УДК:809.1
Òùðã¸íáàåâà À.À.
К. Тыныстанов ат. ЫМУ
Б. САРНОГОЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ЭМОЦИОНАЛДЫК БАА БЕРҮҮ
МААНИЛЕРИНИН КОЛДОНУЛУШУ
«Чеберчилик деген кандайдыр бир чекитке чейин өсүп жетип, андан ары бир калыпта
жүрө бере турган көрүнүш эмес. Ал дайым өсүп, улам жаңы табылгалары менен адамды
суктантып туруучу картайбас көрүнүш» - дейт, адабиятчы К.Артыкбаев [1].
Б. Сарногоев изденип, түйшүктөнүп отуруп, ¸çүнүн үнүн, өзүнүн поэзиясын таап,
чеберчиликке жетүүдө чыгармачылык эчен толгонууларга учураган. Б.Сарногоевдин
көркөм поэтикалык башаттарына кайрылган изденүүчүлөр, баары анын акындык
чеберчилиги элдик поэзия менен органикалык биримдикте экенин белгилешкен.
«Б. Сарногоев – биринчи иретте профессионал акын, кыргыз профессионал
поэзиясынын эстетикалык тажрыйбасын өзүнө сиңирген дүйнөлүк адабияттын
салттарынан да таалим алган акын. Ал оозеки поэзияга да перзент. Ошол себептен нукура
элдик демдеги ырлар андан ый менен күлкү сыңары эркин чыгат» - деп
С. Жигитов
эң туура баа берген. Анын оюн андан ары улап, илимпоз А.Садыков:
«Б. Сарногоев
чыгармачылыгын төкмө ырчы катары баштаган. Ушул күнгө чейин ал акындык поэзия
менен кол үзүшө элек. Бул эч качан анын кемчилигине жатпайт, биз ага мүнөздүү болгон
өзгөчөлүктү айтып жатабыз… Таланттуу адамдардын баары өсүп чыккан кыртыш менен
тамырлар аркылуу байланышта жашайт» [8] - деген адилеттүү пикирин колдоого туура
келет.
Кылымдар бою көчмөн турмуштун шартында элибиздин кабылдоолорун,
түшүнүктөрүн, ой кыялдарын, психологиялык түйшөлүүлөрүн оозеки поэзияда эркин
көрсөтө алды. Бул касиеттер аркылуу Б. Сарногоев чыгармачылыгынын башатын түптөп
элдик менталитетти дал өзүндөй кылып, профессионалдык поэзиядай ийине жеткирип
бере алды.
Б. Сарногоевдин поэзиясынын көркөмдүүлүгү, андагы салттуулук, жаңычылдык
маселелери, адабиятта алган орду туурасында кеп кыла берсек сөзүбүз бүтпөс.
Макаладагы козгоочу биздин негизги максат – акындын чыгармачылыгын тилдик
деңгээлде анализге алуу. Тактап айтканда, акындын поэзиясындагы эмоционалдык баа
берүү маанилеринин колдонулуш өзгөчөлүктөрүн иликтөө.
Эмоционалдык баа берүү тилдин лексикология, анын ичинен турмуштук оозеки сүйлөшүү лексикасында каралуучу маселе экендиги баарыбызга белгилүү.
Жалпыга маалым, адам баласы турмуштагы кандайдыр бир нерсеге, окуяга же
адамдын кылык жоругуна, мүнөзүнө дайыма эле кайдыгер карап, бейтарап абалда боло
бербейт. Албетте, адамдын ички сезимин козгой албай, аны бейтарап абалда калтырган
нерсе, окуялар ж.б. көп экендигин да танууга болбойт. Бул бир гана субъективдүү
жагдайлар, тактап айтканда, адамдан ички сезимдин, эмоциянын болушу гана эмес,
объективдүү жагдайлар, б.а. ошол нерсе, окуянын, адамдын кылык жоругу менен
мүнөзүнүн, аткарган ишинин мамилесинин касиет – сапаты менен да шартталат. Мына
ушул жагдай шарттардан улам адамдардын ички сезими ойгонот, эмоциясы кыймылга
келип, ар бир нерсени баалоо жаралат [1].
