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   ASPECTS OF THE STUDY OF KAZAKH MYTHOLOGY

The article deals with the origins of Kazakh mythology, including the stages of its scientific study. 
This article describes the similarities and differences between different approaches to the mythological 
material. Comparison of various aspects of theoretical mythology is traditionally considered one of the 
most effective methods of modern schools of mythology. Interest in myth at the present stage is already 
characterized by a broad interdisciplinary approach. Mythology has become the focus of important 
human problems, profound philosophical generalizations. Science threw a bridge between myth and 
modernity. Mythological subjects and forms play an important role in the texts of many contemporary 
works. Myths, legends and parables included in the work often fulfill a structuring role. Myth-making 
and mythopoetics have become a phenomenon that has accumulated a huge aesthetic and philosophical 
potential. The results of the conducted studies showed that the movement of mythopoetics is noticeable 
not only in the quantitative increase in the number of writers who paid tribute to the myth, but also in a 
qualitative change in the functionality of the myth in literary works. 

Key words: myth-making, mythopoetics, synthesis, theory of literature, paradigmatics, the history 
of Kazakh mythology.

Жақсылықов А.Ж.1, Баяуова А.Б.2,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  

1профессоры, ф. ғ. д., 22 курс магистранты,  
Алматы қ., Қазақстан, e-mail: ainur-baki @ mail.ru; aslanj54@mail.ru

Қазақ мифологиясын зерттеу аспектілері

Мақалада қазақ мифологиясының, соның ішінде ғылыми зерттеулерінің кезеңдері 
талқыланады. Бұл мақалада мифтік материалға қатысты түрлі көзқарастар мен ұқсастықтар 
сипатталған. Теориялық мифологияның әр түрлі аспектілерін салыстыру дәстүрлі түрде 
қазіргі заманғы мифология мектебінің ең тиімді әдістерінің бірі болып саналады. Қазіргі 
кезеңдегі аңызға деген қызығушылық қазірдің өзінде кең пәнаралық көзқараспен сипатталады. 
Мифология адамзаттың маңызды мәселелерінің басты бағыты, терең философиялық қорыту 
болды. Ғылым миф пен қазіргі заманның арасындағы көпірді тастады. Мифологиялық пәндер 
мен формалар көптеген қазіргі заманғы еңбектердің мәтіндерінде маңызды рөл атқарады. 
Жұмысқа кіретін аңыздар, аңыздар мен әңгімелер жиі құрылымдық рөлді атқарады. Аңыздар 
мен мифопоэтикалар үлкен эстетикалық және философиялық әлеуетті жинақтаған құбылыс 
болды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері мифопоэтика қозғалысы аңызға құрметпен жазған 
жазушылар санының сандық өсімінде ғана емес, сондай-ақ әдеби шығармалардағы аңызды 
функционалдылығының сапалы өзгеруінде де байқалады.    

Түйін сөздер: мифтер, мифопоэтика, синтез, әдебиет теориясы, парадигматика, қазақ 
мифологиясының тарихы.
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Аспекты изучения казаxской мифологии

В статье рассматриваются вопросы истоков казахской мифологии, в том числе и этапов 
ее научного изучения, описываются сходства и различия между разными подходами к 
мифологическимому материалу. Сравнение различных аспектов теоретической мифологии 
традиционно считается одним из наиболее эффективных методов современных школ мифологии. 
Интерес к мифу на современном этапе характеризуется уже широким междисциплинарным 
подходом. Мифоведение стало средоточием важных человеческих проблем, глубоких 
философских обобщений. Наука перебросила мост между мифом и современностью. 
Мифологические сюжеты и формы играют важную роль в текстах многих произведений 
современности. Мифы, легенды и притчи, включенные в произведение, зачастую выполняют 
структурообразующую роль. Мифотворчество и мифопоэтика стали явлением, которое накопило 
огромный эстетический и философский потенциал. Результаты проведенных исследований 
показали, что движение мифопоэтики заметно не только в количественном увеличении числа 
писателей, отдавших дань мифу, но и в качественном изменении в функциональности мифа в 
произведениях литературы.

Ключевые слова:  мифотворчество, мифопоэтика, синтез, теория литературы, парадигматика, 
история казаxской мифологии.

Introduction

Mythology and national folklore, as a rule, are 
one of the spiritual sources feeding the forms and 
genres of modern literature. Writers’ interest in 
myth, legends, and legends is due to the evolution 
of national self-consciousness, the complication and 
growth of historical thinking. The mythology of a 
lot of people keeps in itself an inexhaustible reserve 
of spiritual, moral, philosophical, humanistic values. 
The scientific study of myth acquires an intense 
character in recent centuries. The first attempts at 
the interpretation of myths originate even in Ancient 
Greece (hermeneutics, poeticization, symbolism), 
however, a systematic scientific-critical study began 
much later. The mythology of different people has 
gone through a complex path of development from 
relic subjects, explaining the features of totemic 
animals or narrating about the actions of the first 
cultural ancestors and zoomorphic heroes, such 
as in Australian and Native American myths, to 
structurally full pantheons (Ancient Greek, Indian, 
Sumerian, Akkadian, Persian) with a complex 
hierarchy of gods and the distribution of various 
functions among them. Such, for example, is the 
pantheon in Greek and German mythology. 

Results and discussion

It should be noted that in the world of literary 
criticism, the category of myth was commented on 
and formulated by many scientists. V. Rudnev in the 

encyclopedic dictionary of culture of the XX century 
states that: the concept of the myth has three layers of 
semantics in the lexical layers of the language: first, 
the ancient legend, the story; secondly, myth-making, 
mythological cosmogenesis; thirdly, a special 
state of consciousness, historically and culturally 
conditioned [1]. Also, the author of the dictionary 
summarizes that it is thanks to the third aspect, that 
is – the myth as a special state of consciousness, 
that this phenomenon becomes so capacious in 
its meaning. A.M. Fasmer in the etymological 
dictionary of the Russian language briefly defines the 
myth with such a formulation, «myth, mythology» – 
book borrowings from the Greek language, adapted 
to Byzantine pronunciation [2]. D.N. Ushakov and 
S.I. Ozhegov in his studies summarizes that myth 
as a category has two meanings: «Myth, myths 
from the Greek. mythos», 1) an ancient folk legend 
about gods or heroes. Myths of classical antiquity. 
Myth of Antea. The myth of Prometheus. Legend, 
a legend, as an integral part of religious confession. 
Christian myth. The myth of the embodiment of 
the deity. 2) trans. Something legendary, fantastic, 
fabulous, fiction. His information turned out to be 
a myth. This is the purest myth «[3]. Similarly, 
and with an emphasis on the fictitiousness of the 
narrative, the notion of a myth is formulated in 
«The Explanatory Dictionary of the Living Great 
Russian Language» by V.I. Dalia: «This is an area 
of   fabulous, unprecedented, fabulous; mythology 
is defined as foolishness «[4]. In theoretical 
positions, V.E. Khalizeva (in the book The Theory 
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of Literature) presents the third meaning of the 
concept «myth». According to his ideas, mythology 
is conceived as a superexual, transhistoric, existing 
in the life of people throughout their history, a 
form of social consciousness that is associated with 
a special type of thinking [5]. Mythology in this 
interpretation is one of the constants of the spiritual 
life of mankind, a phenomenon that is present in the 
being of consciousness all the time. Starting from the 
similar meaning of the term «myth», scientists have 
every reason to talk about a universal, mythological 
process in the ontogeny of mankind. In addition, 
V.E. Khalizev singled out important properties 
of mythology as a form of social consciousness. 
First, the object of myth has universal validity, it is 
connected with the fundamental principles of being: 
with nature as a whole, the life of tribes, people, 
humanity, the universe. In myths an important role 
is played by the semantic opposition «chaos – order 
(space)» [5]. Mythology as a system of the worldview 
(before Nietzsche’s revision of the principles of 
evaluation) preserved the classical picture of the 
world, affirming all that serves the ordering of being, 
opposing the order of chaos. Secondly, the essence 
of the myth (the idea broadcasted by it) is perceived 
by those for whom it is intended, as something 
indisputably authoritative, not subject to criticism 
and rethinking. Mythological reflexions, Schelling 
wrote, are perceived «as truth, and moreover as 
all, as complete truth»; they «do not allow doubts 
about their truth» [5]. Mythology is an extra-rational 
system: myths do not tolerate distrust and doubt. 
According to his assumption, the world of myth is a 
spiritual «absolute reality», and from the analysis it 
comes out already cardinally demythologized. Myth 
as such requires insecure self-confidence, otherwise 
it ceases to be itself and turns into a free fiction. 
Thus, myth as a gnostic construction is a paradox: 
it is manifested as a myth only in the presence 
of immanent trust and the consciousness of the 
traditional carrier. For those who accept the myth, it 
exists as a complete and unquestionable truth, but not 
as an abstract myth. Thirdly, the verbal or symbolic 
form of the myth (unlike the forms and genres of 
individual art) is flexible, compliant, free and varied 
(bearing in itself an unchanging meaning). The same 
myths are often realized both in verbal and in plastic 
form. At the same time, they can (in interpretations) 
break away from any canonical imagery, pretending 
to be abstract concepts and logical constructions, 
in the form of pseudo-philosophical and pseudo-
scientific teachings, even as antimyth. 

National literature of Eurasia in the 60-80s 
of the 20th century. experienced a new round of 

increased interest in the potential of myth. This 
stage was characterized by a completely different 
approach to myth. Now it has become the focus 
of important soterological problems of survival in 
a critically complicated world, deep philosophical 
generalizations about the meaning of being. Between 
the myth and modernity an ontological bridge is 
thrown. Myths, legends and parables contributed 
to the work often play a paradigmatic structural 
role. Myth-making became a phenomenon that is 
successfully developing and gaining strength. His 
growth can be seen not only in the increase in the 
number of writers who paid tribute to the myth, but 
also in the qualitative renewal of the use of myth in 
works of literature. Among the writers of the «new 
wave» in Kazakhstan who turned to the myth in the 
seventies, A. Kekilbaev was the first to perform with 
the works «Contest» [6], «End of the Legend» [7], 
«Hatyngol Ballad» [8]. Following A.  Kekilbaev, 
A. Alimzhanov – «Karasunkar Bridge» [9], 
S.  Sanbayev – «White Aruana» [10], «When they 
crave the myth» [10], «The eternal battle» [10], B 
Jandarbekov – «Tomiris» [11], O. Bokeev – «The 
Legend of the Mother of Aipar», the story «Snow 
Girl» [12], I. Esenberlin – trilogy «Nomads» [13], 
O. Suleimenov – modernist poem «Clay book», 
[14]. In the nineties of the twentieth century, the 
myth will become a constant factor in the work of 
Bakhytzhan Momyshuly – «Sons of the great wolf», 
«The phenomenon of blue tauteke.» Kazakh literary 
critics refer to the myth as a parable, a legend, and 
other folklore subjects with a mythological semantic 
core. The main part of these works are texts that 
are integrally based on a mythological plot, they 
duplicate or transform the core of the story in 
otherness of the society. Mythology is the core of 
such texts, the air breathed by the world depicted by 
the author, most often they are the elaborations of 
famous legends and historical legends.

D.A. Baymuhamedova considers «the history of 
studying Kazakh mythology in three conditional pe-
riods – pre-revolutionary, Soviet and modern» [15]. 
In the pre-revolutionary period, the study of the my-
thology of the Kazakhs was carried out within the 
framework of the emerging ethnographic science 
and local history. The pre-revolutionary period was 
determined by the works of Russian Orientalists and 
ethnographic scientists who collected and system-
atized information about the everyday and ritual 
culture of the Kazakh people. Although the study of 
Kazakh mythology was not the main goal, among 
the records of folklore materials there are legends, 
tales, beliefs and signs that are valuable structural 
and factual material for anthropologist research, in-
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cluding iconic mythological subjects and archetypes. 
In this series you can include the names of V.V. Ra-
dlov, G.N. Potanin, A.A. Divaeva, I.N.  Berezina, 
A.E.  Aletorova, T. Belyaeva, I. Castañier, N.F. Ka-
tanova, I. Bezverkhova, N.N. Pantusova, A.  Vasi-
lyeva, I.N. Ilminsky, I. Melioransky, V.A.  Kuftina, 
E.  Baranova and others. Attempt of the first scien-
tific understanding of the systemic aspects of the 
traditional outlook of the pre-revolutionary Kazakh 
society, and the reflection of ancient mythological 
views in it belongs to G.N. Potanin and Ch.Ch. Va-
likhanov. Their works laid the foundation of Kazakh 
folklore studies of the twentieth century and oriental 
studies in republican literary criticism.

In the Soviet period, the Kazakh mythology was 
included in the subject field of research of folklor-
ists who studied it from the point of view of genre 
identity. A large-scale and systematic study of the 
problems of nature, theory and philosophy of Ka-
zakh mythology was made by the Kazakh scientist, 
folklorist and literary critic S.A. Kaskabasov. The 
problems of the continuous succession of the Ka-
zakh folk art with the ancient mythological tradition 
became the subject of research by E.D. Tursunov. 
In his writings, he also introduced types of bear-
ers of traditional, mythological consciousness, sal, 
sulfur, bucks (tellers and shamans). He first used 
the methodology of genetic study of fairy tales 
on Kazakh folklore material. In the 80-90s of the 
XX century, there was an upsurge in the develop-
ment of Kazakhstan’s cultural anthropology. In the 
field of view of researchers there were problems of 
studying nomadic traditional culture, world view of 
nomads, relics of pre-Islamic religious beliefs and 
superstitions. Among the first anthropologists, B. 
Ibraev used the semiotic method in interpreting the 
phenomena of Kazakh culture, which allowed the 
scientist to open the symbolism and sign of the no-
madic world of the nomads, the genesis of which 
is connected with the mythological Turkic tradition. 
Scientific works of supporters of the system ap-
proach Toleubaeva, Zh.K. Karakuzova and M.Sh. 
Khasanova, N. Shakhanova, B. Jetpisbaeva, who 
applied a semantic approach to the study of signs 
and symbols of ethnographic texts, made it possible 
to identify the characteristic features of ritual and 
cultic differences, the origins of which were rooted 
in the mythological worldview. 

A valuable contribution to the Kazakh mythol-
ogy should be considered the capital works of S. 
Kondybai, who classified and summarized the huge 
mythological material of the people of Eurasia, who 
carried out his comparative analysis with the identi-
fication of archaic codes and archetypal layers [16].

In the early stages of history, empirical knowl-
edge of the surrounding world, which grew out of 
social practice, served as a reference point in ev-
eryday and labor life and a factor in the emergence 
of a worldview. Archaic empirical knowledge was 
closely intertwined with mythological and religious 
views. These views were a fictitious model of reali-
ty, a kind of figure of a person’s weakness before the 
mighty forces of nature and psychological overcom-
ing of his infirmity. The world view is always the 
cumulative result of the whole multifaceted spiritual 
and mental development of the society of its epoch. 
Mythology is a typological and universal form of 
manifestation of the world outlook of ancient so-
ciety in an era when the individual consciousness 
has not yet separated from the collective conscious-
ness. In the mythology of ancient ethnoses, reli-
gious, ethical views of prehistoric society and the 
first aesthetic principles of man were also imprinted. 
In the archaic society the myth, though carrying the 
unchanging etiological function of explaining ev-
erything nevertheless «the myth is not the original 
form of knowledge, but a special kind of spiritual 
and practical mastering of the world, a specific fig-
urative-semantic, syncretic idea of   the phenomena 
of nature and the collective life «[17]. In the myth, 
symbolic reconstruction and interpretation is always 
transformed into a kind of leadership of actions. The 
English ethnographer B. Malinowski emphasized 
that the myth, in the form in which it existed in the 
primitive community, is «not a story about which 
one is told, but a reality that lives» [18]. The main 
practical aspect of myths was that tales established a 
balance between the world and man, nature and so-
ciety, that is, conditioned the «internal agreement» 
of human existence [19]. The relevance of mythol-
ogy at the turn of the XX-XXI centuries lies in the 
fact that myths from of witnesses of ancient epochs 
turn into active participants in the events that are 
taking place and become the object of the most seri-
ous scientific study in the context of the comparison 
of the ideal and the real. The first attempts to philo-
sophical generalization of the mythological panthe-
on were made in the ancient era of both East and 
West, nevertheless, the theoretical idea of   myth did 
not take shape in a harmonious typological system. 
Individual scientists have achieved serious results in 
the study of the myth (E. Tseren, E. Tylor, J. Frazer, 
M. Eliade, K. Levi-Strauss, etc.). Were developed 
fruitful views on the genesis and function of myth.

It can be stated that some of the works were 
ahead of their time, for example, deserve serious at-
tention to the construction of J. Vico, who believed 
that the myth in the archaic era contained all the 
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components of ethno-culture, that is, it was semanti-
cally sufficiently holistic. Nevertheless, the sources 
of scientific analysis of myths should be attributed 
to the middle of the XIX century. Then in anthropol-
ogy and folklore, two authoritative scientific schools 
were distinguished: the solar meteorological where 
the gods were considered as images of solar-lunar 
objects or meteorological phenomena, and the con-
trasting cultural-anthropological school that studied 
the cults of archaic tribes of South America, Equa-
torial Africa and Oceania in the framework of the 
structural methods.

In the XX century, researchers focused on the 
archetypal and psychological aspects of myth. As a 
result, such serious constructs as the theory of the 
primitive «pre-logical» thinking of L. Levy-Bruhl, 
the concept of myth creation in order to seek salva-
tion from the fear of the social history of M. Eli-
ade, the structuralist theory of the myth of K. Levi-
Strauss, and others were created. In modern literary 
criticism, the problem of the aesthetic correlation of 
mythology and archaic culture (ritual-ritual sphere) 
has developed. In the Altai studies, Turkology, folk-
lore studies, the works of the «ritualists» DD have 
retained their scientific value. Frazer, E.B.  Tylor, 
V.  Turner. Also, judging by everything, the devel-
opments of the theoreticians of structural poetics 
K. Levi-Strauss, M.Yu. Lotman, V.N. Toporova, 
V.Ya. Propp, V.I. Ivanova et al. [20] At the same 
time, in the works of the Altaiists, Turkologists 
and folklorists of recent decades, the principles 
of the historical-genetic, comparative-typological 
schools associated with the works of V. Zhirmun-
sky, E.M.  Meletinsky. Kazakh folklore studies have 
been developing for a number of years on the basis 
of system-typological studies, and on the basis of 
accumulated materials it is attempting to reach the 
level of the basic structural and semantic generaliza-
tions. The period of classification-analytical (collec-
tive) work, associated with the names of research-
ers of the XIX century (Ch. Valikhanov, V. Radlov, 
A.  Divaev, A. Levshin, G. Potanin), folklorists of 
the Soviet era (MO Auezov, A. Margulan , S. Sei-
fullin, S. Mukanov, M. Gabdulina, E. Ismailova, 
etc.) has long been passed. Researchers of our days 
set goals and tasks more complex than empirical, 
system-morphological analysis of collected folklore 

subjects, samples of various genres of oral art of the 
word of Kazakhs.

The scientific level of modern research in 
the field of national folklore is influenced by the 
works of such famous Altaiists as A.M. Sagalaev, 
I.V.  Oktyabrskaya, S.A. Tokarev, L.P. Potapov. 
[21] Undoubtedly, the important works of Mircea 
Eliade were of great importance. [22] In the studies 
of Kazakh folklorists, S. Kaskabasov, E. Tursunov, 
B. Abylkasymov [23], etc., interest in shamanism as 
a matrix archaic culture that had a profound struc-
tural and semantic influence on national folklore is 
clearly manifested. A notable phenomenon was the 
publication of a collection of field studies of various 
years in the field of shamanism and ritual shamanic 
texts, carried out by E. Tursunov, J. Daurenbekov 
(Kazak basy-balgerleri.-Almaty: Ana tili, 1993). 
The efforts of these scientists interpreted folklore 
(shamanic) texts, subjects from the point of view 
of a semantic connection with such relict principles 
and phenomena as animism, totemism, magic, fe-
tishism, majorat, minorat, endogamy, ehzogamy. At 
the same time, it is quite obvious that the research-
ers have not sufficiently studied the issues of the in-
fluence of shamanic cosmogony, mythology, sacral 
representations, spatial-temporal orientation, dual-
istic principles, symbols, speech regulations on the 
meaningful, structural and semantic plans of folk-
lore works. Considering the centuries-old history of 
shamanism, its determining role in the formation of 
national folklore must be recognized that the exist-
ing developments in the field of interrelations be-
tween shamanism and oral art are not enough. All 
these questions require further study.

The conclusion

Thus, the numerous ethnographic materials col-
lected at the turn of the 19th and 20th centuries, as 
well as the recordings of the heroic epic, fairy tales, 
legends, kyue-legends made by Kazakh folklorists 
and musicologists during the Soviet era, the works 
of representatives of the mythological school formed 
in the 20th century in Kazakhstan, contributed to the 
study of Kazakh mythology, the accumulation of its 
texts, the systematization and classification of all 
folklore material.
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ARTISTIC DISCOURSE IN THE WORKS  
OF BILINGUAL WRITERS

This article clarifies the basic concepts of discourse and literary discourse. Discourse, in our opinion, 
can be defined as the ideological formalized speech activity of a language personality, which forms the 
verbal space of a particular science or art in interaction with other participants in this activity (active or 
passive), and also as a result of this activity – text or a collection of texts taking into account their com-
municative and extralinguistic characteristics. From this it follows that every text, taking into account 
its communicative and extralinguistic characteristics, is a discourse, i.e. a product of discourse, or, in 
another way, a discourse in the narrow sense of the word. For this reason, the ancient texts, which do 
not directly enter into communication, but need decoding, can not be regarded as discourse. Literary 
discourse in the narrow sense of this term can be defined as a fictional one, in which the depicted world 
corresponds to reality indirectly, refracting through its individual-author’s perception, being transformed 
in accordance with the author’s intention, i.e. conceptualized.

Key words: discourse, literary discourse, text, communication, phraseological unit.
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Билингв жазушылар шығармаларындағы  
көркем дискурс

Мақалада негізгі дискурс, көркем дискурс ұғымдары қарастырылады. Біздің пікірімізше, 
дискурсты белгілі бір ғылым немесе өнер кеңістігінде сол саладағы басқа қатысушылармен 
(белсенді немесе белсенді емес) вербалды әрекет жасайтын тілдік тұлғаның идеологиялық 
тұрғыдан қалыптасқан сөйлеу әрекеті, сонымен қатар коммуникативті және экстралингвистикалық 
сипаттамасын ескере отырып осы әрекеттің нәтижесі болып табылатын мәтін немесе 
оның жиынтығы ретінде анықтауға болады. Бұдан келіп шығатыны, коммуникативті және 
экстралингвистикалық сипаттамаларын ескере отырып қарастырылатын кез келген мәтін дискурс, 
яғни дискурс өнімі болып табылады деуге болады немесе сөздің тар мағынасында дискурс 
ретінде қарастырылады. Осы себептен тікелей қарым-қатынасқа түспейтін, бірақ мағынасын 
ашуды талап ететін ежелгі мәтіндер дискурсты болып табылмайды. Көркем әдебиет дискурсты 
осы терминнің тар мағынасында жеке автордың қабылдауы арқылы автордың интенциясына 
сәйкес өзгеретін, яғни концептуалданатын, шынайы өмірмен жанама түрде бейнеленетін өмірде 
болатын жасанды деп анықтауға болады. 

Түйін сөздер: дискурс, көркем дискурс, мәтін, қарым-қатынас, фразеологизм.
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Художественный дискурс  
в произведениях писателей-билингвов

В данной статье уточняются основные понятия дискурса и художественного дискурса. 
Дискурс, по нашему мнению, можно определить как идеологический оформленную речевую 
деятельность языковой личности, которая формирует вербальное пространство той или иной 
науки или искусства во взаимодействии с другими участниками этой деятельности (активными 
или пассивными), а также как результат этой деятельности – текст или совокупность текстов 
с учетом их коммуникативных и экстралингвистических характеристик. Из этого следует, что 
всякий текст с учетом его коммуникативных и экстралингвистических характеристик является 
дискурсом, т.е. продуктом дискурса, или, по-другому, дискурсом в узком смысле слова. По 
этой причине древние тексты, которые не вступают напрямую в коммуникацию, а нуждаются 
в расшифровке, не могут рассматриваться как дискурс. Художественный дискурс в узком 
понимании этого термина можно определить как вымышленный, в котором изображаемый мир 
соотносится с действительностью опосредованно, преломляясь через индивидуально-авторское 
его восприятие, преобразуясь в соответствии с интенцией автора, т.е. концептуализируясь.

Ключевые слова: дискурс, художественный дискурс, текст, коммуникация, фразеологизм.

Introduction

The term «discourse» is one of the central 
concepts of modern linguistics. Discourse (from the 
French «discourse» – speech) is a coherent text in 
conjunction with the extralinguistic, sociocultural, 
pragmatic, psychological and other factors [1, 6]. 
The study of discourse and discourse analysis are 
relatively young disciplines, especially in linguistics, 
but they cause great scientific interest and draw 
the attention of researchers to various aspects of 
discourse. In the last decade, many scientific works 
have been devoted in particular to the political 
discourse and the peculiarities of its translation. 
Also the great attention of philologists-scientists is 
traditionally paid to legal and advertising discourse, 
since they are relevant from the point of view of 
market economy subjects.

It is widely known that text is a process and 
the result of human speech activity. It became an 
object of scientific study only in the second half 
of the twentieth century. The linguists highlight 
a wide and narrow approach to the study of text. 
Narrow interpretation involves the identification of 
text units, the types of interphase communication, 
the study of composition, text structure. In a broad 
sense, text is understood as a whole symbolic form 
of broadcasting organization.

The researchers point out that, text is discourse 
with consideration of certain conditions. Linguistic 
study of text, the task of which is to identify not 
only the language inventory, but also the ratio of the 

linguistic and extralinguistic factors in the creation 
of one or other speech product, is diverse. One of 
the directions of such an analysis is the theory of 
discourse.

One of the first people, who used the term 
«discourse» was S. Harris, when in 1952 he 
published an article «Analysis of discourse». At the 
same time, the notion of discourse was formulated by 
Yu. Habermas. Under the discourse, the researcher 
understood a specific dialogue based on an objective 
analysis of reality.

In the 1970s. the terms «discourse» and «text» 
were identified. Under the influence of the concepts 
of E. Benevista and T. van Dejk (late 1970s – early 
1980s), there are tendencies to differentiate these 
concepts. Thus, E. Benevist understood the meaning 
of «discourse» as speeches, inseparable from the 
speaker. T. van Dejk claimed that text is an abstract 
construction, and discourse is different kinds of 
its actualization, which are considered taking into 
account the extralinguistic factors.

The definition of the concept «discourse» was 
offered by foreign researchers (V. Koch, E. Benevist, 
A. Greimas, P. Serio, J. Courte, C. Fillmore, T. van 
Dyck, etc.).

Traditionally, the term «discourse» is understood 
as a text that is the result of a purposeful social 
action and a text as a collection of linguistic, speech, 
sociocultural, pragmatic, cognitive and psychic 
factors [1, 137].

A. Morokhovsky at one time expressed the 
opinion that discourse was «the sequence of 
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interrelated statements» [2, 5]. V. Zvegintsev under 
discourse understands «two or more sentences that 
are in each other in a meaningful connection» [3, 
170]. V. Grigorieva identifies three main classes of 
use of the term «Discourse»:

1) peculairly linguistic, where discourse is seen 
as speech, inscribed in a communicative situation, 
as a kind of speech communication, as a unit of 
communication;

2) the notion of discourse, is used in journalism 
and reaches the works of French structuralists 
(M.  Foucault);

3) discourse, is used in formal linguistics, that 
attempts to introduce elements of discourse concepts 
into the arsenal of generative grammar (T. Reinhart, 
H. Kapm) [4, 10].

In linguistics in unity with the concept of 
«discourse» the concept of «text» is defined. V. 
Bogdanov emphasizes that two unequal sides 
of discourse are speech and text. «Discourse is 
understood as everything that is said and written by a 
person, and, therefore, the terms» speech «and» text 
«are specific to the generic concept of «discourse « 
[5, 5].

V. Borotko understands the discourse as a text, 
but consists of communicative units of language – 
sentences and their associations into larger units that 
are in a continuous content connection, and allows 
us to perceive it as an integral entity [6, 8].

Experiment

The following definition was suggested by I. 
Susov: «The connected sequences of speech acts 
are called style. The statement (or sequence of 
statements) that is transmitted from the speaker to 
the listener becomes text when it is fixed in writing 
(or using a sound recorder). The text, therefore, 
appears as an «Information Trace» of the discourse 
that took place» [7, 40].

Linguistic science constantly draws close 
attention to the vivid manifestations of linguistic 
creativity, which are recognized as literary texts. 
They reveal the personality of the writer, his 
creative context, the individual author’s style. 
If we talk about the relationship between the 
concepts of discourse and literary discourse, then 
taking into account the mentioned above, the use 
of word combinations as literary text and literary 
discourse as ideographically synonymous, and 
therefore completely inconsistent, so there is a 
broader sense of meanings included in the concept 
of literary discourse most relevant to the state of 
the modern science of language. It is not by chance 

that in scientific works over the past decades this 
term is increasingly used in describing the «writer-
text-reader» interaction system. The term (as well 
as the concept it expresses) is convenient in that it 
covers not only the constituent components of this 
chain, but also extralinguistic factors, including 
the creator of such text, which, in fact, directs the 
researcher’s attention to understanding the text 
created for the reader as a discourse

In our time, the determination of the features of 
the discourse of literary work is of special value. In 
its essence, literary discourse contains the imprint 
of culture at a certain stage of the development of 
society. The discourse of fiction promotes, first of 
all, the conceptualization of knowledge, which 
makes it possible to use them in connection with 
further purpose.

In the most general sense, under discourse, 
one should first of all understand the ideologically 
formed speech activity of a linguistic personality, 
that forms the verbal space of a specific scientific 
direction or art within the framework of interaction 
with other direct participants of this activity.

Literary discourse should be understood as a 
communicative act that does not necessarily and 
primarily pursue goals (such as question, statement, 
threat, promise), characteristic, for example, for 
interpersonal communication, or any other set of 
goals, inherent in other types of discourse [8].

It is known that in the territory of Kazakhstan in 
the period of active bilingualism, the national picture 
of the world first of all of two nations, Russian and 
native, was observed, this led to the formation of 
a bilingual linguistic personality, that learned the 
languages according to the culture of the peoples – 
native speakers of these languages. In this respect 
the work of writers of another nation (non-Russian) 
culture writing in Russian, bilingual authors, whom 
the scientific community has traditionally united 
into one typological community called «Russian-
speaking bilingual writers» draws a particular 
interest.

Results and discussion

We in our work chose the works of R. 
Seisenbayev and A. Alimzhanov. In their works 
we will see different periods of life of the Kazakh 
people, a description of the peculiarities of life, 
place of residence, culture, traditions and customs, 
the nature of the character, which became the subject 
and object of the image

The appeal to the analysis of the literary 
discourse of contemporary Kazakh bilingual writers 
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is caused by the need to motivate the «peculiarity» 
of the character of their world picture, through which 
life, everyday life, culture and location of a different 
nationality not Russian, but Kazakh are displayed 
but in Russian.

The national mentality, in particular the national 
mentality of the Kazakh genres of oral folk art is 
in proverbs, sayings, phraseologicalisms, etc. Such 
abstract concepts as love of one’s native land, 
sadness and compassion, a sense of ethnicity, respect 
for elders, veneration of Aruahs and the like are an 
integral part of worldview of a person, his mentality, 
which necessarily appear (implicitly or explicitly) in 
the literary discourse of one or another writer (in our 
case, the Kazakh). 

Observations over the literary discourse of 
Russian-speaking writers in Kazakhstan have shown 
that the speech of their characters is full of diverse 
folk proverbs and sayings, especially the speech of 
aksakals, elders, respected batyrs, etc. people with 
a rich life experience, as those language forms and 
means in which similar experience of previous 
generations accumulated. 

For example: «No matter how much you 
feed the wolf cub with human food, it will still 
become a wolf!» [9, 271] – here we will see that 
the author wants to convey to us the Kazakh 
proverb. 

«A zhigit must know a lot. For him even a 
hundred crafts are not enough, «[9, 271].»- Wait and 
see. I’m in no hurry. Slowly you can catch a hare on 
the Serb «[10, 109].

«He does not understand, fools, that a person comes 
into this life crying, but leaves – sobbing» [10, 63].

«It is true. But I want you not to bite your elbows 
afterwards, the old woman answered quietly. – There 
is another proverb: If two real people converge – 
they will be friends until death, If two bad ones 
converge – they will be enemies to death» [10, 33].

«A man stumbles – it’s not a problem, a woman 
stumbles – it is a sin. A stupid woman, will destroy 
not only herself, but the whole family ... « [10, 13].

Conclusion

The ability to beautifully, figuratively express is 
considered one of the features of the speech of the 
native speakers of the Kazakh language. And this 
is prominently represented in the literary discourse 
of Russian-speaking writers (in our case, Kazakhs 
by nationality), in which skilfully and stylistically 
motivated proverbs and sayings are used. In the 
author’s narrative and the speech of the characters, 
the frequently used stable constructions such as 
aksakals / wise / old people testify to this, they say, 
the Kazakhs say, the people speak, as they say, 
which give the speech a relaxed character, and also 
signal about the peculiarities of national character, 
national consciousness, national vision the world 
around them by the linguistic personality of the 
bilingual writer. Language units represent a special 
cultural and historical image of the Kazakh people, 
their mentality in the literary discourse of Russian-
speaking writers.
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KORANIC MOTIVES IN A.S. PUSHKIN’S POETRY

In article features of interpretation of some motives and plots of the Koran in A.S. Pushkin’s poetry 
on the example of a cycle of poems «Imitations Koran» are investigated Koranic codes of this work are 
analyzed. The subject of influence of east, in particular, Islamic outlook on Pushkin’s creativity began 
to be developed at the beginning of the XX century, but also to this day there are many not clear ques-
tions concerning interaction of the Russian culture of the first half of the XIX century and the culture of 
the East which affected not only on works of the great Russian poet but also on all subsequent Russian 
culture and literature. Article is devoted to the analysis of an image of the Prophet Mahomed in A.S. 
Pushkin’s creativity. The originality of perception and specifics of reflection of this image are considered, 
the complex of the related meanings and mechanisms of its interpretation comes to light. The special 
attention is paid to the analysis of this image not only in the religious plan, but also in culturological and 
philosophical aspects.

Key words: Koran, poetry, motive, Mahommed, Magomet, prophet, sura, Islam.
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А.С. Пушкин поэзиясындағы құран мотивтері

Ұсынылып отырған мақалада А.С. Пушкин поэзиясындағы Құран сюжеттері мен мотивтердің 
талдау ерекшеліктері қарастырылған. Мысалы, «Подражания Корану» өлеңіндегі құран шарттарын 
талдау. Шығыстың, соның ішінде ислами көзқарастың Пушкин шығармашылығына тигізген 
ықпалы жайлы мәселе сонау ХХ басында ғалымдар назарына іліге бастады, алайда тек ұлы орыс 
ақынының поэзиясына ғана емес, сонымен бірге келешек орыс әдебиеті мен мәдениетіне зор 
ықпалын тигізген ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиеті мен шығыс мәдениеті 
арасындағы өзара байланыс жөніндегі кейбір мәселелер күні бүгінге дейін түбегейлі шешімін 
таба алмай келеді. Мақала А.С. Пушкин шығармасындағы Мұхаммед пайғамбардың образын 
талдауға арналады. Аталмыш образды қабылдау ерекшелігі мен оның көрініс табу ерекшелігі 
қарастырылады, оның талдау механизмдері мен онымен байланысты мағыналар жинағы 
анықталады. Талдамада негізгі образдар тек діни тұрғыдан емес, сонымен қатар мәдени және 
философиялық тұрғыдан қарастырады.

Түйін сөздер: Құран, поэзия, мотив, Мұхаммед, Магомет, пайғамбар, сүре, ислам.
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Коранические мотивы в поэзии А.С. Пушкина

В статье исследуются особенности интерпретации некоторых мотивов и сюжетов Корана в 
поэзии А.С. Пушкина. На примере цикла стихотворений «Подражания Корану» анализируются 
коранические темы и мотивы этого произведения. Тема влияния восточного, в частности, 
исламского мировоззрения на творчество, Пушкина стала разрабатываться ещё в начале XX века.
Тем не менее, и по сей день существует много неясных вопросов, касающихся взаимодействия 
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русской культуры первой половины XIX века и культуры Востока, повлиявшей не только на 
творчество великого русского поэта, но и на всю последующую русскую литературу. Статья 
посвящена анализу образа пророка Мухаммада в творчестве А.С. Пушкина. Рассматриваются 
своеобразие восприятия и специфика отражения этого образа, выявляется комплекс связанных с 
ним смыслов и типы его интерпретации. Особое внимание уделяется анализу данного образа не 
только в религиозном плане, но и в культурологическом и философском аспектах.

Ключевые слова: Коран, поэзия, мотив, Мухаммад, Магомет, пророк, сура, ислам.

Introduction

Acquaintance to the Koran – the most important 
monument of Arab and Muslim and world culture 
– began in Russia since the 18th century. Famous 
Russian cultural figures started being engaged in the 
translation of the Koran. M. Verevkin’s translation 
noted by uncommon literary advantages which was 
born in 1790 left a noticeable trace in the history 
of the Russian literature, having been Pushkin an 
inspiration source for creation unforgettable, well-
known «Imitations the Koran». The ingenious 
poet created the cycle of poems «Imitation Koran» 
which entered the collection «Alexander Pushkin’s 
Poems», in 1826. 

He emphasized that his main subjects, peaceful 
character of Islam, power of the Eternal Creator are 
reflected in this cycle of verses idea of a nisposlaniye 
to the prophet Mahomed Korana. In the poem «I 
Swear a Couple and Not Couple …» Allah’s oaths 
given in suras «Dawn», «Star», «Morning» sound. It 
terminates in words:

Мужайся ж, презирай обман, 
Стезею правды бодро следуй, 
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй. 

The suras «Hajj» «Falling», «Splitting» and 
others are the basis for the poem «Smutyas, the 
Prophet Frowned …»:

С небесной книги список дан
Тебе, Пророк, не для строптивых:
Спокойно возвещай Коран, 
Не побуждая нечестивых!

The author of researches, continuing to penetrate 
into an essence and sense of works of the poet, notes 
that the poem «The Earth Is Motionless – the Sky the 
Arches …» is devoted to the Creator Founder and 
is the proof of its power. It is connected with suras 
of «Barrier», «Repentance», «Distinction», «Bow», 
«Kaf», «Iron». This poem shows extraordinary 
penetration of the author into Islam essence:

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран, 
Да притечем и мы ко свету,
И да спадет с очей туман. 

After all property of the person – this property of 
Allah, as they say in the sura of «An Nour» from the 
Holy Koran: «Also give them from Allah’s property 
that It gave you». All believers are obliged to create 
alms. Alms – this kind word, sympathy in the 
mountain, any help and service.Therefore the poor 
has less opportunities to give alms, than at the rich 
man, in this regard they are equal. In the Koran the 
sacred book of Muslims is called clear, noble, nice, 
wise, in a cycle of verses of A. Pushkin «Imitation 
the Koran» – heavenly, shining, delightful. A. 
Pushkin’s appeal to Islam as to world religion in a 
cycle of verses appeared ingenious anticipation as 
having only deeply studied and having experienced 
the Koran, the poet could report yes sir all essence 
and purity of Islam. 

More than two centuries ago the great Russian 
poet A.S. Pushkin who was quite supporting 
conquest of the Caucasus suddenly the poetic 
intuition gets there, to religion of the people resisting 
then to Russia – and creates «Imitations the Koran». 
The Russian poets always broadcast about the 
World, looked for sources of eternal cultural wealth 
of the person both in the Bible, and in the Koran. 
They found and reflected in the Russian literature 
that keyword – Humanity which has to unite round 
itself the people resisting to present disorder and 
wildness. To understand religion Islam – means 
to understand itself, the relation to eternal cultural 
wealth, to people, to life, to create the look and to 
make the contribution to spiritual revival of great 
multinational Russia.

Eхperiment

In Pushkin’s creativity of the 1823-1830th years 
his appeal to mysticism is clear. He looks for a way to 
get into divine predetermination. During this period 
it addresses to the Koran. In 1824 in Mikhaylovskom, 
in the manor surrounded with the pine woods, 
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brought by November snow, great Pushkin creates a 
cycle of the poems which became to one of the most 
surprising and its perfect creations – «Imitations the 
Koran». It were imitations, free transpositions, but 
not the translation. In this work presence of images 
of the great book of Islam, influence and spirit, 
and the Koran letter into which depths the great 
Russian poet got is notable. Powerful pressure of 
the revelations containing in the Koran, pressure of 
all book in general and separate suras are present at 
each poetic line:

Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввёл, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

«Unless here not the Muslim, unless it not 
the spirit of the Koran and its sword, ingenuous 
stateliness of belief and terrible, bloody force 
it?» (F.M. Dostoyevsky about «Imitations the 
Koran»)»Imitations the Koran» – not simply exotic 
searches, as, say, at Goethe in it «West east sofa». 
No! It is the most powerful surge in spirituality, a 
push to art association or at least understanding of 
the people. The particular interest of A.S. Pushkin 
to an image of the prophet Mahomed (the world to 
it and blessing), to its moral shape and prophetical 
mission on Earth is felt in «Imitations»:

А вы, о, гости Магомета!
Стекаясь к вечери его,
Берегитесь суетою света
Смутить Пророка Моего.
В пареньи дум благочестивых,
Не любит он велеречивых,
И слов нескромных и пустых.

