениеті шарттарын көркем стилистика та-
лаптарымен ұштастыра қарастырғанда, бұл жердегі бір ғана 
эпитеттің жиі қайталануы, баса қолданылуы – уәжді, ол автор 
позициясын танытады.

Бұл күнде орыс тіл білімінде «характериологическое по-
вествование» (сипат бере баяндау) деп аталатын әдіс қазақ 
прозасында да бел алып келе жатқаны байқалады. Шығармаға 
тұтасынан белгілі бір сипат бере баяндауда әлеумет топта- 
рының сөйлеу үлгілері кеңінен пайдаланылады. Мысалы, 
Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» атты романы ау-
ылда өскен қазақ әйелінің атынан баяндалатындықтан және  
романның бүкіл оқиға желісі, кейіпкерлер бейнесі сол әйел- 
дің көзқарасымен ұсынылғандықтан, ол романдағы лекси- 
калық, фразеологиялық құрам да, синтаксистік құрылым 
да бір стильге бағындырылған. Сондықтан мұндағы баян-
дау тілінен де, кейіпкерлер тілінен де «жиырма бестен асқан 
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дырау жігіт», «қой, құрысын, ұят тағы», «Светасын тіпті 
сорақы қызғанады», «басқа ешкім жоқ, кілең қатындар емес 
пе?» деген сияқты қарапайым сөздер мен ауызекі сөйлеу тілі 
элементтерін жиірек кездестіреміз. Тіл мәдениеті өресінен кел-
генде, бұлар – әдеби нормадан тыс тұрған сөздер болғанмен, 
бұл шығармада олардың қолданылуы – өте орынды, яғни 
бұлар мотивті ауытқулар болып танылады. Бұларды, тегі, орыс 
тіл біліміндегідей, біздің де көркем шығармадағы баяндаудың 
«авторлық нормалары» деп атағанымыз дұрыс болар.

Белгілі бір сипат бере баяндау үлгісін Әбіш Кекілбаевтың 
«Тасбақаның шөбі» атты шығармасынан да көруге болады. 
Мұнда автор атынан берілген баяндаудың өзінде сипаттауыш 
сөйлемдердің дені ауызекі сөйлеу тіліне төн болып келеді: 
«борпы аяқ Сақып, зыр-зыбыл құла» (әңгіменің бас кейіпкері 
Қарабаланың мінген осы атының өзге анықтауыштары да 
осы іспеттес (шілтік құла, китің құла), «қақшаңдаған әкесі», 
«дарылдақ шайханашы», «әрпіл-тәрпіл өлең жолы», «қайырма 
жаға», «ақ көйлек киіп қатқан жігіт», «қитұрқы әңгіме» т.т. 
Диалогтердегі ғана емес, автор тіліндегі етістіктердің едәуірі 
– стильдік бояуы қалың сөздер, олар да көбінесе қарапайым 
сөздер немесе ауызекі сөйлеу тіліне тән элементтер болып 
келеді: «орысшаның да түбін түсіреді», «әйелдер жағы жырқ-
жырқ күледі», «қара өлеңді қайқайтады екен», «ақ школдың 
білімін бір-ақ қақшып... жетінші класты бітірді», «көкең көңілі 
түссе, сылқитып тұрып орысша бір боқтайды да...», «сыз-
диып отырған жас немелер... тызалақтап жүр» т.т. Мұндағы 
адамдардың аталуы да неме, көкіме, бозымбай, бегей, жұтыр, 
қара сирақ, можан-топай, қасқа сияқты болып келеді.

Автор осы әңгімені «оқуы» үш кластан аспаған, бірақ 
адал еңбек иесі – Қарабала мен оның «бағы жанбаған» тен-
тек құрдасы – Оңбайдың, тіпті әрісі осы екеуінің іс-әрекетіне, 
қимыл-қыбырына ортақ ауыл адамдарының позициясынан, 
солардың ойлауы, бағалауы, түюі тұрғысынан баяндайды. Де-
мек, бұл туындыдағы әдеби тілден тыс тұратын элементтер: 
қарапайым сөздер, мошқайды тәрізді бірен-саран диалектизм, 
ауызекі тілдік синонимдер, қысқасы, пәс (төмен) стильдік 
сөздер белгілі бір мақсатпен әдейі қолданылған. Автор сөзінде 
келгеніне қарамастан, бұлардың қолданылуы – уәжді. Бұл 



283

ауытқулар – бүкіл шығарма идеясына (мазмұнына) қарай, текст 
түзу мүддесінен туған қолданыстар.