Баалоо демекчи, ал адамдын ички сезими, эмоциясы («эмоция» француз тилиндеги
emition деген сөзүнөн алынган, кыргызча “толкундануу”, “ички сезим”, “ээликтирүү” деген
маанини туюндурат) менен тыгыз байланышта болот. Анткени, сүйлөөчүлөр сөздөрдүн
чындыктагы ар түрдүү нерселерди, кубулуштарды атап гана көрсөтпөстөн, аларга карата
өзүнүн белгилүү бир мамилесин да билдирип, ар түрдүүчө баалайт. Кыскасы эмоция
психикалык кубулуш болуп саналат да, аны туюндурган “сөздөр жаратылыштык
көрүнүштөрдү, нерселерге же сүйлөмдө айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн
байкоосун, баамын, сезүү кабыл алуу мүнөзүн, мамилесин билдирген сөздөр болуп, өздөрү
катышкан сүйлөмдүн мазмунуна ар кыл мүнөздөгү экспрессивдик, эмоционалдык маани
кошот,сүйлөмдүн субъективдик мазмунун түзөт [9].
Ошентип, эмоция бар жерде көбүнчө баалоо да болот. Баалоону биз эки чоң топко

бөлүп карайбыз:
1) оң эмоциялык баа берүү;
2) терс эмоциялык баа берүү.
Бирок, булар маанилик жактан өтө көп болгондугуна байланыштуу, бир нече
топторго бөлүштүрүп кароого туура келет. Биз бул маселени акын Б. Сарногоевдин
поэзиясынын мисалдарында далилдемекчибиз.
Туугандык мамиледеги эркелетүү сөздөрүнүн колдонулушу. Акындын
ырларынын көпчүлүгү турмуш, адамдардын бири-бирине кылган мамилеси, жагдай
шарттарына арналып, андан сырткары арноо ыры болгондуктан, туугандык мамиледеги
эркелетүү сөздөрү көп колдонулган. Маселен:
1) “Ошол тоолор ата бабам курган мүлк,
Ошол тоолор, чоң энекем жыйган жүк”
(Менин жерим);
2) “Өңүң турат атакемдей көрүнүп,
Өңүң турат апакемдей сезилип”
(Тоодогу коргон).
Ал эми төмөндөгү мисалдарда сөздөр эмоциялуу болуу менен бирге кайрылуу,
эркелөө, эркелетүү маанилерин туюнтуп турат.
1) “Эжеке чоң пайдаңыз ушул болду,
Жаңылбайм төрт амалдын санагынан”
(Сыймыктанам);
2) “Ай, иничек, алп мүчөң бир келишкен,
Айтчы бирок, атка бошсуң неликтен”
(Имере тарт);
3) “Жийденин гүлү эжекем,
Жигиттин гүлү жездекем”
(Үзүлбөгөн үмүттөр);
4) “Жаным эже...
Айым эже, эжеке!
Өнтөлөдүң жаш кезимден
Өзүң тууган немече”
(Үзүлбөгөн үмүттөр).
Кичинекей балдарга карата эркелетүү – кичирейтүү маанисиндеги сөздөрдүн
колдонулушу.
“Көкүрөк күчүгүм деп эркелетип,
Көтөрүп келе жатат жер – энекем”
(Уулумун).
Бул ырдагы “көкүрөк күчүгүм” деген сөз эркелетүү иретинде айтылып өзгөчө
эмоцияга ээ болду. Көкүрөк күчүк – деп эң кенже баланы айтабыз.Акын ырда өзүн жер
энеси кенже уулу- көкүрөк күчүгү катары эркелетип, көтөрүп келе жатканын сүрөттөп
берди.
Ал эми “Үзүлбөгөн үмүттөр” деген поэмасында акын:
“Сен кубандың,
Муңдурбайт деп, музоочук”- деп,
Жаныбарды (музоону) кичирейтүү маанисинде “музоочук” деп эркелетүү
максатында колдонсо, “Курсактагы балама” деген ырында:
“Экөө болду атаңдын койгон аты,
Эркексиңби, кызсыңбы садагасы?”- деп,
Төрөлө элек наристеге “садагасы” деген эркелетүү сөзү менен кайрылып
жаткандыгын сүрөттөгөн.