In the first part of «Imitations the Koran» – lines 
about a nisposlaniye to the Prophet Mahomed, the 
world to it and blessing, the Shining Koran, about 
power of the Creator, favor and love of God to the 
Prophet, the world to it and blessing, and believing 
in the Doomsday and Ry.

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянусь Я утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:

Нет, не покинул Я тебя,
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья? [1, 220]

The words «Love Orphans» are cast by the 
sura «Handout». It is memory of care of the 
Prophet Mahomed, the world to him and blessing, 
about children of the lost Muslims – an example 
of following to belief. The words «My Koran» 
underline character of a nisposlannost of the Holy 
Koran to Mahomed’s Prophet, the world to it and 
blessing, Supreme again.

The second part of «Imitations» is devoted to 
wives and the Prophet Mahomed’s life, the world to 
him and blessing.

О жены чистые Пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица! [2, 95]

«Prophet’swives! You not that all other wives; if 
you are bogoboyaznenna, be not too tender in your 
words, that in who in heart an illness, had no desire 
on you; you speak conversation good», – it is told in 
the Koran.

The first wife Proroka of Mahomed, the world 
to him and blessing, the widow Hadidzha, was more 
senior than it for fifteen years. She the first believed 
in its prophetical mission, having become the first 
Muslim. At it the Prophet Mahomed, the world to 
him and blessing, didn’t take himself other wives. 
After her death his wives were the daughter of the 
first Caliph Abu Bakr Aisha who was remembered 
more than one thousand hadis how the Prophet 
arrived, the world to it and blessing, otherwise, that 
he spoke in this or that occasion, widows of the lost 
brothers, the sister of one of his powerful opponents 
which subsequently accepted Islam.

Suras are the basis for the third part of 
«Imitations» «Frowned», «Hajj», «Falling» … It 
begins with the phenomenon of the blind person:

Смутясь, нахмурился Пророк,
Слепца послышав приближенье:
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.
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С небесной книги список дан
Тебе, Пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не пробуждая нечестивых! 
Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился?
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?
За то ль, что Бог и умертвит
И воскресит его – по воле
Что с неба дни его хранит
И в радостях и в горькой доле
За то ль, что дал ему плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды,
И вертоград, и холм, и ниву?
Но дважды ангел вострубит; [3, 72]

The last two quatrains are cast by many ayata, 
for example: «That day as you will see it, each 
feeding will forget the one whom I fed, and each 
owner of a burden will put the burden. Also you will 
see people drunk, but they aren’t drunk. But Allah’s 
punishment – is strong».

The fourth part shifts ait: «Unless you didn’t see 
the one who altercated with Ibrahim about his Lord 
what Allah gave it the power? Here Ibrahim told: 
«My Lord – What recovers and destroys». He said: 
«I recover and I destroy». Ibrahim told: «Here Allah 
outputs the sun from the East, bring him from the 
West». Also what didn’t trust was confused: Allah 
after all doesn’t conduct directly people injust!».

С Тобою древле, о Всесильный,
Могучий, состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирил.
Ты рек: Я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На все подъята длань Моя.
Я также, рек он, жизнь дарую,
И также смертью наказую:
С Тобою, Боже, равен я.
Но смолкла похвальба пророка
От слова гнева Твоего:
Подъемлю солнце Я с востока;
С Заката подыми его!

The first two quatrains of the fifth part of 
«Imitations» are devoted to the Creator and his 
power:

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,

Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.
Зажег Ты солнце во вселенной,
Да светит небу и Земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале. [4, 106]

Results and discussion

The Pushkin epithet «the Shining Koran» sup-
plements known definitions of the Last Writing: 
«Clear, Noble, Nice, Wise».The words «heavenly 
Koran» contain the answer to the opponents of Is-
lam denying a nisposlaniye of the Holy Koran to 
the Prophet Mahomed, the world му and blessing. 
The words «yes also we will inflow to light» reflect 
idea of peace essence of Islam.We «will inflow» the 
word repeats the word of the second verse «being 
flown down». «We will inflow!». Both the rivers 
flow into the seas, and people join in mind of Mus-
lims from the circle of Jews, Christians, atheists and 
pagans. We «will inflow» that «fog fell from eyes». 
And the word «Light» is also a name of Supreme 
Allah, and the name of the sura containing the fol-
lowing words: «Allah – Light of heavens and the 
earth Light on light! Allah to the light whom will 
wish conducts». This song follows from the sura of 
«Ibrahim»: «I am Allah – Seeing. The book which 
We granted to you that you could take out on a plea-
sure of their Lord from darkness, on the way Power-
ful, Dostokhvalny».

The sixth part of the poem is devoted to the 
dead on the battlefield with pagans and idolaters. 
In it – about Ry expecting the dead. In the seventh 
part Pushkin shifts the sura of the Koran «Imran’s 
Family». It begins with the address to the Prophet, 
the world to it and blessing, – «Rise!». Yes, to the 
Prophet Mahomed, the world to him and blessing, 
been born in Mecca where from time immemorial 
there live pagans, Jews, Christians to preach new re-
ligion – means to rise:

Rise, timid:

В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную Книгу
До утра читай!
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«In your cave» – in a cave of the mountain 
of Hir where long time the Prophet Mahomed 
prayed, the world to it and blessing, night of 24 
dates of Ramadan of 610 g at Supreme Allah’s will 
was to it an angel Dzhibrail with «the Heavenly 
Book», about what words of the sura «Night of the 
Fulfilment».

As well as the Prophet Mahomed, the world to 
him and blessing, as well as the aged men hermits 
speaking «when one – I good luck», Pushkin honored 
«a student’s cell» of Lyceum, «a small grotto» in 
Gurzuf, «a big gray grotto» in Kamenka, stored «an 
internal cell of the heart», in a cave with «a sacred 
icon lamp» in a manor Mikhaylovsky «Imitations 
the Koran» and verses were to Pushkin:

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран;
Внезапно ангел утешенья,
Взлетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила…
Слова святыя начертила
На нем безвестная рука.

The eighth part of the poem is a prayer on the 
words «love orphans» provided in the first verse 
about what ayata of many suras, for example 
«Handouts» sound:

Торгуя совестью пред бледной нищетою
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам
В День грозного Суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаяние,
Сжимаешь ты свою завистливую длань, -
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня дождь обильный,
Исчезнет – Господом отверженная дань.

The orphanhood concerned prophets Moisey 
and Mahomed, the world to both of them. «In 
Revelation of mother of Moisey Ma told: raise him 
and when you are frightened for it, throw it in the 
sea. Be not afraid, don’t mourn, We will return it to 
you and we will make him the envoy». The father 
Proroka of Mahomed, the world to it and blessing, 
died till its birth. It was taken by the six-months 
child on education in a tribe of nomads. In 6 years 
it lost mother.

Zakit or a handout – not alms and not courtesy 
for orphans and poor, it is a brotherhood tax. Zakit 

it is connected with the rights of the poor and weak 
rich on part of property. Property of the person 
– Allah’s property: «If you know in them kind, 
allocate them with something from the property 
with what the Lord allocated you». The alms are a 
kind word, sympathy in the mountain, any help or 
service. «Therefore the poor has less opportunity to 
give alms, than at the rich man. And they are equal 
in it».

The last ninth part «Imitations …» is cast by the 
2nd sura of the Koran. In it about weakness of the 
traveler, «grumbling on God», about favor to him 
«Lords of heavens and the earth»:

И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой;
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость,
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он далее пускается в путь.

Long time after the Pushkin poem «Mascot» in 
the Crimea were in the cours there were similar mas-
cots or basten pictures representing «the beautiful 
Tatar girl in the elegant national clothes donating to 
the girlfriend a ring a mascot»:

Там, гдеморевечноплещет,
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
Сохрани мой талисман –
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.

Pagans of Mecca claimed that the Koran 
allegedly represents the verses composed by 
Mahomed, the world to it and blessing. To them and 
their followers Allah’s words are turned: «Yes, they 
speak: it – confusion of dreams. He invented it; he 
is a poet», and Pushkina:podruge’s words a ring a 
mascot»:

Они твердили, пусть виденья
Толкует хитрый Магомет,
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Они ума его (творения),
Его ль нам слушать – он поэт!

The subject of Islam didn’t abandon Pushkin. 
More than once in the Koran and the hadisakh 
sounds that words and acts are preceded by 
intentions of the person. From here Pushkin words 
(«Boris Godunov»):

Твои слова, деяния судят люди,
Намеренья Единый видит Бог.

In the manuscript of «Eugene Onegin» also 
there were words:

В Коране много мыслей здравых,
Вот, например: «Пред каждым сном
Молись; беги путей лукавых,
Чти Бога и не спорь с глупцом.[5,47]

At the end of the poem «Monument» sounds 
«And don’t challenge the fool». We will remember 
lines of «Prophet»:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстную водвинул.

This idea is obviously cast by the Koran: «Unless 
We to you didn’t expand a breast and didn’t relieve 
you of your burden», hadisy about the Prophet 
Mahomed, the world to him and blessing to whom 
angels opened a breast and took out and cleared 
heart snow and, having enclosed it in a breast, left.

Conclusion

The finishing words of a confession of the author 
and God’s appeal: «Rise, the Prophet …» repeat 

the words turned to Mahomed, the world to it and 
blessing at the beginning of the seventh part of the 
poem «Rise the Timid».

Anyway, appointment of all prophets identical – 
to inform the word of truth, good, the truth, justice 
to heart of each person. And anything isn’t present 
surprising in carrying out parallels between separate 
lines of Pushkin «Prophet» and Prophet Mahomed 
(the world to it and blessing). They also shouldn’t 
be looked for because the spiritual wealth of the 
personality and consists in the correct understanding 
of the mission on Earth. At the great poet Pushkin 
it consists in the ideological maintenance of its 
poetry intended for all people irrespective of their 
belief and a nationality. F.M. Dostoyevsky said 
about Pushkin that only he «one of all world poets 
possesses property to reincarnate quite in others 
nationality», and N. V. Gogol, speaking about 
Pushkin’s «response» to national cultures, about 
his ability to «transformation» wrote: «And as its 
response as his ear is sensitive is right! You hear a 
smell, color of the earth, time of the people. In Spain 
he is Spaniard, with the Greek – the Greek, in the 
Caucasus – the free mountaineer in the true sense of 
the word» [6, 153].

Thus Pushkin «deeply got» not only into a 
syllable and style of east poetry, but into the essence 
of national culture of the people at a certain step of 
its historical development. World «responsiveness» 
and Pushkin’s «perevoploshchayemost» is a 
deep, substantial work of his soul, formation of 
his personality in which the religious feeling and 
consciousness played a paramount role. All this 
helped it to understand history and culture of other 
people, and to other people opened the great poet – 
A.S. Pushkina. It laid the foundation to the whole 
group of the Russian poets trying with Pushkin 
responsiveness to transfer individual shape and 
national specifics of other people in the poetic 
works.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЖЫРШЫЛЫҚ ӨНЕРІ

Қазақ ұлтының көшпелі тұрмысы – ауыз әдебиетінің қалыптасуы, дамуы және гүлденуіне 
айрықша рөл атқарған ауызша дәстүрдің өсіп-өнген топырағы һам қисса айту өнерінің көркеюінің 
тіке себебі. Араб-парсы әдебиеті бұл өнердің мазмұны мен формасын зерттей отырып, осының 
негізінде өзіндік ерекшелікке ие қазақ жыршылық өнері қалыптасты. Қазақтың жыршылық өнері 
қазақ ұлтының тарихымен, мәдениетімен, тілімен, ділімен, тұрмыс-салтымен біте қайнасқан. 
Қазақ халқының жыршылық өнерін батырлар жыры, тарихи дастандар, лиро-эпостық, ғашықтық 
жырлар мен аңыз әңгімелер құрайды. Қазақ халқының жыршылық өнерінің бір бөлшегін араб-
парсы және шағатай тілдерінде жазылған «Жүсіп-Зілиқа», «Хұсырау-Шырын», «Ләйлі-Мәжінүн», 
«Мың бір түн», «Шаһнама» сияқты ғашықтық жырлар құрайды. Бұл хисса дастандар қазақ тілінде 
жыр формасында жырланып, түрлі кезеңдерде хатқа түсті.

Түйін сөздер: жыршылық өнер, дастандар, қисса, эпос, тарихи дастандар, ғашықтық жырлар.
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Kazakh oral epic singing art

Kazakh prairie nomadic life has played a vital role for the formation，development and prosperity of 
ethnic oral tradition, it is the survival of the soil to the tradition, and directly prompted the prosperity of 
Kazakh epic singing art. Arab-Persian literature enriched the contents and forms of the art, eventually took 
shape the Kazakh characteristics of epic singing art. The composition of the Kazakh folk art of narrative 
includes eulogizing epics about the heroism of the batyrs, historical epics, lyric-epic works and epics glo-
rifying love and courage. Kazakh fairytale art is closely intertwined with the history of the Kazakh people, 
its culture, language, mentality and way of life. An integral part of Kazakh folk art is such works about love 
as «Yusuf-Zliha», «Khusrau and Chirin», «Thousand and One Nights», «Shahnama» written in Arabic-Persian 
and Chagatai. These herseswere distributed orally and were translated into written form at different periods. 
Keywords: narrative art, poems, hissa, epic, historical poems, tales of love.
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Сказительское искусство казахского народа

Кочевой быт казахского народа – следствие и причина появления, распространения и 
процветания устной народной литературы, почва развития культуры чтения хиссы. Арабcко-
персидская литература глубоко изучала содержание и форму этого направления, на основе 
которого появилось казахское народное сказительское искусство. В состав Казахского народного 
сказительского искусства входят восхваляющие эпосы о героизме батыров, исторические эпосы, 
лиро-эпические произведения и эпосы, воспевающие любовь и отвагу. Казахское сказительное 
искусство тесно переплетается с историей казахского народа, его культурой, языком, 
менталитетом и образом жизни. Неотьемлемой частью казахского народного сказительского 
искусства являются такие произведения о любови, как «Юсуф-Злиха», «Хусрау и Чирин», «Тысяча 
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и одна ночь», «Шахнама», написанные на арабско-персидском и чагатайском языках. Эти хиссы 
распространялись в устной форме и были переведены в письменную форму в разных периодах.

Ключевые слова: сказительское искусство, поэмы, хисса, эпос, исторические поэмы, сказания 
о любви.

Кіріспе

Ауызша дәстүр көшпелі мәдениетте аса 
маңызды орынға ие. Бұндай дәстүр қазақтың 
төл тарихы мен мәдениетіне ерекше ықпалын 
тигізген. Ауызша жырлау дәстүрінің дамуы 
қазақтың төгілтіп, шешен сөйлеуге баулыды, 
7,8 буынды жыр жолдарын қалыптастырды, за-
маннан заманға жалғасқан дастандар мен өлең-
жырлар халықтың арман-тілегін бейнеледі, 
тіршіліктің барлық саласын жан-жақтылы сурет-
теп, рухани дүниесін қапсыз көрсетті.

Өткен заманда хан-сұлтан төрелер, үлем-
бақсылар, бай-бағылан, уәзір-сұрқылтайлар, 
жырау-абыздар ғана хат танып, оқу мүмкіндігі 
болды. Мәңгітас, қайыңтоз, киіз, тері сынды 
ескерткіштер, баблбал тастар мен бұйымдар 
бетіндегі жазуды оқи алды, жаза білді. Ал 
былайғы жұртта хат-сауатын ашатын мүмкіндік 
болмады. Сондықтан, көп жағдайда еске 
сақтау арқылы, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін 
дәстүр қалыптасты. Әйгілі түрколог В.В. Рад-
лов: «Қазақтар басқа түркі тілдес халықтарға 
қарағанда ән-жырға әуес, шешендік өнерлері 
де елден ерекше», десе, С.Е.Малов: «Қазақ тілі 
өзінің бейнелігі, суреттілігі жағынан басқа түркі 
тілдерінен әрдайым бөлектеніп тұрады. Қазақ 
өзінің ауызекі көркем тілімен, айшықты әсем 
фольклорымен бұрын да, қазір де даңқы шығып 
жүрген халық», – деген сөздері ойымызды 
нықтай түседі.

Кей ғалымдар «ауызша жырлау дәстүрі да-
мыған ұлттар тілде сиқырлы күш бар деп есеп-
теген әрі бұл көзқарас айырықша жалпылық 
сипатқа ие. Сондай-ақ бұл күллі ауызша жыр-
лау дәстүрі қалыптасқан ұлттарға тән құбылыс» 
[1, 24], – деп есептейді. Қазақ халқы да тілде 
кие болады деп сенген. «Өнер алды қызыл 
тіл», «сөз  – құдайдың бір аты» сынды халық 
мақалдары тілдің ерекше орнын білдіреді. 
Қазақ жақсы сөзге көңілі марқайған халық. 
«Жақсы сөз – жарым лепес» деп ақылман абыз 
қарттардан, ділмар шешендерден алғыс пен 
бата алуды мақсат еткен, мұрат тұтқан. «Жаман 
сөз ауыз садақасы», «тіл тас жарады, тас жар-
маса бас жарады» деп тілдің қасиетінен имен-
ген, кие тұтқан.

Эксперимент

Қазақ жыршылық өнері. Жыршылық – Еу-
разия құрлығының кіндік шегіне қоныстанған 
қазақ халқының ғасырлар бойы тұрмыс-
тіршілігімен етене байланысқан, қалыптасып 
дамыған ерекше өнер. Таңнан-таңға айтылатын 
батырлардың ерлігі сипатталған жырлар, тари-
хи тар кезеңдер мен өткен оқиғалар баяндалған 
дастандар, ғашықтық қисалар қазақ халқының 
аса бай мұраларының санатында. Ауызша жыр-
лау дәстүрінің тарихы тым арыда жатыр. Ежелгі 
сақтар заманында шыққан «Алып Ер Тоңға» 
жыры бұның айқын мысалы. Жырдың бастапқы 
мәтіні толық сақталмағанмен, «Диуани лұғат ат-
түрк» кітабында Сақ тайпаларының Ер Тоңғаны 
жоқтаған жыр жолдары кездеседі.

Қазақ халқында жыршылық өнері айқын 
өңірлік ерекшелікке ие. Қазақ даласының ба-
тыс өңірінде, әсіресе Еділ мен Жайық өзендері 
аңғарында батырлық дастандарды айтушы-
лар біршама мол болған. Мысалы: «Алпа-
мыс», «Қобыланды», «Қамбар батыр» т.б; Сыр 
бойы мен қазақ даласының оңтүстік өңіріндегі 
қазақтарда, батырлық, ғашықтық дастандар-
дан сырт, ислам мәдениетінің әсерімен айты-
латын діни қисалар да көптеп кездеседі. Мы-
салы: «Ескендір», «Мұхаммет Құнапия», «Ер 
қаһарман» сынды; орталық пен шығыс өңірлерде, 
Жетісу мен Ертіс алабында ғашықтық дастандар 
көптеп жырланады. Мысалы: «Қозы Көрпеш-
Баян сұлу», «Айман-Шолпан», «Сәлиқа-Сәмен» 
сияқты ғашықтық тақырыбындағы дастандар-
мен қоса, таяу XVIII-XIX ғасырлардағы та-
рихи оқиғалар баяндалған «Қабанбай батыр», 
«Бөгенбай батыр», «Ер Жәнібек» сынды тарихи 
жырлар көптеп кездеседі.

Осындай фольклорлық туындылар ау-
ызша жырлау тәсілімен халық арасына кең 
таралған. Жыршылар үнемі ел кезіп, өз 
өнерлерін қазақ даласының түкпір-түкпіріне 
таратқан. Кең алқауға ие болып, сол жердегі 
жыршыларға әсер етіп, ол жаттап алып, дамы-
тып, байытып жырлаған. Міне бұл, жазу-сы-
зу жалпыласпаған дәуірдегі ауызша орындау 
мәдениетінің шырқау кезеңіндегі жыршылық 
өнері деуге болады.
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Қазақ халқының жыршылық өнері

«Ислам діні қазақ даласына таралғаннан 
кейін, медіреселерде оқыған қазақ ақындары 
мен оқымыстылары бір жағынан ауыз әдебиеті 
мұралары болған қисса-дастандарды жинаса, 
енді бір жағынан араб-парсы тілдеріндегі әңгіме, 
дастандарды нәзиралық жолмен жаңғыртып 
жырлады немесе қазақ қисасы етіп өзгертіп 
жазды. Бұл адамдар араб-парсы және шағатай 
тілдеріне өте жетік болды. бұл тұстағы қазақ 
тілінде жырланған дастандар деп «Жүсіп-
Зілиқа», «Хұсырау-Шырын», «Ләйлі-Мәжінүн» 
сияқтыларды атауға болады. Бұлар Орта Азия 
аумағына кеңінен таралған ғашықтық дастан-
дар. Бұдан тыс, «Мың бір түн», «Тотының 
тоқсан тарауы», «Шаһнама», «Қырық уәзір» 
сынды араб-парсының әңгіме-аңыздары қазақ 
тілінде жыр формасында жырланып, хатқа түсті. 
Осы дастандардың ішінде исламдық бояуы 
қанықтары деп «Мағыраж», «Зарқұм», «Сал-
сал», «Сейітбаттал қажы», «Ғали Арсыландар-
ды» атауға болады. Бұлар XIX ғасырдың соңы XX 
ғасырдың басында Қазан, Ташкент қалаларынан 
араб жазуы негізіндегі қазақ тілінде арт-артынан 
кітап болып басылып шықты [2]. 

Десе де, осы дәуірде халықтың жаппай бұл 
кітаптарға қолы жете бермеді, толық оқуға 
да мүмкіндігі болмады. «Шығыс әдебиеті» 
есімімен белгілі, кітап не қолжазба күйінде 
таралған қисса-дастандарды жаттап алып айта-
тын қиссашылар, дарынды ақындар, өнерпаздар 
айтуымен ел ішіне кеңінен таралып, күллі ел 
білетін туындыға айналды. Бұл дәстүр көшпелі 
халық арасында бағзыдан бері жалғасын тапқан 
тамаша дәстүр болатын. XIX ғасырдың соңы 
XX ғасырдың басында баспа ісінің жандануы 
бұл үрдісті тіптен кемелдендіре түсті. Шығыс 
өңірге, әсіресе қытай қазақтарына аты белгілі 
Жүсіпбек Шайқысламұлы (1857-1937), Ақыт 
Үлімжіұлы (1867-1940) сынды хат-сауаты кемел 
ғұлама адамдар халық арасына таралған қисса-
дастандарды жинау, реттеумен қоса, өздері де 
көптеген қисса-дастандарды шығарып, кітап 
етіп бастырып шығарды.

XX ғасырдың орталарынан кейінгі кітаби 
жырларды ауызша айту дәстүрінде, ақындар 
бір жағынан өзі мен шығармасын жұртқа та-
ныстырса, енді бір жағынан халықты әдеби, 
мәдени, тарихи білімдермен тәрбиеледі. Атал-
мыш ақындар төл туындыларын (өлең-жыр, 
қисса-дастандар) өзінің сенімді серігіне, жыр-
шы шәкіртіне беріп, ел ішіне таратып отырған. 
Жыршылар қашанда, қай заманда болмасын 
үлкен беделге, зор мәртебеге ие еді. Қытайдағы 
қазақтар арасынан, Алтай өңірінен шыққан 

әйгілі қиссагерлер Бөки Жақашұлы, Көксеген 
Кәденұлы сияқтылар көбінде Ақыт, Арғынбек, 
Шәмел сынды адамдардың шығармасын 
жырлаған, өзге ақындарға еліктеп қыруар қисса-
дастан шығарған.

Қазақтың жыр-дастандары. Оқиғалы 
өлеңдер қазақ қисса-дастандарында маңызды 
орын ұстайды. Ел ішінде таралған қисса-
дастандардың саны мол, мазмұны алуан түрлі. 
«Әр түрлі дастандардың санын ғалымдар 300 
ден көп деп мөлшерлейді. Ұлттық фольклордағы 
ең мол түрдің бірі [3]. «Қазірге дейін ғылыми 
айналымға түскен дастандар 250 ден асады. 
Бұның қомақты бөлігін діни тақырыптағы қисса-
дастандар ұстайды» [4, 391]. «Қазақстан ғылым 
академиясы әдебиет зерттеу институтында 300 
дей қисса-дастан сақталған» [5, 2]. Осындай 
мол мұраны жинақтау, баспадан шығару ісінде 
ерекше көзге көрінерлік еңбек ретінде, «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарлама негізінде іске 
асырылған 100 томдық «Бабалар сөзін» атауға 
болады. Бұл томдықтарға қазақ қисаларымен 
бірге, ертегі-аңыз, әпсана-миф, жұмбақ, мақал-
мәтел және шежірелер енген.

Дастан – ұлттың тарихы, тілі, діни наным-
сенімі, салт-дәстүрі шоғырлы бейнеленген ауыз 
әдебиетінің аса дамыған түрі. Қазақ дастандары 
тақырыптарына қарай батырлар жыры, ғашықтық 
жырлар, діни қисалар және тарихи жырлар деп 
бөлінеді. Бұлардың ішіндегі батырлық жырлар 
мен ғашықтық жырларда оқиға жиілігі күштірек 
болып, қазақ қисаларының дәстүрлі формасы 
мен үлгісіне уәкілдік етеді. Діни қисаларда ис-
лам дінінің құндылықтары, әдеп өлшемдері, 
дүниеге көзқарас сияқтылар көбірек дәріптеледі. 
Бұндай мазмұндар қазақ даласына салыстыр-
малы кешірек, ислам дінінің таралуына ілесе 
орныққан. Тарихи жырлардың басым көбі, Қазақ 
хандығы кезіндегі шын адам, шын оқиғаны 
негіз еткен ерлік жорықтарды немесе жеке-
леген батырлардың батырлық іздерін негізге 
алған. XVIII-XIX ғасырларда пайда болған та-
рихи жырларда бұл ерекшелік айқын көрінеді. 
Тарихи шыншылдығы күшті, әсіресе тарихи 
қисалардағы Жоңғар шапқыншыларына қарысы 
тұрған ерлік күрестер көбірек жырланады.

Қазақ фольклорының барлық үлгілерін да-
станнан табуға болады. Әсіресе, батырлар жыры 
мен ғашықтық дастандар діни қисалар мен тари-
хи жырларға қарағанда қазақ халқының ұлттық 
болмысы, хас мәдениеті мен рухани бет-бейнесін 
барынша ашып көрсетеді. Себебі, тайпалық, 
рулық, ұлыстық дәуірден бері, шамандық, 
тәңірлік сенімдер, ұлттың өз ішінен тұрмыс-
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салт тіршілігімен бірге біте қайнасқан күллі 
болымыс-пішімі батырлар жыры мен ғашықтық 
дастандарда айқын сезіледі. бұлар есте жоқ ескі 
заманның тірі куәгері.

Эпикалық жырларды орындайтын өнер-
паздар. Қазақ дастандарының саны мол, түрі 
әр алуан. Халық арасында оны жатқа айтатын 
жыршылардың саны да мол. Ауыз әдебиетін 
тудырушылар халық емес, жекелеген тұлғалар. 
Алайда заманның ескіруімен ілесе олардың ав-
торлары да ұмытылған.

Қазақ ауыз әдебиетінде қиссагерлер жырау, 
ақын және жыршы болып үшке бөлінеді. Бұдан 
сырт, өлеңші, термеші сынды өнерпаздар болған.

Оқиғалы өлеңдер қазақ ортасында «дастан», 
«қиса», «жыр» және «эпос» деген аттармен 
белгілі. Оны жаратушылар, таратушылар және 
орындаушылар «дастаншы», «қиссашы», «жыр-
шы», «ақын», «жырау», «эпосшы» деп аталады. 
Бұлардың бәрі ауыз әдебиеті өнерін жасаушы-
лар мен жалғастырушылар. Бұлардың шыққан 
тегіне қарасақ, қарапайым малшы, дән еккен ди-
хан, қол бастаған батыр, сөз ұстаған шешен, тіпті 
хан қасындағы уәзір, ақылман кеңесші болуы да 
мүмкін. Олардағы ортақ ерекшелік керемет есте 
ұстау қабілеті бар жасампаз адамдар. Мысалы, 
Асан қайғы ойшыл, кемеңгер, ел қамын жеген 
ер, сондай-ақ Әз Жәнібек ханның атақты уәзірі 
болған тұлға. Ноғайлы заманында, одан кейінгі 
Қазақ хандығы дәуірінде өмір сүрген қарға бой-
лы Қазтуған, Шалкиіз, Ақтамберділер әйгілі жы-
рау ғана емес, мың сан қол өңгеріп, қабырғадан 
қан кешкен бас батырлар. Бұл тізімді Абы-
лай заманындағы Бұқармен, Кенесары ханның 
ерлігін жырлайтын Нысанбай жыраумен, кешегі 
Дулат Бабатай, Шортанбайлармен сабақтастыра 
баяндай беруге болады.

Қазақ ауыз әдебиеті өнерпаздарының ең 
үлкен артықшылығы – олардың көп өнерді бір 
басына топтап, әр өнерге шебер болғандығында. 
XVIII ғасырда өмір сүрген Бұқар жырауды 
айтсақ, ол суырылған шешен, ақылгөй дана әрі 
айтыстың да майталманы болды. Бұл өнерпаздар 
көшпелі ғұмыр салтындағы мәдениетпен үйлесім 
тапқан құбылыс еді. Жырау болсын, ақын бол-
сын жанынан өлең-жыр тудырушылар һам жат 
алған қисса-дастандарды орындаушылар болып 
қалмай, көбінде асқақ әнші, дәулескер күйшілік 
қабілетке ие әмбебап тұлғалар.

Дәуірдің өзгеруіне ілесе, ел ішіндегі 
өнерпаздардың қоғамдық орны мен атқарар 
міндеті, ықпал бедеді де өзгеріске ұшырады. 
Қазақ хандығы кезіндегі жыраулардың орын-
мәртебесі енді жерде өмір сүрмейтін болы. Ке-

ле-келе дәстүрлі мәдениетте эпос-дастандарды, 
өлең-жырларды өз биігіне, мәнеріне салып ай-
татын жыршыларда өз орынын жоғалтты. Тек 
ақындар, әнші, күйшілердің ықпалы сақталып 
қалды, маңыздылығы арта түсті.

Қазақ жыршыларының қалыптасуы 
және жалғастылығы. Қазақ жыршыларының 
қалып тасуы мен олардың ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғастылығы ұзақ та күрделі барыс. Кез-келген 
жеке тұлға жыршы бола алмайды. Адамның та-
ланты мен тумысы бұл өнерді игеруде ерекше 
орынға ие. Жыршының бойында орындаушылық 
талант, айтқыштық қаблет болуы шарт. Дәстүрлі 
мәдениетке бай, тіл өнері дамыған, жыршылық 
ұрпақ сабақтастығы жалпыласқан өңірлерден 
халық өнерпаздары көптеп дүниеге келеді. 
Керісінше жағдайда, жыршылық өнері мүлдем 
ескерусіз қалуы, бір жола тоқырауы мүмкін. 
Жыршыларда көлемді эпостарды, ұзақ дастан-
дарды айтуы үшін аса күшті есте ұстау қаблеті, 
айтқыштық пен сөз тапқыш шешендік қасиет 
қоса болу керек. Ақынның басты қасиеті та-
банда сөз таба, өлең құрай білуінде. Ақындар 
ішінде аз сандылары ғана жұрт мойындаған жы-
рау деңгейіне көтеріледі. Жыраулықтың басты 
бейнесі таңдайынан бал тамған шешен, жыр-
шы болумен қатар, өлеңдерінде философиялық 
ойдың тереңдігімен әйгіленеді. Жыршылықта 
ұзақ уақыттық айту машығы, ұшан теңіз ауыз 
әдебиеті үлгілерін жаттауға тура келеді. Бұл 
арадағы орындаушылық өнер атадан балаға 
берілуі, отбасылық дәстүр болуы да мүмкін 
немесе басқада өнерпаздардан алған өнеге, 
тәрбие негізінде қалыптасады. Жыршылыққа 
тәрбиелегенде, ел арасында көп тараған, бойға 
қонған қисса-дастандарды айтып баулудан ба-
стап, оқиға желісіне қарай әуенді және емеурінді 
қалай құбылтуға төселеді. Бастапқыда қысқалау 
жырларды немесе қисаның бір эпизодын айту-
дан тәрбиелеген.

Ел арасында жыршылық өнердің қонуы 
көршілес Қырғыз, Моңғол, Тибет халықтарында 
кең таралған, жыршылық қасиеттің қалай 
қонатыны туралы ғажайып аңыз, сыйқырлы сыр, 
тілсім киеге байланысты әпсәналары жүлгелес 
келеді. Түсінде аян беру, ұзақ ауырғаннан кейін 
жырлап кету сынды аңызға бергісіз әңгімелер XX 
ғасырдың орталарына дейін, тіпті бүгінгі күндеде 
бірен саран әсері мен ықпалын солғындатпады. 
Алайда, еш қандай тілсім күштің көмегенсіз-ақ, 
бүкілдей жеке тұлғаның әуесі мен қызығуына 
сүйеніп жыршылық деңгейге көтерілгендер 
жетерлік. Мысалы, ҚХР, Алтай аймағындағы 
Қазмен Әлменұлын айтуға болады. Ол бүкілдей 
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өзінің елден ерек жаттау қуатының арқасында 
қиссагер болған адам. Қазақтың бұрындары 
өмір сүрген жыршы-жырауларында байыбына 
бара алмайтын тылсым қасиеттерге ие болғаны 
туралы аңыздар ел аузында көптеп кездеседі. 
Жамбыл, Кемпірбай сынды жыр алыптарының 
шабыт шақыратын, өнерлеріне жебеуші бо-
латын киелері болғаны туралы айтылады. 
Жамбылдың өзіне ғана көрінетін қызыл жолба-
рысы, Кемпірбайдың шабытына қанат беретін 
көгала үйрегі болғаны, ән салғанда көгала үйрек 
қалықтап ұшып жүреді екен-міс. Кемпірбай 
салмақты науқасқа шалдығып, төсек тартып 
жатқанда әйгілі Әсет Найманбайұлы көңілін 
сұрай барады. Сонда Кемпірбай;

Әй, Әсет, осы аурудан өлем білем,
Алланың аманатын берем білем ...
Кеудемнен көгала үйрек қош деп ұшты,
Ол шіркін кәрі жолдас өлең білем, – 

деп араздасып айтқан өлеңі белгілі.
Қазақ халқы батаның қасиетіне айырықша 

сенеді, бата адамның жолын ашып, ырысқа 
бөлейді деп біледі. Аға буын ақын неме-
се жыраулардың батасын алған, ықыласына 
бөленген жыршыларды халықта қадір тұтып, 
өнеріне бас иген. Ал ел ішіндегі өнерпаздар 
алдыңғы буыннан, аузы дуалы ел ағарынан 
бата алуды өздеріне парыз санаған. Бата берген 
адамды өмір бойы ұстаз тұтып, сыйлап өткен. 
Жыр алыбы Жамбыл әйгілі Сүйінбайдан бата 
алған. Жамбыл 15 жасында алты алашқа аты 
жайылған Сүйінбай Аронұлын іздеп барады. 
Ол домбыраға қосып, өзінің шәкірт болғысы 
келетінін, бата сұрай келгенін жырға қосып 
жеткізеді. Сүйнбай жас таланттың өнеріне 
сүйініп батасын береді. Енді-енді өнер жолына 
түскен жыршы-қисагерлер тек бір адамнан бата 
алуды аз деп сезінген. Дүбірлі дода, салтанат-
ты той-думанда өзінен өнері үстем, өнер өрнегі 
өзгеше хас таланттардың алдынан өтіп, бата 
алуды парыз ретінде қарады. Ақындық бол-
сын, жыршы-қисагерлік болсын, көп жағдайда 
бұндай өнер текке, ата-бабадан, қандастық 
қатынас арқылы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 
отырған. Сонан кейінгі орында өскен орта 
мен ұстаздың жөн сілтеп баулуы деп білген. 
Хәкім Абай мен Жамбылдың нағашы жұрты 
шетінен айтқыш, шешен, туған шешелері де 
сөзге ұста, тілге жүйрік болған. Сондықтанда, 
қазақ «жігіттің жақсысы – нағашыдан, киіз 
үйдің жақсысы – ағашынан» деген аталы сөз 
қалдырған.

Дәстүрлі көшпелі тұрмыс тіршілігі жыр-
шылыққа шексіз база болды. Қазақтың жыр-
шылық өнері үш түрлі формамен – туыс-қиыстық 
арқылы, кәсіби мұрагерлік жолмен және кітаби 
жолмен тарады. Алдыңғы екеуінің тарихы ұзақ, 
тамыры тереңде. Туыс-қиыстық жолмен тара-
тушылар жалпы ата-әжесі, әке-шешесі немесе 
ру-ұлысы жағынан жасынан осы өнерді бойы-
на сіңірген таратушылар есептелінеді. Жамбыл, 
Мұрын жыраулар осындай көшірмені басы-
нан өткерген. Дастандарға мұрагерлік ету және 
оны тарату жолдарының ішіндегі ең жалпылық 
түс алғаны кәсіби мұрагерлік жолмен тарату. 
Мұрын жырау жырлаған «Қырымның қырық ба-
тыры» аталған ұласпалы жырларды Алтын Орда 
дәуірінен XX ғасырдың орталарына дейін, ара-
да он неше ұрпаққа жалғасқан жыршылар алты 
ғасыр бойы мұрагерлік жолмен жырлап бүгінгі 
күнге жеткізген. Шыңжаң өңірінен шыққан 
атақты қиссагер ақын Сұлтан Мәжитұлы 
жыршы-ақын Әріпжан Жанұзақұлының 13 жа-
сынан бастап баулуында болған. Ол ұстазына 
ілесіп тұтас Тарбағатай аймағы мен басқада 
аймақ, аудандарды аралап өнер көрсетіп, жыр 
толғайтын болған [6]. 

Қазақ жыр-дастандарының кітаби жолмен 
таралуы XIX ғасырдан бастау алады. Қазақ да-
ласына келген орыс зерттеушілері мен өзгеде 
ғалымдар халық арасында таралған фольклорлық 
әдеби жәдігерлерді жинап, реттеп, баспадан 
кітап етіп шығарды. Әсіресе, Қазан, Уфа, Таш-
кент қалаларында орналасқан баспалардан 
көптеген кітаптар басылып таралды. Ол кейде 
қолжазба ретінде қолдан қолға өтіп таралған. 
Ал, Шыңжаң өңіріндегі қазақтар арасындағы ба-
спа ісі салыстырмалы түрде артта болды. Ол XX 
ғасырдың 40, 50 жылдардан басталды.

Нәтиже және талқы

Қазақ қисагерлерінің қазіргі хал-жағ-
дайы (қытайдағы қазақтар қоныстанған 
өңірлердегі). Қытайдағы қазақ ауыз әдебиетін 
зерттейтін мамандар мен оқымыстылар жаз-
ба әдебиеттің теориясы мен тәсіліне негізделіп 
ауыз әдеби нұсқаларын зерттеп, ауыз әдебиеті 
мен жазба әдебиет арасындағы мәндік парыққа 
назар аудармай келді. XX ғасырдың 80 жылда-
рынан бастап Шыңжаңның барлық өңірлері бой-
ынша ауыз әдебиеті нұсқалары «төрт топтама» 
етіліп жиналды, зерттелді. Аудан-аудан бойын-
ша төрт кітап, кей аудандарда жеті кітап болып 
жарық көрді. Десе де, ауыз әдебиеті нұсқаларын 
жинақтаудағы жүйесіздік, тәсіл мен әдістің 
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ғылыми болмауы көптеген кемшіліктерге әкеп 
соқтырды. Айтушылар мен жазып алушылар, 
жазып алған уақыты анық көрсетілмеді. Кей ауыз 
әдебиеті нұсқалары қалағанынша қысқартылды, 
бұрмаланды, өзгертілді.

Заманның жаңалануы, қоғамның дамуы 
Шыңжаңдағы қазақтардың тұрмыс тіршілігінде 
айтарлықтай өзгерістерді басынан кешірді. 
Көшпелі тіршіліктен отырықшылық өмірге ау-
ысуы, табиғи жайылымдар мен экологиялық 
ортаны қорғау, көрінісі көркем өңірлердің са-
яхат ашу аумағына енуіне ілесіп дәстүрлі мал 
бағу формасының кеңестігі тарайды. Жұрттың 
мәдени өмірі мен көңіл ашу қимылдарының 
жаңалануы қазақ ауыз әдебиеті дәстүріне, 
әсіресе жыршылық дәстүрдің «жоғалу» үрдісі 
белең алды. Дегенмен, себептің үлкені – та-
рихи жырлар қалада жоғалады. Ей тұрақты 
қоныстанған өңір ортасының бұндай өнер 
көрсетуге үйлеспегендігінде емес, қайта 
сол араға мектептің ашылуында. Жазу қала 
тұрғындарының тұрмыс тәсіліне терең тамыр 
тартқандығында [7, 27]. 