Сипаттама қос сөздердің (сын есімдер мен үстеулердің) 
бірсыпырасы ауызекі сөйлеу тілінен алынады да кейде әдеби 
нормадан тыс тұлғалар болып көрінеді. Мысалы Қ.Жұмаділов 
шығармаларындағы ойпыл-тойпыл («Ойпыл-тойпылы жоқ, 
айғай-сүргіні аз, сенімді ортада әлі де жүре тұрғысы келіп, 
астанада қалып қойды». – «Атамекен»), әкей-үкей («Әсіресе 
Алтай екеуінің әңгімесі жарасып, өзара әкей-үкей болып, 
осында келгелі іргелері бөлінбей қойған». – сонда), бақарлы-
шақарлы («Баяғыда Аршалының қақ жартысын алып жататын 
бақарлы-шақарлы бір әулеттен қалған көз, ескінің жұрнағы». 
– сонда), С.Бердіқұловтағы «арби-сарби мұнаралар», Т.Әлім- 
құловтағы «әш-пүш әңгіме», «уқан-суқан қып жіберу», 
«олқылы-толқылы», О.Бөкеевтегі «ақарлы-шақарлы семья», 
«салба-салба самырсындар», «апалас-төпелес уақыт» сияқты 
тұлғалар – нормативтік сөздіктерде тіркелмеген, демек, әдеби 
нормадан тыс тұрған элементтер. Бірақ осыған қарамастан, 
біздіңше, бұлардың көпшілігін уәжді ауытқулардың қатарына 
жатқызуға болады, өйткені, біріншіден, дәл сол контек-
сте бұл қос сөздердің экспрессивтік бояуы қоюлау сезіледі, 
екіншіден, не сөз түбіріндегі семантикасына, не контекске 
карай мағыналары көбінесе түсінікті болып тұрады. Мыса-
лы, Мұнаралардың түндегі түрі арби-сарби деген сөйлемдегі 
соңғы қос сөздің мағынасын арбию етістігінен шығарып тануға 
болады, яғни арбиған-сарбиған мұнаралар деген ассоциация 
туады. Немесе уқан-суқан сөзінің әңкі-тәңкі сияқты жағымсыз 
мәнде жұмсалып тұрғанын контекске қарай айтуға болады: «... 
Председательмен карта ойнап, басын уқан-суқан қып жіберді». 
Әрине, мұндай сирек кездесетін тұлғаларды стильдік ассоциа-
циямен (экспрессия үшін) қолданғанда, ең алдымен, олардың 
түсінікті болуын көздеу керек, содан соң өзге варианттарынан 
дәл сол жерде ұтымдылығын салмақтау қажет. Ол екі шарт 
орындалмаған күнде бұлар тәрізді ауызекі тілдік немесе си-
рек ұшырасатын элементтерді кез келген жерде қолдана беру 
– нормадан уәжсіз ауытқу болып шығады.

Ал кейбір қос сөздердің тұлғалық (фонетика-графикалық) 
варианттарының көбінесе әдеби сыңарын қолданған жөн. 
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Мысалы, «оқсын-оқсын», «бірсін-бірсін», «керме-қар», «еме-
жемге келгенде», «бәкін-шүкін» сияқтылардың оқтын-оқтын, 
біртін-біртін, кереғар, жеме-жемге келгенде, кәкір-шүкір 
параллельдері әдеби норма ретінде біршама орныққан тәрізді, 
оның үстіне алдыңғы дублеттердің стильдік артықшылығы да 
шамалы болмақ.

Етістіктердің ішінде де әдеби жазба тілде бұрын көп кездесе 
бермейтін бірқатар сөздер бұл күнде қайсыбір жазушылардың 
тілінде еркін әрі жиірек қолданылатын болды. Мысалы, 
О.Бөкеевте: алқұлымдау (Орталарынан алқұлымдап дарын 
шыққандай болса, дандайсып кетпей... Тек алғұлымдап аман-
есен ортамызға қосылса дейміз ғой), қаңғылестеу («Адасқан 
қаздай қаңғылестеп жүргені»), адағайлау («Атып тұрып 
адағайлап әр тұсқа коз жүгіртіп еді»), қаптағайлау («Қар 
ұшқындап, қаулаған өрттей қаптағайлайды»), Ә.Кекілбаевта: 
аңылжу («Ата қоныстың аңылжып иесіз қалғанына...»), 
Т.Әлімқұловта: мәтібисіну, салқомсоқтану, тәмпіштену 
(«Мақы тұқымының мәтібисініп, салқомсоқтанып, балағы 
жырық шалбар киіп тәмпіштенгеніне жынымыз келуші еді»), 
алағаржақтану («Әлденеден өңілі алағаржақтанып...»), 
кәрімсіту («...Әдемі ақ сүр бетін кәрімсітіп көрсетті»), Д.Дос- 
жановта: алаағаттану («Құжыра сырт сылағы түсіп, ала- 
ғаттанып қалыпты. Жол ер қажаған ат арқасындай алағатта- 
нып көрінеді»), әңкүстену («Ендігі буын әңкүстенбей, әділ 
етсе»), М.Мағауинде: ошаң ету («Таяу төңіректе ошаң ет-
кен жан жоқ») сияқты қимыл атаулары кездеседі. Бұлардың 
бірқатары жергілікті сөз болуы мүмкін (аңылжу, алқұлымдау, 
әңкүстену, алағаттану, алағаржақтану), бірсыпырасын жа-
зушы өзі жасауы да мүмкін (кәрімсіту, мәтібисіну т.б.), енді 
біразы сөйлеу тілінде бар, бірақ сирек жұмсалып, мағынасы 
көмескі тартқан элементтер болуы мүмкін. Бұл сияқты бейта-
ныстау етістіктердің қолданысын әрдайым нормадан жөнсіз 
ауытқу деуге болмайды. Өйткені бұлар көп ретте стильдік 
жүгі бар қолданыс болып келеді. Мысалы, «біртегіс емес, ала-
құла болып көріну» мағынасында ала-құлалану деген бейта-
рап сөзден гөрі алағаттану сөзінің бояуы қоюырақ, бейтарап 
реңді әңгілену, әумесерлену дегендерге қарағанда, әңкүстену 
ұтымдырақ. Демек, бұдан нормадан мотивті ауытқулардың 
түрлері әр алуан болатындығы көрінеді.
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Көркем текстегі уәжсіз ауытқулар