Жалынып жалбаруу иретинде айтылган сөздөр. Жалынып жалбаруу иретинде
айтылган сөздөргө айланайын, кагылайын, согулайын, берекем, тегеренейин, алдыңа
кетейин ж.б.у.с. сөздөр кирет. Бул сөздөр текстке өзгөчө бир боёктуулукту берип турат.
“Акбуура, айланайын, агымыңдан...
Күкүктөп күрпүлдөгөн дабышыңдан”

(Акбуура).
Ырда “айланайын” деген сөз аркылуу Акбуура суусуна жалынып жалбаруу
маанисин көрсөтүп турат.
1) “Акыл айтып энекем:
Айланайын, көлөкөм”;
(Токойдогу жолугушуу)
2) “Сары чач, көк көзүңдөн
Садагасы болоюн”;
(Токойдогу жолугушуу);
3) “Катаал жылдар “каралдым” деп,
Каралашкан сен элең”
(Үзүлбөгөн үмүттөр).
Жогорудагы ыр саптарында келтирилген “айланайын”, “садагасы”, “каралдым”
деген с¸çä¸ð ýðêåëåòùùíùí, ýðêåë¸¸íùí äàãû áèéèê äàðàæàñûí ê¸ðñ¸òùù ìåíåí
òåêñòêå ýìîöèîíàëäóóëóêòó áåðèï òóðàò.
Àøûêòûê, ìàõàáàò ÷¸éð¸ñùí¸ àðíàëãàí ýìîöèîíàëäóó – ýêñïðåññèâäùù
ñ¸çä¸ðäùí êîëäîíóëóøó. Àøûêòûê, ìàõàáàò ÷¸éð¸ñùí¸ àðíàëãàí ñ¸çä¸ð êûðãûç
òèëèíäå ¸ò¸ àðáûí æàíà àð òùðäùù. Àðäàãûì, àëòûíûì, æàíáèðãåì, æàëæàëûì,
áåðåêåì, ýðêåòàéûì, êûìáàòûì äåï æàëûíûï –æàëáàðóó èðåòèíäå êîëäîíóëñà,
áàøêà íåðñåëåðãå ñàëûøòûðóó ìåíåí àêêóóì, àéûì, êùíùì, áåðìåòèì, ìàðàëûì,
ãùëùì äåï äà êîëäîíóëàò. Ìèñàëû:
1) “Ñåí ìàãà áèð êàò æàç÷û,
Ùéë¸íã¸í ñîú æàçáàé êîéäóú æàëæàëûì”
(Ñåí ìàãà áèð êàò æàç÷û);
2) “Ìåíèí äàãû ìàãà ûëàéûê êåëèøêåí,
Ùéùìä¸ áàð óçóí ÷à÷òóó ïåðèøòåì”
(Áèëáåé æùð¸ì);
3) “Êàíäàéñûú êàéêûï ó÷êàí êàðëûãà÷ûì,
Êàò æèáåð, êàúûðûãûì òùò¸á¸ñùí”
(Àëûñòàí êàò);
4) “Êùíäùçù Êùíùì áîëñîú, òùíêùñùí Àé,
Ýê¸¸ òåú ¸çùú ãî äåï æùð¸ìùí ìåí”
(Îò êîéäóú ìàõàáàòòûí ìèëòåñèíå).
Á. Ñàðíîãîåâäèí ïîýçèÿñûíäàãû òåðñ ýìîöèîíàëäóó áàà áåðùù ìààíèëåðè.
Òåðñ ýìîöèîíàëäóó ñ¸çä¸ðã¸ àäàìäû íåðñåëåðäè, ê¸ðùíùøò¸ðäù æàêòûðáîî, æåê
ê¸ðùù, áàðê àëáîî, òîãîòïîî, æèéèðêåíùù, êåìñèíòùù, øûëäûú, êàêøûê, êàðãûø
ñûÿêòóó ñåçèìäåðäè òóþíòêàí ñ¸çä¸ð êèðåò.
Á. Ñàðíîãîåâäèí ïîýçèÿñûíäà òåðñ ýìîöèÿëûê áàà áåðùùíùí íåãèçãè ¸ç¸ãùí
àäàìäàðãà êàðàòà òåðñ áàà áåðùù òùç¸ò.