Қытайда мемлекеттік «бейзаттық мәдени 
мұраларды қорғау ережесінің» қабылдануына 
ілесіп, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау ба-
рынша күшейтілді. Қазақ жыршылық дәстүрі 
мен жыршылар орасан қолдауға ие болды. 
Алдыңғы буын қиссагерлерге мән беріліп, олар 
мемлекеттің қолдауына қол жеткізді.

Әр қандай ауыз әдебиеті туындыларын 
тудырудағы мақсат біреу ғана. Ол сол туын-
дыда бейнеленген өмір шындығын түсіндіріп 
және қабылдатып, тарихтың тәжірибе-
сабақтарын кейінгі буынға жеткізу. Сонымен 
бірге, адамгершілік, дәстүрлі наным-сенім мен 
адамдардың «оянуына» түрткі болу. «Өмір 
сүрудің шарттары мен қағидаларын өсер 
ұрпақ, келер зәузартқа үйретіп, қашанда жақсы 

мен жаман, ізгілік пен зұлымдық арасындағы 
мәндік парықты еске салып тұру фольклорлық 
туындылардың борышы саналады. Қорыта кел-
генде, ауыз әдебиеті адамдардың эстетикалық 
танымын тәрбиелеуде орны өгейсімес рөл ой-
найды. Жоғарыдағы шарттарды орындай алған 
ауыз әдебиеті туындылары ғана заманнан 
заманға тарала береді» [8, 438]. 

Қорытынды

Қазақ даласы ежелден шығыс пен батыстың 
тоғысқан өңірі, жібек жолының басып өтетін 
маңызды өлкесі. Қазақтың жыршылық өнерімен 
осы ұлттың тарихы, мәдениеті, тілі, діні, 
тұрмыс-салты біте қайнасқан. Көшпелі өмір сал-
ты ауыз әдебиеті жанырларының көп түрлі бо-
луына, мазмұнның мейілінше бай болуына оң 
әсерін тигізді. Қисса-дастандарда батырлардың 
туған мекенін, өскен елін ерлікпен қорғаған 
іс іздері және күнәсіз ғашықтардың адал ма-
хаббат жолында жанын құрбан қылатын асқақ 
рухтары бейнеленген. Ислам дінімен бірге кел-
ген «шығыс әдебиетінің» қазақ ауыз әдебиетіне 
жасаған ықпалы төтенше зор болды. Соның 
әсерінде қазақ ауыз әдебиеті бағына жарапазан, 
бата, қиса сынды діни түсі қою жанрлар келіп 
қосылды. XIX ғасырдың соңында қазақтың 
дәстүрлі қисса-дастандарында үлкен өзгеріс бол-
ды. Ауыз әдебиеті нұсқалары, жазба ақындардың 
классикалық шығармалары қолжазба түрінде 
де, баспадан шыққан кітап күйінде де ел ішінде 
кеңінен таралды. Жазу халық ортасына кеңнен 
таралмаған кезде, халық өнерпаздары бұл 
шығармаларды жырлай жүріп ауыздан-ауызға 
жатқа таратпағанда, әсіресе қиссагерлер осын-
ша мол қазынаны алтын кеуделеріне сақтап 
жеткізбегенде, фольклорлық шығармалардың 
тағдыры қалай болатыны белгісіз еді.

Әдебиеттер

1 Walter. Ong. Ауызша және жазбаша мәдениеттегі сөздердің техникаласуы / Қытай тіліне Хы Даукуан аударған. – 
Бейжиң: Бейжиң университеті, 2008.

2 Нығымет Мыңжан. Ислам дінінің қазақтар арасына таралуы және ықпалы // Шыңжаң қоғамдық ңылымдар журналы. 
– Үрімжі: 2007, №4.

3 Мүтәліп. Хадық арасындағы Қиса-дастандардың таралуы туралы зерттеу // Ұлттық әдебиет туралы зерттеулер. – 
1987, №3.

4 Би Шүн. Қазақ ауыз әдебиеті туралы кіріспе. – Бейжиң: Орталық Ұлттар университеті, 2006.
5 Хуаң Жұңшиаң. Қазақтың батырлық жырлары және сахара мәдениеті. – Бейжиң: Орталық аударма, 2007.
6 Хуаң Жұңшиаң. Қазақтың ауызша әдебиетінің таралу формасы // Орталық Ұлттар университеті ғылыми журналы. 

– 2007, №1.
7 Albert Baters Lord. Әңгімен айтушы / Қытай тіліне аударған Ин Хубин. – Бейжиң: Жұңхуа кітап мекемесі баспасы, 

2004.
8 Рахманқұл Бердібай. Бес томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Қазығұрт, 2005.



Хабаршы. Филология сериясы. №4 (168). 201728

Қазақ халқының жыршылық өнері

References

1 Walter. Ong. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word / Chinese translated by He Daokuan. Beijing: Beijing 
University Press, 2008.

2 Nyghmet Myngzhan. The Propagation and Influence of Islam in Kazakhs. Social science in Xinjiang, 2007. №4.
3 Mutalip. Folk Long Poems spread of the survey. Studies of ethnic literature, 1987. №3.
4 Bi Xun. Introduction to Kazakh Folk Literature. Beijing: Minzu University of china press, 2006.
5 Huang Zhongxiang. Kazakh heroic epic and grassland culture. Beijing: Zhongyangbianyi press, 2007.
6 Huang Zhongxiang. The Way of Inheritance of Kazakh Oral Literature. Journal of Minzu University of china (Social Sci-

ence Edition), 2007. №1.
7 Albert Baters Lord. The singer of tales. Chinese translated by Yin Hubin. Bejing: China publishing house, 2004.
8 Rahmankul Berdybai. Five-volume collection of works. Almaty: Kazygurt publishing house, 2005.



© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

МРНТИ 17.82.10

Мейрамгалиева Р.М.,
к. ф. н., доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби,  

г. Алматы, Казахстан, e-mail: mrm.raigul@mail.ru

ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ  
КАК ВЫРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ

В данной статье рассматривается система связей, что является очень важным звеном и 
составляет индивидуальное своеобразие художников слова – казахского писателя Смагула 
Елубая и русского писателя Леонида Андреева.

В статье доказывается индивидуальное своеобразие названных писателей, которое вовсе не 
исключает родственных для них идейных стремлений, так же как не исключает оно и общности 
в художественных принципах творчества.

В статье аргументируется главная мысль, что только общее характеризует основное 
содержание и закономерности литературного процесса, обращается особое внимание на то, 
что часто они масштабнее раскрываются в своеобразии творческого развития крупнейших 
художников слова. 

Автор заключает мысль тем, что оба писателя поднимают ряд вопросов на религиозную 
тему и что указанные произведения 2-х разных авторов представляют собой целостное явление. 
Внутреннее единство, органичность художественных творений составляют цель, к которой 
стремились индивидуально и казахский писатель Смагул Елубай и русский писатель Леонид 
Андреев.
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The creative individuality of the writer as an expression of fate

This article considers the system of links, which is a very important link and makes up the individual 
identity of the artists of the word – Kazakh writer Smagula Elubaya and Russian writer Leonid Andreev.

The article proves the individual originality of these writers, which does not exclude ideological 
aspirations related to them, just as it does not exclude the commonality in the artistic principles of cre-
ativity.

The main reason is argued in the article that only general characterizes the main content and regu-
larities of the literary process, special attention is paid to the fact that they are often more widely revealed 
in the peculiarity of the creative development of the largest artists of the word.

The author concludes the idea that both writers raise a number of questions on a religious theme 
and that the works of two different authors are a holistic phenomenon. The internal unity, the organic 
nature of the artistic creations make up the goal to which individually – Kazakh writer Smagul Elubai and 
Russian writer Leonid Andreev aspired.
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Творческая индивидуальность писателя как выражение судьбы 
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әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, ф. ғ. к.,  

Алматы қ., Қазақстан, e-mail: mrm.raigul@mail.ru

Жазушының шығармашылық даралығы – тағдыр сыйы

Бұл мақалада қазақ жазушысы Смагұл Елубай мен орыс жазушысы Леонид Андреевтің 
жазушы лық жүйе байланыстарының ерекшеліктері қарастырылады.

Мақалада аталған жазушылардың ортақ идеялық байланысымен қатар, олардың 
шығармашылықтарындағы көркемдік ұстанымдарының ортақтығы дәлелденеді.

Мақалада негізгі ойдың бірі – мәтін мазмұны мен әдеби процесінің байланысының болуы, 
олар неғұрлым кең көлемде атап көрсетіледі, соғұрлым шығармашылық даралығы анықталады.

Мақала авторы екі жазушының шығармаларындағы дін тақырыбының өзектілігі, сонымен 
қатар ішкі ойларының бірлігіне сипаттама беруге тырысқан.

 Қазақ жазушысы Смагұл Елубай мен орыс жазушысы Леонид Андреевтің шығармаларының 
мақсаттары – ішкі бірлігі мен көркемдік шеберлігінің табиғи байланысы анықталады.

Түйін сөздер: шығармашылық даралығы, жазушының ерекшелігі, әдеби бағыттар мен 
ағымдары, тіл байлығы, ой арнасы.

Введение

Признание творческой индивидуальности 
писателя значительным социально-эстетиче-
ским явлениям никак не может быть отождест-
влено с защитой обособленности творческих 
миров, созданных отдельными художниками, их 
изолированности друг от друга. Характеризуя 
русских писателей ХIХ века, А. Горький заявил: 
«Возьмите нашу литературу со стороны богат-
ства и разнообразия типа писателя: где и когда 
работали в одно и тоже время такие несоедини-
мые, столь чуждые один другому таланты, как 
Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, 
Гл. Успенский и Короленко. Щедрин и Тютчев? 
Продолжайте эти параллели, и вас поразит раз-
ность лиц, приемов творчества, линии мысли, 
богатство языка.

В России каждый писатель был воистину и 
резко индивидуален, но всех объединяло одно 
упорное стремление – понять, почувствовать, 
догадаться о будущем страны, о судьбе её наро-
да, об её роли на земле» [1, 85].

Индивидуальное своеобразие писателей 
вовсе не исключает родственных для них 
идейных стремлений, так же как не исключа-
ет оно и общности в художественных прин-
ципах творчества. Доказано, что идейная и 
художественная общность рождается в ре-
зультате больших процессов исторического 
развития, вызывая потребность в осмыслении 
совершавшихся процессов, в осмыслении тех 
новых социальных, человеческих связей, ко-
торые приносил с собой строй и тех острей-
ших противоречий, которые наблюдались в 
действительности.

Порой формирование общих начал творче-
ства русских и казахских писателей составляют 
сущность литературного процесса. Существен-
ное значение с этих позиций имеют и отдель-
ные писательские личности, и закономерное 
движение литературы, литературный процесс в 
его цельности и внутренней дифференциации. 
В такой ситуации, игнорирование творческой 
индивидуальности не позволит убедительно 
охарактеризовать именно процесс развития 
литературы. 

Другим выводом, который нередко делается 
из того положения, что только общее характе-
ризует основное содержание, закономерности 
литературного процесса, является выдвижение 
на первый план изучения литературных направ-
лений, течений. По мнению профессора А. Со-
колова «именно в рамках литературного направ-
ления и течения стиль как категория искусства, 
наиболее законченно закрепляет свою художе-
ственную закономерность» [2, 39].

Доказано, что изучение литературных на-
правлений и течений представляет собой очень 
важный момент в выяснении закономерностей 
литературного процесса.

Однако закономерности эти выражаются не 
только в смене сходных, повторяющихся яв-
лений, часто они масштабнее раскрываются в 
своеобразии творческого развития крупнейших 
художников слова. Чем значительнее творче-
ская личность писателя, тем теснее его связи с 
миром, тем сильнее в нем социальное отражение 
глубоких общественных процессов. Например, 
творческое развитие А.П. Чехова отражает ве-
дущие начала литературного процесса с неизме-
римо большей широтой и глубиной, чем творче-
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ская индивидуальность многих малоизвестных 
художников слова, творчества, которых, есте-
ственно, следует изучать в меру их вклада в про-
цесс созидания эстетических ценностей.

Вспомним, что в развитии русской литерату-
ры ХIХвека наблюдается синхронный подход к 
истории литературы, когда существенными во-
просами явились взаимодействие и отталкива-
ние Пушкина и Жуковского, Пушкина и Одоев-
ского. И для раскрытия литературного процесса 
в целом актуальное значение имело изучение 
преемственных связей между Пушкиным и Тур-
геневым, взаимодействия их творчества связаны 
со всем последующим развитием русской лите-
ратуры, эти связи были существенны, многооб-
разны как по содержанию, так и по форме.

Эксперимент

Следует отметить, что воздействие творче-
ства одного писателя на другого не ограничи-
вается тем периодом, когда он жил и творил. 
А  если, кроме того, иметь в виду то обстоятель-
ство, что литературный процесс развивается 
не однолинейно, а представляет собой слияние 
перекрещивающихся между собой течений и на-
правлений, то очевидно, что хронологическими, 
временными сопоставлениями нельзя заменить 
раскрытие сложнейшей системы координат, ко-
торая выявляется в развитии литературы. И в 
этой системе связей очень важное звено состав-
ляет индивидуальное своеобразие художников 
слова – казахского писателя Смагула Елубая и 
русского писателя Леонида Андреева.

В книге «Век страшного суда» Смагула Елу-
бая дается полная картина мировой религии, то 
есть системы, направляющие все силы человека 
на формирование и развитие духовных структур, 
работающих на сохранение мира и благосостоя-
ния человечества. Автор считает, что понимание 
единства со всеми и ответственности за судьбы 
людей, даваемое религией, позволяет человеку 
ощущать единство со всеми детьми, родителями 
и любимыми людьми, осознавать ответствен-
ность за судьбы своих потомков.

По словам Смагула Елубая, в людях неосоз-
нанно накапливался и хранился многовековой 
социально-нравственный опыт, усваиваемый 
естественно и без нажима в простой, не под-
вергшейся переоценкам живой практике жизни. 
Рожать детей и растить хлеб – вокруг этих дел 
не мог возникнуть ложный опыт, как не могло 
не сложиться цельного и нерасчлененного миро-

ощущения, захватывающего воедино, в сплош-
ной процесс природу и человека, прошлое, на-
стоящее и будущее.

Книга начинается с трактовки «Начало на-
чал», где предлагается несколько отрывков из 
книг Священных писаний о Творце этого мира и 
дается следующая проповедь мудрости: «Глуп-
цы только презирают мудрость и наставление» 
[3, 175].

В книге Смагула Елубая указывается сход-
ство религиозных текстов: Авесты, Священной 
Торы, Буддизма, Христианства, Ислама, напо-
минает нам, что из разных Священных текстов 
основных мировых религий мы узнали пораз-
ительное сходство, все это говорит о существо-
вании единого сокровенного источника религи-
озных сюжетов – Всевышнего Творца. «Среди 
проблем, волнующих современное человече-
ство, есть одна духовная» – считает писатель. 
Напоминая, некоторые Священные писания ав-
тор уверен, что человек знает все, но при этом 
его постоянно мучают вопросы: почему, поче-
му…? Поиск ответа – это тяга к установлению 
гармоничных связей с миром, которая заложена 
в природе человека – как сложного биологиче-
ского и общественного существа.

Существует ряд работ, посвященных религи-
озно-философскому осмыслению наследия Лео-
нида Андреева и анализу частных сторон общей 
проблемы.

Прежде обратим внимание на главную тему 
писателя Леонида Андреева – это «перемена, 
перерождение, перевоплощение души челове-
ческой, отрешение человека от самого себя, от-
решение человека от душевной своей «рожи», 
стремление человека пробиться к своей подлин-
ной субстанциональной личности» [4, 45].

Итогом идейно-художественных поисков пи-
сателя стал рассказ «Жизнь Василия Фивейско-
го», над которым писатель работал около двух 
лет, рассказ был опубликован в первом сборнике 
товарищества «Знание» в 1904 году.

Это повествование о трагической судьбе де-
ревенского священника, фанатика веры. В «Жиз-
ни Василия Фивейского» Андреев задумал рас-
шатать веру и доказать, что глубоковерующий 
человек не может представить бога иначе, как 
бога-любовь, бога-справедливость, мудрость и 
чудо. 

Главный герой – Василий Фивейский верит 
в бога и принимает его волю вопреки всем бе-
дам, павшим на него, как на библейского Иова: 
гибель сына, рождение второго сына – больного, 
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пьянство и смерть жены. В своих страданиях он 
начинает видеть волю провидения, свидетель-
ство своей избранности и мириться с ними. Но 
со страданиями других людей священник при-
мириться не может: «каждый страдающий че-
ловек был палачом для него, бессильного слу-
жителя всемогущего бога», постепенно у него 
происходит прозрение того, что «бог не хочет 
или не может помочь людям – там ничего нет». 
Тогда он бунтует против неба и страшный смех 
больного сына, который в рассказе олицетворя-
ет некую злую преднамеренность самой жизни, 
безнравственность вселенского хаоса убеждает 
его в правильность бунта.

Вера в бога была разрушена, но никакой дру-
гой верой она не заменяется в рассказе, в ито-
ге получается, что жизнью человека управляет 
какое-то таинственное предопределение. Страх, 
ужас перед этим неизведанным пронизывает 
всю художественную ткань произведения.

Итак, в рассказе прослеживается идея роко-
вой предопределенности жизни человека и чело-
вечества, который составляет в конечном итоге 
смысл этого рассказа.

«Жизнь Василия Фивейского» потряс со-
временников, говоря о теме этого рассказа, Ко-
роленко В.Г. писал, что это «одна из важней-
ших, к каким обращается человеческая мысль 
в поисках за общим смыслом человеческого 
существования». Изображенный Андреевым 
духовный кризис отца Василия, человека, наи-
вно думающего избавить человечество от зла 
жизни – волею неба воспринимается нами как 
призыв своими силами добиваться правды на 
земле, а не искать «готовых рецептов» для 
жизни.

Обратим внимание на то, что сюжет рассказа 
«Жизнь Василия Фивейского» построен по типу 
жития, так как в первых репликах рассказа ви-
дится ассоциация образа отца Василия с библей-
ским образом Иова. Но писатель переосмысли-
вает библейские сюжеты и образы, полемизируя 

с их канонической трактовкой, что наблюдается 
и у казахского писателя – Смагула Елубая.

Результаты и обсуждение

Таким образом, главным достоинством книг 
является то, что Смагул Елубайи Леонид Ан-
дреев в литературе начали дискурс на духовную 
проблему. 

Оба писателя поднимают следующие вопро-
сы: Человек не владеет знанием законов мира, да 
и овладеет ли? Но если так, то можно ли устро-
ить жизнь на разумных основах добра и справед-
ливости? Эти вопросы о смысле и цели бытия и 
задают в своих произведениях казахский писа-
тель Смагул Елубай и русский писатель Леонид 
Андреев.

Выход в свет книги для сомневающихся Сма-
гула Елубаяна 2-х языках, на русский язык книгу 
мастерски перевел доктор филологических наук, 
профессор Аслан Жамилевич Жаксылыков го-
ворит о том, что казахстанские читатели имеют 
широкую возможность выбирать язык книги, а 
это означает – совершенствовать интеллектуаль-
ный диапазон о Боге.

Писатель Леонид Андреев показал болезнен-
ную чуткость к человеческому страданию и в то 
же время неверие в способности победить зло, 
обостренный интерес к интуитивному, подсо-
знательному в человеке и обращение к древнему 
литературному источнику – Библии.

Заключение

Следует подчеркнуть, что в читательском 
восприятии, указанные произведения 2-х разных 
авторов представляют собой целостное явление.
Внутреннее единство, органичность художе-
ственных творений составляют цель, к которой 
стремились индивидуально – казахский писа-
тель Смагул Елубай и русский писатель Леонид 
Андреев.
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ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ ПОЭТИКАСЫ

Мақал-мәтел – халықтың сан ғасырлық көрген-білгенінен, бастан кешкен уақиғаларынан 
қорытқан ақыл-ойының жиынтығы, анықтамасы, табиғатта, өмірде үнемі қайталап тұратын 
уақиғалармен, құбылыстармен байланысты туған тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні.

Әр халықтың мақалы мен мәтелі – сол халықтың өзі жасап алған логикалық формуласы, 
ережесі. Ол кез келген уақиғаның, мәселенің тұсында еске түседі, тілге оралады. Сөйтіп көп 
ойлануды, ұзақ баяндауды керек ететін қиын нәрсені жеп-жеңіл, оп-оңай, бір-ақ ауыз сөзбен 
түсіндіреді, ұғындырады.

Мақал мен мәтел – қазақ ауыз әдебиетінің бір саласы, халықтың тұрмысын, кәсібін, салтын, 
дүниеге көзқарасын бейнелейтін шағын поэтикалық жанр.

Ауыз әдебиетінде мақал-мәтелдің араласпайтын жанры жоқ. Ертегі, аңыз, әңгіме, дастан-
жыр, халық өлеңдерінде, тіпті жұмбақтар мен тақпақтарда да сөзді әрлеу, ойды өткірлеу үшін 
мақал-мәтелдер дәлел, айшық ретінде қолданылады.

Мақал-мәтелдер – ықшамды түрде айтылатын, көп жағдайды аңғартатын, өмірдегі 
құбылыстарды тапқырлықпен түйіндеп, шеберлікпен жеткізетін сөз нақышы.

Түйін сөздер: халық оқулығы, фольклор жанры, сөз нақышы, нақыл сөз.
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Poetics ot kazakh proverbs and sayings

Proverbs and Sayings – is the property of the people who created by the centuries under the ancient 
society, when there was no means of the material thought.

Proverbs and Sayings is a genre of folklore, aphoristic concise, imaginative, grammatically and logi-
cally complete utterance instructive sense of rhythm organized form.

Proverb is property of the whole people, or a large part of it, and contains a general judgment or 
counsel on any occasion.

Proverb – the most interesting genre of folklore. The fruits of centuries-old observation and reflection 
of the people, his hopes and dreams embodied in songs, fairy tales. So people had been creating his art, 
his poetry. Proverb lives in speech, but only capacious proverb acquires its specific meaning.
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Поэтика казахских пословиц и поговорок

Пословицы и поговорки – это достояние народа, прошедшее испытания веков в условиях 
древнего общества, когда не существовали средства материального закрепления мысли.

Пословицы и поговорки – жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически 
и логически законченное изречение с поучительным смыслом в ритмически организованной 
форме.
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Пословицы составляют достояние целого народа или в значительной части его и заключает 
в себе общее суждение или наставление на какой-нибудь случай жизни.

Пословица – самый любопытный жанр фольклора. Плоды многовековых наблюдений и 
раздумий народа, его мечты и надежды воплощались в песнях, сказках. Так народ создавал свое 
искусство, свою поэзию. Пословицы живут в речи, только в ней емкая пословица приобретает 
свой конкретный смысл.

Ключевые слова: учебник народа, конкретный смысл, речевые изречения, жанр фольклора.

Кіріспе

Қазақ – сөз қадірін біліп, қасиетті сөзді қас-
терлеп, аузынан тастамай, данышпандығын 
өне ге ретінде өлеңмен өрнектеп, терең мағына-
лы сөздермен зерлеп келе жатқан халық. Сөз 
зергерлерінің аузынан шыққанды үздіксіз үлгі 
етіп, ұрпақ тәрбиесіне парық таппай далану 
дәстүрге айналған. Әсіресе қариялар мақалдап, 
маңызды сөйлеуді борышым деп санайды, онсыз 
қарт адамның сөзінің қадірі болмайды.

Мақал-мәтелдердің табиғатының күрделі-
лігі, оның көнелігі мен қолдану аясының кең-
дігінде. Белгілі бір жағдайға, тақырыпқа бай-
ланысты шебер айтылған ұтымды, тиісті нақыл 
сөздер ауыздан-ауызға көшіп, ел арасына анау 
айтқандай, мынау айтқандай деп шешеннің 
есімімен қосарлана жүрген еді. Ал, кейін 
шығарушының есімі ұмытылып, ұтымды, орын-
ды қолданылған сөздер халық сынынан өтіп, 
өңделіп, мақал-мәтелдерге айналып кеткен.

Мақал – мәтелдер үнемi туып, өңделiп, 
ұстартылып отырады. Ұрпақтан ұрпаққа ауы-
сып, халық жадында жылдар, ғасырлар бойы 
сақталып, бiрден бiрге шыңдала бередi. Өңделiп, 
жылдан – жыл өткен сайын өткiрлене түседi. 
Үнемi туып, толысып, молайып отырады.

Мақалдардың негізгі айтар идеялық түйініне, 
ой желісіне, оны жеткізудегі қолданылатын 
көркемдік кестелеріне көз жіберер болсақ, халық 
ой-қиялының ұшқырлығы мен тіл шеберлігіне, 
шешендік өнеріне, ақылдылығына еріксіз қайран 
қаласың. Мақалдар тақырыбы өте ауқымды, 
тіпті ол қамтымаған сала, ол көтермеген мәселе 
жоқ десе де болғандай. Қандай мәселеге ар-
налып айтылса да мақал-мәтел жақсылықты 
дәріптейді, жамандықтан сақтандырады. Оның 
мазмұны ата-бабаларымыздың бүкіл өмір 
тәжірибесін қамти отырып, ел болашағы бо-
лып табылатын жас ұрпақтың санасын, әсемдік 
сезімін, талғамын, өмірге деген көзқарасын да-
мытып, ой-өрісін кеңейтіп, тіл байлығын молай-
туды мақсат етеді. Осы тұрғыдан алғанда, мақал-
мәтелдердің тағылымдық, тәлім-тәрбиелік, 

өсиет-өнегелік маңызы зор. «Мақал-мәтелдер 
әлеуметтiк өмiрдiң қым-қиғаш қайшылықтарын 
айқын елестететiн өткiр сын, мысал, ажуаға 
да толы. Оларда халықтың болашаққа деген 
зор сенiмi, үмiтi, не бiр асқақ қиялы да көркем 
сипатталған» [1, 20].

Қазақ мақалдарының көпшiлiгi еңбек, 
шаруашылық тақырыптарын қамтиды. Еңбек 
жайындағы мақалдар еңбекшi бұқараның жүз-
деген жылдар бойындағы еңбек тәжрибесiн 
қорытып, алуан – алуан кәсiп түрлерiне халық 
көзқарасын бiлдiредi. Халық мақалы: «Еңбек 
етсең – емерсiң», «Iстесең – тiстерсiң», «Қолы 
қимылдағанның аузы қимылдар», «Еңбек түбi 
– мереке, көптiң түбi – береке», «Еңбегiне 
қарай өнбегi», «Бейнетiң қатты болса, татқаның 
тәттi болар» деп тұрмыс негiзi еңбек екенiн 
көрсетедi. Ендi бiр топ мақалдар: «Жалқау жа-
тып бұйырады», «Ерiншекке ошақтың екi бұты 
айшылық жер» деп, жатып iшер жалқау, керена-
уларды сынайды. «Еңбегi ештiң күнi кеш» деп 
жұмыс iстемейтiн керенау, жалқаулар өмiрiнiң 
мағынасыздығын аңғартады. Еңбек тақырыбына 
арналған мақалдарда жас ұрпақты аянбай адал 
еңбек етуге, елге, халыққа қызмет етуге шақыру 
идеясы үлкен орын алады [2, 45].

Халқымыз бала тәрбиесіне де ерекше 
көңіл бөліп, көпті көріп, көп жасаған ата мен 
әжелеріміз балаға тілі шыққаннан бастап 
қысқаша әңгіме, ертегі, әртүрлі өсиет-өнеге 
сөздерді, әңгімелерді, мақал-мәтелдерді айтып 
берген. Осылардың көпшілігі балалардың өздері 
күнделікті көріп жүрген жануарлар дүниесімен 
байланысты болғандығын білеміз. Балаға жақсы 
таныс мәселені ала отырып оның қабылдауына 
жеңіл, ұғынуына ауырлық тигізбейтін ақыл-
кеңес бере білген. «Енесі тепкен құлынның 
еті ауырмайды», «Ойнақтаған бота от ба-
сар», «Соңғы түйенің жүгі ауыр», «Жуас түйе 
жүндеуге жақсы», «Аттан тай озады, Атадан 
бала озады», «Сиыр сипағанды білмейді, жа-
ман силағанды білмейді», «Әңгіме бұзау емізер, 
бұзау таяқ жегізер». Осы сияқты мағынадағы 
мақалдардың бала тәрбиесіндегі мәні зор. 
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Қазақ мақал-мәтелдерінің поэтикасы

Эксперимент

Қазақ мақалдарының көп қолданылатын 
көрнекті тақырыптарының бірі – бірлік, ынтымақ, 
ұйымшылдық мәселесі екені анықталды. Бұл 
тақырыптағы мақалдардың негізіне ақыл-ойы 
сергек халықтың осы туралы даналық көзқарасы, 
өмірлік тәжірибесі жатады. Тұрмыс талқысынан 
туып, әрбір тарихи кезеңнің сындарынан өткен 
түсініктерін мақал арқылы көрсетпек болады. 
Бүкіл қоғамның бүтіндігі бірлік пен татулықта 
деп білген халық «Бірлік болмай тірлік болмас», 
«Ырыс алды – ынтымақ», «Алтау ала болса, 
ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі 
келеді», «Жалғыздың үні шықпас, жаяудың 
шаңы шықпас», «Көп ісінде – береке», «Көппен 
көрген ұлы той», «Көп түкірсе – көл» деген 
мақалдарымен барлық күш-қуат ынтымақ бар 
жерде екендігін дәлелдейді. 

Қазақ ауыз әдебиетінде халықтың сүйе 
тыңдап, сүйсіне тыңдағаны – көпшілік үшін 
жасалған ерлік, батырлық істер, ел қорғаған ер-
лер туралы болғаны бізге мәлім. Бұл тақырыпта 
қаншама аңыз, әңгіме, ертегі, өлең, жыр туғызып, 
халықтың ерен ерлікті ардақтағанын білеміз. 
Осы бір тақырып халық мақалдарынан да өз ор-
нын алған.

Ел қорғау, батырлық, ерлік істер жайын-
да туған халық мақалдары оның ой-арманын, 
елжандылық қасиетін, туған жерге деген ыс-
тық ықыласын танытып тұрады. Бұл тәріздес 
ма қалдардың ұрпақ тәрбиесіндегі мәні мен 
маңызы ерекше екендігін жақсы білеміз. Қазақ 
халқының туған жерге деген перзенттік сезімін 
көрсететін мақалдары өте көп. Соның кейбіріне 
тоқталып кетейік: «Ел іші алтын бесік», «Отан 
оттан да ыстық», «Өзге елде сұлтан болғанша, өз 
еліңде ұлтан бол», «Өз елімнің басы болмасам 
да сайының тасы болайын», «Елінен безген ер 
оңбас, көлінен безген қаз оңбас» т.б.

Өз мақалдарында туған жерін ерекше құрмет 
тұтқан халық оны қорғау, елінің болашағына 
қызмет ету әрбір азаматтың басты борышы деп 
санайды. «Ер елі үшін туып, елі үшін өледі», 
«Ел үмітін ер ақтар,ер атағын ел сақтар», «Батыр 
туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы», «Ел 
ауырын ер көтереді» т.б. мақалдардың негізгі 
түйіні осы болып табылады.

Мақалдарда халық елі үшін ерлікке ба-
рып, ештеңеден тайынбайтын айбынды ерлерін 
ардақтап, олардың ел сүйсінген істерін жастарға, 
кейінгі ұрпаққа үлгі етуді мақсат етеді. Осы 
орайда нағыз ерді қорқақпен салыстыра отырып, 
аз сөзбен екеуінің де бейнесін жасайды. Ерлік, 

батырлық жасау тек елін, жерін, халқын шын 
сүйетін адамның қолынан ғана келеді, осындай 
жандардың қолынан кез-келген ерлік іс келеді 
деп сипаттайды. Мысалы, «Ердің екі сөйлегені 
– өлгені, еменнің иілгені – сынғаны», «Ер жігіт 
– етек жеңі кең жігіт», «Батырда бақастық бол-
мас», «Қоянды қамыс, ерді намыс өлтіреді», 
«Ер бір рет өледі, қорқақ мың рет өледі» деген 
мақалдар бұған мысал бола алады [3,30].

Халық мақалдарының мәнін еш уақытта 
жоймайтын қоғамдық маңызы зор саласының 
бірі – оқу-білім, өнер, ғылым және мінез – құлық 
туралы. 

Олардың басты сарыны – елді өнер-білімге 
шақыру, оқудың, ғылымның пайдасын на-
сихаттау. Жақсы нәрсені үлгі ету, жаманнан 
жирендіру аталмыш тақырыптағы мақалдардың 
басты мақсаты. Мысалы, «Өнерліге өріс кең», 
«Өнерлі өрге жүзеді», «Білегі күшті бірді 
жығады, білімі күшті мыңды жығады», «Ақыл – 
тозбас тон, білім – таусылмас кен», «Оқу – білім 
бұлағы, білім – өмір шырағы», «Білек сүріндіре 
алмағанды – білім сүріндіреді», «Білімдіге дүние 
жарық, білімсіздің күні ғаріп» деп тізе берсек та-
усылмастай мол мақалдардан артық жас ұрпаққа 
айтылар насихат, өсиет, үлгі-өнеге бар ма екен, 
сірә. Бұл мақал үлгілерінен жастарды өнер-
білімге, ғылымға барынша насихаттау мақсаты 
да айқын көрініс тапқан.

Мақалда адамның жақсы қасиеттерін қас-
терлеу, арлы болуға, адалдық, кіші пейілділікке, 
төзімділікке шақыру сарыны да үлкен орын 
алады. «Мал сақтама, ар сақта», «Өтірікші ал-
дымен өзін алдар», «Өзін өзі мақтаған өліммен 
тең», «Өлімнен ұят күшті», «Сабыр түбі – сары 
алтын» деген халық даналығы адамгершілік 
қасиеттерді уағыздайды. Халық тәлім-тәрбиеге 
үлкен мән берген болса, осы мақсатты жүзеге 
асырудағы елеулі үлес мақал-мәтелдердікі десек 
қателеспейміз. 

Адамның мінез-құлқы, халықтың әдет-ғұрпы 
да мақалдардан елеулі орын алады. Халық 
адалдық, шыншылдық, әділдік, досқа адал болу, 
кішіпейілдік сияқты қасиеттерді насихаттап, 
үлгі етеді. Халық ұғымында не жақсы болса 
мақалдар соны құптап отырады.

Нәтиже мен талқы

Қазақ мақал-мәтелдерінің өзіне тән 
негізгі бір ерекшелігі – аз сөзбен көп мағына 
беретіндігі айқындалды. «Аз сөз – алтын, 
көп сөз – көмір» дей отырып, халық өзінің 
мақалдарында маз мұнды әңгіменің «тобықтай 
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түйінін береді», ой-пікірін, көзқарасын әрі 
терең, әрі ашық айтады. 

Мақалдың сөз саралауы олпы-солпы бол-
майды, етек-жеңі жинақы, ықшам келеді. Айты-
латын пікір, жасалатын қорытынды, берілетін 
баға толық дәлелденген, шыңдалып, шынайы-
ланып, жонылып, өткірленіп келеді. Сондықтан 
да мақал оралымды, өткір болады. Мақалда 
дәлелдеу мен қорытынды пікір бірдей жүріп 
отырады.

Ішкі құрылысы жағынан алғанда, мақалдар 
екі түрлі: бірінші –айтайын деген ойын ашық 
етіп бірден, турасынан білдіреді. «Жауды аяған 
жаралы қалады», «Бірлігі жоқтың – тірлігі 
жоқ» т.б. Екіншісі – негізгі ойды астарлап ай-
татын, ишаратпен білдіретін мақалдар. Қазақ 
мақалдарының біразы осы түрге енеді. Мұның 
мысалдарына «Жығылсаң нардан жығыл», 
«Сырын білмейтін аттың сыртынан жүрме» 
деген мақалдарды жатқызуға болады. Сырт 
қарағанда бұл мақалдарда айтылатын ой айқын, 
әрқайсысы өз орнында тұрған сияқты. Бірақ 
олардың астарында терең мағына тұрады. 
Мәселен: «Жығылсаң нардан жығыл» деген-
де нардан жығылып құлауды айтып тұрған 
жоқ, нардай үлкен іске ұмтылып мақсатыңа 
жете алмасаң айып емес деген ой айтылып тұр. 
Осындай астарлы мағынадағы мақалдарда терең 
ой, қазақ халқының табиғатына тән даналық, 
парасаттылық сезімдері кеңінен байқалады. 
Осындай үлгідегі мақалдардың біразына көз 
жүгіртейік: «Қасықтап жинағанды, шөміштеп 
төкпе», «Жылы-жылы сөйлесең жылан інінен 
шығады», «Екі кеме құйрығын ұстаған суға 
кетеді», «Кісідегінің кілті аспанда» т.б. 

«Мақалдың тілі өте көркем және мейлінше 
қарапайым, сөз құрамы бай, халық тілінің су-
реттеу, бейнелеу мүмкіншіліктері мақалда жан-
жақты, мол көрінісін тапқан. Ұлы жазушылардың 
халық тілін үйрену, меңгеру үшін мақал-
мәтелдерді жете білу керек деген көзқарас та 
осыдан туған. Мақал-мәтел ұшқыр, тілге орам-
ды, көңілге қонымды, құлаққа жағымды келеді. 
Орнын тауып айтса сөзге өң беріп, құлпыртып 
жібереді» [4, 54].

Мақалдарға тән ерекшеліктің бірі – оның 
құрылысында. Сөйлем құру, әсіресе, құрмалас 
сөйлем жүйесін үйлестіру, қисындыру жағынан 
алғанда мақалдан алуан түрлі үлгі өрнек, әдемі 
сөз кестесі табылады. Мақалдардың сөйлем 
құрудағы бір ерекшелігі, онда бастауыш, баян-
дауыш түгел бола бермейді. Кейде мақалда ба-
яндауыш түсіп қалады. Мысалы, «Еңбек түбі 
– береке, көптің түбі мереке», «Бейнет, бейнет 

түбі – зейнет», «Еңбегі аздың – өнбегі аз» деген 
мақалдарда баяндауыш жоқ, ол тек ойша ғана 
ұғылатын «болады» деген сөз. Егер мақалды 
толық айтсақ, «Еңбек түбі берке болады, көптің 
түбі мереке болады» дер едік, онда сөйлем 
шұбалаңқы болып, келісті ырғағынан айырыла-
ды. Бұл құбылыс айшықтау тәсілінің эллипсис 
деген түрінің мақалдардағы көрінісі, яғни сөз 
тастап кету. Бұл тәсіл мақалдарда жиі кездеседі.

«Мақалда сөзді мүсіндеп, сұлулау үшін 
сан алуан теңеу, эпитет, метафора, метони-
мия сияқты көркемдік құралдар шеберлікпен 
қолданылған. Мысалы:

Жақсы жігіт-жағадағы құндыз,
Жақсы қыз – көктегі жұлдыз.
Ақылды ердің ішінде
Алтын ерлі ат жатар,
Асыл әйел ішінде 
Алтын бесікті ұл жатар.

Осындай мақалдарда орынды, қисынды са-
лыстыру мен шендестіру арқылы екі нәрсе, екі 
құбылыс бірін бірі толықтырып, бейнелі мүсін 
жасайды» [5, 27].

Сондай-ақ мақалда әсірелеу, күшейте сурет-
теу әдісі жиі қолданылады. Мысалы: «Айдағаның 
бес ешкі, ысқырығың жер жарады», «Тамшы-
дан тама берсе дария болар», «Қолымен қосаяқ 
соққан, аузымен орақ орады», «Көрмес түйені 
де көрмес», «Көп түкірсе көл» деген мақалдарда 
шамадан тыс ұлғайта суреттеу байқалып тұр.

Мақал-мәтелдердің өзіндік жасалу жолдары, 
сан қилы шеберлік әдістері бар. Мақал көбіне 
бір-бірімен ұйқасы бар екі бөлімнен құралады. 
Сол екі бөлімнің бірінде айтылуға тиісті ойдың 
шарты айтылса, екіншісінде қорытынды түйін 
беріледі: «Жасыңда қылжың болсаң, қартайғанда 
мылжың боларсың», «Күлме досқа, келер 
басқа», «Ексең егін, ішерсің тегін», «Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Жақсының 
өзі өлгенмен, сөзі өлмейді» т.б.

Ата-бабаларымыз не сөйлесең де, не істесең 
де, алдымен ойланып алу керектігін ескертіп 
отырған. Тіпті ойнап сөйлесең де, ойлап 
сөйледеудің тәлімі де тереңде жатыр. Ойла-
май сөйлеген бірауыз сөз еттен сүйекке жетіп, 
жүректі қалай жаралайтынын дана түркі халқы 
«Оқ жарасы бітсе де, тіл жарасы бітпес» деп 
ұғындырады. 

Қазақта «Ер қазынасы – ескісөз, ел қа-
зынасы – ескісөз, тіл қазынасы – ескісөз» де-
ген бұрынғылардан қалған мақал бар. Адамның 
ойын жарыққа шығаратын күшті құрал – 
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тіл. Ал, тіл – ойдың көрінісі екендігі мәлім. 
Олай болатын болсам әнді, мағыналы ойды 
жеткізетін, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
берер мақал-мәтелдердің тіл мен әдебиеттің 
дамуындағы, жалпыхалықтық, қоғамдық 
өмірдегі, ұлт мәдениетінің өркендеуіндегі, жас 
ұрпақ тәрбиесіндегі, тілді өркендету мен сөз 
байлығын қалыптастырудағы, тілді меңгертудегі 
орны айрықша. 