Уәжсіз (жөнсіз) ауытқуларды да екі тұстан қарастыру керек: 
бірі – жалпы әдеби тіл нормасына қайшы келетін қолданыстар, 
екіншісі – көркем әдеби тіл нормасын бұзатын қолданыстар.

Лексикалық қолданыстарда жалпы әдеби тіл нормасына сай 
келмейтін ауытқулар, біздіңше, мынадай сәттерде байқалады:

1) сөзді өз орнында жұмсамау. Бұл көбінесе сөздің дербес 
лексикалық мағынасын дұрыс түсінбеушіліктен туады. Мы-
салы, жазушы Т.Шадықұловтан бірнеше факті келтіруге бо-
лады: ...Қазынаның елу мың ақшасын аман-сау қауыштырды 
(«Соңғы тілек», 1985) деген сөйлемде қауыштырды етістігінің 
мағынасын автор дұрыс білмеген. Қауышу іс-әрекеті адамдарға 
байланысты айтылады, сондықтан қазынаға түгел қайтып 
оралған ақша қазынамен қауышпайды, қайтарылады, толты-
рылады, орнына салынады. Сол сияқты: Ауылдағы екі көтерем 
шал әрі жұбатты, бері жұбатты (соңда) деген сөйлемде 
көтерем сөзі өз орнында емес: бұл сөз малға қатысты айтыла-
ды, адам көтерем болмайды, жүдеу, арық болады.

Бірқатар жазушылар кейбір көне сөздер мен сирек қол- 
данылатын сөздердің немесе этнографизмдердің мағынасын 
жете түсінбей, орынсыз жұмсайды. Мысалы, сұрқылтай – 
көне түркі-монғол тілдеріңде (мүмкін, тек монғол тілінде) 
«кеңесші» деген сияқты билеушінің (айталық, ханның) жа-
нында болатын сановниктің лауазымы. Сөздің бұл мағынасы 
қазақтың «әр ханның тұсында – бір сұрқылтай» деген мәтелінде 
сақталған. Бұл мәтелдің мәнісі – «әр ханның өз кеңесшісі, 
өз ақылшысы болады, соған орай әр ханның ұстайтын са-
ясаты, жүргізетін билігі әртүрлі болып келеді» дегенді 
білдіреді. Мағынасы көмескіленген бұл көне сөзді жақсы 
танымағаннан кейін, бірақ әйтеуір тілде бар сөз екенін сезіп 
қолданып жіберушілік кездеседі. Мысалы, жазушы Қ.Ысқақов 
мәтелді өзгертіп «әр заманға – бір сұрқылтай» деп қолданса, 
Д.Досжанов «осы бір сұрқылтай оқиға» деп, сөзді зат есімдік 
қасиетінен айырып, сын есім қызметінде жұмсайды. Контек-
ске қарағанда, жағымсыз мәндегі сын-сипатты білдіру үшін 
қолданған сияқты. Ал С.Жүнісов Көп сұрқылтайды көрген 
көзі жіті, тәжірибелі арлан аттардың түр-түсіне дейін... 



286

анық көрді («Ақан сері») және Шабдарым – есті ат қой, менің 
асыққанымды түсініп, желмаядай есті. Ғұмыры мұндай 
сұрқылтай ды көрмеп еді (сонда) деп қолданғанда, бұл автор 
да сұрқылтай сөзін жағымсыз жайтты білдіретін сөз деп тани-
тын тәрізді. Сірә, бұл – сұрқия (-лылық) деген сөзбен сырттай 
(дыбыстық) ұқсастығына қарай топшыланған семантика болар 
(өйткені мұндай топшылаудан тіпті «Фразеологиялық сөздік» 
авторы да құр емес: онда жоғарғы мәтелдің бір мағынасын 
«белгілі бір хандық заманда қалайда бүліншілік, сұрқия (?) 
болмай қоймайды» деген мәнде айтылады деп түсіндіреді 
– Фразеологиялық сөздік). Ал бұл мәтелдің дәл мағынасы – 
жоғарыда біз көрсеткен, яғни сұрқылтай сөзінің «советник, 
кеңесші» ұғымында келген түрі.

Сөз мағынасы түсініксізденіп, көпшілікке нақты белгісіз 
болғандықтан, әр жазушы өзінше топшылап, өз түсінігінше, 
біреуі – зат есім, екіншісі – сын есім т.т. ретінде құбылтып, 
әртүрлі мағынада жұмсауы, әрине, нормалылыққа кайшы 
келеді: біріншіден, текстің түсініктілігіне нұқсан келтіреді, 
екіншіден, сөздің, әсіресе көне, сирек сөздердің тұрақты 
мағынада қалуына кедергі келтіреді. Көне, сирек сөздер 
көбінесе образ жасауға жұмсалатындықтан, олардың белгілі 
бір мағынада орнығуы өте қажет, өйткені көркем әдебиетте 
ұлттық образдар әлемін бұзу – көркем сөз нормасын бұзу бо-
лып табылады.