Àêûíäûí “Êåòêåí æåëäåò” äåãåí ûðûíäà
“Êàíêîð áîëáîñ æûðòêû÷ áîëáîñ ñåí ¸úäùù,
Êàéäà æùðñ¸ú êàí è÷ìåéèú ê¸á¸éäù” - äåï,
êàíêîð æûðòêû÷ äåãåí ñ¸çä¸ð ìåíåí àäàìäûí êåì÷èëèãèí à÷óó àðêûëóó ñùéë¸ì
áùòùíä¸é òåðñ ýìîöèÿëûê áààëîîíó ê¸ðñ¸òùï òóðàò.
“Êóó æûãà÷” äåï
Êóóãàíûúäû áèëåìèí”
(Ùçùëá¸ã¸í ùìùòò¸ð).
“Êóó æûãà÷” ¸òì¸ ìààíèäå êîëäîíóëäó, êàðãàí àáûøêàíû æàêòûðáîî
ìààíèñèíäå êóóðàï êàëãàí æûãà÷êà ñàëûøòûðûï àéòûëäû.
Àë ýìè “Òîêîéäîãó æîëóãóøóó ” ïîýìàñûíäàãû
“Ìàêîîëóãóú óøóë äà,
Ìàñ áîëäóúáó òóçóìà.

Áàøûú ñåíèí òåú êåëáåéò,
Áóêàìäûí áèð áóòóíà” – äåï,
àäàìäû êåìñèíòùù, áàðê àëáîî ìààíèñèí òóþíòóï òóðàò.
Êàêøûê ñ¸çä¸ð. Êàêøûê ñ¸çä¸ð – òåðñ ýìîöèîíàëäóóëóêòóí áèð òùðù.
Ìûíäàãû êåïòè èøêå àøûðóó÷ó ñóáъåêòèëåð àéòàéûí äåãåí îþí òèêå àéòïàñòàí
êûéûð òùðä¸ áèëäèðåò. Ìèñàëû,
“Ê¸÷¸ä¸ äàéûì áàñêàíäà,
Êîëóíàí òùøï¸éò áèð êèòåï”
(Àÿëäàð æ¸íùíä¸ òåðìå).
Æîãîðóäà àéòûëãàíäàðäûí íåãèçèíäå ò¸ì¸íêùä¸é òûÿíàê ÷ûãàðñàê áîëîò:
1. Àäàìäàð ñ¸çä¸ð àðêûëóó íåðñåëåðäè, ê¸ðùíùøòù àòàï ãàíà ê¸ðñ¸òï¸ñò¸í
àëàðãà áîëãîí è÷êè ñåçèìèí, áààñûí áèëäèðåò. Ìûíäàé ñ¸çä¸ð ýìîöèÿëûê áàà
áåðùù ìààíèëåðè äåï àòàëàò.
2. Ýìîöèÿ – ïñèõèêàëûê êóáóëóø, äåìåê, àíû áåëãèëåãåí ñ¸çä¸ð êàéðûëóó
ýðêåëåòùù, êóáàíóó, ñùéùíùù, æåê ê¸ðùù, êàêøûê æ.á. Ñåçèìäåðäè, êàñèåò –
ñàïàòòàðäû òóþíäóðàò.
3. Ýìîöèÿ áàð æåðäå, ê¸áùí÷¸ áààëîî äà áîëîò, îøîíäóêòàí ýìîöèÿëûê áàà
áåðùù äåãåí òåðìèí êîëäîíóëàò.
4. Ýìîöèÿëûê áàà áåðùù ìààíèëåðè, íåãèçèíåí, ýêè ÷îú òîïêî á¸ëùí¸ò.
à) îú ýìîöèÿëûê áàà áåðùù ìààíèëåðè,
á) òåðñ ýìîöèÿëûê áàà áåðùù ìààíèëåðè.
Áèðîê, áóëàð ìààíè æàãûíàí ¸ò¸ ê¸ï áîëãîíäóêòàí àð áèðèí ¸çùí÷¸ áèð
íå÷å òîïòîðãî á¸ëùï êàðîîãî òóóðà êåëåò.
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