Қорытынды 

Қорыта айтқанда, мақал-мәтелдер тақы-
рыбы ауқымды, мазмұны терең, тілі өткір, 
кестелі айшығы мол, тағылымдық мәні аса 
зор халық пен бірге ғасырлар көкжиегінен 
асып келе жатқан мәңгі сарқылмас қымбат 
қазынамыз, қанша ұрпақ қазса да таусылмас 
кеніміз.
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  
КӨРКЕМДІГІ МЕН ТІЛІ

Мақалада Қазақстанның әйгілі жазушысы Әбіш Кекілбаев шығармашылығының көркемдігі 
мен тілі жөнінде жазылған.  

Шығармаларының тіл байлығы, сөз баптауы, қазақ тіліне тән сөз орамдары – Ә. Кекілбаев 
туындыларының аса бір құнды қырлары болып табылады. Қаламгер шығармашылығының 
негізгі арқауы – тарихи тақырыпқа арналған. Қазақ әдебиетінде айтарлықтай із қалдырған 
халық жазушысының кейбір шығармалары мен аудармаларын талдау арқылы мақала авторы 
қоғам қайраткері, халық жазушысы, жазушылардың бірегейі Әбіш Кекілбаевтың қайталанбас 
еңбектеріне баға беруге тырысқан.

Әбіш Кекілбаевтың әр туындысы – халық мұрасы болып танылғаны белгілі. Қазақ тіліміз  – 
мемлекеттік тіліміз, рухани байлығымыз. Тіл байлығын барынша ашып, тарих сырларын, өз 
ойларын толық танытып, оны оқырманға ерекше көркемдікпен жеткізе білген Әбіш Кекілбаев 
екені сөзсіз.

Түйін сөздер: шығарма көркемдігі, тарихи тақырып, қазақ әдебиеті.

Tukbaev A.K.1, Sadakbaev T.T.2,
1Master of Philology, 2PhD, A/Professor of Academy of Kainar,  

Almaty, Kazakhstan, e-mail: azattk@mail.ru

Artistry and language of works by Abish Kekilbayev

In this article the artistry and language of the works of the famous writer of Kazakhstan Abish 
Kekilbaev are considered.

The copious vocabulary, elegant manner of presentation and verbal expressions of the Kazakh lan-
guage are one of the most valuable aspects of Kekilbaev’s works. The main part of the writer’s work is 
devoted to the historical theme. The author of the article tried to evaluate the works of the famous writer 
Abish Kekilbayev, who left a significant mark in Kazakh literature, having analyzed some of his works 
and translations.It is known that each masterpiece of Abish Kekilbayev is known as a national heritage. 
Kazakh language is a state language, our spiritual wealth. Undoubtedly, Abish Kekilbayev, who has a 
great deal of language proficiency, has been able to fully present his thoughts and historical truth to the 
reader.

Key words: artistry of the work, historical theme, Kazakh literature.
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Художественность и язык произведений Абиша Кекилбаева

В статье речь идет о художественности и языке произведений известного писателя Казахстана 
Абиша Кекилбаева.

Богатый словарный запас, изящная манера изложения и словесные обороты казахского 
языка являются одним из самых ценных аспектов произведений А.Кекильбаева. Основная 
часть работы писателя посвящена исторической теме. Автор статьи попытался оценить работы 
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Әбіш Кекілбаевтың шығармаларының көркемдігі мен тілі

известного писателя А. Кекилбаева, оставившего значительный след в казахской литературе, 
проанализировав некоторые его труды и переводы. Известно, что каждое произведение Абиша 
Кекилбаева считается национальным достоянием. Казахский язык – это государственный 
язык, наше духовное богатство. Несомненно, Абиш Кекилбаев, раскрывая многообразие 
словарного запаса казахского языка, смог полностью представить свои мысли и историческую 
действительность своему читателю.

Ключевые слова: художественность произведения, историческая тема, казахская литература.

Кіріспе

Әбіш Кекілбайұлының алғашқы өлеңдер 
жинағы «Алтын шуақ» 1962 жылы және «Бір 
шөкім бұлт» 1965 жылы жарық көрді.

Ауыл өмірінен жазылған повесть, әңгімелер 
жинағы «Дала балладалары» деп аталып, оның 
жазушылық болашағын танытқан. 1974 жылы 
«Дәуірмен бетпе-бет» сын мақалалар жинағы, 
«Бір уыс топырақ», 1979 жылы «Тырау-тырау 
тырналар» атты әңгімелері, Маңғыстау түбегінің 
өткені, бүгіні, болашағы туралы «Ұйқыдағы 
арудың оянуы» тарихи танымдық баян, 1982 
жылы «Шыңырау» повестер жинағы, 1992-1993 
жылдары «Таңдамалы екі томдық», 1995 жылы 
«Заманмен сұхбат», 1998 жылы «Азаттықтың 
ақ таңы», публицистикалық мақалалары, тол-
ғамдары, 1999 жылы 12 томдық шығармалар 
жинағы жарыққа шыққан.

Әбіш Кекілбайұлының 1981 жылғы «Үркер» 
және 1984 жылғы «Елең-алаң» романдары қазақ 
әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланып, 
Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығын алды.

2001 жылы шыққан «Талайғы Тараз», 
2002 жылы шыққан «Шандоз» атты тари-
хи тақырыпты, ғылыми деректі еңбегі, 2009 
жылы «Сыр десте» деп аталатын автордың көп 
жылдық ой-толғаулары, эссе, естелік, сөйлеген 
сөздерінің 5 томдық жинағы сөз қадірін білетін, 
жүрек сырын түсінетін әдебиет сүйер қауымға 
жол тартты.

«Аш бөрі», «Ең бақытты күн», «Ажар», 
«Жүнді барақ», «Ақ қайың», «Ор теке», «Ауыз», 
«Көлденең көк атты», «Есболай», «Тасбақаның 
шөбі», «Керек адам», «Міне, керемет!», «Ақыр-
ғы аялдама», «Галстук сатушы қыз», «Абы-
лай хан», «Белая береза», «Встречный-по-
перечный», «Ну и чудеса!», «После встречи» 
сияқты әңгімелері, «Бір шөкім бұлт», «Күй», 
«Бәйгеторы», «Шыңырау», «Бәсеке», «Хан-
ша дария хикаясы», «Құс қанаты», «Бір шоқ 
жиде», «Шеткері үй» повесттері, «Үркер» мен 
«Елең-Алаңнан» басқа «Шандоз», «Аңыздың 
ақыры», «Конец легенды», «Плеяды – созвездие 
надежды», «Всполохи» атты романдары, соны-
мен қоса: К. Гоццидің «Туранбике ханшайым», 

А.П. Чеховтың «Ваня ағай», Вальехо Антонио 
Буэроның «Бүгін мейрам, бүгін той», Генрик 
Ибсеннің «Үрей», Л. Дарконың «Сүйіктім менің, 
Электра!», У. Шекспирдің «Ромео мен Джульет-
та», «Кориолан», «Король Лир», М. Фриштің 
«Ғылым қуған Дон-Жуан» атты аудармалары да 
қазақ әдебиетіне қосылды. 

Тәжірибе

Бұл мақала бүгінгі заман талабына, мәселесіне 
десе де болғандай қажет тақырыптардың бірі. 
Тілдің өткені-кеткені болмайды. Тілді пайдала-
нып біз ата-бабамыздың тарихын да біле ала-
мыз. Ал халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 
туындыларының айшығы – тарихи романдар.

Тілдің әлеуметтік мәні бар болғандықтан, 
тіл құндылығына арналған тәжірибелер, талқы-
лаулар, нәтижелер, қорытындылар, көркемдік ті 
пайдалану сияқты әдістік зерттеулер жүргізіліп 
жатады. Ал осы тәсілдерді жоғарыда аталған бес 
беттік мақала авторына толықтай пайдалануға 
мақала көлемі мүмкіндік тудырмағаны бай-
қалады.

Ә. Кекілбаевтың осындай мол шығарма-
шылығының көркемдігі мен тілін сөз етсек, ал-
дымен қазақ тілінің лексикалық құрамын, фо-
нетикалық жүйесін, грамматикалық құры лысын 
білу маңызды. Ол үшін лексика, фонетика, 
грам матика, орфография, стилистиканы білген 
жөн. Тіл білімінің осы салаларына байланы-
сты ұғымдар мен грамматикалық құбылыстар 
жалаң баяндалмайды. Оларды талдаудың: мор-
фологиялық талдау, фонетикалық талдау, сөй-
лем мүшелеріне, сөз тіркестеріне талдаудың 
үлгілері бар.

Тіл – жазушы үшін қажет құрал. Тіл құдіреті 
шексіз. Ол көркемдікті, ал көркемдік шеберлікті 
қалайды.

Нәтижелер мен талқылаулар

Көркем шығармаларда тіл ерекше эстети-
калық сезім тудырады. Оқырманға әсерлі болу 
үшін, ойды образды түрде жеткізеді. Көркем 
шығармада сөздер көбінесе тура мағынада 
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емес, астарлы түрде қолданылады. Сол себеп-
тен де көркем әдебиет тілі – түрлі-түсті бояулы, 
бейнелі, мәнерлі болып келеді. Алайда, тілдің де 
тілі бар. Әркім әрқалай сөйлейтіндіктен, тіл де 
бірде қарапайым, бірде түсініксіздеу, бірде қай 
жағынан болсын құйылып, жанынды баурай ба-
стайды. Ал оқырман көңілін жаулау үшін әр ав-
тор көркем тілімен қоса шығармасының мазмұн 
жүйесіне көңіл бөліп, образдарға тән сөз, сурет-
теу, келбеттеу, сипаттау т.б тәсілдерді пайдала-
нып, дыбыс үндестігіне, теңеулер, айқындаулар, 
айшықтаулар секілді ережелерді сақтауға тиіс. 
Сонда ғана жазушылық кәсіпті сүйіп, көңілмен 
жазған жазушының сөйлемдері сөйлеп, қуанып, 
реңжіп, кейде саясаттанып, назданып, идея та-
стап, кейде билеп дегендей оқырмандар жүрегін 
жаулап жатады. Мәселен, Әбіш Кекілбаевтың 
«Үркер» романындағы мына бір эпизодтарды 
алайық: «...Итжеместей олпы-солпы адамдардың 
дүниедегі сухандары сүймейтін екі нәрсесінің 
бірі – көз де, екіншісі – сөз... Екеуі де – анау 
от басында. ...Дүниеде не көп десе, білмейтіні 
көп екен. Манағы көргені башқұрттың да, 
жоңғардың да қолы емес, кәдімгі қашқан 
құланның шаңы боп шыққаны. Қуғыншыдан 
үркіп жөңкіле қашқан тағы үйір жолында не 
тұрса да, қарамапты. Айдалада жалғыз жай-
ылып тұрған бурыл байталды да қақпайлап 
әкеп, өздерімен бірге аранға жығыпты. Енді 
болмағанда Итжеместің өзін де тұяқтарының 
астына сап, тапап кететін түрлері бар екен. Бай-
тал түгіл бас қайғы деп безе жөнелгені мұндай 
абырой болар ма! Өкшесі күнге шағылысып зы-
тып бермесе, Итжемеске қазір мынандай ылжы-
рап піскен тәтті тамақ бұйырар ма еді, бұйырмас 
па еді...». Осы үзіндінің өзінде қаншама үрей мен 
қаншама қуаныш бар. Ал мына бір сөйлемдерде 
қаншама үміт, сезімдер мен жан таңғалысы 
шектен асып жатыр: «...Мұндай ұлы дүрмек 
саятшылыққа кейде ел басы, ру басылардың өзі 
бастап шығатын көрінеді. Манағы Итжеместің 
қақ алдында көк ат мініп тұра қалған ақ сұр кісі 
хан дейді. Кәдімгі Әбілқайыр хан сол көрінеді.

Мұны естігенде Итжемес түйіліп қала жаз-
дады. Ол білетін қазақта не көп – сұлтан көп, 
би көп, батыр көп, – әйтеуір ел үстіндегі ұлық 
көп. Бұрын-соңды ондайлармен табақтас болмақ 
түгілі, ондай дәурен ойына кіріп көрмеген 
Итжемес ханның қосынан бір-ақ шыққанын 
білгенде қақалмағанда қайтсін! Қолындағы кәрі 
жілікті ауызына апара алмай біраз отырды. Тек 
құрсағына кіріп алған әлдебір аш тышқан: «Ау, 
неге кідірдің?» – дегендей, тағы да шиық ете 
қалғанда барып, жалма-жан апыл-құпыл асай 

бас тады. Асаған сайын қарыны ғана емес, көңілі 
де тоғая түсті». Хан ордадағы қаңқасапқа тап 
болып жатқан қазақ көп қой дейсің бе? Ондай 
нәпақа да бұйыратын кісісіне ғана бұйыратын 
шығар. Итжемеске құдай берудей-ақ берген 
екен...». 

Ия, көркем сөз – образ жасаудың сырлы 
бояуы. Көркем сөз арқылы әдемі образ, әсерлі 
көрініс, жақсы мінез-құлық, әсем өмірді т.б. 
сипаттауға, бейнелеуге, әсерлеуге болады. Осы 
көркем сөз арқасында әдеби тіліміз көркем де 
көрікті әрі сұлу тіл болып қабылданады. 

Әдеби көркем тіл – әр түрлі әдебиет жанр-
лары арқылы халықтың қоғамдық өмірін, саяса-
тын, тұрмысын, мәдениетін, әдеби-рухани даму-
ын суреттейді.

Әдеби тілмен оқиғаларды оқырманға ашып 
қана қоймай, оның көңіл-күйіне әсер етуге де 
болады. Ондай көңіл-күй көркем шығарманың 
тілінен байқалады. Туынды көркем шығу үшін, 
онда тіл саласының барлық заңдылықтары 
қолданылып жатады. Тілді шешендікпен пай-
далану әр автордың туа біткен шеберлігіне, 
дүниетанымына, сезіну қабілетіне байланы-
сты. Әбіш Кекілбаевте осы тіл ережелерінің 
бәрі сақталғандықтан, шығармашылығының 
тілі шұрайлы да сипаттауға жеңіл, әрі бейнелі 
де көркем. Мәселен, Әбіш Кекілбаевтың 
«Шыңырау» повестіндегі Еңсептің: «Бақыт 
қуған адамның тапқан бақытынан – жоғалтқан 
бақыты көп болса керек... Шыңыраудың таба-
нында тұрып: «Су көзіне жетем!» – дегізуіндегі 
леп белгі қойылатын пафостық сөздер де 
айтқан тілді бейнелеп мәнін аша түскен. «Тізгін 
біліксізге емес – біліктіге, парықсызға емес – 
парықтыға бұйырса ғана әділдік аяққа басыл-
майды, тәртіп тәрк болмайды. Тәртіп пен әділдік 
жоқ жерде елдің де бағы ашылмайды» – деп ой 
тастауы да қауымға жағатын философиялық тіл. 

Жазушының «Есболай» атты әңгімесін 
алайық: «...Осы күні жұрт аузын ашса – «бірлік-
тірлік» деп қақсайды да, іс істесе – барлығын тен-
тек балалардың ойынындағыдай «шілдік-білдік» 
қылып жіберуге шебер боп апты… Әншейінде 
көлеңкеде отырып пыш-пыштағанда – жұрттың 
бәрі де мәтіби. Ал, бетке айтуға келгенде – жан 
табылмай қалады!.. Олар сүйтіп жыбырлап-
сыбырлап жүргенде – жаман Дүйімбайлардың 
бөркі дағарадай боп, бетіне қаратпай кетеді!..» 
дегендегі «шілдік-білдік», мәтіби деген сөздер 
мен жазушының «Бәйгеторысындағы»: «... Көк-
теңбіл қарақшыға қара үзіп келді. Бұл жолы 
Бәйгеторының қасында бәйге бала мен Сейістен 
басқа жан қалмады… Бұрын ду көргенде – 
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тықыршып тұра алмайтын, ағын судай асып-та-
сатын көңілі енді жиын көрсе – жан шыдатпай 
шамырқанатын мәңгілік шор жара түйіп кетті» 
деген сөйлемдерде: шор жара, түйіп кетті де-
гендей сөздер баршылық. мұндай сөздер ата-
бабамыздан қалған көне сөздер болар. Тарихи 
көркем шығармаларда бұлардың болуы да ке-
рек. Осындай сөздер әр оқырманға тіл білімін 
жоғарылатуына тиек болып, оларға «Қазақ тілі 
диалектологиялық сөздігін», «Қазақ тілінің 
орфографиялық сөздігін» немесе «Қазақ тілінің 
синонимдері» атты кітаптарды қарап шығуына 
әсерін тигізеді.

Ал енді автордың поэзия жанрына келсек:

Гүл дүкені
Қыз бен жігіт, сәби, жасы, кәрісі –
Бәрі осында ертелі – кеш келеді.
Қызыл, ағы, көгілдірі, сарысы –
Туған жердің гүлі неткен көп еді.
Албырт жігіт алабұртып қарайды,
Ару күтіп тұрған болар бақшада... – 

деп төгілген өлеңі шаттыққа толы сезіммен 
жеткізіліп, дүниедегі ең көркем өсімдікті 
көркем тілмен өрнектей білген. Ә.Кекілбаев 
еңбектерінің көбі оптимистік рухта жазылып, 
адамның адамгершілігін ту етеді. Тіптен моно-
логтары, диалогтары, одағай сөздері т.б. тек-
стке көркемдік беріп, тілді әрлендіре түсіп, жазу 
стильінің ерекшелігі арқылы кейіпкерлердің 
ішкі әлемін, қылығын, әрекетін т.б. көркем 
тілмен шебер аша алады.

И.М. Қосқұлақтегінің «Бекет Ата» кітабына 
жазылған жазушының алғы сөзіне көңіл 
аударайық:

...Адалдықтан асқан құдіреттіліктің, әділет-
тіліктен асқан әулиеліктің болуы мүмкін бе?!

Мейірімнен асқан кие, Парасаттан асқан 
қасиет болушы ма еді, тәйірі?!

Ендеше, сондай асыл перзент таба алған, та-
уып қана қоймай, асылдығы мен абзалдығына 
бола Өз Перзентін өзі Пір тұтқан халқыңнан 
қалай айналмассың!

Ондай ұлдарын өлімге қимайтын Елдің өзі 
де өлмейді.

Өткендегілерінің өсиетін, тірідегілерінің ар-
ман-ниетін айырықша қастерлеп, өмірлік мұрат 
еткен Өнегелі Ел өліге бас игенмен, өлімге бас 
июші ме еді?!

Ендеше, сондай асқақ жұртының ақар-шақар 
шың басындай тәкаппар жүрегінен мәңгілік 
жәннат тапқан Әлсізге Медет, Күштіге Айбар, 
Зарыққанға Жебеу, Тарыққанға Демеу, Асқанға 

Тосқан, Сасқанға Сая, Ұрпаққа Ұстаз, Ұлысқа 
Ұран, Ел Иесі, Жер Киесі Пір Атаға қанша 
тағзым қылсаң да, артық емес деп білеміз... – деп 
жүрекжарды сөздер айтқан жазушының осын-
дай ойларынан кейін киелі Бекет Ата туралы кім 
қандай ой жазар екен? Мұндай философиялық 
түйіндеу тіпті алғы сөз жанрын тудыратын ке-
ремет текст бола алады! Тіл құдіретіне бас 
иесін. Жай ғана онша көркемделмеген сөздердің 
өзінен-ақ сұрақ тудыра отырып, пафостық 
сезімге толтырған. Екі беттік осы алғы сөздің 
өзінде қаншама ой, тарих, логика жатыр. Әр 
көркемдік стилі әр сөйлеммен қабысып, бір-бірін 
толықтырып, әйгілі жазушының жазу шеберлігін 
айқындап тұр. Ал енді Әбіш Кекілбаевтың аудар-
маларына келсек ол да бір төбе. У.Шекспирдің 
«Ромео мен Джульетта» атты трагедиясынан 
үзінді алайық:

Джульетта:

- Дұшпаныма ғашық боп, өз сорыма,
Бір тағдырдың түстім ақыры торына.
Енді қайдан ашылады маңдайым
Бал орнына у аңсаса таңдайым?!

(Капулеттидің бағы. Ромео кіреді). Ромео:

- Менің қайғым оларға күлкі, әрине!
Балкондағы ағараңдаған анау сәуле не болар?
Түн ауғанда шығушы еді күн қалай?
Ә, Джульетта ғой, күн емес.
Шық бері, шық
Қараң дүниеге нұрыңды құй, жадыра.
Ай шұғыласы қалсын мына адыра.

Жүректі баурай бастайтын ғажап әрі түсінікті 
аударма. Кейіпкерлердің жан-дүниесін аша 
түсетін жағымды тіл! Дәп, У.Шекспирдің өзі 
біздің тілде жазғандай. Оқылуы да жеп-жеңіл. 
Содан болар, Ә.Кекілбаевтың қазақ сахнала-
рында қойылып жатқан У.Шекспирдің «Ромео 
мен Джульетта» және «Король Лир» драма-
сына қатысқан әртістердің қуанышын, қойған 
режиссерлердің бақытын, сүйсініп тамашалаған 
көрермендердің нұрлы жүзін көрудің өзі бір 
ғажап. Бұл жазушының аудармада көркемдікті 
қалай шебер сақтап қалғанының куәсі десе де 
болғандай. 

Қорытынды

Қазақтың әсем тілін гүлдей өріп, өзінің білімі 
мен ой тереңдігін әсіресе әдебиетке арнаған 
көрнекті жазушымыз Әбіш Кекілбаевтың әр туын-
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дысы- халық мұрасы. Қазақ тіліміз – мемлекеттік 
тіліміз, рухани байлығымыз. Сондықтан да тілді 
жүйелі түрде пайдаланып, айтар ойларын, та-
рих құпияларын, заман лебін қалың оқырмандар 

қауымына ерекше көркемдікпен жеткізе білген, 
тіл байлығын аша түскен авторлардың бірі – 
қоғам қайраткері әрі әйгілі халық жазушысы 
Әбіш Кекілбаев екені сөзсіз... 
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ҚЫРҒЫЗ ХАЛҚЫНЫҢ  
ШЕШЕНДЕРІ ЖӘНЕ ШЕШЕНДІК ӨНЕРІ 

Мақалада қырғыз халқының шешендері, шешендік өнердің түрлері, сонымен қатар қырғыз 
халқының шешендік өнерінің дамуы сипатталған. Түркі тілдес халықтар секілді, қырғыз ауыз 
әдебиетінің де әр алуан жанрдағы үлгілері көп. Қырғыз фольклорында аңыз, ертегі, мақал-
мәтел, шешендік сөздер кең орын алады. Соның бірі шешендік өнер қырғыз халқының сонау 
ғасырлардан бері келе жатқан әдеби мұрасы. Шешендік өнер – мемлекет басқару, қоғамдағы 
адами қатынастарды реттеу, ұрпақ тәрбиесі сияқты өзекті мәселелермен байланысты туып, дамып 
отырған. Ел мен жер, ұрпақ тағдыры шешілер тұста төрелік айтып, шешім шығарудың әлеумет 
алдындағы салмағы ауыр болған. Шешендіктің қыр-сыры, шешеннің болмысы, қоғамдағы рөлі, 
орны мен тұлғасы, шешен сөйлеудің әдіс-тәсілдері ерте кезден-ақ зерттеу еңбектеріне арқау 
болып келе жатыр. 

Түйін сөздер: шешен, шешендік өнер, фольклор, түркі халықтары.

Cholak F.1, Yertayeva P.K.2,
1DSc, Professor, 2PhD student, lecturer of University of Nigde Omer Halisdemir,  

Turkey, Nigde, e-mail: farukcolak@hotmail.com; perizat_86_e@mail.ru

Speakers and oratorical art of the Kirghiz people

This article describes the types of speakers, oratory art, as well as its development in the Kyrgyz 
people. The Kirghiz as well as in other Turkic-speaking peoples have a wide variety of genres of oral 
literature. Legends, fairy tales, proverbs-proverbs, oratorical art occupy a large place in Kyrgyz folklore. 
Oratory is a literary heritage of the Kyrgyz people for many centuries. Oratory art is born and developed 
in connection with pressing problems, such as management, regulation of human relations in society. 
The essence of the discussion, the nature of the speaker, the role and place in society and methods of 
oratory have long been the basis of their research.

Key words: speaker, oratorical art, folklore, Turkic peoples.
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Ораторы и ораторское искусcтво киргизского народа

В данной статье исследуется ораторское исскуство и его развитие в киргизском народе, 
описываются виды ораторов. У киргизов так же, как и в других тюркоязычных народах, есть 
большое разнообразие жанров устной литературы. Легенды, сказки, пословицы-поговорки, 
ораторское исскуство занимают важное место в киргизском фольклоре. Ораторское исскуство 
является литературным наследием кыргызского народа на протяжении многих веков. Ораторское 
исскуство рождается и развивается в связи с актуальными проблемами, такими как управление, 
регулирование человеческих отношений в обществе. Суть дискуссии, сущность оратора, роль и 
место в обществе и методы ораторства уже давно являются основой исследований.

Ключевые слова: оратор, ораторское искусство, фольклор, тюркские народы.
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Кіріспе

Көне түркі дәуірінен тамыр тартатын қырғыз 
әдебиеті қай кезде де қазақ әдебиетімен тығыз 
байланыса дамыды. Тарихи бастау көздеріміздегі 
шығармалардың ортақтығын былай қойғанда, 
ауыз әдебиетінің біркелкі үлгілері екі елдің 
де әдеби мұрасын толықтырып тұратынына 
көңіл аудармауға болмайды. Әдебиеттің кейбір 
үлгілерінің екі елде бір мезгілде, бірдей бағытта 
қатар дамуының мысалдары өте көп.

Жалпы қырғыз әдебиетінде бүкіл түркі 
әлеміне ортақ ауыз екі шығармалардың көп болуы 
бірқатар ойға жетелейді. Аралас-құраластығы 
бар елдердің қашаннан қоңсы-қонуы, жұртты 
босқындық пен бүлікшілікке, зорлық пен 
зомбылыққа ұшыратқан сыртқы күштердің ортақ 
болуы, халықтың қашаннан қанына сіңген мінез 
бен менталитетінің ұқсастығы, тілдің туыстығы, 
діннің бірлігі біртектес шығармалардың тууы-
на берік негіз қалады. Бағзы заманнан өзгеше 
өмірді, қолайлы қонысты, тұрлаулы тіршілікті 
аңсаған іргелес халықтар ой-арманы мен тілек-
ниетін әрқайсысы өздерінің тілдерінде жырға 
қосты. Ел тарихы мен әдебиет тарихында өзіндік 
орны бар Асан Қайғы, Жиренше, Қарашаш ше-
шен, Кет Бұға, Алдар көсе, Толыбай сыншы 
сияқты тұлғаларымыз да ортақ.

Зерттеу

Қырғыз халқының поэзиясы да қазақ 
ақындарының өлең үлгілерімен қатар дамыған. 
Бұған ел арасының жақындығы, олардың жиі 
аралас-құраласып тұруы, мәдениет пен өнер 
дәстүрінің біркелкілігі ықпал етсе керек. 

Түркі тілдес халықтар секілді, қырғыз ауыз 
әдебиетінің де әр алуан жанрдағы үлгілері көп. 
Қырғыз фольклорында аңыз, ертегі, мақал-
мәтел, шешендік сөздер, тұрмыс-салт жырла-
ры кең орын алады. Соның бірі шешендік өнер 
қырғыз халқының сонау ғасырлардан бері келе 
жатқан әдеби мұрасы. Алдымен осы шешен 
сөзінің шығуына тоқталсақ. Шешен сөзі қырғыз 
тілінде чечен, К.К. Юдахинның сөздігінде чеч 
– шеш түбірінен шығып, сөз ұстасы, ақылды, 
шебер деген мағынаны білдіреді [1, 205]. Ал, 
қырғыз тілінің түсіндірме сөздігіндесөйлеуге 
қабілеті бар, көркем және әдеби сөйлейтін 
кісі деп көрсетілген [2, 695]. Қырғыз совет 
энциклопедиясында, чечен сөзіне мынадай 
анықтама берген: шебер, еркін, сөйлейтін,әрі 
тез сөзге тапқырлық көрсететін кісі делінген 
[3, 390].

«Шешен сөз дегеніміз – тауып айтылған 
тапқыр сөз, ақылға қозғау салып, ой түсіретін 
даналық сөз, қиялға әсер етіп, сезіміңді 
қозғайтын көрікті де, әсерлі сөз, бұра тартпас 
дәлелімен тамсандырып, таңдай қақтыратын 
білгір-білімді сөз, өтіп кеткен не өтіп жатқан 
оқиғаны жанды суреттей көз алдыңа алып 
келетін суретті сөз, тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйінін жеткізетін терең мағыналы түйінді сөз» 
деп жазады Г.  Қосымова [4].

Шешендік сөздер ауыздан-ауызға көшіп, ата-
дан балаға ауып, біздің заманға дейін жеткенін 
көреміз. Түркі халықтарының ғасырлар бойы 
сақталып келе жатқан ауыз әдебиеті – түпсіз 
бұлақ, бітпес мол қазына. Түркі халықтарының 
мәдени мұрасының ішінде көпке дейін ойдағыдай 
еске алынбай, зерттеу жағынан кенже қалып кел-
ген айыр көмей, темір жақ шешендерінің қамал 
бұзарлықтай қаhарлы, жүйелі сөздері, өмірді 
кеңінен алып, заманында кемеліне келтіре 
сөйлеген би-шешендердің ескіден қалған нақыл 
сөздері қырғыз ауыз әдебиетінен көрнекті орын 
алады. Шешендерден қалған мұндай шебер 
сөздер, бір жағынан, халықтың елдік, қоғамдық 
өмірінің күллі жақтарын елестететін айнасы 
болса, екіншіден, халықтың ой-пікірінің, сана-
сезімінің, жалпы дүниетанымдық көзқарасының 
арнасын, жеткен кемелін көрсетеді. 

Күні бүгінге дейінгі шешендік сөздерді 
зерттеудегі қиындық- шешендік сөздердің ау-
ызша таралуы себепті нақтылы текстің, яғни, 
белгілі бір шешеннің толыққанды сөйлеген 
сөзінің, түпнұсқасының талданбауынан туын-
дап отыр. Қазақ, қырғыз шешендерінің сөздері 
ауызекі айтылып, қағазда емес, ауызда, халық 
жадында сақталған. Сондықтан олар сол- 
бастапқы қалпында емес, бізге үзік-жұрнағы 
ғана жеткен, олардың өзі де ауыздан ауызға ау-
ыса жүріп, өңдеу-жөндеулерге көп ұшыраған [5, 
33]. Tарихи аңыз-әңгімелерге, кейбір жазба де-
ректерге қарағанда қырғыз халқының шешендік 
өнері Жиренше шешенмен тығыз байланысты. 
Қырғыз тілінің көркемдігі, ұлылығы, байлығы 
әлемге Манас дастаны арқылы және Шыңғыс 
Айтматовтың еңбектері арқылы танылған. 
Бұлардың дәлелі ретінде қырғыз халқының 
шешендік өнерін атауға болады. Шешендік 
өнерді дамытушы шешендер өткір тілдерімен әрі 
сыншы, әрі ең ауыр дау-дамайды шешуші тұлға 
болған. Бұны Жиреншенің өмір сүрген дәуірінен 
бүгінгі күнге дейін келе жатқан шешендердің 
өмірінен байқай аламыз. 

Сапарбек Закировтың пікірінше, шешендерді 
адамдар аңыз етіп, пір тұтқан. Шешендер 
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Қырғыз халқының шешендері және шешендік өнері 

халықтың шеше алмаған тылсым сырларын 
шешіп, тіпті залым патшаның қаһарынан 
халқын өзінің өткір тілімен құтқарып отырған. 
Дүниеде ащы да, тәтті де тіл демекші, шешендер 
тілдерімен халықтың сүйіспеншілігіне, кейде 
керісінше жек көрінішті болып отырған. [6,58] 
Қырғыз халқының шешендік өнері сонау заман-
нан бері келе жатқан өнердің түрі. Үлкен тари-
хы бар қырғыз елінің мәдениеті, тарихы жазбаға 
түсірілмегендіктен, шешендердің қашан, қай 
уақытта пайда болғанын кесіп пішіп айту қиын. 
Кейбір тарихи мәліметтерге сүйене отырып, 
қырғыз халқының шешендік өнерін үш дәуірге 
бөлуге болады. 

1-дәуір – Манас дәуіріндегі Ажыбай, Бай-
жігіт, т.б шешендердің өмір сүрген дәуірі (IX-X). 

2-дәуір – Жиренше, Алдар көсе, Қарашаш, 
яғни Жәнібек ханның дәуірі (XIV-XV).

3-дәуір – XVIII-XX ғасырдың басына дейін 
өмір сүрген Тилекмат аке, Сарт аке, Мойут аке 
т.б.

Сапарбек Закиров, Абдысалам Обозканов 
шешендік өнердің негізін салушы шешендерді 
мынадай түрлерге бөлген: Ақыл шешен – ақыл 
шешендер қылышпен алынбаған дауларды өзінің 
ақылды тілімен алып отырған. Шешендіктің 
негізі – тіл болғандықтан, ақылды шешендер 
өздерінің көркем тілдерімен көзге түсіп отырған. 
Бұл топқа Ажыбай, Байжигит, Сарт аке, Қарачач 
және т.б 

Көрөген шешен: алдын болжап, келешегін 
көре алатын, сыншылық қасиеттері басым ше-
шендер. Бұл шешендердің топтарына Жиренше, 
Алдар көсе, Қыдыр аке, Көкөтөй, Куйрукчук 
шешендерді жатқызуға болады. 

Құрғақ шешен: көп сөзді, дәлелсіз, мәні 
жоқ сөздер сөйлейтін шешендер. Мұндай 
шешендерді ел сөзі құрғақ, мәнсіз деп тіпті 
шешендер қатарына қоспаған. Қырғыз 
халықтарының арасында құрғақ шешенге байла-
нысты төмендегідей мақалдар сақталған. 

Пайдасы жоқ сөз айтып, сөз қадірін шірітеді;
Пайдасы жоқ шешендік шөп шықпаған 

топырақтай;
Мәнсіз сөйлеген шешен, ұшып жүрген 

қаңбақтай;
Құрғақ сөз қарын тойғызбас, бос сөз құлақ 

құрышын қандырмас;
Құрғақ судан май шықпас, бос сөзден де 

шешендік сөз шықпас, – деген мысалдардан көре 
аламыз. Жоғарыда көрсетілген топқа, С. Закиров 
«Чечендик сөздөр» деп аталатын мақаласында 
«Тіл шешен» деп бір топты қосады. Тіл шешен 
деп – тілі жатық, сөзге шешен, тыңдаушыны 

жалықтырмай, өзіне баурап алатын шешендерді 
айтамыз. Ақыл шешеннен тіл шешеннің 
айырмашылығы – ақыл шешен нық және нақты 
сөзімен шектеледі. Тіл шешен болса, сөзі ашық, 
сөйлеген сайын арқасы қозып, күшейе түсетін, 
қоңыр үнімен халықты өзіне баурап алатын ше-
шендер [6, 60].

C. Закировтың «тіл шешен» деп қосқан то-
бын халық арасында Сооданбек шешенніңcөзі 
растап отыр. Бір күні күз мезгілінде Қыдыр аға 
үйінде отырған кезде Сооданбек шешен бірнеше 
кісілермен келеді. Әңгіме барысында, Соодан-
бек шешен «анам мені тіл шешен етіп дүниеге 
алып келді. Қыдырды анасы ақыл шешен етіп 
туды, – деген сөзі халық арасында сақталып 
келген. Жоғарыда көрсетілген мысалдардан 
шешендік өнердің ерекшелігін қырғыз халқы 
рим, грек, орыс халықтары секілді шешендік 
сөздердің мағынасына, айтылу мақсатына емес, 
шешендердің қасиеттеріне қарай топтастырған. 
Байырғы гректерде және римдіктерде шешендер 
саяси лауазымды кісілер болса, қырғыз елін де 
жыршылар да, ақындар да, әзіл-сықақшыларда 
кездеседі. Ауыз әдебиетінің бір түрі шешендік 
өнер ақындық айтыс секілді өзіндік ерекшелігін 
көрсететін негізгі жанрлардың бірі. Қырғыз 
халқының шешендік өнер дәстүрі ежелгі 
дәуірлерден қолданылып келе жатқан аңыз-әңгі-
мелерде, тұрмыс-салт жырларында, жаңылт-
паштарда, батырлық жырларында, мақал-мә-
телдер мен жұмбақтарда кездеседі. Оқиғаны 
баян дау, тапқырлыққа баулу, үлгі насихат арқы-
лы тыңдаушының таным дүниесін кеңейтіп, 
адамгершілік қасиеттерге үндейді. Шешендік 
сөз айтылған ойға әрі қисынды, әрі тапқыр, әрі 
жедел жауап қайтару, яғни шешендіктің басты 
қасиеті – тапқырлық. Мысалы: 

Жаман атты жақшы бақсаң – тулпар, 
Күйкөнүн табын тапсаң – шумкар. (мақал)

Бадал арал, бадал арал,
Бадал аралда оттогон бала марал. (жаңылтпаш)

Кичинемде турна бактым,
Арка арыгына жабуу жаптым.
Өз энемдин ичинде экенимде,
Чоң атамдын жылкысын бактым. 

Экөөге бергис бирөө бар,
Өгөөгө бергис бүлөө бар.
Атка бергис кунан бар,
Кызга бергис жубан бар. 
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Бирөө куюлуп түшөт,
Бирөө кубанып ичет,
Бире кулпунуп өсөт. (жұмбақ) [7, 362]

Кичинемде турна бактым, 
Арка арыгына жабуу жаптым.
Өз энемдин иченде экенимде,
Чоң атамдын жылкысын бактым. (өтірік өлең)

Кара эчкини жебеген кайран башым. 
Боз бээни сүйрөп чыккан балбан башым.
Таманына кат жазган молдо башым.
Мына ушинтип калдыбы жолдо башым? (мысал) 

Мен го Манаке, Манаке болсом, сакалым канаке?
Манаке эмесмин дейин десем, кызыл өгүзүм мынаке! 

(нақыл сөз) [6, 64]

Осы секілді мысалдар халық ауыз әдебиеті 
түрлерінде көрініс тапқан. Яғни, шешендік 
өнер ауыз әдебиеті түрлерінен көрініс тау-
ып, бірге жасасып, дамып отырған. Десекте 
Көкөтөй, Куйручук, Шаршен, Алдар көсе секілді 
сықақшылардың әділетсіздікке қарсы астарлап, 
сықақтап, кекете-мұқата айтқан сөздері де халық 
жадында сақталып келе жатыр. Сонымен қатар, 
шешендерде ым-ишарат арқылы, қас, көздерін 
қозғалту арқылы түсіндіруде кеңінен жайылған. 
Мұны бізге Алдар көсемен Жиренше шешеннің 
мына оқиғасы дәлелдей түседі. Бір күні Алдар 
көсе ішке кіріп келіп, Ассалаумағалейкум хан 
ордасы дейді. Жиренше: Уағалейкум ассалам ер 
жігітім дейді. Алдар көсе отырып орныққаннан 
кейін, Жиренше ишарат етіп, қолымен басын 
қағады. Алдар көсе бұл ишаратқа қолының 
ұшымен тілін қағып, есіктен шығып кетеді. 
Жиренше Жәнібек ханға: мені ешкім жыға ал-
мас еді, көсе жығып кетті, дейді. Алдар көсе 
есіктен кіріп келгенде, мен одан басымды 
көрсетіп, басқа бәле неден деп сұраған едім. 
Алдар болса, маған тілін көрсетіп, басқа бәле 
тілден деп мені жығып кетті [8, 46].

Қырғыз халқында «катташпаса тууган жат 
болот», яғни хат алыспаса туғаның да жат болар 
дегендей, қырғыз елі бұрыннан бері туыстық 
қарым-қатынасқа, достыққа аса көңіл бөліп, 
арақатынастардың нығаю үшін, бас қосулар 
ұйымдастырып тұрған. Осындай басқосудың 
бірінде Мойыт шешен ұлы сөзді бастап, үлкен 
кішіге былай деп сұрақ қойыпты: «Бұл жалғанда 
не өледі, не өлмейді? Неге айла бар, неге айла 
жоқ? Біреулері, тау өлмейді, тас өлмейді, су 
өлмейді деп жауап беріпті. Сонда, Сарт шешен: 
Бәрекелді батырлар, мұның бәрі уақытша болса 

да өледі. Таудың басы қар басса, тау өлмегенде 
кім өледі? Тасты езіп, құм қылса, тас өлмегенде 
кім өледі? Суды мұз қатса өлмегенде несі? 
Өлмейтін не сонда? Қағазға түскен хат өлмейді. 
Жақсының сөзі мен аты өлмейді, – депті. 

Осы секілді тағы бір отырыста, Мойыт 
акенің төмендегідей сұрағына Сарт аке былай 
деп жауап беріпті: 

– Қандай адам бай болады? – Үйіне құты 
түскен адам, пейілі кең, қолы ашық, тұқымы 
жетіліп, өскен адам бай болады депті. 

– Еркек деген кім, әйел деген кім? деген 
сұраққа: Еркек – тұқым, әйел – жер. Тұқым 
жерсіз өспейді, деп жауап берген екен.

– Бұл жалғанда не ғаріп? – Ынтымағы жоқ 
ел ғаріп. 