Тек көне, сирек сөздер емес, кейбір дағдылы сөздердің 
де лексикалық мағынасын түсінбей қолдану – қазіргі қазақ 
прозасында едәуір етек алып бара жатқанын көрсетуге бо-
лады. Мысалы, жалғызілікті сөзі – «тұрмыста қолғабыс 
ететін, қарайласар ешкімі жоқ» адамға қарата айтылатын сөз, 
сондықтан жалғызілікті салт жолаушы деп жазу – нормадан 
жөнсіз ауытқу. Сол сияқты жазушы жалғыз баланы өсірген адам 
туралы: Бәрінен де шиеттей баланы далаға тастамай, өсіріп 
адам қылғанын айтсайшы (Қ.Жұмаділов) деп жазды. Мұнда 
автор шиеттей сөзінің мағынасын тап баспаған: ол көп бала 
жайында сөз болғанда айтылуы керек, жалғыз бала шиеттей 
бола алмайды, өйткені шиеттей сөзі «көп, толып жатқан» деген 
ұғымды береді. Тағы бір жазушы: Жігіт жігерлене жұтынды 
(Шадықұлов) деп жазады. Мұндағы жігерлене сөзі жұтынудың 
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амалын бере алмайды, адам жігерлене сөйлеуі, жігерлене іске 
кірісуі мүмкін, ал жұтыну үшін жігердің қажеті жоқ. Үлкен кісі 
қанат жая (?) жарқылдап қарсы алды (Шадықұлов). Қызметші 
екі-үш жігіт қайта жосқындай (?) кірді (Д.Досжанов) деген 
сөйлемдердегі сұрақ қойылған сөздердің де мағынасын жазу-
шы жақсы түсініп қолданған деу қиын. Келтірілген мысалдар 
көрсеткендей, қазіргі қазақ прозасында, әсіресе сипаттамалық 
қызметтегі сын есімдер мен үстеулердің мағынасын шатастыру 
жиірек кездесетіні байқалады.

Әдеби тіл нормасынан ауытқудың ерекше, яғни уәжді деп 
те, уәжсіз деп те тануға болатын және бір түрі бар. Жазушы 
әлдебір себеппен (мотивпен) тұрақты тіркестердің немесе 
мақал-мәтелдердің құрамындағы сөздерді өзгертіп пайдалануы 
мүмкін. Бұл амалға апаратын себептер әртүрлі. Бірі – дыбыстар 
үнділігін (әуезділігін) көздеу, яғни аллитерациялы, ассонансты 
құрылым түзу. Осы себептен болу керек, О.Бөкеев тасы тауға 
домалаған жігіттің Құдаймен жұмысы қанша? деген сөйлем 
ұсынады. Фразаның қалыпты түрі: тасы өрге домалаған бо-
луы керек. Мұнда жазушы т-т-д (тасы-тауға-домалаған) ды-
быстарынан басталатын аллитерациялық қатар түзу үшін өрге 
сөзін тауға деген мағынасы жуық сөзбен алмастырған.

Халық тілінде, оның әдеби түрінде қалыптасқан тіркестер 
сөздердің өзара іштей семантикалық жымдасуы арқылы неме-
се аллитерациялық-ассонанстық әуезділік жолымен я болма-
са ғасырлар бойы солайша қалыптасқан дағдысымен тұрақты 
болып келеді. Сондықтан олардың құрамын себепсіз өзгерту 
әрдайым орынды да, сәтті де бола бермейді. Мысалы, өтірікті 
судай сапырып деген тіркестегі соңғы екі сөз аллитерация 
үдесінен шығып тұр, оның үстіне судай сапыру деген образ 
өзінің берекесіз іс-әрекетті білдіретін мәнімен экспрессивтік 
өң алып түр: өзі өтірік болса, сол өтірікті оңды-солды ара-
ластырып, үстемелеп көпке жаяр болса және суды қаншама 
сапырғанмен, берекелі еш нәрсе шықпайтыны сияқты, өтірікті 
де қанша құбылтып, араластырып, үстемелегенмен, берекесіз 
әрекет болып шығатынын дәл әрі әсерлі етіп білдіру үшін тек 
осы өтірікті судай сапыру деген тұрақты тіркес қолайлы. Де-
мек, мұны өтірікті судай араластырып деп берген (өзгерткен) 
жазушы еш нәрсе ұтып тұрған жоқ. Осы қатарға түн кескінінде 
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(баласында деудің орнына), жаны ауырды (ашыды деудің ор-
нына), асықша ширатылды (үйірілді деудің орнына – мысалдар 
Ө.Ахметовтен), менің көңілім қайысты (қалды немесе қайтты 
деудің орнына), жүрегімді шымырқантты (тербеді деудің 
орнына – Т.Тілеуханов), етті-женді толық адам (дұрысы: 
ет-жеңді болуы керек), іші еріді (жылады деудің орнына), 
төсек жаңартты (жаңғыртты болса керек – М.Ысқақбаев) 
т.б. мысалдарды қосып көбейте беруге болар еді. Бұл жерде 
мақсатымыз – жеке бір жазушылардың қателіктерін көрсету 
емес, нормадан осындай сипатта ауытқушылықтардың бар 
екенін және едәуір етек алып отырғанын айту.