– Пейіш не, тозақ не? – Шариғат жолымен 
жүріп, маңдай теріңмен еңбек етіп, адамша 
өмір сүрсең – пейіш. Шариғат жолынан адасып, 
адамша өмір сүрмесең – тозақ болады депті. 

– Қуаныш деген не, қайғы деген не? – 
Қуаныштың да, қайғының да бұлағы көп. 
Қуаныштың үлкені – балалы болу, қайғының 
үлкені болса, соның ұшып кеткені, депті. 

– Билік деген не? – Билік бұл күйіп тұрған 
шам. Бір мезетте күйдіреді, уақыты келгенде 
сөндіреді. Билік қолда тұрғанда, жақының да, 
дұшпаның да жаныңа жиналады. Билік қолдан 
кеткенде, оларды көруге зар боласың. 

– Дұшпан менен туғанның айырмашылығы 
қандай? – Айтылған өсек дұшпан, нақ айтылған 
ашық сөз – туған, дер жауап берген екен. 

– Бұл жалғанда не семіз? – Судан семіз ешнәрсе 
жоқ. Бірақ ол қалған жәндіктің барлығының семізі 
де, арығы да уақытша. Су барлық жәндіктерге 
өмір сыйлайды, анасы секілді. 

– Өлікпен тірінің айырмашылығы қандай? 
– Тірі жүріп, өлік құсап жүрген адам бар, өліп 
қалса да тірі жүргендей адам бар. Жақсы атқа 
міну өмірден қымбат. Жаман атқа міну өлімнен 
жаман. Жаман атқа міну оңай, жақсы атқа 
міну қиын. Жақсы атты жоғалту оңай, оны 
асырап жүру қиын [6, 159].

Жоғарыда келтірілген мысалдардан қырғыз 
халқының атақты шешендері Сарт әкемен 
Мойыт шешеннің сөздерінен тілдерінің өткір, 
тапқырлығын көре аламыз.

Қырғыз халқының өлең-жырға негізделген 
шешендік өнерінің ең жарқын үлгісі – ақындар 
айтысы деуге болады. Ақындар айтысын ауыз 
әдебиетінің өзіндік ерекшілігі мол, жеке жанры 
десек те, айтыста шешендік өнеріне тән барлық 
белгілер бар. Айтыста да екі адам елдің алдына 
шығып сөз жарыстырады. Бір-бірін уытты дәлел-



Хабаршы. Филология сериясы. №4 (168). 201748

Қырғыз халқының шешендері және шешендік өнері 

дерімен, ақыл-парасатымен, көркем сөзімен, 
шешендігімен жеңіп шығуға тырысады. Оның 
үстіне психологиялық тұрғыдан бір-біріне ғана 
емес, төңіректегі тыңдап отырған қауымның 
да сезіміне, көңіл күйіне әсер етуді көздейді, 
жаңбырдай төгілген жырымен, әдемі, айшықты 
шумақтарымен, шешендік шеберлігімен ел-
жұрт тың жүрегін жаулап алуға ұмтылады. 
Мұ ның бәрінің тікелей шешендік өнерге тән 
белгілер екені даусыз. Қырғыз халқында Куй-
ручукпен Түкбаштың айтысы, Жеңіжоқ пен 
Майкөт ақынның айтыстары халық жадында 
сақталып келген. 

Нәтижелер мен тұжырымдар

Қырғыз халқының болмысына бітіп, өз 
ой-санасына өнер болып қалыптасқан құнды-
лықтардың бірі – шешендік өнері. Ойын орнықты 
да бейнелі етіп айту, астарлап сөйлеу, аяқ 
астынан сөз тауып, нақтылы сөйлеу кез келген 
шешеннің табиғатына тән ерекшелік десек те 
болады. Шешен сөйлеу табиғаттың өзі сыйлаған 
қасиеттің бірі. Сондықтан да болар, ол кейде 
адамның бала жасынан байқалады. Жаратылысы 
шешендердің бәрі, қарадан шықса да, хан 
әулетінен болса да билік айтуға қалыптасқан. 

Әрбір шешеннің айтқан өсиет сөзінде ел 
есінде сақталып қалатын, атадан балаға мұра 
болып қалатын небір ғибратты ой-пікірлер, аталы 
сөздер қалып отырған. Сондай өсиеттерімен 
бірге шешеннің аты, өзіндік дәстүрі көпке 
дейін сақталады. Халық ауыз әдебиетінің інжу 

маржандары көбінесе сол шешендердің айтып 
кеткен өнегелі сөздері болып табылады. Қырғыз 
шешендік сөздері ғылыми тұрғыдан зерттеліп, 
мақал-мәтел, ертегі, жұмбақ жанрлары ретінде, 
халықтың сөз сайысы – ақындар айтысымен 
байланысы бар құбылыс деп тұжырымдаймыз. 
Шынайы шешендік қиялдан тумайды, өмірлік 
уақиғалардан, табиғи құбылыстардан туады, көп 
жылдық тәжірибе мен сан рет қайталау арқылы 
сыннан өтіп, халық мойындаған қағидаға 
айналады. 

Қорытынды

Түркі жұртының бөлінбес бөлшегі – қазақ 
және қырғыз әдебиеттері рухани құндылықтарға 
өте бай. Осыншама мол мұра ортақ тарихи 
кезеңдердің, шығармашылық ықпалдастықтың, 
асқақ рухымыздың, биік әлеуетіміздің арқа-
сында жинақталған. Ғасырлардан жеткен бұл 
жәдігердің әлі де талай ұрпақтың санасына 
сәулеқұятынына күмән жоқ. Ата баба мұрасы – 
ұрпаққа ұлағат, кейінгіге аманат, келер күнмен 
бірге жасайтын рухани асыл қазына.

Қорыта айтқанда, кез келген қоғамдық 
құбылыс сияқты шешендік өнер де халықтың 
әдет-ғұрып, салт-санасымен, тіршілігімен қатар 
дамитындығына ешкім талас тудыра алмайды. 
Қырғыз халқының шешендік өнерінің келешекте 
әдебиет немесе тіл білімі бойынша ғана емес, 
шешендік ғылымы тұрғысынан да әр қырынанан 
талданып, әлі де тиісті қорытындылар жасалады 
деп ойлаймыз. 
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БАЛАМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАУДАҒЫ  
ИНТОНАЦИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

Мақалада баламен қарым-қатынас жасаудағы интонацияның маңызы талданған. Мектеп 
жасына дейінгі балалардың анық сөйлеуін интонация арқылы дамыту баланың ойлау қабілетінің 
даму ерекшелігімен, психологиялық күйімен тығыз байланысты. 

Баланың мектеп жасына дейінгі кезеңі оның сөздік қорының кең көлемде дамуына себеп 
болатын маңызды кезеңдердің бірі. Бұл уақытта бала жеке сөздерден бастап сөйлемге дейінгі 
тілдік бірліктерді меңгере бастайды. Дәл осы уақытта баланың ауызекі сөйлеу тілінің дамуына 
интонация бейвербалды амал ретінде ықпал етеді. Сонымен қатар, мұндағы негізгі фактор 
баланың әлеуметтік ортасы екенін де жоққа шығаруға болмайды. Баланың өзгелермен әлеуметтік 
қарым-қатынасының нәтижесі оның тілінде де көрініс тауып отырады. Бала тілінің дамуы 
интонациядан бастау алады. Баланың сөздік қоры қалыптасқанға дейінгі кезеңде ол сөздің 
мағынасын түсінбегенімен, оның интонациялық жағын қабылдай алады. Ондағы «мағынаның 
өзегін» интонация, темп, дауыс тембрі, мелодика атқарады. 

Зерттеу нәтижелері ата-ананың сөйлеудегі интонациялық ерекшеліктері бала тілінің 
интонациялық қырын дұрыс жетілдіруде және болашақта оның өзгелермен қарым-қатынасының 
дұрыс болуына, өз эмоциясын басқара алуына зор ықпал ететінін көрсетті. 

Түйін сөздер: интонация, бала тілінің интонациялық ерекшеліктері, қарым-қатынас, 
онтогенез, мектеп жасына дейінгі кезең. 
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Intonation role in communication with the child

This article is devoted the intonation role in communication with the childюDevelopment of the 
speech of children of preschool age by means of intonation are closely connected with features of de-
velopment of thinking, psychological state of the child. The children’s preschool age is one of the most 
important stages of development of his lexicon. At this time the child begins to study language units from 
separate words to phrases. At the same time the intonation as nonverbal means of language influences 
development of oral speech of children. Moreover it is impossible to deny that here a major factor is 
the social circle of the child. The result of social interaction of the child with others is reflected in his 
language. The speech of the child also begins with intonation. During the before verbal period which is 
considered preparatory to speech activity for the child initially the floor isn’t given to the semantic im-
portance, and the carrier of «sense» is the intonation, speed, a voice timbre, a melodics.

Results of a research show that intonational features of the speech of parents exert a great influence 
on intonational aspect of children’s language and play an important role in ability to communicate with 
other people and to control the emotions.

Key words: intonation, intonational features of language of children, communication, ontogenesis, 
preschool age.
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Роль интонации в общении с ребенком

В статье анализируется роль интонации в общении с ребенком. Развитие речи детей 
дошкольного возраста с помощью интонации тесно связано с особенностями развития 
мышления, психологическим состоянием ребенка. Детский дошкольный возраст является одним 
из важнейших этапов развития его словарного запаса. В это время ребенок начинает изучать 
языковые единицы от отдельных слов до фраз. В то же время интонация как невербальное средство 
языка влияет на развитие устной речи детей. Более того нельзя отрицать, что здесь основным 
фактором является социальная среда ребенка. Результат социального взаимодействия ребенка 
с другими отражается на его языке. С интонации начинается и речь ребенка. В дословесный 
период, который считается подготовительным к речевой деятельности, для ребенка изначально 
слово не представляет смысловой значимости, а носителем «смысла» является интонация, темп, 
тембр голоса, мелодика.

Результаты исследования показывают, что интонационные особенности речи родителей 
оказывают большое влияние на интонационный аспект детского языка и играют важную роль в 
способности общаться с другими людьми и контролировать свои эмоции. 

Ключевые слова: интонация, интонационные особенности языка детей, коммуникация, 
онтогенез, дошкольный возраст. 

Кіріспе

Интонация – сөйлеу үрдісінің ұйымдасуы 
мен мағыналық тұтастығын қамтамасыз ете-
тін паралингвистикалық амал. Сөйлеудің про-
содикалық элементтерінің жиынтығы (мелодика, 
ритм, темп, тембр, интенсивтілік және т.б.) ин-
тонацияны құрайды. Қарым-қатынастың ауыз-
ша түрінде интонацияның анық болуы тұлғаның 
сөйлеу мәдениетінің маңызды көрсеткіші 
ретінде танылады. 

Ауызекі сөйлеу тілінің ерекшелігі адамның 
коммуникативтік әрекетіндегі вербалды және 
бейвербалды амалдардың өзара байланысының 
нәтижесінде анықталады. Ақпаратты жеткізудің 
осы арналарының үйлесімді жұмысы ауызша 
лебіздің және мәтіннің астарлы семантикалық 
фонын құрайды. Вербалды және бейвербалды 
амалдардың комбинаторлығын зерттеу инто-
нацияның біріншіден, тілдік құбылыс ретіндегі 
функционалдық мүмкіндіктерінің кеңдігін көр-
сетсе, екінші жағынан интонацияны бейвер-
балды амалдың просодикалық құрылымының 
бөлшегі ретінде танытты. 

Адамның жас ерекшелігіне қарамастан оның 
интонациялық мүмкіндіктерін дамытуға бола-
ды. Бұл үрдісті, әсіресе бала кезде жүзеге асы-
ру – аса маңызды кезеңдердің бірі. Тіпті мектеп 
жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда да 
интонация бейвербалды амал ретінде маңызды 
қызмет атқарады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың анық 
сөйлеуін интонация арқылы дамыту баланың 
ойлау қабілетінің даму ерекшелігімен, психо-
логиялық күйімен тығыз байланысты. 

Мектеп жасына дейінгі кезең – баланың 
интонациялық мүмкіндіктерін дамыту мен 
жүзеге асуының маңызды кезеңі. Бала тілінің 
интонациялық анықтығы бала 5 жасқа толғанда 
толық көрініс табады. Ал 6-7 жасқа толғанда ол 
дауыс ырғағын жоғары не төмен алу арқылы ин-
тонацияны басқара алады [1]. 

Бала тілінің интонациялық қырын дамытуда 
баланың дауыс ырғағын жоғары не төмен алу 
арқылы өзгерту мен сөйлеудің мазмұнына бай-
ланысты логикалық екпінді, кідірісті, сөйлеудің 
шапшаңдығы мен ырғағын басқару және 
өзінің ойы мен көңіл-күйін, сезімін білдіре алу 
қабілетін өздігінен жетілдіруі көзделеді. 

Бала тілін интонация арқылы дамыту кезінде 
балада интонацияны қабылдай алу дағдысын 
қалыптастыру аса маңызды. Бір қарағанда бұл 
үрдіс қарым-қатынас кезінде өздігінен көрініс 
табатын табиғи құбылысқа жатады. Мәселен, 
тілі анық шықпаған мектеп жасына дейінгі 
баланың өзгелердің сөзін түсініп, ұғынуына ин-
тонация тікелей себеп болады. Алайда, интона-
ция сөйлеудің маңызды элементі ретінде күрделі 
жүйені құрайды. 

Интонацияны меңгеру – тілдің дыбыстық 
қы рын меңгеру аспектілерінің бірі. Сөйлеу үде-
рісінің интонациялық жағын дамыту мәсе лесін 
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Баламен қарым-қатынас жасаудағы интонацияның маңызы

қарастыру барысында балалардағы интона-
ция ның жетілу деңгейін талдау қажет. Бұл 
тұрғыда ең көп талқыға түсетін сұрақтардың 
бірі – «баладағы просодикалық мүмкіндіктердің 
қалыптасу уақыты» туралы. Онтогенездік зерт-
теу нәтижелері балалардағы интонациялық 
құралдардың оларда сөйлеу тілі қалыптасқанға 
дейінгі мерзімде қабылданатынын және мең-
герілетінін көрсетіп отыр. 

Баламен қарым-қатынас жасауда интона-
ция маңызды қызмет атқарады. Бала тілінің 
интонациялық қырын дамытуда ата-ананың 
да атқаратын рөлі зор. Бала тілінің дұрыс да-
муы оның эмоциялық тұрғыдан да дұрыс 
қалыптасуына ықпал етеді. 

Бала тілінің дамуы интонациядан бастау ала-
ды. Баланың сөздік қоры қалыптасқанға дейінгі 
кезеңде ол сөздің мағынасын түсінбегенімен, 
оның интонациялық жағын қабылдай ала-
ды. Ондағы «мағынаның өзегін» интонация, 
темп, дауыс тембрі, мелодика атқарады. Бұған 
Т.Бевердің мына пікірі де дәлел бола алса ке-
рек: «It is widely accepted that the child effectively 
masters the intonation pattern of his language before 
hehas learnt any words at all» [2, 469]. 

Ғалымдардың дәлелдеуінше бала сөз 
мағынасын толық түсінгенге дейін ересектердің 
айтқанын сөздің айтылу әуені арқылы түсінеді. 
Ал эксперимент нәтижесінде бала анасының да-
уысын оның қай тілде сөйлегеніне қарамастан 
түсінетіні анықталған. Мұндағы басты шарт 
сөздің бірқалыпты әуенін сақтау болған. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың есту 
қабілеті толық жетілгенде ғана олар ана тілінің 
интонациялық жүйесін меңгере алады. Инто-
нацияны бейвербалды амал ретінде пайдалану 
арқылы баланың эмоциялық күйін бақылауға 
және тілін жетілдіруге болады. Ал интонациялық 
компоненттер арқылы адамның көңіл-күйі мен 
сезімін жеткізуі өмір бойы жалғасатын құбылыс. 

Әрбір адам баламен қарым-қатынас жасау 
кезінде әуелі сөздің интонациялық жағына мән 
беру қажет. Себебі бала алдымен үлкендердің 
сөйлеуі барысында интонацияға мән береді. 
Мәселен, «Жарайсың!» сөзін екі түрлі интонация-
мен айтуға болады. Бірі баланы жетістігі үшін 
мақтау кезінде айтылатын «жарайсың» болса, 
екіншісі оның қателігін немесе бұзықтығын 
түсіндіру мақсатымен айтылатын «жарайсың» 
сөзі. 

Демек күнделікті өмірде баламен қарым-
қатынас жасау барысында біріншіден, лебіздің 
интонациялық жағын ескеру керек. 

Эксперимент

№1 зерттеу. Зерттеудің мақсаты: им-
прессивті сөйлеу барысындағы интонациялық 
құрылымның әртүрлілігін балалардың (5-6 жас) 
қабылдау, ажырату ерекшелігін анықтау. 

Зерттеудің материалдары: хабарлы, сұ-
раулы, лепті сөйлемдердің интонациялық ерек-
шеліктері мен графикалық бейнеленуі. 

Зерттеудің жүзеге асуы: Балаларға әртүрлі 
интонациямен айтылатын, бірақ бірыңғай ды-
бысталатын (хабарлы, сұраулы, лепті) бірнеше 
сөйлем беріледі. Тапсырманы орындаудың ал-
дында олармен алдын-ала сөйлемдердің айтылу 
ерекшелігіне байланысты кеңес жүргізіледі. 

1. Хабарлы сөйлемдердің интонациясы. Біз 
бүгін ән айтамыз.

2. Сұраулы сөйлемнің интонациясы. Біз бүгін 
ән айтамыз? (ба)

3. Лепті сөйлем интонациясы. Біз бүгін ән ай-
тамыз! 
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Зерттеу нәтижесі. Экспериментке қатыс-
қан 2 ұл бала да, 2 қыз бала да хабарлы, лепті 
сөйлемдердің интонациясын дұрыс ажырата 
алды. Ал сұраулы сөйлемдердің интонациялық 
ерекшелігін қабылдау бұл балаларда өзгеше 
екендігі анықталды.

Қазақ тілінде сұраулы сөйлемдер сұраулық 
шылаулар арқылы жасалады. Мәселен, балаға 
қатысты алатын болсақ, «Тамақтанып болдың 
ба?», «Далаға шығамыз ба?» және т.б. Ал біздің 
зерттеуіміздегі сұрау мәніндегі сөйлемдерге ба-
лалар басын изеп немесе сұраулық шылаулар-
ды түсіріп айтып отыр. Бұл құбылыс әсіресе, 
ата-анасының сұрау мәнінде айтқан сөйлемін 
баланың сұраулық шылаусыз өзіне қайтара 
сұрақ қоюы арқылы жауап беруінен көрінеді. 
Мұны түсіндіріп көрелік. Қарапайым сұраулы 
сөйлемдерге, яғни балада ешқандай эмоция 
туғызбайтын сұраулы сөйлемдерге бала көбінде 
басын изеп жауап береді. Ал балада қандай да 
бір эмоция (таңғалу, қуану) туғызған сұраулы 
сөйлемді бала сұраулық шылауды түсіріп, 
қайталайды. Содан кейін ғана «иә», «жоқ» деп 
жауап беруі мүмкін. 

№2 зерттеу. Зерттеудің мақсаты. Мек-
теп жасына дейінгі балалардың ауызекі сөйлеу 
барысындағы интонациясына мән беріп қарай-
тын болсақ, сөйлеу барысындағы дәл сол инто-
нацияның қалыптасуына оның отбасында кімнің 
(анасының, әкесінің, әжесінің және т.б.) ықпал 
еткенін анықтауға болады. Біздің зерттеудің 
мақсаты да осы. 

Зерттеудің материалдары: баланың ата-
анасына арналған арнайы сұрақтар

Зерттеудің әдісі: бақылау
Зерттеудің жүзеге асуы:Мектеп жасына 

дейінгі балабақшаға баратын 5 жасар ұл баланың 
ойын үстіндегі сөйлеу мәнері мен интонациялық 
ерекшелігі бақыланады. 

Баланың есімі: Бауыржан. 
Жынысы: ұл. 
Жасы: 5 жаста
Бақылау кезінде ойын барысында баланың 

өз қатарластарына көбіне бұйрықты тонмен 
сөйлейтіні және эмоцияға (ашуға) тез берілетіні 
байқалды. Мұның себебін анықтау үшін ата-
анасымен сұхбат жүргізілді. Баланың ата-ана-
сымен әңгімелесу барысында мына нәрселерді 
анықтадық: баланың әкесі үйде отбасы мүше-
леріне бұйыра, дауыс қарқынын жоғары ала 
отырып сөйлейді. 

Зерттеу нәтижесі. Біз әдетте бір-бірімізбен 
қарым-қатынас жасау барысында сөйлеудің 
инто нациялық жағын ескереміз де, балалармен 

қарым-қатынаста мұны көбінде ескермей жа-
тамыз. Сол себепті әрбір ата-ана әуелі өзінің 
сөйлеу мәнеріне мән бергені жөн. Өйткені ата-
ананың сөйлеудегі интонациялық ерекшеліктері 
бала тілінің интонациялық қырын дұрыс жетіл-
діруде және болашақта оның өзгелермен қарым-
қатынасының дұрыс болуына, өз эмоциясын 
басқара алуына зор ықпал етеді.

Нәтиже мен талқы. Бірінші зерттеудегі бас-
ты талдау – спектограмма, бұдан сөйлеудің резо-
нансы мен басқа да акустикалық компоненттерді 
көруге болады. 

Сонымен, интонация сөйлеудің маңызды 
элементтерін ажырата отырып, оның ақпараттық 
құрылымынан көрініс береді [3]. 

Эксперимент нәтижелерін талдай келе, мы-
надай қорытынды жасауға болады: 

1) мектеп жасына дейінгі балалар сөйлемнің 
коммуникативтік түрлерін интонация арқылы 
ажырата алады (тек сұраулы сөйлемдердің ин-
тон ациялық ерекшелігін қабылдауда өзгешелік 
бар);

2) бала үшін интонация эмоцияны жеткізудің 
басты құралы;

3) бала тілінің интонациялық қырын әуелі 
оның ата-анасы, отбасы мүшелері қалып-
тастырады. 

Бала тілінің интонациялық анықтығын же-
тіл діру оның сөйлеу дағдысының атап айт сақ, 
сөйлеу коммуникациясы базалық компонент-
терінің (дауыс ырғағы, тыныс, интонация) 
бұзылуының алдын алады. Сондықтан бала 
тілінің интонациялық қырын дамытуды мектеп 
жасына дейінгі кезеңнен бастаған жөн. 

Бала тілінің интонациялық қырын дамыту-
дағы жұмыстар сөйлеудің бірқалыптылығынан 
арылтып, оған эмоционалдық реңк үстеп, бала-
ларда қарым-қатынастық дағдылардың дұрыс 
қалыптасуына ықпал етеді [4, 31]. Мұндай жұ-
мыстардың қатарына дамытушы ойындар, өлең, 
тақпақ, жаңылтпаштар жаттату, спекталь қойы-
лымын ұйымдастырып, рөлдерді сомдау және 
т.б. жатады. 

Интонация элементтері өзара бірлікте та-
нылғанымен, ғылыми мақсатта оларды бір-
бірінен ажыратып алуға болады. Интонация 
табиғатынан суперсегментті амалға жатады. 
Сондай-ақ ол сөйлеу үрдісімен тығыз байланы-
сты әрі оның құрылымдық ерекшелігін ажыра-
тады. Л. Блумфилд: «Лебіздің мазмұны анық 
болмағанда немесе оны қабылдау барысын-
да лебіз мазмұны түсініксіз болған жағдайда 
ин тонацияны «таза күйінде» бақылауға бо-
лады. Мәселен, бөтен тілдегі сөйлеу үрдісін 
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бақылап тұрған тыңдаушы олардың не жайлы 
айтып тұрғанын тек интонациясы әрі эмоция-
сы арқылы ажырата алуы мүмкін. Сонымен 
қатар, қабырға артындағы сөйлеушілердің сөзі 
түсініксіз жағдайда біз олардың тек интона-
циясын ғана байқай аламыз», – дейді [5]. Де-
мек тілі анық шықпағаннемесе сөйлеу деңгейі 
толық жетілмеген баланың сөйлеу барысындағы 
айтқысы келген ойын сөйлеу жағдаятына қарай 
интонация арқылы ажыратуға болады. 

Лебіздің мазмұнын толық бере алатын ин-
тонацияны үйренуге бола ма деген сұраққа 
психолог ғалымдар әрқалай деп жауап береді. 
Лебіздің мазмұнынын толық ашатын интона-
цияны меңгеруге үйрену күнделікті өмірдегі 
күлу, жылау, қуану, қайғыру және т.б. сынды 
жағдайларды үйренумен тең. Яғни, интонация – 
табиғи құбылыс. Ол күнделікті сөйлеу барысын-
да өздігінен пайда болатын табиғи амалға жата-
ды. ... Бірақ сөйлеушінің тарапынан әзірленбеген 
мәтіндердің интонациясын анықтау тәсілдерін 
жоққа шығаруға болмайды. Демек, интонация 
адамның сөйлеу прагматикасын анықтап қана 
қоймай, оның сөйлеуінде бейвербалды амал 
ретінде көрініс табатын тәсілге жатады. 

Баланың мектеп жасына дейінгі кезеңі оның 
сөздік қорының кең көлемде дамуына себеп бо-
латын маңызды кезеңдердің бірі. Бұл уақытта 
бала жеке сөздерден бастап сөйлемге дейінгі 
тілдік бірліктерді меңгере бастайды. Дәл осы 
уақытта баланың ауызекі сөйлеу тілінің да-
муына интонация бейвербалды амал ретінде 
ықпал етеді. Сонымен қатар, мұндағы негізгі 
фактор – баланың әлеуметтік ортасы екенін де 
жоққа шығаруға болмайды. Баланың өзгелермен 
әлеуметтік қарым-қатынасының нәтижесі оның 

тілінде де көрініс тауып отырады. Интона-
ция күрделі құрылымы бар, түрлі қыз меттерді 
атқаратын, сөйлеу барысының суперсегментті 
деңгейін құрайтын маңызды амал болғандықтан, 
сөйлеу дағдысын қалып тастыратын да негізгі 
құралға жатады. Бұл зерт теуде 5 және 6 жастағы 
балалардың сөйлеу дағ дысын қалыптастырудағы 
интонацияның ма ңызын айқындау көзделді. 

Сонымен қатар, зерттеудің негізгі мақсаты 
– бала тілін жетіл діруде оның интонациялық 
мүмкіндіктерін дамытудың ерекшеліктері мен 
интонациялық дағдының қалыптасу деңгейін 
анықтау. 

Интонацияның қабылдануына байланысты 
зерттеулер адамның сөйлеу кезінде интона-
цияны түрлендіре алатыны туралы баладағы 
түсініктің бар-жоғын анықтау үшін жүргізіледі. 

Қорытынды

Сонымен интонация баламен қарым-қатынас 
жасауда маңызды қызмет атқарады. Лебіздің 
интонациялық жағын дұрыс меңгеру баланың 
мектеп жасына деңгейінгі даму кезеңінде орын 
алуы қажет. Бала тілінің интонациялық жағын 
дамыту біздің халқымыздың дүниетанымында 
бұрыннан бар құбылыс. Айталық, бала бесікте 
жатқанда-ақ оған бесік жырын айту, жүре келе 
мақал-мәтел, жаңылтпаш, өлең жаттату, тіпті 
ертеректе үлкен кісілердің 7-8 жасар балаларға 
көлемді жырларды, толғауларды үйретуі және 
т.б. бала тілін жаттықтырумен қатар, оның сөйлеу 
барысындағы интонациялық ерекшеліктерін 
қалыптастырады. Ал балаға тілдік тұрғыдан 
дұрыс берілген тәрбие оның алдағы өмірінде де 
маңызды рөл атқарса керек. 
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ТЕРМИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ САТЫЛАРЫ

Бұл мақалада қазақ терминологиясының өзекті мәселесінің бірі – терминжасам 
және оны біріздендіру туралы айтылады. Салалық терминологиялық сөздіктер жасауда 
кездесетін олқылықтар туралы айта келе ғалымдар көзқарасы мен оқырманның сөз қолдану 
ерекшеліктеріндегі алшақтықтар жайында сөз болады. Ғылыми теориялық тұрғыдан сәтсіз 
термин жасаудың себептері мен оларды болдырмау жолдары көрсетіледі. Жаратылыстану 
ғылымдары терминдерінің аударылмауын «халықаралық терминдер» деген сөзге сүйеніп дұрыс 
жүйеленбеуден деп түсіндіреді. Қазақ лексикасының да терминдену мүмкіндігі зор екенін талдау 
арқылы қарастырады.

Түйін сөздер: терминология, қолданыс, аударма, қалыптасу, дыбыстық жүйе, қоғамдық пікір.
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Stages of termwork

The global theme of Kazakh terminology – the role of the Latin elements in the world of terminol-
ogy and term formation in the Kazakh language, unification of terms in an official language has been 
considered in the article. Errors are taken into account at creation of branches in the Kazakh language 
terminology,  reference to the ideas of scientists and opinions of readers of Kazakh-language audience. 
The reasons for the creation of unsuccessful terms and ways of creating quality terms from the point of 
view of scientific theories. The author of the article explains why the terms of natural science do not 
have the translation, and with reference to the phrase «international terms. Kazakh vocabulary has been 
analyzed, considered and also has a chance for term formation. 

Key words: terminology, use,formation, translation, sound system, public opnion.
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Стадии терминотворчества

В данной статье исследуется глобальная тема казахской терминологии и терминообразования 
в казахском языке, унификация терминов на государственном языке. Учитываются ошибки при 
создании отраслевой терминологии в казахском языке, делается ссылка на мысли ученых и 
мнения казахоязычной аудитории. Указываются причины создания неудачных терминов и пути 
создания качественных терминов с точки зрения научной теории. Автором статьи обьясняется, 
почему термины естественных наук не имеют переводов со ссылкой на словосочетание 
«международные термины». Казахская лексика проанализирована, рассмотрена, а также имеет 
шансы на терминообразование.

Ключевые слова: терминология, применение, перевод, формирование, звуковая система, 
общественное мнение.
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Кіріспе

Соңғы жылдары терминжасам жолдары, 
оны бір жолға түсіру мәселелері өзекті болып 
отыр. Термин шығармашылығының алғашқы 
сатысында қажетті жаңа ұғымға байланысты 
термин жасалады. Мысалы, көптен бері саясат-
тану ғылымында қолданылып жүрген терро-
ризм, террорист терминдерінің орнына соңғы 
кезеңдерде барлық бұқаралық ақпарат құралдары 
лаңгер, лаңгершілік терминдері қолданылып, 
жаңа термин жасалды. Бұл терминдер қазір 
қалыптасу үрдісінде.Осыған байланысты тілдің 
ішінен алынған тілдік бірлік дайын күйінде алы-
натындай болуы немесе термин тікелей каль-
калау жолымен, аударма тәсілімен аударылып 
беріледі. Болмаған жағдайда әр түрлі лексика-
грамматикалық тәсілдерді пайдалана отырып, 
тілдің ішкі сөздерінен, тілдік бөлшектерінен 
термин жасалады. Ал тіпті, болмаған жағдайда 
ғана термин дайын күйінде термин ретінде 
дыбыстық жүйесі мен айтылуы тілдің ішкі 
заңдылықтарына сәйкестендіріліп өзгертіліп 
алынуы тиісті. Яғни осы сияқты терминжасам 
шығармашылығындағы ерекшеліктер бірінші 
сатыда жүзеге асады. Ұғымға сәйкес терминдік 
тұлға беріледі, ұғым терминдік тұлғаға ие бо-
лады. Алғашқы саты – осындай тікелей термин 
жасау бағытындағы шығармашылық кезеңді 
қамтиды.

Екінші сатыда термин айналымға түседі. 
Бірақ оның қолданысқа түсуі де, қабылданып-
қабылданбауы да қазіргі таңда күрделі мәсе-
лелерге толы болып отыр. Себебі кейбір жа-
салған терминдер жөнінде алғашқы сатыда әр 
түрлі пікірлерге ұшырайды. Бір топ оларды 
қабылдап жатса, екінші топ оларды қабылдауға 
қарсы пікір білдіріп, қате термин ретінде бағалап 
жатады. Мысалы, әлеуметтану саласында, соңғы 
кезде отбасы және жанұя терминдерінің қатар 
қолданылғаны белгілі. Немесе, қоныс ауда-
ру – миграция, мұнай кеніші – мұнай кен орны, 
аномалия – қалыпсыздық сияқты терминдерді 
де мысал ретінде келтіруге болады. Байқасақ, 
кейбір терминдердің аударма нұсқасы мен өзге 
тілдегі нұсқасы да жарыспалы қолданылатын 
жағдайлар кездесді. Аталған қоныс аудару, 
қалыпсыздық терминдері мен олардың өзге 
тілдегі миграция, аномалия терминдері қатар 
қолданылып жүр. Міне, осы сатыда осығанұқсас 
терминдер қатар қолданылып, сұрыпталудан 
өтеді. Яғни, жарыспалы терминдерді көрініс 
беретін тұсы да осы екінші сатыда өтеді. Мұндай 
жарыспалы қолданылған терминдердің қатарына 

торкөз – жасуша – клетка, бақталастық – бәсеке, 
айырбастау пункті – алмастыру орны сияқты т.б. 
терминдерді көрсетуге болады.

Сондай-ақ, соңғы кезеңде қолданылып 
жүрген акт-кесім-перде, сынып-класс, диета-
емдем-емдәм, персона-кісі-тұлға, юбилей-мү-
шелтой-мерейтой терминдері мен жаңа сөз-
дерін де осындай жарыспалы түрде қолданылып 
жүрген терминдердің қатарына жатқызуға 
болады. 

Терминжасамның үшінші сатысы – тер-
миндердің бір нұсқасының қалыптасуы. Мейлі 
өзге тілдегі нұсқасы болсын, мейлі аударма, 
яғни, ана тілдің негізіндегі нұсқасы болсын тілде 
қолданыста сұрыпталып, қалыптасады.

Ғылыми тәжірибе

Қазіргі қазақ терминологиясының тер-
мин жасап, термин қалыптастыру ісі өзіндік 
ерешеліктерге толы болып отыр. Атап өтсек, 
қазақ терминологиясы бірнеше жылдар бойы 
қалыптасқан кірме терминдерге толы. Қазіргі 
кезеңде сол қалыптасқан терминдердің өзі 
қазақшаға аударылып, қазақ тіліндегі нұсқасын 
қалыптастыру ісі қарқынды түрде жүргізіліп 
жатыр. Бұл әрекет бір пікірлер тұрғысынан 
қолдану тауып жатса, екінші жағынан, сынға 
ұшырап, терминдердің қолданысындағы жарыс-
палылықты тудырып отырған фактор ретінде, 
әрі тілді бүлдіруші әрекет ретінде бағаланып 
жатыр. Екінші бағыттағы пікірлердің туын-
дауына дұрыс аударылмаған терминдердің 
себеп болып отырғандығын айтып өту керек. 
Дегенмен, осындай қарама-қайшылықтарына 
қарамастан, соңғы кезеңде қазақ тілінің термин 
жасау жүйесі қолға алынып, қазақ терминологи-
ясында бірқатар сөздер жаңа ұғымдарға ие бо-
лып, жаңа сөздер мен терминдер жасалды. Бұл 
қазақ тілінің сөздік қорын, әрі терминологиялық 
қорын байыта түсіп, терминологиялық қордағы 
кірме терминдердің санын азайтуға қалыптасқан 
қазақ тіліндгі терминдер аз да болса үлес қосып 
отыр деген сөз. Демек, қазақ тіліне барлық 
терминдерді жаппай аударудың қажеті жоқ. Тек 
сәтті балама, аударма табылған терминдерді, 
икемге келген терминдерді мүміндігінше ауда-
рып, сөзжасам жүйесі негізінде терминжасам 
шығармашылығын да дамытып отыру қажет.
[1, 73]. Өйткені, терминологияның бүгінгі күйі 
қиын жағдайда деген қоғамдық пікірлер ай-
тылып жүрсе де, қазақ тілі де термин жасауға 
қабілетті тілдердің бірі екендігін дәлелдей 
алды. 
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Термин шығармашылығының сатылары

Сонымен, термин шығармашылығының 
белгіленген сатылары төмендегідей:

1-кесте

Бұл қазақ тіліндегі ғана емес, жалпы тілдердің 
қай-қайсысына да тән терминжасам механизмі 
деп те көрсетуге болады. Өйткені кез-келген 
терминжасам үрдісінде осындай психологиялық 
сатыларды қалыптастыру барысында басынан 
өткеретіндігі шындық. 

Аталған терминжасам шығармашылығының 
өзіміз бөліп көрсетуге тырысқан сатылары-
на кеңірек тоқталып өтуге болады. Алғашқы 
сатыда терминжасам жүйесіне сәйкес, тілдің 
сөзжасам жүйесін негізге ала отырып, термин 
жасалады. Бұл бағытта ең алдымен ішкі тер-
минжасам көздері негізгі материал ретінде 
қарастырылуы керек. Тек болмаған жағдайда 
ғана сыртқы терминжасам жүйесіненемесе дай-
ын терминдік тұлғаны өзгертіп қолдануға ден 
қою қажет. Мұның өзі ішкі дыбыстық жүйеге 
сәйскестендіріліп алынуы керек. Сондық тан 
аталған өзге тілдің сөзін қазақ тілінің дыбыс-
тық заңдылығына икемдеу жүйесін немесе 
қазақшалауға бағытталған, соған қызмет ететін 
жұрнақтары да ішкі терминжасам көздері 
ретінде қарастыруға болады. Осыған дейін бұл 
жұрнақтар тек орыс тіліндегі терминдерді боя-
малап қазақшалау ретінде бағаланды. Ішкі тер-
минжасам көзі ретінде қарастырылмады. Оған 
негіз болған белгі – терминнің түбір тұлғасының 
өзге тілдің тілдік бірлігі болуы еді.

Аталған жұрнақтарды бұлай бағалау да орын-
ды болып есептеледі. Өйткені біздің қазақ тер-
минологиясында, терминжасам жүйесінде бұл 
жұрнақтарды жоғарыда айтып өткендей шексіз 
пайдаланылды. Оны тек терминдерді беруге 
қажетті тілдік бірлік болмағанда ғана жаңа тер-
мин жасау мүмкін болмаған жағдайда ғана пай-
далану қажеттілігі ескерілмеді. Ал шындығында, 
бұл да қажетті тәсіл. Бірақ ол терминологиядағы, 
термин шығармашылығындағы амалсыз жағ-
дай да ғана қолданылуы керек. Сондай-ақ, кірме 

терминдердің дыбыстық жүйесін өзгертіп, өз 
тілімізге икемдеп термин қалыптастыру тәсілі 
жөнінде де осыны айтуға болады. Бұл да ішкі 
терминжасам көздерінің негізін құрайды.

Әрине, мүмкіндігінше терминнің мұндай 
пікірлерге ұшырамайтындай дәрежеде барлық 
талаптарға жауап беретіндей болып сәтті жа-
салуы қажет. Негізгі механизм – сол сөздердің 
қолданысына деген дұрыс көзқарас, сол 
сөздерінің табиғатын түсінуге ұмтылатын 
ұлттық психология қажет. 

Нәтижелері мен талқылау

Қазіргі таңда қалыптасып отырған орыс 
тілді психология қазақ терминологиясының 
ғана емес, сөздік қорының да баюына 
көмектеспейді. Өйткені кейбір сәтті жасалып 
жатқан терминдерді қабылдаудың өзіне кейде 
ұлттық түсінігіміз жетпейтін сияқты. Оның арғы 
жағындағы негізгі себеп – орыс тілді сөздерге 
бойы үйреніп кеткендігіміз соншалықты, кей-
де оның өзі де байқалмай кетеді. Сондықтан 
жаңа жасалған сөздерді, аудармаларды не-
месе терминдерді қолданысқа енгеннен кейін 
үнемі сынап жатады. Оның да өз қажеті, өз 
реті бар. Бірақ орыс тілді сөздер мен тер-
миндерге бойымыздың соншалықты үйреніп 
кеткендігімізді, қазақ тілінде қалыптасып, жа-
салып жатқан терминдерді орыс тілді термин-
дермен, сөздермен салыстыра қарайтынымызды 
елей бермейді. Ол біздің психологиямыздағы 
елеулі кемшіліктердің бірі екендігі белгілі. 
Өйткені, тіл мен психологияның бірлігі дәллдеп, 
түсіндіруді қажет етпейтін жайт. Оны тіл 
білімінде классикалық тіл білімнің негізін са-
лушылар дер кезінде «тіл мен ұлттың бірлігі» 
қағидасы тұрғысынан нақтылап кеткен бола-
тын. Бұл мәселе жөнінде төмнде жан–жақты 
тоқталатын боламыз.

Сондай-ақ, терминдердің қалыптасуындағы 
екінші сатыда бұқаралық ақпарат құралдарының 
да орны ерекше. Мейлі дайын тұлғасында 
алынған сөз болсын, мейлі жаңа жасалған тер-
мин ретінде қалыптасуына ықпал ететін бірден-
бір күшті құрал – ақпарат құралдары болып 
табылады [2, 82]. Әсіресе жаңа трминдердің 
қалыптасуына газет-журнал беттері мен телеви-
зияның, яғни бұқаралық ақпарат құралдарының 
ықпалы үлкен. Бұған мысал жеткілікті дәрежеде 
келтіруге болады.  

Мысалы, қазіргі таңда қалыптасып, қол-
данылып жүрген медбике, бейнетаспа, үлдір, 
бейнефильм, таспа, сұлулық салоны, дәрісхана, 
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зертхана, перзентхана, ЖШС (Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік), үнемшілдік, тәжірибе 
алмасу, кешен, сүйретпе тырма (тракторға 
тіркейтін тырма), жолсапар (командиров-
ка), т.б. көптеген соңғы кезеңдердегі қолда-
ныстағы терминдердің қалыптасып, терми-
нологиялық өрісте орнығуы бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызметінің нәтижесі.

Бұдан өзге терминдердің қалыптасуына 
өзге де әртүрлі факторлар әсер етеді. Мұның 
барлығы да осы екінші сатының құрамына 
кіреді. Дегенмен, мұндай факторлар қатары 
термин қалыптастыру ісінде маңызды қызмет 
атқаратындығы белгілі.

Қорытынды

Ендігі кезекте қазіргі кездегі қалыптасып 
жатқан терминдер болсын немесе бұрын қа-
лыптасып, терминологиялық қорымызда әбден 
орныққан терминдер болсын терминология-
да қалай жасалады? Ғалымдар қандай негіз-
дерге, қандай сөздік қорға, лексикалық қа-
бат тарға сүйене отырып термин жасайды? 
деген сияқты орынды сұрақтар туындайды. 
Бұл – жалпы терминжасам жүйесіне ғана емес, 
жалпы терминологияға қатысты өзекті де 

қызығушылық тудыратын сұрақтардың бірі 
болып есептеледі. Алайда, терминжасам бары-
сында қандай негіздерге, қандай лексикалық 
қабаттарға сүйенетіндігі жөнінде осыған дейін 
айтылмады емес. Бұл әрі термин сөздерінің 
табиғатын айқындау мақсатына байланысты да 
айтылып жүрген мәселенің бірі.

Термин сөздің дефинициялық мағынасының 
семалық бөлшегі мен оның жасалуына негіз 
болып тұрған сөздің бастапқы және сол сәттегі 
мағынасының семалық белгілері арасындағы 
ұқсастықтың болуы, сол ұқсастықтың термин 
жасауға негіз болуы, терминологиялық өріс пен 
лексикалық өрістердің арасындағы бір-бірін 
толықтырып отыратын айналымдық байла-
ныс, терминдерге қойылатын талаптар сияқты 
ерекшеліктер айтылып, қарастырылып келген 
[3, 16].

Дегенмен, біздің қоспағымыз, осы тер-
миндерді қалыптастыру, жасау үстіндегі ға-

лымның, терминшінің психологиялық жай-күйі, 
ой-өрісі, сүйенетін негізгі белгілері, терминнің 
қалыптасып-қалыптаспауына жасайтын бол-
жамы сияқты тұлғасын таңдау барысындағы 
психологиялық ойлау жүйесіне негіз болатын, 
сөз тұлғасын таңдауға әсер ететін себептерінде 
өзіндік орны бар. 
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USE OF PAIRED WORDS IN MULTI-SYSTEM LANGUAGES

This article deals with variousscientific approaches and classifications of paired words in multi-
system languages. The purpose of this work is a comprehensive study of paired words, their structural 
features, formation, use and many other related issues. As well as study the language system for the pur-
pose of revealing the semantic, communicative, categorical status of the category of uncertain multiplic-
ity and singularity; classify a subcategory of the quantitative category and analyze the internal structural 
feature of the category of indefinite multiplicity and singularity; analyze the transmission of uncertain 
multiplicity in Kazakh, German and English languages by phraseological phrases and consider their use 
in literary works.

The examinedworksallowed us to define the main directions, ideas and notionin the study of this 
conception and to determine the prospects for further research.
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semantic structure.
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 Түрлі тілдік жүйелердегі жұп сөздердің қолданылуы

Мақалада түрлі тілдік жүйелердегі жұп сөздердің ғылыми көзқарастары мен классификациясы 
қарастырылады. Жұмыстың мақсаты жұптық сөздерді, олардың құрылымдық ерекшеліктерін, 
жасалуын, қолданылуын және көптеген басқа да мәселелерді кешенді зерттеу болып табылады.
Сондай-ақ, белгісіз көптік және жекешелік категориясын семантикалы, коммуникативті мәртебесін 
анықтау мақсатында тілдік жүйені зерттеу; белгісіз көптік және жекешелік категориясын 
ішкі құрылымдық ерекшеліктерін талдау және сандық категориясының субкатегориясына 
топтау; белгісіз көптік және жекешелік категориясының қазақ, неміс және ағылшын тілдерінде 
фразеологиялық cөз тіркестері арқылы берілуін талдау және әдеби шығармаларда қолданылуын 
қарастыру.

Қарастырылған жұмыс тұжырымдаманың зерттелуінің негізгі бағыттарын, идеяларын және 
ұғымдарын одан әрі анықтауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: сөздерді жұптау, белгісіздік көптік категориясы, қайталану, тілдік жүйе, 
семантикалық құрылым.
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Использование спаренных слов в разносистемных языках

В этой статье рассматриваются различные научные подходы и классификации спаренных 
слов в разных языковых системах.

Целью данной работы является всестороннее исследование спаренных слов, их структурных 
особенностей, образования, употребления и многих других связанных с ними вопросов. А 
также ставятся задачи исследовать языковую систему в целях раскрытия семантического, 
коммуникативного, категориального статуса категории неопределенной множественности и 
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единичности; классифицировать субкатегорию количественной категории и анализировать 
внутреннюю структурную особенность категории неопределенной множественности и 
неопределенной единичности; анализировать передачу неопределенной множественности 
в казахском, немецком и в английском языках путем фразеологических словосочетаний и 
рассмотреть их использование в литературных произведениях.

В статье дан обзор отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемой про-
блеме, в том числе рассмотрены отзывы отечественных учёных о грамматических категори-
ях. Рассмотренные работы позволили определить основные направления, идеи и понятия в 
исследовании данного концепта, определить перспективы дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: спаривание слов, категории неопределенной множественности, 
pедупликация, языковая система, семантическая структура.

Introduction

Language is a complex, systematized structure, 
carrying out its diverse, cognitive, epistemic, com-
municative and pragmatic functions, closely linking 
to each other a multi-level unit. Its basic units, corre-
sponding to the main categories of thinkingare real-
ized by means of grammatical categories. The gram-
matical category constitutes the structural basis of 
the language, determines the grammatical meaning 
and its basis. Any grammatical category reveals the 
meaning and content of the grammatical structure 
and properties of linguistic, grammatical abstrac-
tions. Formation and development of grammatical 
categories is a long-term fruit of human knowledge. 
«Grammatical category, while in dialectical unity 
with grammatical meaning and view of grammatical 
phenomenon, and the rest of the individual units and 
the phenomena of the system are made with these 
concepts.» [1, 415].

In Kazakh, as in German, the paired words or the 
meaning of an indefinite multiplicity, formed by the 
reduplication method, is expressed in some words 
through pair words and connecting forms. Here, the 
value of an undefined multiplicity in the semantics 
of words is recognized by the size, quantity, qual-
ity, and other meanings. That is, the reduplication 
method expresses a repetition of actions at a certain 
time. Reduplication is one of the synthetic methods.

The method of reduplication in the language is 
one of the methods of creating phraseological units, 
forms of describing words, word change, word 
formation by way of a complete or partial repeti-
tion. Reduplication in several languages is one of 
the methods of expressing quantitative, collective, 
indefinite-plural, collective meaning.

In the Kazakh language, reduplication is called 
pair words or the method of word pairing. Accord-
ing to Ahmed Yskakov, in the Kazakh language 
the repetition of words or the method of pairing is 
a substantial system with rich features [2]. Accord- [2]. Accord-[2]. Accord-. Accord-Accord-
ing to this system, from the repetition and pairing of 

words, certain values are formed, as well as various 
new forms of words are formed, their meanings are 
changed; but their lexical understanding does not 
change, that is, a new word is not formed, they are 
only grammatized.In the Kazakh language, method 
of the word pairing generates a variety of meanings, 
such as collectivity, predictability, isolation, conju-
gation, amplification.

G. Musabaev correctly gave the formulation that 
the paired words «ағыл-тегіл, көл-көсір», similar 
to the intensifying complex name adjective in the 
process of analysis – this is not the degree of com-
parison. They are separate lexical forms, expressing 
the degree of amplifying quality. [3] For example, 
Ақаңның тіліндей ағыл-тегіл бай тіл соңыра 
Мұхаңда болса болғанды, aл өңдe қазақтың 
бірінде болған жоқ. (Z. Каbdoll.). 2. Маңдайынан 
ағыл-тегіл аққан тер бетімді жуып, иегімнен 
тамшылап, өңіріме сoрғалайды. (O. Bokey).

In K. Ismetov’s phraseological dictionary, the 
paired words «ағыл-тегіл, көл-көсір» mean wealth, 
in one word expresses the meaning of an indefinite 
multiplicity.

The paired words «ағыл-тегіл», combined with 
the adjective named «бай» , expressing a figura-
tively high degree of linguistic wealth, determine a 
high degree of dynamics and intensity of the process 
«ағу». Thus, the paired word «көл- көсір»is used 
to express the characteristics of the noun name and 
its high degree. These words retained the seman-
tic state of the first components, while the second 
components, although subject to changes, turned 
into indicators of a high degree of comparison in 
the figurative description of the text; тегіл<төгіл; 
көсір<көсіл. The difference of these words from 
simple words and words with amplifying syllables 
lies in the fact that in their internal form lies national 
knowledge in a metaphorical description [4,171].

The dual word «ағыл-тегіл» is used in many 
cases by the action of crying, in the sense of «shed-
ding tears» enhances the degree of action of the 
coupled form [5,67]. In such paired amplifying 
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often used ұшан-теңіз, ұлан-асыр, ұлан-ғайыр, 
ұлан-байтақ, телегей-теңіз и т.д. For example: 
1.  Мұндай жасқа келген адамның, әрине, көргені, 
басынан өткізгені ұшан – теңіз (G. Esimov).

Used for the expressing of a very high degree of 
joy, «ұлан-асыр» is intensified, accurately depict-
ed by the phraseological combination of «төбесі 
көкке екі – ақ елі жету». To their ranks can be at-
tributed «телегей-теңіз, ұзыннан-ұзақ», express-
ing an indefinite plurality. Ways of the formation of 
such complex words N. Oralbaeva called «method 
of pairing» [6, 57]. It will be correct to turn this term 
into an intensifier-functional element by tarnishing 
the meaning of one of the components of the above-
mentioned complex words of words тегіл (ағыл-
тегіл) and using the real pair words such as -биік, 
үлкен-үлкен, expressing the value of an undefined 
multiplicity.

In the category of undefined multiplicity, a 
method of expressing pairs of words of a high de-
gree of quality without comparison is often met. For 
example, 1. Сол даладан көз алмай, тоя алмай, 
үнсіз телміріп, ұзақ – ұзақ қарайды (M. Auezov).

One of the productive methods of the category of 
undetermined multiplicity in the Kazakh language is 
the expression of a high degree of quality by pairing 
the names of adjectives and adverbs. In the sentence, 
the adverb ұзақ-ұзақ, ақырын-ақырын, express the 
degree of the quality of actions, and the name adjec-
tive су-су expresses a high degree of quality. In the 
grammar of the Azerbaijani language, the degree of 
quality of the paired adjectives and adverbs as one of 
the important linguistic indicators is specially indicat-
ed [7,205]. A pair of gerunds, көсіп –көсіп expresses 
separately the intensity of the quality of the action.

Combined complex adjectives are often used in 
the category of indefinite multiplicity and an indefi-
nite minority. According to E. Zhanpeisov, complex 
adjectives take a big place in the grammar of the 
Kazakh language [8, 168]. 

In the opinion of the scientist, such adjective 
names express the importance of complex quality. 
Among such common complex adjectives, adjec-
tives that express a high degree of quality are often 
used, for example, along with such combined adjec-
tives, the adjectives (ұлан – асырға ұқсас) often 
use derivative qualities with suffix-дай as a function 
of the supporting component» [9, 84]: түпсіз терең, 
жардай семіз, еңгезердейүлкен, қаңбақтайжеңіл, 
абажадайүлкен and etc. strengthen the value of the 
supporting component, «the value of quality»

1. Орналасқан күннің ертеңіне есік алдында 
абажадай күбі шелектің жанында үріп ауызға 
салғандай бір бойжеткен тұр (K. Isabaev).

2. Ал Барақ сұлтан болса, Әбілқайыр 
айтқандай, хан ордасынан әжептәуір ұзап барып, 
ымырт үйіріле Церен-Доржи тобынан өзінің 
сенімді еңгезердей үлкен жігіттерін бөліп алып, 
кейін қайтқан (I. Esenberlin).

The above-mentioned «derived relative adjec-
tives with the suffix» – «дай» E. Zhanpeisov con-
sidered it as comparative-competing phraseological 
units. Constructions with the suffix – «дай» Profes-
sor T. Konyrov called stable compostative construc-
tions and assigns them to the first three [10, 12].

4) The combination of an adjective with the 
suffix – дай let from an adjective with reinforcing 
syllable (үп-үлкен, жеп-жеңіл) in the first three 
examples of high quality shows, in the form of figu-
rative metaphorical, in the opinion of T. Konyrov, 
«... creates a concrete picture of the similarity of ob-
jects and phenomena» [10,43].

Accordingto G. Musabaev by attaching the suf-to G. Musabaev by attaching the suf-G. Musabaev by attaching the suf- Musabaev by attaching the suf-Musabaev by attaching the suf-
fix for nouns and other words and form a qualitative 
value, expressed a similar value of the determinant 
function. [10, p.76]. A. Yskakov, S. Isaev believe 
suffix -дай productive derivational affix forming 
an adjective. In many cases it is, combined with a 
certain adjective, defining characteristics, degree, 
higher level of quality (үп-үлкен – 1, қаңбақтай 
жеңіл – 2, оттайыстық – 3, удай қымбат – 4.) 
The combination of an adjective with the suffix – 
let from an adjective with reinforcing syllable (үп-
үлкен, жеп-жеңіл) in the first three examples of 
high quality shows, in the form of figurative meta-
phorical, in the opinion of T. Konyrova, «... creates 
a concrete picture of the similarity of objects and 
phenomena» [10, 43].

If the combination of удай ащы is equal to the 
poison, it specifically reveals өте ащы the value 
of this from the inner semantic connection, then 
the original value of the combination is in portable 
form, that is, it expresses the degree of comparison 
of a very high undefined multiplicity and indeter-
minate singularity, as well as its connotative mean-
ing. This form brings to the functional-intensifying 
degree and through it depicts a figuratively cog-
nitive feature, the spiritual sensation of the owner 
of this language. Such language applications are 
competent to convey a clear image of the perceived 
world.

The suffix -дай reveals the possibility of com-
bining the status of the adjective’s name with the 
noun, which defines separately in the combinations 
of абажадай күбі, еңгезердей үлкен жігіттері 
adjective: абажадай (кебеженің үлкен түрі [8, 
32] – даладай, өте үлкен expresses the meaning 
of the indefinite plurality, еңгезердей («ені – кез 
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– ер ») [8, 72] – indefinite multiplicity өте үлкен 
is used in meaning of the indistinguishable singu-
larity of the countries of the republic түймедей 
кішкене.

According to E. Zhanpeisov, in the Kazakh lan-
guage, there are not very many adjectives connected 
by number of complex adjectives.[9, 168]. However, 
in the Kazakh language there are adjectives, used in 
an amplifying meaning, in the use of the category of 
undetermined multiplicity. For example, зілмауыр, 
қара – құрым, тақыркедей, қаратер, қасқағым, 
қукедей, сіріңке қара, қудала, қумедиен, etc. In 
general, these words express the value of integrity, 
the first components additionally give amplifying 
values to the last component, therefore they are as 
joint words, whole words should be written together 
[6, 83].

The combined complex names of the adjec-
tives of the category of indefinite multiplicity in 
German in the word-formation system are in suf-
ficient quantity. The amplifying component of the 
combined complex names of adjectives, being in 
front of the root of the basic name of the adjec-
tive, constitutes one wholeness; it is called the 
word complement – a composite. In many cases, 
the amplifying components are nouns, they are 
called semi-prefixes, because their basic values 
fade and perform an amplifying function against 
a background of frequent use, for example: blut-
wenig, bitterwenig, himmelangst, himmelhoch, 
himmelweit, mordsreich.Confidential: Heide-
narbeit, Heidenlarm, Heidenangst, Heidengeld, 
Riesenerfolg, Riesensache, Saugeld.

There is a certain feature of the composites of 
the German language in expressing the degree of 
quality: steinreich. The performance of the expo-
nent of the first component is directly related to the 
stress, if the first component falls on the stress, it 
remains in its main semantic value, and if the stress 
falls on two components on an equal basis, then the 
first component performs an amplifying function. 
This phenomenon was defined in the theory of the 
German language. Exactly the same function is per-
formed especially by the prefix units ur-, un-, erz-, 

within word-formation units, close to the structure 
of composites.

Thus, the combined compound words – the first 
amplifying component of composites in the main 
process of metaphorization, making the first value 
dull, turns into an indicator expressing a high degree 
of quality. In the category of indefinite multiplic-
ity and indefinite singularity in the internal form of 
these words, the semantic association between the 
derived component and the original form is in the 
direction of the abstract level. For example, himmel-
hoch – high as the sky; steinreich – rich; blutwenig – 
very little; wundergross – indescribably much; there 
is a clarification of the semantic connection and a 
high degree of quality.

In the following combinations of these compo-
nents, the situation is completely different: himmel-
angsthimmel (небо) + angst (страх)- fearfully Him-небо) + angst (страх)- fearfully Him-) + angst (страх)- fearfully Him-страх)- fearfully Him-)- fearfully Him-
melhoch – himmel (небо) + hoch (высокий) – high

Steinreich – stein (камень) +reich (богатый) – 
rich

Blutwenig – blut (кровь) + wenig ( мало) – little
Wundergross – wunder (прекрасно) +gross 

(большой) – big

Conclusion 

The value of the second component of the com-
bined composite is not combined in terms of content 
with the value of the first component: himmelangst 
– sky-fear; himmelhoch – sky – height; steinreich 
– stone – wealth; blutwenig – blood – little; wunder-
gross- beautiful – great, the distance is very large. 
The further the semantic association between them, 
the more the first component turns into an exponent 
of the highest degree.

In conclusion, it can be said that the qualitative 
indefinite multiplicity and the indefinite unitarity of 
an object is the semantic structure of a functional-
semantic field and is expressed by different levels 
of the language.The workallowed us to determine 
the main directions, ideas and notionin the study of 
this conception, to determine the prospects for fur-
ther research.
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ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ ЖӘНЕ СТЕРЕОТИП

Мақалада халықтың ұлттық ділінен туындайтын стереотиптер туралы және олардың 
әлемнің тілдік бейнесімен тамырластығы туралы айтылады. Стереотиптердің түрлері, өзіндік 
ерекшеліктері, талдау әдістері баяндала келіп, стереотиптердің әлемнің тілдік бейнесінің 
қалыптасуында ролінің зор екені сөз болады. Бұл екі категорияға берілген айқындамаларда 
ортақтық, ұқсастық бар екені дәлелденеді. Қазақ бөлімі мен орыс бөлімінде оқитын студенттер 
арасында эксперименттер жүргізу арқылы (стереотиптерді талдау әдістері бойынша) 
студенттердің стереотиптер мағынасын түсінуі, өзінің санасында орнықтыруы, өз сөзінде 
қолдана алуы анықталады. Эксперимент нәтижесі талданып, жіберілген қателіктердің себептері 
көрсетіледі. Мақаладағы ой кез келген этностың әлем бейнесі туралы пайымы стереотиптер үшін 
іргетас ролін атқара алатындығымен және стереотиптерді немесе өзге де лингвокультуремаларды 
талдау ұлттық мәдениеттің өзіндік айырмашылығы мен ерекшелігін, өзгешелігін түсінуге 
көмектесе алатындығымен тұжырымдалады.

Түйін сөздер: әлем бейнесі, әлемнің тілдік бейнесі, стереотип, стереотип түрлері, талдау 
әдістері, ұлттық өзгешелік, ерекшелік, айырмашылық, ұлттық діл, тамырластық, ортақтық, 
ұқсастық, іргетас.
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 Language view of the world and stereotype

This article deals with types of stereotypes generated from the national mentality of the people and 
associated with the linguistic view of the world. The article emphasizes that there are similarities in the 
definition between these two categories. In the theoretical part of the article the author tells about an ex-
periment with students of the Kazakh and Russian branches on the method of analysis of stereotypes. At 
the request of the experiment, students understand the meanings of stereotypes, use them in speech, and 
fix stereotypes in linguistic consciousness. The result of the expert is analyzed, as well as the reasons for 
mistakes made by students. The article concludes that the concepts of the world’s linguistic view serve as 
a foundation for studying stereotypes, and the ability to analyze each linguoculture will help to consoli-
date the distinctive features and peculiarities of the national culture in the consciousness of the ethnos.

Key words: view of the world, language view of the world, stereotype, types of stereotype, methods 
of analysis, similarities and national differences, national characteristics, national mentality, language 
connections, foundation.
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Языковая картина мира и стереотип

В статье рассматриваются виды стереотипов, порождаемые из национального менталитета 
народа и связанные с языковой картиной мира. Вместе с тем изложены мысли об огромной роли 
стереотипов в формировании языковой картины мира, об их особенностях, о методах их анализа. 
В статье подчеркивается, что есть сходства в определении между этими двумя категориями. 
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Әлемнің тілдік бейнесі және стереотип

В теоретической части статьи автор рассказывает о проведенном эксперименте со студентами 
казахского и русского отделений по методу анализа стереотипов. По требованию эксперимента 
выявляется понимание студентами значений стереотипов, использование их в речи, закрепление 
стереотипов в языковом сознании. Проанализирован результат эксперимента, а также выявлены 
причины допускаемых студентами ошибок. В статье делается вывод о том, что понятия о языковой 
картине мира служат фундаментом для изучения стереотипов, а умение анализировать каждую 
лингвокультурему поможет закрепить в сознании этноса отличительные черты и особенности 
национальной культуры.

Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, стереотип, виды стереотипов, 
методы анализа, сходство и национальные различия, национальные особенности, национальный 
менталитет, языковые связи, фундамент.

Кіріспе

Халықтың әлемді танып білуі, дүниетанымы 
ешкімге ұқсамайтынын, өзіндік жекелігімен 
ерекшеленетінін зерттеулер нәтижесі көрсетіп 
келеді. Әр халық әлемді өзінше, өзінің табиғатты, 
әлемді көру,тану деңгейіне қарай түсініп 
қабылдайды. Әлемді танып білу мен көріп 
қабылдауға байланысты әр ұлттың мәдениеті 
басқа мәдениеттен оқшауланады. Сондай-ақ 
әрбір тіл иесінің санасында оның өзіне ғана 
тән ешкімге ұқсамайтын әлемнің тілдік бейнесі 
өмір сүреді. Ол сол арқылы әлемді көріп біледі, 
таниды. Демек, әлемнің тілдік бейнесі – тілдік 
бірліктер түрінде сақталған білімдер жиынтығы. 

Ю.Д. Апресян әлемнің тілдік бейнесін 
әлем нің балаң, таза бейнесі деп сендіруге ты-
рысады. Оның ойынша, әлемнің тілдік бей-
несі шынайылық туралы объективті білімді то-
лықтырады, кейде оны бұрмалап түсіндіреді. 
Бел гілі нәрсе: адамның әлемді танып білуі 
қателіксіз, шатасусыз болмайды. Ал адамның 
әлемнің концептуальды бейнесі жөніндегі 
түсінік-пайымы үнемі өзгеріп отырады, соған 
қарамастан әлемнің тілдік бейнесі өз жадында 
адамның әлемді танып білуіндегі қателіктер мен 
шатасуларды ұзақ уақыт сақтай береді [1].

Адам өзін қоршаған әлемді тану барысын-
да белгілі бір затты не құбылысты немесе сол 
заттың өзіне тән қасиеттерін ғана елестетіп, не 
сол елестетулерді ғана жинақтап қоймайды, со-
нымен бірге сол қасиеттердің өздері туралы да 
ойланады, оны да көз алдына елестетеді. Себебі 
ол қасиеттердің де әрқайсысының өздеріне тән 
ерекшеліктері бар және бір қасиеттің өзі әр затқа 
телінгенде әрқилы болып өзгеруімен бірге, өзі 
телінген затқа ғана тән қызметі тағы бар. Мыса-
лы, адам шөп жасыл (қазақша көк), қан қызыл 
деп қана қоймайды ғой. Жасыл деген не, қызыл 
деген не, дейтін сұраққа да өзінше жауап беріп, 
қорытынды да жасайды. Мысалы, қан қызыл, 
ол адамда да, жануар да солай. Адам да, жа-

нуар да туады және өледі дей келіп, туу мен 
өлуге арналған образдар, концептілер бұлардың 
негізінде стереотиптер жасайды. Жалпы алғанда 
әлем бейнесінде «жүру» деген не, «жүгіру» де-
ген не, «ұшу» деген не, «қону» деген не, «үнемі» 
деген не, «кенеттен» деген не, «уақыт» деген 
не, «кеңістік» деген не, тағы да осылар сияқты, 
басқа да толып жатқан ұғым мен түсініктердің 
өзіндік образдары болуы тиіс. Егер заттың об-
разы немесе стереотиптің бойына оған тән 
ерекшеліктер жинақталатын болса, онда оған 
қатысты әрекеттер мен жағдайлар олардың 
уақыттық-кеңістіктік сипаттарынан тұратынын 
байқау қиын емес [2]. 

«Әлемнің тілдік бейнесі» терминін белгілі 
бір ұғым төңірегіндегі көптеген топшылау-
лар мен түсініктердің, жасалған талдаулар мен 
оларды сұрыптаулардың кешенді жиынтығы, 
қорытындысы деп қабылдауға болатынын айт-
тық. Этнолингвистикадағы «стереотип» ұғы-
мына берілген интерпретация да белгілі бір 
зат туралы жинақталған топшылаулар мен 
пайым-түсініктердің, оларды талдаулардың 
жиынтығы ретінде түсініледі [2]. Мысалы, 
«Ай» сөзін алып қарасақ: «Ай – Жердің серігі», 
«Айда өмір бар», «Толған айдай толықсу», 
«Уақытты ай күнтізбесімен есептеу», «Айдың 
әрбір жаңасы немесе оның жаңадан тууы, то-
лысуы, батуы адамның көңіл-күйіне әсер етеді» 
дейтін қалыптасқан топшылаулардан, я болмаса 
ел арасында айтылатын пайым-түсініктерден 
адамның әлемді танып білуі, әлемнің тілдік 
бейнесі келіп шығады. Ал осындай пайымда-
улар – белгілі бір сөзді стереотип деңгейінде 
тануға, мойындауға болатынының дәлелі. Де-
мек, жоғарыдағы мысал «ай» сөзінің стереотип 
ретінде қалыптасқанын көрсетеді. Сондықтан 
стереотиптерді белгілі бір деңгейде адамның 
білімін көрсете алатын құрылым деп санауға не-
месе өмірлік тәжірибесінен түйген ойы, жасаған 
тұжырымы деп түсінуге болады, себебі сте-
реотип – тіл иесінің санасында пайда болып, 
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тілінде көрініс табатын оның ұлттық ділінің 
көрінісі. Сөзімізге дәлел ретінде ғалым Е. 
Бартминьскийдің өзінің сөздігінің мазмұнына 
космостық элементтері (күн, ай, жұлдыз, аспан 
т.б.) бар, табиғат элементтері ( жер, су, тас, 
металл т.б.) бар мақалалар кіргізгенін айтуға 
болады. Зерттеушінің айтуынша, осы аттары 
аталған мәселелер әлемнің тілдік бейнесінің 
фрагменттеріне сәйкес ұсынылатын көрінеді [3]. 

Cтереотиптер – белгілі әлеуметтік құбылыс 
пен объектіге берілген стандартты образдар. 
Әдетте олар эмоциональды бояуға қаныққан, 
тұрақтылығымен ерекшеленеді. Олар белгілі 
бір құбылысқа адамның әлеуметтік шарттар мен 
өмірлік тәжірибесі нәтижесінде көз жеткізген 
қарым-қатынасын білдіреді. Стереотип тіл-
тілде линвомәдениеттанулық концепт формасы 
түрінде өмір сүреді. Ал лингвомәдениеттанулық 
концепт дегеніміз – белгілі бір тілдік қоғамның 
санасында ұзақ жылдар електен өткен, екшел-
ген, сол қоғам өкілдерінің айрықша тәжірибесі. 
Мәселеге осы тұрғыдан келгенде стереотиптерді 
тіл иесі халықтың санасында пайда болып, тілінде 
көрініс табатын білім құрылымының көрсеткіші 
деуге негіз бар. Мәскеу этнолингвистикалық 
мектебі дәстүрінде стереотиптерге сол тілдің 
мәдениетін көрсететін өзінше бір құбылыс 
ретінде қарайды. Осыған байланысты сол тіл 
мәдениетіндегі семантикалық белгілер зерттеу 
объектісі деңгейіне көтеріледі. Мұндайда тілдік 
те, тілдік емес те стереотиптер бой көрсетуі 
мүмкін. Жалпы әлем бейнесі құрылымында 
әлемнің мәдени бейнесі дейтін де түсінік бар. 
Стереотиптердің өзіндік табиғатын зерттеген 
O.C. Чеснокованың пікіріне сүйенсек, стере-
отиптер әр адамның ана тілі мен сол халық 
мәдениетіндегі құндылықтар мен әдептілік нор-
маларынан, сол адам өсіп-өнген мәдени орта 
ықпалынан жасалып, қалыптасады. Ал өзге 
мәдени орта, өзге тіл, басқа ел мәдениетіндегі 
нормалар мен құндылықтар әлемнің мәдени 
бейнесінің екінші жағын ұсынады [4]. 

Этнолингвистикадағы «стереотип» ұғымына 
берілген интерпретацияға зер салсақ, стереотип 
– адамның көрген-білгенінен ойға түйгендері, 
жинақталған топшылаулар мен пайым-
түсініктердің, оларды талдаулардың кешенді 
жиынтығы . Сол сияқты «әлемнің тілдік бейнесі» 
терминін де белгілі бір ұғым төңірегіндегі 
көптеген топшылаулар мен түсініктердің, 
жасалған талдаулар мен оларды сұрыптаулардың 
сығындысы немесе сол жинақталған ойлардың 
қорытындысы деп түсінуге болады. Мысалы, 
әлем халықтары арасында кең тараған, неге 

екені белгісіз, ағылшындардың ұстамдылығы, 
немістердің тәртіп пен тазалықты жақсы 
көретіні, ұйымдастыру қабылеттерінің күштілігі, 
бірақ ойлау қабылеттерінің шектеулі болатыны 
туралы, француздардың жеңілтектіктері, вино-
ны, әйелді және қыдыруды ұнататыны тура-
лы, американдықтардың бай, жомарт, өздеріне 
сенімді келетіні туралы, жапондықтардың 
еңбексүйгіштігі, шотландықтардың үнемшілдігі 
кейде тіпті сараңдығы туралы қалыптасқан 
түсініктер бар. Бұлар әрбір этностың бойында 
кездесетін толып жатқан қасиеттердің ішіндегі 
ең көзге қатты шалынатын басымдыққа ие 
қасиетін танып байқаудан туындаса керек. 
Аталған қасиеттер сол халықты ұлт ретінде де 
ерекшелейді. 

Қазіргі әдістемеде оқытып үйретуге линво-
мәдениеттанулық тұрғыдан келу дейтін бағыт 
бар екені белгілі. Стереотиптерді оқып-үйрену-
ге лингвомәдениеттанулық тұрғыдан келу тілдік 
материалдарға басқа ракурстан қарауға мүмкін-
дік береді: жеке тілдік тұлғаны не тілдік ұжым-
ды мәдениет феномені деп тану қажеттігі пайда 
болады немесе оларды сол тілдің «мәдени-тіл-
дік және қатысымдық-әрекеттік құндылықтары-
ның (білім, ұстанымдар, сол халықтың мінез-
құлық реакциялары) иесі» деп түсіну керектігі 
туындайды. Сонымен бірге, стереотиптерді 
оқытып-үйрету ісіне лингвомәдениеттанулық 
тұрғыдан келу тілдік қатынасты айрықша 
мәдени код деп сипаттауға мүмкіндік береді, 
себебі ол тілдесімнің ұлттық ерекшелігі бар 
маркерлерін, сол халықтың тілдесім үстіндегі 
мінез-құлқын бөліп көрсетуге ықпал етеді. 
Тілдесім үстінде кездесетін стеретиптерге 
лингвомәдениеттанулық тұрғыдан келу жеке 
тұлғаны немесе белгілі бір ұжымды мәдениет 
феномені ретінде қарастыруға мүмкіндік 
беретін болса, онда бұл құбылысты Карасиктің 
пікіріне сүйене отырып, былай көрсетуге бола-
ды: «Жеке тұлғаны немесе ұжымды белгілі бір 
тілдегі білім мен тілдесім үлгілерін, сол тіл иесі 
халық түсінігіндегі құндылықтар жүйесі мен 
мінез-құлық нормаларын мәдени-тілдік және 
коммуникативтік-әрекеттік тұрғыдан тасымал-
даушы деп қарауға болады» [5]. Сонымен бірге 
лингвомәдениеттанулық көзқарас сұхбаттаса 
отырып пікір алмасуды немесе тілдесім 
үстіндегі пікір алмасуларды белгілі бір тілде 
сөйлеушілердің өзіндік мәдени ерекшелігі бар 
бояуларына қаныққан сөйлесу, тілдесу үлгілері 
негізінде орныққан сол халықтың мәдени коды 
деп түсіндіреді екен. Осыған сәйкес сөйлеу 
мәдениетін «...өзіндік ішкі заңдылықтары 
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бар білім» деп қарайтын зерттеушілер де бар 
екен. [6]. Егер осы пікірге ден қойсақ, онда 
мұндай заңдылықтарды әрбір халықтың ұлт-
тық ділінен, жан-дүниесінің қатпарларынан, 
әлеуметтендіру тәсілдерінен, сол тіл иесі 
халықтың алғашқы сөйлеу тәжірибелерінен 
іздеу керек деген тоқтамға келуге болады. 
Кейбір зерттеушілер тілдесім үстіндегі стерео-
типтерді концептуальдық және әлемнің тілдік 
бейнесінің фрагменттері деп қарайды да, олар-
ды «әлемнің тілдік бейнесі», «концепт», «аялық 
білім», «прецеденттік есім», «ұлттық-мәдени 

коннатация» ұғымдарымен өзара байланыс-
тыра, біріктіре талдайды. Кез келген халық 
тіліндегі стереотиптер – сол ұлт мәдениетінің 
белгісі. Себебі адамның әлемді танып-білуі 
оны қоршаған мәдени кеңістіктің ықпалымен 
қалыптасады. 

Зерттеушілер стереотиптерді бірнеше түрге 
бөледі. Олардың қатарында әлеуметтік стерео-
типтер, этникалық стереотиптер, мәдени стерео-
типтер, тілдік стереотиптер, ділдік стереотиптер, 
қарым-қатынас және мінез-құлық стереотиптері 
дейтін стереотип түрлері бар. 

1-кесте – Стереотип түрлері

Этникалық стереотиптер дәстүрлі мәдениет 
жүйесіндегі фольклор туындылары мен аңыздар 
негізінде қалыптасқан бейнелер негізінде жа-
салады. Этникалық стереотиптерді зерттеумен 
этнографтар, этнологтар, мәдениеттанушылар, 
фольклористер, этнолингвистер айналысады. 
Пси холог Ю.А. Клейнердің айтуынша этника-
лық стереотип «... өз ұлты мен өзге ұлттық 
топтарға байланысты қалыптасқан халық 
санасындағы бейне. Әдетте мұндай суреттер не-
месе түсініктер қоғамда кең тарауға бейім, соған 
сәйкесінше, стереотиптер өте қарапайым және 
объективті шындыққа сенгіш келеді» [7]. 

Этномәдени стереотиптер бағыты бойын-
ша этноәлеуметтік стереотиптерге ұқсас, алай-
да оларға қарағанда неғұрлым жалпы сипатқа 
ие. Этномәдени стереотиптер кең таралған, 

сондықтан жиі қайталанады және тұрақты. 
В.A.  Маслова: «...этномәдени стереотиптер – 
бұл қандай да бір халықты сипаттайтын ерек-
шеліктер туралы жалпыланған көрініс», – дейді 
[8]. 

Коммуникативтік және мінез-құлық сте-
реотиптері әлеуметтік, мәдени, психологиялық, 
коммуникативтік мазмұндағы сөйлеу әрекеті-
нің стандартты ережелерін қамтиды. Бұл 
ережелерді білмей тұрып өзге мәдениет өкілімен 
тілдесу қиын. Стереотиптенген мінез-құлыққа 
сіңген ережелер жеке тұлғалық мінез-құлық пен 
пайым-түсініктің астарында, әртүрлі қоғамдық 
мәселелрдің қабаттарында, адамның кәсібіне 
байланысты, адамзаттық деңгейде, жекеле-
ген қоғамдық формацияларда, ұлттық мәдени 
деңгейлерде әртүрлі қалыпта көріне береді [ 9].



ISSN 1563-0223                              Eurasian Journal of  Philology: Science and Education. №4 (168). 2017 69

Әлметова Ә.С.

Ділдік стереотиптер адамды қоршаған 
әлемнің фрагменттері, жеке тұлға санасында 
орныққан шынайы өмір елестері нәтижесінің 
көрінісі немесе оның ділдік «бейнесі», басқаша 
айтсақ, әлем бейнесінің белгілі бір аймағына 
ғана тән түсінік немесе ұғым [10].

Тілдік стереотиптер тілді меңгеру деңгейіне 
қарай айқындалады. Оған қазақ тілінің сөйлеу 
тіліндегі ерекшеліктерді, сөйлеу клишелерін, 
прецеденттік аттарды білу, олардың мағы на-
ларын түсіну жатады. 

Эксперимент

Ғалымдар пікіріне қарағанда, тілдесім 
үстінде кездесетін стереотиптердің этномәдени 
аспектідегі мағынасына көз жүгірту тілдің 
этномәдени ерекшеліктерін өлшеу әдістеріне 
жүгінуге мәжбүрлейді. Ондай әдістер қатарына 
мына төмендегі әдіс түрлерін жатқызуға болады:

а) белгілі бір мәдениетке ғана тән ерекше сөздер 
мен ұғымдарды суреттеп көрсету және мұндай 
сөздердің маңайына мағынасы жағынан өзіне 
жақын сөздер мен айтылыстарды топтастыру; 

ә) тұрақты сөз тіркестерін талдау – белгілі 
бір мәдениеттегі бір тірек сөздің маңайына 
топтасқан бірнеше тұрақты сөз тіркестерін алып, 
талдау (мысалы «жүрек» т.б.) 

Тілдің этномәдени ерекшеліктерін өлшеу 
әдістеріне сүйене отырып, стереотиптердің 
этномәдени аспектідегі мағынасын анықтау 
үшін берілген арнайы кестені толтырту арқылы 
студенттердің (қазақ бөлімінде оқитын студент-
тер мен орыс бөлімі студенттері) арасында экс-
перимент жұмыстары жүргізілді.

Экспериментке қатысқан студенттердің саны 
– 40, олардың 20-сы – қазақ тілін еркін меңгерген, 
қазақ тілін ана тілім деп есептейтіндер. Ал 20-сы 
– орыс бөлімінде оқитын әр түрлі ұлт өкілдері. 
Олар қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде үйреніп 
жүргендер қатарында. 

Студенттердің жас мөлшері – 17 жас пен 20 
жас аралығы. 

Эксперимент жүргізілген уақыт: 2014 – 2016 
жылдар аралығы. 

Эксперимент материалдары – оқыту бағ-
дар ламаларында көрсетілген тақырыптарға 
сәй кес ұсынылған сөздер мен сөз тіркестері, 
қазақ тіліндегі мәтіндер. Эксперимент мақсаты 
– сте реотиптердің түрлерін, мағынасын ажы-
ратулары, сөйлемдегі орны мен ролін дәлелдеп 
көрсете алулары арқылы олардың санасында 
әлемнің тілдік бейнесінің қалыптасу мүмкіндігін 
анықтау. 

Кестедегі тапсырмалар арқылы сту дент-
тердің стереотиптерді түсініп қолдана алу, 
сөйтіп өзінің тілдік санасында орнықтыру 
ерекшеліктеріне назар аудару; қазақ тілін ана 
тілім деп есептейтін, тілді еркін меңгерген сту-
денттер мен қазақ тілін жаңадан үйреніп жүрген 
студенттердің стереотиптерді орынды пайдала-
ну жиілігі арқылы әлемнің тілдік бейнесі мен 
стереотиптердің өзара байланысын санасында 
орнықтыруын бақылау; 

Өзге тілді дәрісхана студенттеріне тапсырма 
төмендегі кесте бойынша берілді: 

Эксперимент қорытындысы бойынша В1 
деңгейінде қазақ мәдениетіне тән ерекше сөздер 
мен ұғымдарды топтап беруде студенттердің 
бар лығы тапсырманы дұрыс орындаған, яғни 
100% нәтиже көрсетті деуге болады. Ал тапқан 
сөздері мен ұғымдарын суреттеп көрсе туде 
топтың жартысы ғана тапсырманы дұрыс 
орындай алған. 50% нәтиже көрсеткен. Қал-
ғандары өздерінің қиналатынын айтқан. Ал 
В2 деңгейінде қазақ мәдениетіне ғана тән 
ұғымдардың маңайына мағынасы жақын айты-
лыстар мен сөздерді топтастыру және оған мы-
салдар келтіруде студенттердің көпшілігі дерлік 
тапсырманы дұрыс орындап, 100% нәтиже 
көрсеткен. Тек үш студент қана келтірілген мы-
салдарды дәлелдеуде қиналғандарын айтқан. С1 
деңгейінде бір тірек сөздің маңайына топтасқан 
бірнеше тұрақты сөз тіркестерін жазуда студент-
тер 100% нәтиже көрсетіп, тапсырманы барлығы 
дұрыс орындаған. Ал талдау жасауда, өзінің 
ана тілімен не орыс тілімен салыстыруда, 50% 
көрсеткішпен топтың жартысы ғана тапсырма-
ны дұрыс орындай алған. 