Екінші – кейбір мақал-мәтелдерде сақталған дөрекі естілетін 
қарапайым сөздерді «әдептілеу, әдемілеу» вариантымен алма-
стырып қолдану қазір жүйеге айналып барады. Мысалы «иттің 
боғы дәрі болса, дарияға тышады» деген мақалда екі дөрекі 
сөз бар, халық тілінде бұлар осы мақалда айтылмақ сентенци-
яны мейлінше өткір етіп жеткізу үшін келтірілген, ал осыны 
жазушы «иттің тезегі дәрі болса, дарияға көмеді» деп береді 
(Қ.Ысқақов, «Қара орман»). Сол сияқты «аузында тиек, артын-
да орнық болсашы» дегенде де артында сөзі өзге дөрекілеу 
сөзді ауыстырып тұр; «жылап ішіп, шыңғырып қыр астына 
жүгірген» дегенде соңғы сөздер ішіп-ке ұйқасатын дөрекі ты-
шып сөзінің «кезекшісі» болып тұр. Мұндай ауыстырулардың 
ішінде сәтсіз шығатындары да аз емес. Мысалы, бөрінің 
көмекейінше шулап деген қолданыс – сәтті емес, мұнда автор 
бөрінің көтінше дегенді сыпайыламақ болып «әдепсіз» сөзге 
дұрыс эквивалент таба алмаған. Сол сияқты «шілдің балапа-
нынша (?) тоз-тоз болып шашыраған бірдеңе» (Қ.Ысқақов) де-
ген сыпайылық та – сәтсіз: шілдің балапаны шашырамайды, 
боғы шашыраса – бір жөн.

Мұндай әр алуан мақсатпен сөз құрамы өзгертілген фразе-
ологизмдер мен мақал-мәтелдерді стильдік не өзге себептерсіз 
қолдану – жөнсіз (мотивсіз) ауытқу болмақ. Қазіргі қазақ про-
засында бұл да жоқ емес. Мысалы, жанын шытқа түйген 
(Т.Жұртбаев), дұрысы – жанын шүберекке түю, ол шүберек 
– шыт па, жібек пе, – әңгіме онда емес, әйтеуір түйіп алуда, 
яғни жанын шүберекке түю – образ. Сондай-ақ көлеңкесінен 
қалтыраған (қорыққан болса керек), қылтасы қалтырап 
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(тізесі қалтырап деудің орнына), жүрегіне мұзды су құйып 
жібергендей (жүрекке су құю деген образды қазақ айтпаса 
керек), біреу қыз алып қашса, біреу босқа (қызығына болу ке-
рек) қашады (Қ.Жұмаділов), мұрттарын балта кесер ме (бал-
та шабар ма деудің орнына), аузынан азу тісі аршылғанша 
(түскенше болса керек, егер аршылу етістігі қолданылса, аузы-
нан емес, аузы болуы керек, өйткені аршылатын азу тіс емес, 
ауыз ғой, демек, бұл қолданыста бір ауытқу, бір грамматикалық 
қате бар), елмен (көппен болуы керек) көрген ұлы той, абы-
ройын айрандай ақтарып алған (Қажыбаев) (төгіп болса 
керек: ақтару – саналы түрде істелетін нәтижелі іс, ал төгу 
– абайсызда болатын шығынды іс, демек, бұл етістік атаула-
ры бірін-бірі алмастыра алмайды), жібек шыттай үлбіреу 
(жібектей немесе жібек матадай болса керек, өйткені шыт 
– мақта матаның атауы, бір мата әрі жібек, әрі шыт деп атал-
майды ғой), менің көңілім қайысты (қабырға қайысады, ал 
көңіл қалады, жабырқайды) т.т. Осылардың барлығы тұрақты 
құрылымдарды уәжсіз құбылту болып шығады. Бұлар – норма-
дан жөнсіз ауытқулар.