Ал қазақ тілді дәрісхана студенттеріне 
төмендегі тапсырмалар берілді:

Экспериментке қазақ бөлімінің екінші және 
үшінші курс студенттері тартылды. 

Екінші курстың он студентіне фразео-
логизмдердің арасынан стереотип-концеп ті лер ді, 
символдық мәнге ие болған стерео типтерді, ұлттық 
-мәдени сөз образдарын те ріп, әрқайсысын бөліп 
жазу тапсырылды. Бұлай бөлу фразеологизмдер 
табиғатының күр де лілігінде болса керек. Тап - 
сыр маны орын дауда студенттердің жартысы- 
нан астамы сте реотиптердің арасынан символ- 
дық мәнге ие болғандарына мысалдар жазып, 
мағынасын тал  дап көрсетуге тырысқан. Бұл 
жерде олар дың ұсынылған әдіс негізінде жасаған 
тал дауы фразеологизмдердің ішкі тілдік та би  ға-
тын түсінуге ұмтылғанын, тілдің этно лингвис-
тикалық, психолингвистикалық пор третін ашуға 
деген талпынысын байқатты. 
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2-кесте

3-кесте – Стереотиптерді талдау әдістері (қазақ бөлімінде оқитын студенттер үшін)

Бес студент ұлттық-мәдени сөз образдарына 
қатысты адамдардың өз қалауымен жасап алып, 
қатысым белгісіне айналдырған және оған 
белгілі бір мән-мағына беріп, өз сөздерінде 
пайдаланып жүрген стереотиптерге, басқаша 
айтқанда, сигнификативтік фразеологизмдерге 
мысалдар жазып, талдаған. Бұл талдау 
фразеологиялық бірліктер дифинициясына 
сөздік талдаулар жүргізуге негізделіп 
жасалған. Екінші курстың он студенті берілген 
мәтіндегі фразеологизмдердің ұлттық-мәдени 
ерекшеліктерін көрсету үшін тұрақты сөз 
тіркестерін контекстік талдау әдісі үлгісінде 
көрсеткен. Стереотип-концептілерге үш 
студент қана мысалдар жазып, оларды талдауда 
фразеологизмдердің семантикалық құрылымын 
анықтауда қолданылатын функ циональды-
параметрлік тұрғыдан суреттеу әдісін пай-

даланған. Үшінші курс студенттері орыс және 
қазақ тіліндегі фразеологизмдерді салыстыру, 
ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау 
үшін берілген мәтінге фразеологизмдерді са-
лыс тыру, ұқсастығы мен айырмашылығын 
анықтау әдісін пайдаланған. Бұл әдіс негізінде 
студенттер екі тілдегі ортақ заңдылықтарды 
тап қан, екі тілдегі фразеологизмдердің 
сөйлеу үрдісіндегі мағыналарына қарай айыр-
машылығын анықтаған. Сонымен бірге ұсы-
нылған әдіс бойынша фразеологизмдердің 
қан дай экстралингвистикалық факторларға 
негіз делетініне де болжам жасаған. Алайда 
студент тердің он төрті ғана тапсырма үде-
сінен шыға алған. Қалған алтауы екі тілдегі 
фразеологизмдердің айырмашылығын тапқаны-
мен, оларға тән ортақ заңдылықтарды көрсете 
алмаған. 
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Нәтиже мен талқы

Сонымен, эксперимент нәтижелерін қоры-
тындылай келе мынадай тұжырымға келдік:

1) орыс бөлімінің В1 деңгейінде оқитын сту-
денттер қазақ мәдениетіне тән ерекше сөздер 
мен ұғымдарды топтап бере алған; өздері тапқан 
сөздер мен ұғымдарды суреттеп көрсетуде 
қиналған, бұл суреттеп жазуға сөздік қордың 
жетпегенін көрсетеді;

2) орыс бөлімінің В2 деңгейінде оқитын 
студенттер қазақ мәдениетіне ғана тән 
ұғымдардың маңайына мағынасы жақын айты-
лыстар мен сөздерді топтастыруда тапсырманы 
толық орындаған. Кейбір студенттер алынған 
мысалдардың мағынасының жақындығын 
түсіндіре алмаған. Бұл деңгей студенттері үшін 
тапсырманың күрделі болғандығын байқатады;

3) орыс бөлімінің С1 деңгейінде оқитын сту-
денттер бір тірек сөздің маңайына топтасқан 
бірнеше тұрақты сөз тіркестерін жазуда толық 
дұрыс нәтиже көрсете алған, ал өзінің ана тілімен 
не орыс тілімен салыстыруда студенттердің жар-
тысы ғана тапсырманы түсінгенін көрсеткен. 
Бұл қазақ тілін толық меңгере қоймаған 
студенттердің орыс-қазақ тілдеріндегі тұрақты 
тіркестерді салыстыруда олардың мағыналық 
ерекшеліктерінің күрделілігін байқағаны деп 
бағамдауға болады;

4) қазақ бөлімінің екінші курс студенттері 
фразеологизмдердің арасынан стереотип-
концептілерді, символдық мәнге ие болған 
стереотиптерді, ұлттық-мәдени сөз образдарын 
теріп, әрқайсысын бөліп жазған және жарты-
сы ұсынылған әдіс негізінде дұрыс талдау жа-
сай алған. Бұл студенттердің стереотиптердің 
түрлерін ажыратудың, оларға талдау жасаудың 
ауырлау екенін аңғарғанын көрсетеді;

5) Үшінші курс студенттері орыс және 
қазақ тіліндегі фразеологизмдерді салыстыру,  
ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау үшін  
берілген мәтінге фразеологизмдерді салысты-
ру, анықтау әдісін пайдалана отырып, екі тіл - 
дегі ортақ заңдылықтарды тапқан, ұсынылған 
әдіс бойынша фразеологизмдердің қандай 
экстралингвистикалық факторларға негізделе-
тініне де болжам жасаған. Болжам жасау 
қиындық келтірген студенттер де бар. Демек, 
экстралингвистикалық факторларды түсінудің 
студенттер үшін күрделі мәселе екені байқалады.

Фразеологиялық бірліктер құрамындағы 
линвомәдениеттанулық мазмұнды талдағанда 
зерттеушілер ықыласы салыстыра зерттеуге 
қарай бұрыла беретінін байқауға болады. Осы-
лайша фразеологиялық бірліктерге, мақал-

мәтелдерге, қанатты сөздерге текстологиялық 
және лингвомәдениеттанулық талдау жа-
сау мысал алынып отырған халық тілінің 
этнолингвистикалық портретін ашып, сол халық 
сөйлеу мәдениетінің ерекшеліктерін, онда 
кездесетін стереотиптердің тілдесім үстіндегі 
түрлері мен сөйлеу тіліндегі ұлттық-мәдени 
ерекшеліктерін ұйымдастыру жолдарын көрсете 
алады деп қорытуға болады. Сөйлеу тіліндегі сте-
реотиптерге лингвомәдениеттанулық талдау жа-
сау арқылы студенттердің сөйлеу концептілерін 
оқып-үйрену мүмкіндігі артады. Өйткені олар 
сөйлеу тілінің ішкі формасынан бастап мақал-
мәтелдерге, қанатты сөздерге, сентенцияларға 
(ойлар, түсініктер мен ұғымдар), прецеденттік 
аттарға, белгілі көркем шығармалардан алынған 
сюжеттерге талдау жасайды. Қорыта келе, 
когнитивтік лингвистика мен этнолингвисти-
када «стереотип» термині тіл мен мәдениеттің 
мазмұнын құрастыратын элементке жатады. Де-
мек ұлттық ділден туындайтын мәселе ретінде 
түсініледі де, әлем бейнесімен байланысты бо-
лып келеді. Тілдік стереотиптер мен әлемнің 
тілдік бейнесінің ара қатынасы кейде бірін-
бірі толықтырып тұратын сияқты көрінсе, енді 
бірде бір-бірінің бөлігі сияқты әсер қалдырады, 
сондықтан тілдік стереотип әлем бейнесінің 
құрамындағы тілден тыс объектіге қатысты 
берілген айқындама, соған жасалған талдау 
сияқты әсер қалдырады [9].  

Қорытынды

Әлемнің тілдік бейнесіндегі ұлттық-мәдени 
ерекшеліктер мен ондағы стереотиптердің ролін 
талдай отырып, мынадай тұжырым жасауға 
болады: кез келген этностың әлем бейнесі ту-
ралы пайымы сол этнос мүшесі қолданған 
сөздер мен сөйлемдерден, сол этнос өмірі мен 
тіршілігінен алынған мәтіндердің мазмұнынан 
ерекше жарқырай көрінеді және ол барлық 
мәдени стереотиптер үшін іргетас ролін атқара 
алады. Көптеген зерттеушілер пікірі әлемнің 
тілдік бейнесінің мифтердің, метафоралардың, 
коннотативті сөздердің көмегімен пайда 
болатындығын айтады. Осы аталған тілдік 
бірліктерді талдау ұлттық мәдениеттің өзіндік 
айырмашылығы мен ерекшелігін, өзгешелігін 
түсінуге көмектеседі. 

Тілдің қазіргі дамуы кезеңінде мәдениет тегі 
тірек ұғымдар мен тірек сөздерді, сөз-символдар 
мен сөз – концептілерді, ділдік түсініктен туған 
стереотиптерді іріктеп, сұрыптап беру мен су-
реттеп, талдап жазу лингвомәдениеттанудағы ең 
бір өзекті міндеттердің бірі болып табылады. 
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К ИЗУЧЕНИЮ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ  

(казахского, турецкого и узбекского)

В статье рассматривается сравнительное исследование трех аспектов развития казахского, 
турецкого и узбекского языков, являющихся доминирующими компонентами соответственно 
трех крупных языковых групп – кыпчакской, огузской и карлукской. Многовековая история 
развития тюркских языков благоприятствовала их консолидации, приобретению ими групповой 
общности, вместе с тем история способствовала их дифференциации, размежеванию, 
разобщению, приобретению множества различных признаков (в данном случае в фонетической 
структуре). Применяется сравнительно-исторический метод, который отвечает целям и задачам 
данного исследования. Вместе с тем используются сопоставительный и описательный методы. 
При этом не только проводится простое сопоставление фактов, но и делается попытка прояснить 
глубинные причины всевозможных фонетико-фонологических инноваций и закономерностей с 
учетом их прошлого состояния и последующих этапов эволюционного развития. 

Ключевые слова: сравнительное исследование, дифференциация, закономерность, сог-
ласные, ассимилятивная, артикуляторная, рекурсия, система, праязык, говор, казахский, турец-
кий, узбекский, сравнение, заимствование.
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To study the comparative-historical study of the Turkic languages  
(Kazakh, Turkish and Uzbek)

This article describes a comparative study of three aspects of development of the Kazakh, Turkish 
and Uzbek languages, which are the dominant components, respectively, of three major language groups 
– Kipchak, Karluk and Oguz. The centuries-old history of the Turkic languages   favored the consolidation, 
the acquisition of a group of community, however, has contributed to the history of their differentiation, 
demarcation, division, the acquisition of a variety of different signs (in this case, the phonetic structure). 
It is used comparative-historical method that meets the goals and objectives of this study. However, 
using descriptive and comparative methods. This involves not only the simple comparison of facts, but 
also attempts to clarify the root causes of all kinds of phonetic-phonological patterns of innovation and 
taking into account their previous condition and the subsequent stages of evolutionary development.

Key words: comparative study, differentiation, pattern, consonants, assimilative, articulatory, recur-
sion, system, proto, talk, Kazakh, Turkish, Uzbek, comparison of borrowing.
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Түркі тілдерінің (қазақ, түрік және өзбек) тарихи-салыстырмалы зерттеулері

Бұл мақалада заманауи түркі тілдерінің әрқайсысы құрылымдық даму, әдеби (жазбаша-
орфографиялық, сөйлеу т.б.) нормаларды жасау және әрдайым жетілдірудің ұзақ үдерісі 
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нәтижесінде қалыптасқаны белгілі. Осы үдерісте олардың сол таңдаған және өңдеген фонетикалық 
жүйесі тілдің, оның жеке нормалары мен құрылымдық элементтерінің қалыптасуының басты 
факторларының бірі болып табылады. 

Түркі тілдес қыпшақ, оғыз және қарлұқ тайпаларының басым компоненттері – қазақ, түрік 
және өзбек тілдерін қалыптастыру мен дамыту үдерісінің жалпы сипаттамасы қарастырылады. 
Онда мамандардың қолда бар және жарияланған еңбектері негізінде пікірлерге шолу жасалады, 
салыстырмалы тілдердің ұқсастығының генетикалық байланыстары мен дәрежелері анықталады. 

Түйін сөздер: дауыстылар, ассимилятивтік, артикуляторлық, рекурсия, жүйе, арғы тіл, сөйлеу 
ерекшелігі, қазақ, түрік, өзбек, салыстыру, басқа тілден алу.

Введение

Сравнительно-историческое исследование 
тюркских языков и диалектов в тюркологии 
имеет относительно небольшую историю по 
сравнению с индоевропеистикой. Здесь в пер-
вую очередь следует упомянуть работу «Фоне-
тика северных тюркских языков» и другие фун-
даментальные труды выдающегося языковеда 
академика В.В. Радлова [1, 168], являющегося 
основателем российской тюркологии и пред-
ставлявшего в ней научное направление, кото-
рое отличалось от миссионерского направления, 
представленного в известной работе «Алтайская 
грамматика». Следует также отметить, что цен-
ные сведения, необходимые для изучения этого 
вопроса, имеются в трудах известных ученых-
тюркологов таких, как: В.А. Богородицкий, 
Н.Ф.  Катанов, Вл. Котвич, В. Банг, М. Рясянен, 
Н.К. Дмитриев, С.Е. Малов, Н.А. Баскаков, 
В.  Грёнбек, Э.В. Севортян, Ф.Г. Исхаков, К.  Му-
саев, Г. Дёрфер, А.М. Щербак, А.Кайдаров и 
др., а также специалистов по отдельным со-
временным национальным тюркским языкам 
в национальных республиках: С.К. Кенесбаев, 
А. Джунисбеков, А. Махмудов, А.А. Ахундов, 
У.Ш.  Байчура, З.Базарбаева, Ж.Манкеева и др. 

Данное научное исследование посвяще-
но одной из актуальных, научно теоретически 
важных вопросов сложной проблемы истории 
формирования отдельных письменно – литера-
турных языков. В исследовании решается путем 
сравнительного анализа устанавливаются основ-
ные фонетические закономерности трех генети-
чески родственных групп тюркской семьи язы-
ков: кыпчакской, огузской и карлукской. 

К наиболее значимым историческим собы-
тиям, имевшим прямое отношение к народам 
Средней Азии и Казахстана, ученые относят 
завоевание и правление Караханидов тюрками-
мусульманами государства Саманидов, распро-
странивших в IХ в. свое политическое влияние 
на ряд городов в Южном Казахстане. Проникно-
вение и распространение мусульманской рели-

гии в сфере кочевой аристократии внесли опре-
деленные изменения в ее жизнь. С переходом на 
арабскую письменность, начиная с VIII в., по-
степенно отходят на задний план устные и пись-
менные традиции древнетюркских письменных 
языков [2, 126].

Эксперимент

Известно, что каждый из современных 
тюркских языков формировался в результате 
длительного процесса структурного развития, 
отработки и постоянного совершенствования 
литературных (письменно-орфографических, 
речевых и др.) норм. В этом процессе, пожалуй, 
одним из главных факторов становления языка, 
его собственных норм и строевых элементов 
становится избранная и выработанная им же фо-
нетическая система. 

По мнению авторитетных ученых, в тюрко-
логии самым отсталым звеном считается срав-
нительное освещение истории формирования и 
периодизации отдельных тюркских языков и вы-
явление фонетических закономерностей, на ко-
торых базируется его звуковая система вообще, 
и формируются основные строевые элементы в 
частности.

Проблема эта прежде в таком плане не рас-
сматривалась, и она таит в себе немало ранее 
нераскрытых и неизученных фонетико-фоноло-
гических явлений, сравнительное изучение ко-
торых представляет несомненный научно-прак-
тический интерес, как для общей тюркологии, 
так и для каждого из исследуемых языков.

Учеными выявлен и изучен большой круг 
письменных памятников средневековья, имею-
щих прямое или косвенное отношение к исто-
рии казахского языка, к которым относятся, на-
пример, ««Тюркско-арабский словарь» (1245г.), 
[История Казахской ССР; т.2. 232 с.], «Кодекс 
Куманикус» (конец ХIII – начала XIV вв.); 
«Словарь языка канглы» – «Таби аль-лугат ат-
туркия аль-лисан аль-канглы » (начала XIV в.); 
арабо-кыпчакский словарь Джамал ад-дина ат-
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Турки – Булгат аль-муштак фи лугат ат-турк ва 
аль-кыпчак» (первая половина XV в.) и мн. др. 
Среди авторов этих трудов многие выходцы из 
Средней Азии и Казахстана, из городов – Фара-
би, Сыгнак, Сауран, Ясы, Барчинкент и др. Как 
считают ученые, язык «Мухаббат-наме» и «Гу-
листан» Сейфа Сараи (XVв.) является смешан-
ным огузо-кыпчакским» [3, 223]. 

Фонетическая структура любого языка скла-
дывается сообразно скоординированным и тесно 
связанным между собою фонетическими и фо-
нологическими явлениями, которые постепенно 
превращаются в устойчивые, стабильные прави-
ла и закономерности данного языка. 

Именно эти правила и стабилизовавшиеся 
фонетические закономерности образуют фоне-
тико-фонологическую структуру конкретного 
языка, регулирующую дальнейшее развитие и 
определяющую его специфические особенно-
сти. Сравнение этих особенностей между собою 
и сопоставление их с праязыковым состоянием 
дает картину эволюционного развития этих яв-
лений и показывают закономерные сдвиги в ту 
или иную сторону. 

Привлечение для такого исследования трех 
– казахского, турецкого и узбекского языков – 
представителей в соответствующих группах 
(кыпчакской, огузской и карлукской) имеет осо-
бый смысл. Эти языки среди множества (около 
50-ти) других тюркских языков имеют глубокие 
исторические корни и тесные контакты, связан-
ные не только с естественно-географическими 
условиями развития, но и состоянием террито-
риально-административных, родоплеменных 
объединений и процессом этнических смешений 
в регионе Средней Азии и Казахстана до пери-
ода образования на этой территории самостоя-
тельных народов. 

В этой связи представляет несомненный 
интерес не только объединяющие и сближаю-
щие черты этих языков, но и отличительные их 
свойства, что выработалось в результате само-
стоятельного развития этих языков в различных 
социально-экономических, исторических, адми-
нистративно-государственных и естественно-
географических условиях. 

«Среди языков тюркской семьи турецкий 
язык признан одним из наиболее изученных» 
не только со стороны самих турецких ученых, 
но и ученых России и ряда зарубежных стран 
[4, 3-115]. Он «обладает множеством исследо-
ванных и документированных памятников пись-
менности, самые ранние из которых относятся к 
XIV  в.» [там, же]. 

Если же в указанных выше регионах ранее 
представители трех языков в виде близкород-
ственных родоплеменных объединений или со-
юзов долгие годы жили в тесном контакте (на-
пример, будущие представители казахского и 
узбекского народов до образования самостоя-
тельных государств составляли единую этниче-
скую массу, а представители огузской группы 
– турки находились с казахским в одном огузо-
кыпчакском родоплеменном союзе), то после их 
преобразования в самостоятельные народы про-
изошли серьезные сдвиги в структуре их языков. 
«История знает периоды, когда племена и роды, 
образовавшие казахский и узбекский народы, 
общались на одном общем языке, а письменно 
литературный язык кыпчакско-огузских племен-
ных объединений (VIII-IХ вв.) в Средней Азии в 
раннем средневековье был общим для предста-
вителей этих этнических групп, о чем свидетель-
ствуют письменные памятники этого периода». 
[5; 32]

В этой связи несомненный интерес пред-
ставляет история образования каждого из рас-
сматриваемых языков как в плане выяснения 
объективных (историко-этнических админи-
стративно-территориальных, демографических 
и др.) факторов, так и конкретных этнолингви-
стических и других ситуаций.

Обычно в научные исследования рассматри-
ваются в трех аспектах: 1) в плане выяснения 
исторического процесса образования и форми-
рования письменно – литературных норм этих 
языков и их периодизации; 2) в плане формиро-
вания и становления вокальной и консонантной 
системы и 3) в становлении и стабилизации фо-
нетических закономерностей, как основы фоне-
тической структуры изучаемых языков, опреде-
ляющей тенденции их дальнейшего развития.

В фонетическом плане привлекаются, т.е. на 
основе анализа фонетико-филологических мате-
риалов, позволяющих выявить наиболее общие 
и характерные отличительные черты в звуковой 
структуре казахского, турецкого и узбекского 
языков. Выясняются особенности формирования 
литературных норм и осветить всевозможные 
фонетические явления, выяснить регулярные и 
нерегулярные фонетические соответствия глас-
ных и согласных звуков, определить сформиро-
вавшиеся закономерности в области вокализма и 
консонантизма с последующим объяснением их 
отличительных особенностей. 

В результате исследования выявлено мно-
жество фонетических явлений, которые, несо-
мненно, помогут дальнейшему более тонкому 
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научному освещению и осмыслению как инте-
грирующих, так и дифференцирующих фонети-
ческих и фонологических признаков сравнива-
емых языков. Й.Вахек настойчиво утверждает, 
что «все средства разграничения в языке служат 
для определения различных значимых единиц» 
и предлагает ряд терминов [6, 193]. 

Результаты и обсуждение

Данное изучение сложившихся фонетиче-
ских закономерностей как в структуре слова, 
так и в звуковой системе языков в целом дает 
возможность определить близость родственных 
тюркских языков не только по признакам их 
общего генетического, гомогенного происхож-
дения, но и по признакам их адекватности. 

Естественно, каждый исследователь при из-
учении структуры того или иного языка имел 
свой собственный подход к их изучению и ин-
терпретации. 

Это порой затрудняет сравнение исследова-
ний разных авторов, иногда исследования оказы-
ваются противоречивыми. Выработанных науч-
ных методов сравнительного изучения крупных 
представителей разных генетически самостоя-
тельных групп в данном случае – кыпчакской, 
огузской и карлукской – какими являются казах-
ский, турецкий и узбекский языки, в тюркологии 
пока еще нет. В ряде существующих в тюрколо-
гии сравнительных исследованиях, в том числе 
в исследованиях фонетической структуры групп 
близкородственных тюркских языков не всегда 
присутствует научно разработанный единый ме-
тодический подход. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что опу-
бликованное коллективом известных тюрколо-
гов многотомное фундаментальное произведе-
ние «Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков», в котором на современном 
уровне применен сравнительно-исторический 
метод для реконструкции пратюркской системы 
фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики, а 
также проведена региональная реконструкция 
пракыпчакского, праогузского, пракарлукского 
и других групп тюркских языков, дает для срав-
нительно-исторического изучения тюркских 
языков надежную методическую и научно-те-
оретическую базу. Для разработки нашей темы 
большую помощь оказали тома «Фонетика» и 
«Региональные реконструкции» данного труда, 
где проведены реконструкции пратюркской фо-

нетики и фонетики региональных групп, в том 
числе исследуемых автором кыпчакской, огуз-
ской и карлукско-уйгурской.

Й. Вахек настойчиво утверждает, что «все 
средства разграничения в языке служат для 
определения различных значимых единиц» и 
предлагает ряд терминов [там же; 189]. 

За основу исследования приняты методы и 
приемы указанной выше работы «Сравнитель-
но-исторической грамматики тюркских язы-
ков». [7, 47]. Главное – применяется сравни-
тельно-исторический метод, который отвечает 
целям и задачам данного исследования. Вместе 
с тем используются сопоставительный и описа-
тельный методы. При этом проводится не толь-
ко простое сопоставление фактов, но и делается 
попытка прояснить глубинные причины всевоз-
можных фонетико-фонологических инноваций 
и закономерностей с учетом их прошлого со-
стояния и последующих этапов эволюционного 
развития.

Ими могли быть выше перечисленные исто-
рические факторы, особенно факторы смешения 
или консолидация гомогенных и гетерогенных 
этнических групп и их длительные культурно-
экономические, административно-территори-
альные контакты на уровне родоплеменных со-
юзов и объединений и т.д.

Заключение

Таким образом, исследование данной темы 
продиктована тем, что до сих пор в тюркологии 
не предпринята ни одна попытка сопоставить 
основные фонетические закономерности пред-
ставителей кыпчакской, огузской и карлукской 
групп на уровне их литературных норм. Ис-
пользуя принципы сравнительно-исторического 
метода изучения основных фонетических зако-
номерностей развития трех – казахского, турец-
кого и узбекского языков, относящихся соответ-
ственно к кыпчакской, огузской и карлукской 
группам, целесообразно обратиться к более ши-
рокому подходу исторических фактов. Выясня-
ется, что каждый из сравниваемых языков, имея 
глубокие исторические корни родства с другими 
на стадии праязыкового состояния, в дальней-
шем приобретает свою, присущую только ему 
собственную историю развития и пути форми-
рования литературных норм, которые характе-
ризуют его как самостоятельный национальный 
язык. 
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СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КИНЕСИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются невербальные компоненты коммуникации в казахском языке. На 
основе длительного наблюдения за выразительными движениями людей в различных жизненных 
ситуациях, анализа специальной и художественной литературы составлен алфавит выразительных 
движений, вошедших в фонд наиболее распространенных и употребительных жестов в казахском 
языке, а также предпринята попытка их классификации. Основываясь на опыте А.В.Филиппова, 
Н.В Глаголева, А.В. Галичева, были объединены в рамках одной классификации разные параметры, 
поскольку классификация такого типа наиболее полно и разносторонне отражает кинесическую 
систему казахского языка.
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Structural classification of kinesic elements in the Kazakh language

The article deals with non-verbal components of communication in the Kazakh language. On the 
basis of a long observation of the expressive movements of people in various life situations, analysis of 
special and fiction, an alphabet of expressive movements composed of the most common and common 
gestures in the Kazakh language was compiled, and an attempt was made to classify them. Based on the 
experience of A.V. Filippov, N.V. Glagolev, A.V. Galichev, different parameters were combined within 
the same classification, since the classification of this type most fully and diversely reflects the kinesic 
system of the Kazakh language.
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language.
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Қазақ тіліндегі кинесикалық элементтердің  
құрылымдық классификациясы

Мақалада қазақ тіліндегі қарым-қатынастың бейвербалды компоненттері қарастырылады. 
Адамдардың әр түрлі өмірлік жағдайлардағы бейнелі қимылдардың ұзақ мерзімді бақылау 
негізінде, арнайы және көркем әдебиетті талдау нәтижесінде қазақ тіліндегі ең кең тараған және 
жиі қолданылатын ым-ишаралардың қорына енетін бейнелі қимыл-қозғалыстардың әліппесі 
жасалған. Сонымен қатар, оларды жүйелеуге талпыныс жасалған. А.В. Филиппов, Н.В. Глаголев, 
А.В. Галичевтердің тәжірибесіне сүйеніп бір классификация шеңберінде әр түрлі параметрлер 
біріктірілді, себебі мұндай түрдегі жүйелеу қазақ тілінің кинесикалық жүйесін анағұрлым толық 
әрі жан-жақты бейнелейді.

Түйін сөздер: кинесика, тіларалық салыстырулар, арақатынас, түсіндіру, сөйлеу, ым, ым тілі.
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Введение

Центральным планом кинесики является же-
стовая коммуникация. Как гласит одно из наибо-
лее распространенных определений, жест – это 
«условный кинетический акт, отличающийся 
коммуникативным характером от других актов 
безусловного кинетического поведения»[1, 464].

Приняв данное определение жеста в иссле-
довании, можно уточнить статус ряда жестов 
в отношении к параязыку. Так, очевидно, что 
кинемы, являющиеся составной частью какого-
либо физического действия, не осложненного 
семиологическим содержанием, не могут быть 
отнесены к паралингвистическим.

Таким образом, под наше определение нель-
зя подвести всякие другие движения тела – бес-
порядочное, неизобразительное махание руками 
во время устной словесной беседы или монолога, 
действия типа «закурить», «присесть на стул», 
«поправить челку», чисто рефлекторные движе-
ния (отдернуть руку от горячего, отшатнуться, 
вздрогнуть от неожиданности), различные нерв-
ные движения (нервно барабанить пальцами по 
столу, грызть ногти, крутить пуговицу на одежде 
собеседника). Трудно предположить, что данные 
движения подчеркивают мысли говорящего и по-
могают их понять собеседнику, это касается также 
сугубо индивидуальных жестикуляционных дви-
жений рук во время беседы. Эти разнообразные 
ненормированные телодвижения не имеют сколь-
ко-нибудь четкой значимости, и их не следует при-
равнивать к семиотически полноценным жестам и 
смешивать с ними. Нельзя отнести к семиотиче-
ским единицам также обычные движения и пере-
движения человека, направленные на достижение 
какой-либо цели, так как это не знаки. В данных 
случаях нет обозначаемого, и, что следует из этого, 
нет обозначения, отсутствует сообщение.

Определенные трудности возникают при 
определении статуса выразительных или им-
пульсивных жестов, которые Е.Д.Поливанов на-
звал естественными, подчеркивая их биосемио-
тическую природу, обусловленность эмоциями, 
настроением [2].

Но употребляясь рядом со словами, они при-
обретают статус «окультуренных» жестов и по-
этому, несомненно, можно рассматривать в ряду 
других паралингвистических явлений. 

Хотелось бы отметить, что, хотя в определе-
нии жеста не может быть учтен интонационный 
фактор, в реальном общении имеет место слож-
ное пластико-мимико-жестово-интонационное 
сопровождение высказывания.

Особенно показательны в этом отношении 
ритможесты, которые служат как бы дополни-
тельным суперсегментным средством для орга-
низации высказывания, дублируя интонацию. 
«Ритмические жесты имеют, когда говорящий 
подчеркивает не отдельные места своей речи, а 
весь ее ритм. Жест в ритмической функции смы-
кается с ритмикой слова, звука, речи. Все вме-
сте – звук и жест – могут также быть мощным 
средством воздействия на слушателей» [3,7]. 
Ритможесты «определяют речевые синтагмы, 
отличают их границы, указывают на ускорение 
или замедление темпа речи, подчеркивают логи-
ческое ударение» [1].

Справедливо отмеченное выше высказыва-
ние также в отношении эмоциональных жестов, 
поскольку эмоции проявляются и в жестах, и в 
интонации одновременно, получая в них «мате-
риальную точку опоры» [4, 352]. «Эмоция – это 
реакция всей личности, включая организм, на 
те ситуации, к которым она не может адаптиро-
ваться, и она имеет преимущественно функцио-
нальное значение» [5, 171].

Несмотря на то, что жесты занимают значи-
тельное место в акте коммуникации, изучение 
их недостаточно полно. До сих пор отсутствует 
общепринятое определение жеста, существуют 
разногласия в вопросе определения статуса ряда 
жестов, не разработаны точные и единообразные 
системы описания жестов, что осложняет ряд 
процедур, в частности классификацию жестов.

Одна из первых классификаций жестов была 
предложена Е.Д. Поливановым, который вы-
делял символические, экспрессивные (выража-
ющие эмоции, естественные) и описательные 
жесты («копирующие действительность», по-
тенционально-естественные) [2].

С тех пор предпринимались попытки клас-
сификации жестов по разным признакам: типу 
значений, структурной организации, знаковой 
фигуре, переводческому принципу, общей се-
мантике, типу тональности общения, категориям 
значений, коммуникативной ценности и т.д. [6, 
46]. Данные классификации исходят из какого-
то одного параметра. Попытку объединить в 
рамках одной классификации разные параметры 
предпринимают А.В. Филиппов, Н.В Глаголев, 
А.В. Галичев и др.

Эксперимент

В свою очередь, мы, исследовав различные 
классификации, предприняли собственную по-
пытку классификации жестов в казахском язы-
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ке. Основываясь на опыте А.В.Филиппова, Н.В 
Глаголева, А.В. Галичева, мы попытались объ-
единить в рамках одной классификации разные 
параметры, так как считаем, что классификация 
такого типа наиболее полно разносторонне от-
ражает кинетическую систему казахского языка.

Как известно, существует четыре вида ка-
налов передачи информации: ольфакторный, 
тактильный, зрительный и слуховой. Поскольку 
ольфакторный канал совершенно не типичен для 
нашей национальной системы, то мы сразу ис-
ключаем его из параметров классификации. Что 
касается тактильного канала, то знаковость ино-
гда коренится не только в самом движении, но 
и в тактильном воздействии посредством его на 
собеседника. Например:

Мосқалдау бір әйел 
Қарақатынды түртіп қалды.

Ее толкнули в бок и 
покосились на Еламана.

Жестикуляционное воздействие на собесед-
ника происходит, несомненно, через зрительный 
канал. Например:

– Ассалаумағаләйкум, – 
деп оң қолын кеудесіне 
қойып сәлем берді.

Подойдя к хозяину 
приложил руку к сердцу. 
– Ассалаумагалейкум! 

Если телодвижение сочетаются со звуком, 
являющимся его следствием, это тоже жест. На-
пример:

Сол бір жарасымды көрініс 
кезінде залдағылар ұзақ 
қол соғып өз сүйсіністерін 
білдірген болатын.

Зрители в восторге 
зааплодировали.

Но если движение в сознании воспринима-
ющих менее существенно, чем его результат 
– звук, то, по-видимому, это уже не жестовый 
знак, а акустический сигнал (например, звук ко-
локольчика).

Таким образом, по характеру воздействия на 
воспринимающего мы делим все жесты на же-
сты визуальные, визуально-акустические, визу-
ально-тактильные.

В зависимости от проксемического компо-
нента, т.е. от пространственного взаимораспо-
ложения кинемы могут формироваться дистант-
но и контактно. Кинемы, использующиеся при 
определенной дистанции, назовем дистантными, 
а кинемы, используемые при непосредственном 

контакте коммуникантов, – контактными. Для 
иллюстрации приведем следующие примеры: а) 
дистантный жест:

– Әй, Әбілқайыр хан! Әй, 
Барақ сұлтан! – деді сол 
қолын жоғары көтеріп, 
– хан мен сұлтан өзара 
қырқысып жатырсыңдар. 
Сонда қара халық бізді неге 
шақырдыңдар? Соларыңды 
айтыңдаршы!

– Эй, хан Абулхаир!.. Эй, 
султан Барак!.. Зачем же 
меня, безродного человека, 
звали вы на свой высокий 
совет?!

б) контактный жест:

Шамнан бұрын топырлап 
кіріп жатқан жұртқа 
араласа, жасы мен 
шамалас, кескіні де маған 
ұқсастау, бірақ бойы менен 
сұңғағырақ, мұрны менен 
гөрі қырлырақ бір жас 
жігіт «кәне, нағашым?» – 
деп қуана кірді де, ешкім 
«мынау» демей-ақ, менімен 
құшақтаса кетті.

И вдруг, расталкивая 
всех, ко мне подбежал 
юноша, мой ровесник, 
чуть повыше меня ростом 
и посильнее, что я очень 
хорошо почувствовал, когда 
он принялся меня тискать 
своими крепкими руками.

По характеру участия коммуникантовтв ис-
полнении кинесического акта, жесты можно 
дифференцировать на индивидуальные, взаим-
ные, индивидуально-взаимные.

Индивидуальные жесты производятся одним 
из коммуникантов. Для иллюстрации приведем 
следующую ситуацию:

Ербол төреші 
болғандықтан, енді 
жұрттың бәрі жаттап 
алған төрелікті өзі тағы 
бір айтып, аз ойланып, бас 
шайқады.

Так как Ербол стал судьей, 
то он так же, как и другие 
судьи, тоже подтвердил 
решение, и несколько 
подумав, замотал головой.

При исполнении взаимных жестов, оба ком-
муниканта принимают активное участие. Напри-
мер:

– Ал, қош, ата! – деп 
қолдасып жүре беріп едім, 
аздан кейін Жұмекен: – Әй, 
бала! – деп дыбыс берді.

– До свидания, Жумабай-
ата! – я было попрощался за 
руки, как Жумеке окликнул 
меня снова.

Индивидуально-взаимные жесты отлича-
ются от взаимных тем, что степень активности 
одного коммуниканта выше, чем у другого. При-
ведем следующий пример:
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– Болады. Әбден болады. 
Бұл биік ғажап ақыл. 
Мұндай ақылды ақшаға 
сатып ала алмайсың, 
– Темірке жүзі жайнап 
отырды да, – шүші матур… 
бик матур жігіт, – деп ол 
Тәңірбергенге ырза боп, 
арқасынан қағып-қағып 
қойды.

– Можно, можно! – 
обрадовался Темирке. – 
Вполне можно. Это очень 
удачная мысль! Такого 
совета за деньги не купишь. 
Прекрасный джигит! – 
хлопал он Танирбергена по 
спине. – Очень даже можно. 
Теперь все рыбные места 
объявим запретной зоной.

По параллельности или последовательности 
выполнения жестов руками, ногами или другими 
органами кинемы можно разделить на парносо-
матичные и непарносоматичные. Жесты при ко-
торых используются парные органы (руки, ноги, 
плечи, соответствующие пальцы обоих рук) на-
зовем парносоматичными. Для иллюстрации 
приведем следующий пример:

Қарғыс атсын ол күнді! – 
деді Бұқар жырау екі қолын 
жоғары көтеріп. – Қайта 
оралмасын, өшсін қарасы 
сол қалпымен!

– Будь проклят этот день! 
– вскричал старый жырау, 
потрясая сухим кулаком.

Перевод данного примера не соответсвует 
оригиналу. В оригинале приводится жест «екі 
қолын жоғары көтеру», что в переводе обозна-
чает «поднять руки вверх». Данный жест явля-
ется парносоматичным. Жест, данный в языке 
перевода, является непарносоматичным. Изме-
нение внешней формы кинемы приводит к изме-
нению семантики жеста. В данном случае жест, 
описанный в языке перевода обозначает угрозу 
определенному лицу, а не акт проклятия.

По составу кинесических элементов в одном 
значимом жесте можно различать простые и со-
ставные кинемы. Простые кинемы – это кинемы, 
состоящие из одного кинесического элемента. 
Например:

Ебейсін басын төмен 
салып, сазарып отыр. 
Сүйеу қартта оған назар 
аудармады.

Ебейсын сидел, опустив 
голову. Старик тоже не 
обращал на него внимания. 

Составные кинемы – это двойные или трой-
ные пантомимы, причем один из входящих ки-
несических элементов является в данном случае 
определяющим, главным, а второй (или осталь-
ные) лишь оттеняет значение основного, или уси-
ливая его, или, наоборот, ослабляя. Например: 

Жәнібек хан нөкерлерімен 
таяу келіп қол қусырып 
иіліп сәлем берді:
– Арсың ба, Асан ата!
– Барсың ба, жарқыным? 

Хан Белой Орды 
Джаныбек, перед которым 
трепетали враги, подошел 
к холму и, как сын перед 
мудрым престарелым 
отцом, склонился в 
глубоком земном поклоне. 
Такого еще никогда не 
было в степи, чтобы хан 
поклонился народному 
певцу!..
– Здравствуйте, дед 
Асан!..
– Здоров ли ты, наш 
светоч?!..

В переводе данного примера также допу-
щена неточность, что, лишний раз доказывает 
актуальность проблемы, поднятой нами. Жест, 
данный в оригинале «қол құсырып иіліп сәлем 
беру», является составным, парносоматичным и 
переводится как «поклониться, скрестив руки на 
груди».

В зависимости от количества повторений 
кинемы подразделяются на однократные и реду-
плицированные. Жесты последней группы для 
выражения определенного содержания требуют 
повторного выполнения. Например: 

Ата-анасының қолында 
қалған соңғы алданышы 
оныншы бала да бір айдан 
бері ауру. Есбол кәрия 
Мөңкенің сынық жүзіне көз 
салып отырып: «Пұсырдан 
қалған бұл да жалғыз із, 
соңғы зурият! Ойдәйт 
десейші!» – деп, басын 
изеп-изеп қойды.

Есбол был стар и мудр, 
и многое ему было дано 
– он смотрел не грустное 
темное лицо Мунке и все 
понимал. «И ты зурият, – с 
едкой печалью думал он. 
– Единственная плоть от 
Пусыра! Горе, горе… Ой-
дайт десейше!»