Мақал-мәтелдердің құрамын себепсіз өзгерту тіпті жиірек 
кездеседі. Мысалы, жерден жеті теңге (халық қоян деп ай-
тады) тапқандай; қызғыштай қорғап (қорып болуы керек); 
жер шала (шола болуы керек), бұлт ала (Қ.Исабаев), қуырдақ 
(дұрысы: ет), тәттілігін қойса, мен ұрлығымды қояр ем; бір 
аяғын екі етікке тығып (С. Досанов); алақанындағы аялысы 
(аяулысы болар?) – Тілеуханов); хабарына кіріп шықпайды, 
Қ.Исабаев – қаперіне болар), Құлындағы даусы құраққа жетіп 
деген мәтелді құлындаған даусы Құдайға жетіп деп өзгерту 
(О.Бөкеев) әдейі жасалған мотивті сияқты болып көрінгенмен, 
қаншалықты ұтымды болып тұрғанын айту қиын, өйткені 
мұндайда оқырман ойында халықтық вариант тұрады да оның 
өзгерген түрі, тіпті орынды болса да, өз мәнінде қабылданбауы 
мүмкін. Жазушының (Т. Жұртбаев) «ерегіскен ел болмас» деп 
келтірген мәтелі – сірә, Махамбет ақынның атақты «егескен 
жау ел болмас» деген өлең жолының қайталанған варианты бо-
лар. Жазушы егер бұл әдемі сентенцияны орайы келіп тұрғанда 
қолданғысы келген болса, сөздерін бұзбай алуы қажет еді, 
өйткені егесу етістігінің де, ерегісу сөзіндегі сияқты «аразда-
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су», жанжалдасу, дауласу» семантикасы болғанмен, бұл сен-
тенция осы бір бейтаныстау, бірақ тілде бар тұлғаның (егесу 
сөзінің) қатысуымен әсерлі болып тұр.

Сөздерді өз орнында жұмсамау этнографиялық ұғымдарға 
байланысты қалыптасқан қолданыстарды (сөз тіркестерін, 
күрделі етістіктерді, мақал-мәтелдерді т.б.) бұзып, олардың 
құрамын өзгертіп, компоненттерін мағыналас синонимдер-
мен ауыстырып атауда көзге түседі. Мысалы, құйрық-бауыр 
жеу – этнографиялық рәсім атауы, ол – құда түскендерге 
келісім беру рәсімі, сондықтан бұл тіркес көбінесе құда бо-
лып, құйрық-бауыр жесті түрінде қолданылады. Осы күрделі 
этнографизмді құйрық-бауыр асасып тарасты деп өзгертіп 
қолданғанда (У.Қалижанов) оны рәсім атауы ретінде емес, жай 
ғана тағам жеу, қонақ болу мағынасында деп түсіну керек бо-
лады. Сол сияқты бел сөзі бел баласы, бел құда тіркестерінде 
келіп, біріншіде «әкенің өз баласы, туған баласы» ұғымын 
береді, ал бел құдалар деген этнографиялық атау – тумай жа-
тып ұл-қыздарын атастырған адамдардың атауы. Сондықтан 
нағашыммен бел құрдаспыз деген сөйлемде бел сөзі орынсыз 
жұмсалған.

Қазіргі қазақ прозасы тілінде сипаттама сын есімдердің 
ішінде де өте сирек қолданылатын не жергілікті, не көне, 
не жасанды тұлғалары жиірек қолданыла бастады. Мыса-
лы, Д.Досжановта: «жұлмыт жігіттер», «жұлмыт елші», 
«мұғдарлы күй», «мұғдарлы әсер», «марайма мінез»; 
О.Бөкеевте: «мантырақ ой», «тымсақ адам», «қойторы 
тірлік», «қоймырет адам», «жөш қуаныш»; Т.Әлімқұловта: 
«мондыбас біреу», «сарамжал қыз»; С.Бердіқұловта: 
«тотанақ мезгіл» т.б. сияқты анықтауыш сөздер кездеседі. 
Мұндай сөздердің бірқатарын бірнеше жазушы бірдей 
қолданып, тұрақтандыра бастағандары да байқалады. Мысалы, 
20-40-жылдардағы қазақ прозасы тілінде көп ұшыраспайтын 
«можан-топай» (қыздар), «ұлы жіңгір» (той), «мамырстан» 
(заман), «төрткүл» (дүние), «құйын-перен» (спортшы) сияқты 
сөздер О.Бөкеев, Ә.Кекілбаев, С.Жүнісов, С.Бердіқұлов т.б. 
жазушыларда жиі кездеседі. Бұл сөздердің әдеби тілде әлі 
берік орын теуіп лексикалық нормаға еніп болмағандығын 
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олардың әртүрлі жазылып, кейде тіпті әртүрлі мағынада 
қолданылып жүргендігін танытады. Мысалы: можан-топай ~ 
мөжен топай ~ мәж топай; ұлы жіңгір ~ ұлы жәңгір, құйын-
перен ~ құйын-перін деген орфографиялық дублеттер түрінде 
ұшырасады. Бұлардың мамырстан сияқты бірен-сараны бол-
маса, көпшілігі не жергілікті сөйлеу тілінде қолданылатын, 
не көнеріп, ұмыт болған ежелгі сөздер болып келеді. Қалам 
иелерінің бұл сияқты сипаттама сөздерді қолдануы, тіпті 
кейбіреулерін активтендіруі – принципінде құптарлық іс. 
Өйткені бұларды іздеттіріп, жұмсаттырып отырған себеп, уәж 
бар, ол – бір нәрсені сипаттаудың ең дәл әрі әсерлі атауын табу. 
Бірақ әңгіме осындай сөздердің түсініктілігін қамтамасыз ете 
білуде. Көркем әдебиет дүниесіне қойылатын шарттардың бірі 
– тілінің қалың оқырманға түсінікті болуы, автордың айтпақ 
ойының оқырманға қиындықсыз әрі әсерлі түрде жеткізілуі. 
Сондықтан мағынасы қалың көпшілікке бейтаныстау немесе 
мүлде түсініксіз тұлғаларды белгілі бір зәрулікпен қолданған 
күнде, олардың оқушыға жетуін ойластыру керек. Бұлардың 
семантикасын жалпы контекстен шығатын етіп бере ме, өзге 
синонимдерін қатар келтіріп ұсына ма, бет соңында сілтемеде 
түсіндіріп бере ме – қысқасы, әр алуан жолды пайдалану – 
жазушының өз шаруасы. Осы жағдайда ғана бейтаныс сипат-
тама сөздердің қолданысын уәжді деп тануға болады.

Нормадан жөнімен немесе жөнсіз ауытқу қарапайым 
сөздердің (орысша «просторечие» деген категорияның) 
қолданысында елеулі орын алады. Қарапайым сөздер – 
ауызекі тілдік категория, олар әдеби тілден тысқары тұратын 
дүниеліктер. Қарапайым сөздердің әдетте әдеби тілдік 
эквиваленті болады. Жазба стильдердің ішінде қарапайым 
сөздердің молынан пайдаланылатын орны – көркем әдебиет тілі. 
Оның ішінде, әсіресе драмалық шығармалар мен көркем про-
зада қарапайым элементтер кейіпкерлер тілінде де, автордың 
өз баяндауында да еркінірек жұмсалады. Кейіпкерлер тілінде 
келуі – сол кейіпкерлердің образын жасау үшін қажет болса, 
автор сөзінде келуі белгілі бір стильдік мақсатты өтеу үшін 
қажет.

Халықтың ауызекі сөйлеу тіліндегі қарапайым сөздердің 
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экспрессиясы күшті болып келеді. Сондықтан олар, ең ал-
дымен, өмірде қолданылатын сәттерінде кейіпкерлер тілінде 
бұлжытпай беріледі. Мысалы, С. Жүнісов кейіпкерін Әкесінің 
бар малым қуди-суди ғып... (шашып болды) деп сөйлеткенде, 
осындағы орыс тілінен алынған куди-суди (куда-сюда деген-
нен) тұлғасы ауызекі тілде «малды қалай болса солай бейбе-
рекет шашу» ұғымын беруде ең бір әсерлі сөз болып таны-
лады. Сол сияқты Ғ.Мүсірепов ерке жиен – Сейіттің аузына 
«Тырқиюына болайын!» деген сөздерді салғанда да ауызекі 
тілдің осы табиғатың сақтап, экспрессивтілігін көздеген.

Осы ретте бозымбай («Бұл неғып тап осынша бозымбай 
болды екен?» – Ә.Кекілбаев) келгінбай («Төтеден қосылған 
келгінбайлар» – С. Жүнісов), оттаубай («Оспанның шығарып 
жүрген оттаубайы» – О. Бөкеев) сияқты адамды мінездей атай-
тын дөрекілеу сөздер мен помыштау («Мұны да мұжықтармен 
бірігіп, помыштап көтердік, қазақта да ұдықтасу деген болушы 
еді ғой» – С. Жүнісов), тырапай асу («баяғыда тырапай асар 
еді»), сумақайлану («Бір көрген қызға қырындап, сумақайлана 
беру қадетіне жат»), қотиын («Біз оның қотиын қылығына 
өкпелеген жоқпыз»), аңқиттау («суырша аңқиттап...» – соңғы 
сөздердің бәрі де О.Бөкеев шығармаларында), құйтақандай 
(«Құйтақандай арманы болушы еді» – Д.Досжанов) сияқты 
қарапайым сөздердің кейіпкерлер тілінде де, авторлық баянда-
уларда да орынды, белгілі бір стильдік жүкпен қолданылғанын 
көрсетуге болады.

Ал аңқиттама, ботырама, аталақтама, оттама, не ман-
тырап отырсың? сияқты адамның мінез-қылығына қатысты 
халық тіліндегі «уытты» сөздер кейіпкерлер аузына орынды 
салынған.

Қазіргі көркем проза тілінде кейбір қарапайым сөздерді 
активтендіру нышаны байқалады. Мысалы, толайым сөзін 
лексикологтер әдетте қарапайым элемент қатарында санайды. 
Бұл тұлға М.Әуезов тілінде де бар, бірақ оны автор көбінесе 
кейіпкерлердің диалогтерінде келтіреді: Байсал:

«– Соқпа! Сырттың соқпасы ма? Ішті жеген жегінің соқпасы 
ма? Әйтеуір келді ғой толайым» («Абай жолы», I). Ал О.Бөкеев 
сияқты кейінгі жазушылар бұл сөзді, өз тілінде де, кейіпкерлер 
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диалогтерінде де жиірек жұмсайды: «Дүние толайымы аппақ 
нұрға бөленді» («Өз отыңды өшірме»); «Мамырлап басатын 
саржағал бәйбіше... толайым баланы...» («Мұзтау»). Бұл тұлға 
арагідік өзге авторларда да қолданыла бастады. Осы заман сау-
дасында орын алған «оптовая торговля» дегенді толайым сау-
да немесе толайым сату деп бере бастағанын да көреміз. 

Пошым сөзі де – түр, бейне сөздерінің қарапайым 
эквиваленті. Бұл сөзді де әдеби айналымға түсіру әрекеті жоқ 
емес. Мысалы, О.Бөкеевте: «Тек пошымы ғана сүлделенеді». 
«Алтайдың алып пошымы көріністене бастады...». «Үңілген 
пошымын танытады» т.б. Әдетте ауызекі сөйлеу дағдысына тән 
болып саналатын жыны келді, ит жыны келді, жынына тиді 
деген сөздерді де автор тілінде жиі келтіріп, әдеби нормаға 
айналдыру ниеті бұдан да күштірек сезіледі. Соңғы сөздер 
осы күнгі орта және жас буын прозаиктердің бірқатарында 
жиі кездеседі деуге болады және олар ешқандай стильдік жүк 
арқаламайды.

Тегінде, автор тілінде қарапайым элементтер экспрессия 
үдесінен шыққанда ғана жұмсалуға тиіс. Мысалы, Т.Ахтанов 
тырқылдақ катер деп анықтағыш сөздің қарапайым вари-
антын (тырқылдақ) алғанда, катердің «оңып тұрмағанын» 
мейлінше әсерлі етіп көрсететін тек қана осы сөз болғандығына 
қызыққан. Ал мұндай мақсат болмаса, қарапайым сөздерді ав-
тор баяндауында талғаусыз қолдану – әдеби нормадан жөнсіз 
ауытқу болады. Сондықтан қазіргі қазақ прозасы тілінде 
әйтеуір халық аузында барын желеу етіп, кейбір қарапайым 
сөздерді көркем дүние тіліне тықпалау, сол арқылы жарыспалы 
қатарлар тобын мұқтажсыз көбейту – құптарлық әрекет емес. 
Айталық, ақырамаш, мүттәйім, тәмпішке сөздерін олардың 
әдеби сыңарлары тұрғанда және оларға ешқандай стильдік жүк 
артылмай қолданылғанда, жазушы не ұтпақ?

Сөйтіп, қазіргі қазақ көркем прозасының тіліндегі сөзқол- 
даныс проблемасын жалпы әдеби тіл нормасынан да, көркем 
әдебиеттің ұлттық нормалары тұрғысынан да қарастырғанда, 
мәселе әдеби стандарт (қалып) және сол қалыптан жөнді-
жөнсіз ауытқушылық деп қойылады да сөз таңдау проблема-
сына барып тіреледі.
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Көркем шығармада сөз таңдауды туғызатын факторлардың 
бастысы – көркемдік-эстетикалық талапты өтеу. Ол үшін сөз- 
дің контекстік (ситуациялық) қызметін («қылығын») тану 
– негізгі міндет. Сөз тандау әрекеті текст түзу, яғни «коло-
рит түзуші лексика шоғырын» құрастыру дегенді алға қояды. 
Текст түзуде әр алуан стилизацияны, яғни тілдік элементтердің 
стильдік жүк арқалай әдейі қолданылуын зерттеу қажеттігі ту-
ады.

Сөз белгілі стильдік үн (бояу) алғанда, өзінің номинатив 
мағынасынан, қалыпты қызметінен ауытқып қолданылуы 
заңды. Сондықтан жалпы әдеби тілдің лексикалық, норма-
сына сәйкеспейтін қолданыстардың барлығы – бейнормалық 
құбылыс болып табылмайды. Стильдік мақсатпен келген 
ауытқулар көркем әдебиет тілінің нормасына сай келеді. Осы 
себептен көркем әдебиеттің лексикасын норма тұрғысынан 
зерттеуде ауытқудың жөнімен-жөнсіз (уәжді-уәжсіз) түрлерін 
айыра білу – басты шарт. Жөнсіз ауытқу жалпы әдеби тіл та-
лабы тұрғысынан да, көркем тіл заңдылықтары тұрғысынан 
да болуы мүмкін. Әсіресе, көркем тіл нормасына қайшы 
қолданыстың баршасы дерлік мотивсіз ауытқу болып шығады.

Жазушы жеке сөздің лексикалық (номинатив) мағынасын 
дұрыс түсінбей, орынсыз (өз орнын таппай) қолданса, тұрақты 
тіркестердің, мақал-мәтелдердің компоненттерін ешбір 
стильдік мақсат көздемей өзгертіп жіберсе, әдеби тілдің сыр-
тында тұратын диалектизм, жаргонизм, қарапайым сөз, жа-
санды сөз сияқтыларды ешбір зәруліксіз жұмсаса, бұлар 
жалпыұлттық әдеби тіл нормасынан жөнсіз ауытқу болмақ. 
Бұл құбылыс қазіргі қазақ прозасында едәуір байқалады, бұл 
көрініс көбінесе жазушының тілдік сауатының дәрежесін та-
нытады. Ал сөзге немесе фразеологизмге, сондай-ақ мақал-
мәтелдер құрамына белгілі бір стильдік мақсат көздемей, 
өзгеше бір мағына үстеп немесе құрамын өзгертіп қолданса, 
ол өзгерістер көркем тіл нормасын бұзу болмақ. Соңғы көрініс 
көбінесе жазушы шеберлігінің, талантының дәрежесін таны-
тады. Жоғарыда талданған фактілер осындай тұжырымдарға 
алып келеді.
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