В данном примере присутствует кинема «бас 
изеу» – «кивнуть головой». При однократном 
исполнении данный жест может обозначать со-
гласие, приветствие, может использоваться при 
прощании. При повторении несколько раз обо-
значает «сокрушаться по поводу чего-либо». 
При переводе кинесический компонент остается 
без внимания.

С точки зрения топологических характери-
стик, жесты, в зависимости от того, какой рай-
он тела участвует главным образом в их про-
изводстве, можно разделить на мануальные, 
мимические, головные, плечевые, ножные, же-
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сты, выполняемые всем корпусом. Мануальные 
(движения руками), плечевые (движения плеча-
ми), ножные (движения ногами) жесты могут 
быть, в свою очередь, парносоматичными и не-
парносоматичными.

Мимические жесты можно подразделить на 
глазные (көзін қысу, көзін алақтату), бровные 
(қабағын шыту), носовые (мұрнын шүйіру), 
губные (ернін тістеу, ернін сылп еткізу), язы-
ковые (тілін шығару), движение щек (ұртын 
томпайту).  

В казахской культуре существуют жесты, 
выполнение которых предусматривает привле-
чение определенных предметов.

Бөгенбай қамшысын 
алдына тастай салды да, 
енді Абылайға бұрылды.
– Шүршіт көгенінде 
қан жылап жатқан 
Шығыс Түркістандағы 
бауырымызды құтқаруға біз 
неге аттанбадық, Абылай 
сұлтан? Соған жауап берші.

Помолившись, старый, 
поседевший в боях 
легендарный батыр 
Богембай – левая рука 
султана Аблая – бросил 
перед собой плеть и 
повернулся к Аблаю:
– О мой султан, почему 
не пришли мы на помощь 
нашим братьям из 
Большого жуза, которые 
истекают кровью на 
шуршутском аркане?

Такие жесты можно назвать комбинирован-
ными. Жесты же, выполняемые автономно – 
цельносоматичными.

По гендерному признаку, то есть по употре-
блению в речевом общении преимуществен-
но коммуникантами женского или преимуще-
ственно коммуникантами мужского пола, жесты 
можно разделить на мужские, женские и сме-
шанные. К женским можно отнести, например, 
жесты «бетім-ай», «бетін шымшу», «екі бүйірін 
таяну»; к мужским, например, «төс соғысу», 
«қамшыны алдына тастау» и др.

По семантическому признаку жесты можно 
разделить на описательные, символические, экс-
прессивные.

Описательные или, как их еще называют, 
изобразительные жесты можно разделить на 
предметные жесты (форма, размер, число), ука-
зательные или дейктические (место, движение, 
направление), квантитативные (ритможесты). 
Предметные жесты имеют внешнее сходство с 
денотатом. Таковы кинесические формы выра-
жения геометрических фигур, размеров, форма 
поверхности и т.п. Сопровождая речевое выска-
зывание, как эмоциональное, так и нейтральное, 
предметные жесты влияют на его структуру так, 
что могут элиминировать определенные части 

высказывания. Тесная функциональная связан-
ность со структурой речевого высказывания 
обуславливает их участие в креолизованных со-
общениях (жест + вербальный текст).

Указательные жесты, указывая на что-то, од-
новременно выделяют пространственные коор-
динаты, способствуя адекватному восприятию 
жеста адресатом, также подчеркивают субъек-
тивные параметры ситуации, то есть выделяют 
участников общения.

Что касается ритможестов, то по свидетель-
ству Д.И.Воронина, «непроизвольный характер 
движений этого уровня не позволяет причислить 
их к числу средств общения. Однако их влияние 
на протекание речевого контакта довольно вели-
ко. Являясь дополнительнм источником (помимо 
речи) информации о собеседнике, они влияют как 
на выбор речевых средств общения, так и форми-
руют специфическую микроситуацию, на фоне и 
с учетом которой проходит дальнейшее взаимо-
действие партнеров, обеспечиваемое как вербаль-
ными, так и невербальными средствами» [7].

Символические кинемы, в силу чрезвычайно 
условной связи между означаемым и означаю-
щим, отличаются кодифицированностью, непро-
зрачностью мотивировки, относительной неза-
висимостью от контекста. Если изобразительные 
жесты иллюстрируют признаки предметов, дей-
ствий, процессов, то символические жесты пред-
ставляют сами предметы, действия процессы.

Результаты и обсуждение

Таким образом, казахский язык очень богат 
примерами использования кинесических эле-
ментов как в художественных произведениях, 
так и в повседневной разговорной речи. 

Из всего многообразия выразительных дви-
жений можно выделить набор достаточно посто-
янных, очевидных и однородных жестов, упо-
требляемых в данном обществе и передаваемых 
средствами коммуникации. На основе длительно-
го наблюдения за выразительными движениями 
людей в различных жизненных ситуациях, анализа 
специальной и художественной литературы нами 
составлен алфавит выразительных движений, во-
шедших в фонд наиболее распространенных и 
употребительных жестов в казахском языке, а так-
же предпринята попытка их классификации. 

Заключение

Таким образом, представляем структурную 
классификацию жестов в казахском языке.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ  
КАЗАХСКОГО НАРОДА

В статье рассматриваются компоненты невербальной модели общения казахского народа. 
Автором установлена невербальная модель казахского языка, главной особенностью которой 
является наличие лакунизированного компонента, содержащего в себе этикетные нормы 
поведения, жесты-табу, а также жесты-реалии, имеющие место только в казахской языковой 
культуре. На основе анализа невербальных средств русского и казахского языков, включенных 
в словари невербальных средств, выявлено, что не существует «международного» языка 
жестов, невербальный язык всегда национален как вербальная речь. В статье описан целый 
ряд невербальных компонентов, которые присущи только казахскому языку. Результаты 
проведенного анализа невербальных средств показали, что в отношении жестов-табу не 
существуют альтернативные варианты замены.

Ключевые слова: невербальная модель, лакунизированный компонент, жесты-реалии, 
жесты-табу, национальная культура, словарь невербальных средств, менталитет.
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Features of non-verbal communication models of the Kazakh people

The article examines the components of the non-verbal communication model of the Kazakh peo-
ple. The author established a non-verbal model of the Kazakh language, the main feature of which is 
the presence of a lacunized component that contains etiquette norms of behavior, taboo gestures, and 
gestures-realities that take place only in the Kazakh language culture. Based on the analysis of non-verbal 
means of Russian and Kazakh languages   included in dictionaries of non-verbal means, it is revealed that 
there is no «international» sign language, it is always national as verbal speech. The article describes a 
number of non-verbal components that are inherent only in the Kazakh language, which do not exist 
in Russian at all. The results of the analysis of non-verbal means showed that there are no alternative 
replacements for taboo gestures.

Key words: non-verbal model, lacunized component, gestures-realities, gestures-taboo, national 
culture, dictionary of non-verbal means, mentality.
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Қазақ халқының бейвербалды тілдесім моделінің ерекшеліктері

Мақалада қазақ халқының бейвербалды тілдесім моделінің компоненттері қарастырылады. 
Мақала авторы қазақ халқының бейвербалды тілдесім моделін жасақтап, оның басты ерекшелігі 
ретінде лакунды компонентін анықтады. Бұл лакунды компоненттің құрамына тек қана қазақ 
халқына тән мінез-құлықтың этикетті нормалары, тыйым салынған ым-ишараттар, нақты ым-
ишараттар жатқызылды. Қазақ және орыс тілінің бейвербалды амалдар сөздіктеріне енген ым-
ишараттарды зерттеу нәтижесінде «халықаралық» бейвербалды амалдар тілі болуы мүмкін емес, 
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бұл амалдар әрдайым ұлттық ерекшеліктерімен танылады. Мақалада тек қазақ тіліне тән бірнеше 
бейвербалды амалдар қарастырылған. Тыйым салынған ым-ишараттарды зерттеу барысында 
олардың балама алмасу нұсқаларының жоқтығы анықталды.

Түйін сөздер: бейвербалды моделі, лакунданған компонент, реалды ым-ишарат, ым-табу, 
ұлттық мәдениет, бейвербалды құралдар сөздігі, менталитет.

Введение

В настоящее время невербальная сторона 
общения стала предметом изучения как тради-
ционных, так и развивающихся направлений 
лингвистики, как семиотика, социолингвистика, 
психолингвистика, сопоставительное языкоз-
нание, этнолингвистика и др. (Ч. Пирс, Ч. Мор-
рис, У. Вайнрайх, Л.С. Выготский, Л.В. Щерба, 
А.А.  Леонтьев, И.Н. Горелов, Ю.Д. Апресян, 
Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая и др.). 

В процессе контактирования представителей 
различных культур в сфере общественной жиз-
ни интерес к изучению национально-культур-
ной специфики межкультурной коммуникации 
заметно возрос (Э. Холл, Л. Самовар, Р. Пор-
тер, Ф. Боас, С.Г. Тер-Минасова, Е.Ф. Тарасов, 
Т.Е.  Железанова и др.). Специфические черты в 
общении проявляются не только на вербальном, 
но находят отражение и на невербальном уров-
не. Различные народы по-разному используют 
невербальные средства как знаковые элементы. 
Значения этих невербальных средств бывают об-
условлены определенной средой, соответствен-
но представители разных народов отличаются 
друг от друга картиной мимического поведе-
ния и характером жестов (А. Пиз, Дж. Трейгер, 
В.А.  Лабунская, И.Н. Горелов, Г.Е. Крейдлин, 
Л.А. Капанадзе, А.А. Акишина и др.). 

Несмотря на то, что жестовые и мимические 
знаки могут иметь универсальный характер, 
очень часто их значения могут не совпадать у 
разных народов, что позволяет говорить об их 
национальном характере и связаны с этниче-
ской, географической, социально-культурной 
средой. В этом плане в настоящее время особый 
интерес представляет изучение невербальных 
компонентов коммуникации казахского и рус-
ского языков.

Таким образом, актуальность данного ис-
следования обусловливается, во-первых, от-
сутствием теоретических исследований наци-
онально-культурной специфики невербальных 
средств общения казахского языка; во-вторых, 
возрастанием роли межкультурной коммуника-
ции ввиду расширения границ международно-
го сотрудничества; в-третьих, формированием 

новых требований к качеству межкультурной 
коммуникации, направленной на достижение 
взаимопонимания, основным компонентом ко-
торой являются невербальные средства обще-
ния. Для автора исследование данных вопросов 
в комплексе представляет научный интерес, так 
как такой подход к интерпретации вербальных и 
невербальных средств общения подсказан самой 
социальной необходимостью изучения специфи-
ки культуры общения и поведения, характерного 
для многонационального государства Казахстан.

Эксперимент

Невербальное поведение казахского народа 
имеет свои уникальные особенности, в которых 
отражается специфика национального характе-
ра, национального сознания, менталитета, куль-
туры и быта. Все это в целом способствует из-
учению невербальных компонентов общения в 
сопоставительном аспекте.

Межкультурная коммуникация описывает-
ся автором как процесс взаимодействия различ-
ных культур, а значит и языков, как части куль-
туры любого народа, что позволяет включать в 
ее состав наряду с вербальными средствами и 
невербальные средства общения. По этому по-
воду П.А. Самовар отметил: «Только в процес-
се коммуникативного акта с представителями 
иной культуры осознаешь, что его движения − 
это не что иное, как проявление его культуры» 
[2, 45]. 

Несмотря на имеющиеся в науке различные 
толкования терминов «коммуникация» и «обще-
ние», для автора эти понятия обозначают дву-
сторонний процесс взаимодействия вербальных 
и невербальных средств. Общение на каком-ли-
бо языке предполагает обязательное обращение 
к культуре носителя этого языка. В свою очередь 
культура сама реализуется в общении, результа-
том которого является достижение взаимопо-
нимания. Таким образом, культура не только 
влияет на общение (коммуникацию), но и сама 
подвергается ее влиянию. Поэтому многие ис-
следователи, подчеркивая их важность, нередко 
приравнивают культуру к общению (коммуни-
кации). Э. Холл утверждает, что «культура – это 
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коммуникация, а коммуникация – это культура» 
[1, 32]. 

Изучению жестов посвящены научные ис-
следования таких ученых как А.В. Филиппов, 
А.И.  Галичев, Л.А. Капанадзе, Е.В. Красиль-
никова, Л. Кулиш, К. Пшенко, Н. Смирнова, 
С.  Гочева и Г. Гочев, Т.М. Николаева и др. При 
классификации жестов ученые опирались на 
следующие основания: 1) физическая природа; 
2) план выражения, содержания и употребления; 
3) участие жеста в формировании содержания 
высказывания и т.д. При изучении природы же-
стов и жестовых образований автор предлагает 
рассматривать их с точки зрения употребления 
в речи. Основанием для таких классификаций 
стала сфера применения жестов, количество 
употребляющих их членов языковых сообществ, 
использование выразительного движения в раз-
личных ситуациях. В связи с этим наибольший 
интерес представляет систематизация кинети-
ческих знаков, имеющих национально-культур-
ную характеристику (В.В. Андриянов, С.П.  Го-
чева и Г.Н. Гочев). Анализируя различные 
классификации кинетических знаков, имеющих 
национальную специфику автором было пред-
ложено разделение выразительных движений 
на: 1) жесты-реалии, специфические жестовые 
образования, которые используются только в од-
ной культуре и не имеют в другой соответствий 
ни в плане содержания, ни в плане выражения; 
2)  эквивалентные жесты: кинетические едини-
цы, одинаковые по значению, но не совпадаю-
щие в плане выражения. Характер несовпадения 
определяет, относятся они к жестам, имеющим 
абсолютно различный план выражения, или вхо-
дят в группу вариативных жестов, отличающих-
ся только манерой исполнения; 3) ареальные же-
сты: абсолютно идентичные в сопоставляемых 
культурах, как в плане выражения, так и в плане 
содержания.

Автором также делается акцент на коммуни-
кативной функции мимики как особого класса 
выразительных движений. В отличие от жестов, 
значения мимических выражений связаны с вну-
тренним эмоциональным состоянием человека. 
П. Экман считает, что лицевые выражения пред-
ставляют собой биологически врожденые дви-
гательные акты, а потому являются надежными 
показателями конкретных эмоций, проявлением 
внутреннего мира человека, показателем при-
надлежности к какой-либо культуре. В куль-
турном плане выражение эмоций определяется 
выработанными правилами поведения в опре-
деленном сообществе. Например, в казахской 

культуре прослеживается культурно вырабо-
танное обществом сдерживание своих эмоций: 
қатты күлме, егіліп жылама, үлкендердің ал-
дында мінез көрсетпе и др.

К акустическим средствам невербальной 
коммуникации автор кроме голоса, относит ин-
тонацию и молчание как наиболее значимые 
средства в передаче информации и как показате-
ли культуры. О важности акустических средств 
в коммуникативном процессе свидетельствует 
тот факт, что наука паралингвистика с само-
го начала выбрала предметом своего изучения 
«свойства звуковой фонации…» [3, 73], чем объ-
ясняется первостепенная роль звуковой стороны 
речи в передаче коммуникативной информации 
(темп речи, громкость, интонация, смех, плач, 
кашель и др.).

При описательно-функциональной характе-
ристике понятия голос автор опирается на идею 
множественности значений данного слова, пред-
ставленной в исследованиях Г.Е. Крейдлина 
(128 прилагательных, 23 наречий, 53 глагола) 
[4]. Голосовые характеристики не только соци-
альны, но и национальны. Звуковое оформление 
речи каждого народа имеет свои специфические 
особенности, которые и позволяют различать 
национальность говорящего. Голос тесно взаи-
мосвязан с понятием этикет. Следует отметить 
громкость голоса как проявление культуры: на 
громкость голоса, кроме географического место-
жительства, влияют и условия жизни народа. В 
общении людей также большое значение имеет 
и тон речи (интонация), которая по утвержде-
нию М.М. Рыбакова может нести до 40% ин-
формации. В этой связи нужно отметить труды 
казахских (К. Жубанов, А. Байтурсынов и др.) и 
российских ученых (В.А. Лабунская, И.А. Стер-
нин, Тарасов и др.) в области изучения интона-
ции, в которых подводится к общему выводу о 
том, что каждый человек сначала реагирует на 
интонацию и, лишь потом усваивает смысл ска-
занного. 

Автор в ряду акустических средств осо-
бое место отводит акту молчания (Г. Почеп-
цов, В.  Богданов, С. Крестинский, Г.И. Берест-
нев, Н.Д.  Арутюнова, Т. Брюно, Дж. Йенсена, 
А. Стредье, К. Циммерманна и др.). Молчание 
выполняет информативную функцию, оно по-
лифункционально и многозначно. Особое 
внимание необходимо уделить коммуника-
тивной значимости молчания, которая предпо-
лагает наличие следующих обязательных усло-
вий: 1)  осознанное и намеренное использование 
молчания со стороны отправителя; 2) осведом-
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ленность получателя о намеренном характере 
молчания; 3) обладание отправителем и полу-
чателем общим знанием относительно значения 
молчания [5, 37]. 

Тактильные средства коммуникации так-
же составляют особую группу невербальных 
средств. Как известно, люди прикасаются друг к 
другу по разным причинам, разными способами 
и в разных местах. В одних культурах прикос-
новения очень распространены, а в других они 
совсем отсутствуют, в связи с чем, выделяют 
контактные и дистантные культуры. Автором 
выявлено, что казахская культура относится к 
контактным, так как существует большое коли-
чество тактильных жестов казахского народа: 
шашын сипау, түртіп қалу, бетінен сүю, басы-
нан сипау, қолын ұстау и др.

Изучение проксемических (пространствен-
ных) средств коммуникации в контексте куль-
турных различий коммуникантов, проблема 
пространственной организации общения были 
предметом изучения многих зарубежных (Э. 
Холл, Р. Шатер) и российских (Г.Е. Крейдлин, 
Г.В. Колшанский) ученых. Исследования в обла-
сти проксемики в основном касаются изучения 
влияния территорий, расстояний и дистанций 
между людьми на характер межличностного об-
щения. Обобщая результаты исследований в дан-
ной области невербальной коммуникации автор 
считает, что любая деятельность человека не-
мыслима без пространственной ее организации.  

Культура невербального общения требует 
изучения этикетных норм и табуирования не-
вербального поведения. Установлена тесная вза-
имосвязь невербальных средств с национальной 
культурой, в частности со специфическими чер-
тами казахского миропонимания, отраженные в 
формулах этикета. Так, например, жесты тізе 
бүгу, иіліп сәлем беру, қамшы тастау, белді та-
яну, шашын жұлу, бетін шымшу являются на-
циональными жестами казахского народа. 

Специфика взаимодействия двух систем 
– этикета, как системы коммуникативных за-
претов и системы жестового поведения – была 
точно подмечена Т.М. Николаевой, которая 
подчеркивает, что этикет, накладываясь опреде-
ленным образом на речь, «членит совокупность 
неречевых элементов по новому основанию – 
допустимости /недопустимости употребления» 
[6, 78].

В результате накладываемых ограничений 
автором выделены жесты предписанные этике-
том, т.е. допустимые и этикетно-недопустимые, 
т.е. жесты-табу.

Результаты и обсуждение

На сегодняшний день в казахстанской науке 
существуют различные классификации жестов-
табу (А. Маргулан, А. Кайдаров, Х. Аргынбаев, 
А. Ахметов, С.Б. Бейсембаева, Ж. Нурсултан-
кызы и др.). А. Сейдимбек делит этнокультур-
ные запреты казахского народа на три группы: 
1) запреты, касающиеся отдельного человека; 
2)  запреты, касающиеся общества; 3) запре-
ты, касающиеся окружающего мира, природы. 
Аналогичное разделение жестов-табу мы нахо-
дим в работах других исследователей, которые 
к жестам первого типа относит тісіңді қайрама, 
аузыңды керме, басыңды шайқама, второго типа: 
үлкен кісінің алдынан өтпе, қонағыңа ашуланба, 
молаға қарай жүгірме, а к третьему типу относят-
ся такие, как жұлдызды санама, айды қолыңмен 
көрсетпе. Такое разделение является ярким сви-
детельством национальной культуры народа, 
где в центре внимания оказывается сам человек. 
К примеру жесты-табу басыңды салбыратпа, 
бетіңді баспа, бүйіріңді таянба, бетіңді тыр-
нама, жағыңды таянба, қолыңды айқастырма, 
қолыңды қусырып отырма, қолыңды төбеге 
қойма, қолыңды таянба, табаныңды тарт-
па, тізеңді қушақтама, таңдайыңды қақпа, 
шашыңды жұлма прямо или косвенно относятся 
к человеку. Подобная тенденция прослеживает-
ся и в жестах-табу, указанных С.Б. Бейсембае-
вой: адамға қарай керілмейді, біреуге қарап ерін 
шығармайды, үлкен адам алдында аяқты созып 
отырмайды, адамға қарап қолды шошайтпай-
ды, саусақты, қолды орынсыз ауызға салмайды, 
үлкен кісінің жолын кесіп өтуге болмайды, тілді 
шығармайды. 

Интересны запреты, наложенные на некото-
рые акты поведения или непосредственно на те 
или иные жесты, касающиеся религиозных тра-
диций. Эти установки казахской культуры вы-
работались в процессе исторического развития, 
зафиксировались в общественной жизни народа. 
В результате изучения жестов-табу религиозно-
го характера автор делит запреты на: 1) запреты, 
налагаемые религиозными традициями; 2) табу в 
повседневном быту. К примеру, запреты: не пе-
ресекай дорогу старшим (үлкен адамның жолын 
кеспе); не распускай волосы (шашыңды жайма); 
не рви волосы на голове (шашыңды жұлма); не 
стой на пороге (босағада тұрма); не опирайся 
на палку (таяққа сүйенбе); не качай пустую ко-
лыбель (бос бесікті тербетпе); не ложись нога-
ми, направленными в сторону Мекки (Қыблаға 
қарай аяғыңды берме), не потягивайся у порога 
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(босағада керілме) носят религиозный характер. 
Религиозные традиции запрещали женщинам 
смотреть прямо в глаза мужчинам, распускать 
волосы, стоять на пороге, которые продикто-
ваны религиозным мировоззрением казахского 
народа. Приведем пример толкования значения 
некоторых жестов-табу:

Беліңді таянба. Только женщине, оплаки-
вающей умершего мужа, отца или брата дозво-
лялось использовать этот жест. У казахов этим 
жестом никогда не пользовались мужчины, а у 
киргизов его не могли применять ни мужчины, 
ни женщины. 

Төбеңе қолыңды қойма. Человек, который 
решил отречься от всего земного, от всех своих 
родных и близких, выходил в середину толпы, 
поднимал руки и ставил их на голову, тем самым 
старался сказать окружающим: «Енді сендерді 
желкемнің шұқыры көрсін», т.е. «пусть теперь 
вас видит только мой затылок». 

Автор большое внимание уделяет также на 
ряд запретов, касающихся жестового поведения 
в быту, которые ярко отражают склад жизни 
казаха-кочевника: нельзя зевать (есінбе); зади-
рать ноги в юрте (аяғыңды аспанға көтерме); не 
следует подавать пиалу левой рукой (шәйді сол 
қолыңмен берме); смотреть в упор на собесед-
ника (адамға тесіліп қарама); нельзя заходить 
в дом левой ногой (сол аяғыңмен үйге кірме), 
нельзя упираться руками о пол (жерге таянба); 
не следует поворачиваться спиной к собеседни-
ку (адамға арт қарама); нельзя подтягиваться 
перед человеком (адамның алдында керілме); 
скрипеть зубами (тісіңді қышырлатпа); бить 
кнутом по голове коня (қамшымен аттың ба-
сын ұрма); пинать домашних животных (малды 
теппе). 

Таким образом, обобщая результаты анали-
за невербальных средств общения, автор делает 
вывод о том, что особенности жестикуляции и 
мимических выражений казахского народа во-
первых, связаны с традициями кочевого образа 
жизни, а, во-вторых, с обрядами шаманства и 
ислама. 

С древнейших времен у казахского народа 
особое значение придавалось движениям голо-
вы, как наиболее важной части тела: казахские 
жесты «бас изеу, бас шұлғау, бас шайқау, бас 
көтеру, басын салбырату» имеют аналогии в 
жестовой культуре многих народов, например 
русские «кивать головой, покачивать головой 
из стороны в торону, поднимать голову вверх, 
опустить голову». «Как память о покойном все 
эти дни не разбиралась траурная юрта. Там со-

хранялась вся прежняя обстановка. И всякий, 
кто приезжал почтить память Болена, слезал с 
коня и склонял голову перед опустевшим жили-
щем некогда властительного степного султана» 
(А. Шарипов. Дочь степей. с. 41). 

Несомненна роль и мимических выражений 
в передаче не только эмоциональной информа-
ции, но и характера отношения собеседников 
друг другу: «Жена соседа выпятила мне ниж-
нюю губу, насмехалась! Вон опять у наших во-
рот вывалила золу, – сказав это, жена Олжабая, 
залакала» (А.Шарипов. Дочь степей. с. 46). 

О роли проксемических средств в выраже-
нии национальных традиций казахского наро-
да ярко свидетельствуют следующие эпизоды: 
«Уния в растерянности остановилась на пороге. 
Айман сразу заметила, что ее молоденькая своя-
ченица чем-то взволнована. Она увела Унию на 
женскую половину дома». (А. Шарипов. Дочь 
степей. с.66).

В казахской юрте самым почетным местом 
был «торь (төр)»: «Испуганная Куникей встре-
тила важных гостей у самого порога и от вол-
нения не могла вымолвить ни слова. Она лишь 
кланялась и показывала, чтобы гости проходили 
на торь» (А. Шарипов. Дочь степей. с. 142).

Поклоны часто использовались в культу-
ре казахского народа как средство выражения 
уважения старших и почитания высокопостав-
ленных представителей власти: Беспрерывно 
кланяясь, Куникей что-то бормотала. Она стояла 
перед важными гостями, словно служанка, ожи-
давшая строгого выговора» (А. Шарипов. Дочь 
степей. с. 143). 

Тактильные средства, включающие в себя 
самые разнообразные по форме и содержанию 
невербальные движения, также являются частью 
культуры казахского народа: «Абай распростер 
широко объятия, принял Абиша к груди. Отец и 
сын не промолвили ни слова» (М. Ауэзов. Путь 
Абая).

Акустические невербальные средства, как 
голос, интонация и молчание, тесно взаимо-
действуя с другими средствами общения, пере-
дают различную информацию о характере вза-
имоотношений собеседников. Примером могут 
служить следующие отрывки из произведений: 
«Расположившись на коврах, Болен и его гости 
погрузились в молчание» (А. Шарипов. Дочь сте-
пей. с. 15).

«В ответ толстяк испустил жалобный, много-
страдальный вздох. Но в душе был рад, что брат 
раскричался на него. Хуже было бы, ели бы он 
молчал» (А. Шарипов. Дочь степей. с.90).
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 «Езжай», – говорю сыну, а голос какой-то 
чужой, ржавым железом проскрежетал. Знаю, 
что поедет сын, не захочет опозорить отца перед 
другими людьми (Жаксылыков. Белый архар. 
с.  77).

С целью выявления сходств и различий в 
употреблении невербальных сигналов тела в ка-
захской и русской языковой общности автором 
рассмотрены 125 жестовых знаков, включенных 
в «Толковый словарь мимики и жестов в казах-
ском языке» (Б.К. Момынова, С.Б. Бейсембаева) 
и «Жесты и мимика в русской речи» (А.А. Аки-
шина). Основополагающим принципом анализа 
стала классификация невербальных средств по 
системе В.В. Андриянова. Невербальные сред-
ства казахской и русской коммуникативных 
систем условно были разделены на 3 группы: 
1)  ареальные жесты; 2) эквивалентные жесты; 
3) жесты-реалии. Первую группу автор включил 
жесты, совпадающие в исполнении, в сфере упо-
требления и в способе передачи их смысла. В нее 
вошла значительная часть общеупотребитель-
ных жестов приветствия, прощания, знакомства, 
утвердительные и отрицательные покачивания 
головой, указательные жесты, приглашающие 
жесты, изобразительные жесты. Например, же-
сты приветствия: басын изеу/ кивать головой; 
қолын көтеру/ поднять руку; бас ию/ склонить 
голову; жесты прощания: қол бұлғау/ помахать 
рукой; қол көтеру/ поднять руку; жесты отрица-
ния: басын шайқау/ качать голову из стороны в 
сторону; қолын шайқау/ махать рукой из сторо-
ны в сторону; жесты знакомства: қол алысу/ по-
жать руку; қолын беру/ подать руку; басын изеу 
/ кивать головой; указательные жесты: қолымен 
көрсету/ указать рукой; қас қабағымен нұсқау/ 
поднять брови; басымен нұсқау / показать голо-
вой; көзімен көрсету/ указать глазами. 

Ареальные жесты заняли в общей картине 
словаря невербальных средств казахского на-
рода около 50% всех описанных кинетических 
средств.

Ко второй группе отнесены жесты, совпада-
ющие по смыслу и сфере употребления, но раз-
личные в исполнении. Эквивалентные жесты 
заняли около 15% кинетических средств, вхо-
дящих в «Толковый словарь мимики и жестов в 
казахском языке» (Б.К. Момынова, С.Б. Бейсем-
баева). В качестве примера приведем некоторые 
из них: ұртын томпайту – жест, обозначающий 
«хорошо» (каз.яз.) /поднять большой палец – 
одобрение, похвала, положительная оценка кого 
или чего либо (рус.яз.); ернін тістеу. Использу-
ется как знак «замолчи». (каз.яз.)/ приложить 

палец к губам. Призыв к молчанию, тишине. 
(рус. яз.).

Наибольший интерес представила третья 
группа реальных жестов, присущих только од-
ному культурно-языковому сообществу. Среди 
рассмотренных невербальных средств автор вы-
явил жесты, отсутствующие в коммуникативном 
поведении русского народа и присущие только 
казахской языковой культуре. Именно эта груп-
па жестов наиболее ярко свидетельствует о на-
циональном характере жестовой коммуникации 
казахского народа. Группа жестов – реалий за-
няла около 35% из общего числа описанных в 
словаре жестов и других невербальных средств 
общения. 

Қос қолды кеудеге қою − приложить обе 
руки к груди. «О, наш жырау!... Воин склонил 
голову перед певцом» (И. Есенберлин. Кочевни-
ки). Здесь наблюдается неточный перевод жеста 
«қос қолын кеудесіне қойып».

Қолды кеудеге апарып, бас ию − приложив 
руку к груди, склонить голову. «Здравствуйте, 
почтенные господа генералы, − сказала молодая 
женщина в саукеле, с длинными прекрасными 
волосами. Девушка, стоявшая рядом не знала 
по-русски, поэтому по древнему обычаю при-
ветствуя генералов, склонила голову, приложив 
обе руки к груди» (И. Есенберлин. Кочевники). 

Данный жест приветствия имеет яркую наци-
ональную окраску: так приветствовали в древно-
сти и мужчины и женщины, выражая тем самым 
глубокое уважение и почтение к старшим или 
людям из высокого социального слоя общества.

Қол құсырып, иілу − наклониться всем кор-
пусом вперед, приложить, скрестив обе руки 
к груди. Жест приветствия. «Хан Белой Орды 
Джаныбек, перед которым трепетали враги, по-
дошел к холму и, как сын перед мудрым преста-
релым отцом, склонился в глубоком земном по-
клоне» (И. Есенберлин. Кочевники).

Тізерлеп, қол қусырып, тағзым ету − опу-
ститься на одно колено, приложив руки к груди. 
Жест приветствия. «Встав на колено, прижав 
руки к груди, поздоровался (визирь)» (З. Шаш-
кин. Ұядан ұшқандар).

Тізе бүгу − преклонить колено. Опуститься 
на одно колено. Жест приветствия. «Подошли 
трое: Аман, Сырым, Торгын. Торгын поздорова-
лась, преклонив колено» (Г. Мусирепов.).

Қол жаю – держать руки на уровне груди, 
раскрыв ладони вверх. Жест, используемый 
при чтении молитвы. Жест национальный, свя-
занный с традициями ислама. Данная этноки-
нема встречается среди религиозных людей, 
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ее довольное широкое функционирование на-
блюдается в самых разнообразных ситуациях. 
«Мулла положил серебряный рубль в карман, 
раскрыл ладони, прочитал про себя молитву, 
затем провел ладонями по лицу». (С. Муканов. 
Школа жизни).

Комплексный анализ невербальных средств 
общения позволил автору установить специфи-
ку невербальных средств. Невербальные сред-
ства выполняют те же функции, что и язык. 
Основными функциями невербальных средств 
являются снабжение информацией, информа-
ция о внутреннем состоянии людей, регули-
ровка межличностных отношений посредством 
голоса, жеста, мимики, молчания, выражение 
симпатии, экспрессивная функция, функция со-
циального контроля, которая наиболее четко 
прослеживается при прямой коммуникации и 
указывает на социальный статус общающихся. 
Невербальные средства обладают свойством по-
лифункциональности, способностью выполнять 
одновременно различные функции в одной и той 
же ситуации, а также имеют подсознательный и 
спонтанный характер. Все имеющиеся функции 
невербальных средств можно свести к двум ос-
новным: восприятию и воздействию.

Заключение

В ходе анализа невербальных средств казах-
ской и русской языковых культур автор впервые 
обобщил сведения о том, что: 1) в казахском 
языке жесты-реалии занимают большое место, 
среди рассмотренных 125 жестов, включенных 
в словарь Б. Момыновой и С. Бейсембаевой, 40 
знаков явились чисто национальными, что еще 
раз подтверждает ментальный характер произ-
вольных кинетических движений человека; 2) 
остальные знаки жестов эквивалентны, они су-
ществуют и в казахской и в русской культуре, 
однако выражаются по-разному. Следует отме-
тить, что в описании и употреблении этих же-
стов нет резких разграничений, в зависимости 
от ситуации могут иметь различные варианты 
исполнения и употребления; 3) в большинстве 

случаев жесты приветствия, прощания, выраже-
ния согласия и несогласия идентичны в обеих 
культурах.

На основе проведенного анализа невербаль-
ных средств автор впервые установил невер-
бальную модель общения казахского народа, 
которая включила в себя кроме обязательных 
компонентов, как межкультурная коммуникация 
(культура и общение); каналы невербального 
общения: визуальный (жесты, мимика, телодви-
жения), акустический (голос, интонация, молча-
ние), тактильный (прикосновения), проксемиче-
ский (пространство, дистанция) и их функции; 
особенности отражения ментальной картины; 
взаимодействие вербальных и невербальных 
средств коммуникации, так и лакунизированный 
компонент (этнокультурный информационный 
канал: знание, этикет, табу). 

Автором определено, что культура невер-
бальной коммуникации в первую очередь со-
держит в себе этикетные нормы поведения че-
ловека. В связи с этим изучение этикетных норм 
поведения, в том числе и невербального, позво-
ляет понять сущность культуры поведения вооб-
ще. Этикетной нормой невербального поведения 
является знание налагаемых культурой запретов 
на использование того или иного жеста, т.е. же-
стов-табу. Национальная специфика ярче выра-
жена в ритуальных жестах-табу, которые имеют 
смысл только лишь в данной культуре. Что каса-
ется системы жестов в казахском языке, то она 
социально обусловлена и присуща лишь данно-
му языковому сообществу, т.е. язык жестов дает-
ся как кинесика людей конкретной нации. Автор 
выявил, что не существует «международного» 
языка жестов, он всегда национален как вербаль-
ная речь. Так, например, целый ряд невербаль-
ных компонентов, присущих казахскому языку 
либо вообще не существует в русском языке, 
либо имеют в нем другое значение. В отношении 
жестов-табу не существуют альтернативных ва-
риантов замены. Таким образом, использование 
невербальных компонентов коммуникации в ка-
захском языке тесно связано с этикетной нормой 
казахской национальной культуры. 
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ТІЛДІ ЗЕРТТЕУДЕГІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАРДЫҢ  
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мақала авторлары тілдің табиғатын зерттеуге арналған лингвистикалық бағыттар мен 
олардың ерекшеліктеріне тоқталады. Бұл мәселені зерттеу туралы пікірлерімен бөліседі. 

Лингвистер әрбір адамның басында өз ана тілінің грамматикасы – дұрыс сөйлеуге көмектесетін 
механизм бар деп түсіндіреді. Әр адамның ана тілінде еркін сөйлегенімен, оны қалай құрғанын 
түсіндіре алмайтындығы айтылады. Демек, адам жадысында жасырын ұлттық код бар екенін, 
оны өзі де аңғармайтыны сөз етіледі. 

Тілдің осындай жан-жақты қырларын ашу үшін лингвистикадағы бірнеше: құрылымдық, 
функционалдық, генеративтік, когнитивтік бағыттарға тоқталады. Олардың негізгі зерттеу 
нысандарын, қызметтерін, ерекшеліктері мен кемшіліктерін саралап шығады. Сол саланы 
зерттеген ғалымдардың еңбегін талдап, қорытынды шығарады. 

Түйін сөздер: лингвистикалық бағыттар, тілдің табиғаты, құрылымдық лингвистика, 
функционалдық лингвистика, генеративтік лингвистика, когнитивтік лингвистика.
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Features of linguistic directions are in the study of language
 
The authors of the article speak about linguistic directions and their peculiarities in studying the na-

ture of language. They share their views about the prospects for researching this problem, if we consider 
closely related to humans life can be more productive.

Linguists explain that in conscious of each person there is a grammar of his native language – mecha-
nism that helps to speak correctly. They not explain how they made it up. This means that in human 
memory there is a hidden national code that the speaker doesnt even nofice. 

To uncover different aspects of studying language, author stops at several language concepts: struc-
tural, functional, generative and cognitive. The authors analyze the main research objects, services, func-
tions and shortcomings6also the work of scientists who have studied in this area, and make conclusions.

Key words: linguistic directions, the nature of language, structural linguistics, functional linguistics, 
generative linguistics, cognitive linguistics.
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Особенности лингвистических направлений в изучении языка

Авторы статьи говорят о лингвистических направлениях и их особенностях в изучении 
природы языка. Они выражают свое мнение по этой проблеме. 

Лингвисты объясняют, что в сознании каждого человека существует грамматика своего 
родного языка – механизм, который помогает говорить правильно. Хотя все свободно говорят 
на своем родном языке, они не могут объяснить, как они его воспроизводят. Это означает, что 
в человеческой памяти есть скрытый национальный код, которого говорящий сам не замечает.
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Тілді зерттеудегі лингвистикалық бағыттардың ерекшеліктері

Чтобы раскрыть различные аспекты изучения языка, авторы останавливаются на нескольких 
языковых понятиях: структурном, функциональном, генеративном и когнитивном. Авторы 
анализируют основные исследовательские объекты, функции, особенности и недостатки, а 
также работу ученых, изучавших эту область, и делают выводы.

Ключевые слова: лингвистические направления, природа языка, структурная лингвистика, 
функциональная лингвистика, генеративная лингвистика, когнитивная лингвистика.

Кіріспе

XXI ғасыр лингвистика ғылымының 
өркендейтін, дамитын ғасыры болмақ. Себебі тіл 
– адамның қарым-қатынасында ең үлкен мәнге 
ие, мәдениеті мен тарихына, салт-дәстүріне тың 
жол салатын алтын көпір, адам санасы мен па-
расатын, психикасын зерттеуге қолданылатын 
кілт болмақ. Тілдің табиғатын зерттеу адамзатқа 
үлкен пайда әкелмек. 

Қазіргі лингвистикада адамзат тілінің 
табиғатын зерттеу өте өзекті мәселе. Тіл қашан 
пайда болды? Адам тілді қалай қолданады? 
Табиғи тілде сөйлеуші сияқты меңгеру үшін нені 
білу керек? Тілді оңай меңгеру үшін грамматика 
мен сөздіктерді қалай құрастыру керек? – деген 
сұрақтардың маңыздылығы күн санап артуда. 
Тілдің пайда болғаны туралы анық тұжырым, 
нақты жауап табылған жоқ. Бұл – тілдің күрделі 
құбылыс екенін танытады. 

Әлемде 7 мыңға жуық тіл бар. Оның 3 
мыңдай тілінде 1%-ға жетпейтін адамдар 
сөйлейді. Қазіргі таңдағы өлі тілдердің орта-
ша жылдамдығы – 2 аптада бір тіл өледі. ХХІІ 
ғасырдың басында өмір сүріп жатқан тілдердің 
жартысы жойылады екен. Тілді сақтау үшін 
100 мыңға жуық сөйлеушісі болу керек екенін 
лингвистер жазып та, айтып та келеді [1]. Ал 
біздің қазақ тілімізге әзірге қауіп-қатер төніп 
тұрған жоқ деп есептесек те, әлем жылдам да-
мып жатқан заманда болашағымызға күмәнмен 
қарауымызға тура келеді. Оған түрлі себептер де 
жеткілікті. Ең негізгісі – 18 млн халықтың 9 мил-
лионы тілді жетік меңгерді ме екен деген сауал. 

Лингвистер әрбір адамның басында өз 
ана тілінің грамматикасы – дұрыс сөйлеуге 
көмектесетін механизм бар деп түсіндіреді. 
Әрине, әр тілдің өзіне тән грамматикасы болады, 
сондықтан бізге шетел тілін үйрену қиындық 
тудырады: көптеген сөздер мен оның тілдік 
заңдылықтарын есте сақтау керек, олардың сөз 
тіркесімділігі мен сөйлем құраудағы ережелерін 
жаттау керек. Ал ол заңдылықтар біздің өз ана 
тілімізде білетін ережемен сәйкес келе бермейді 
және т.с.с. Өз ана тілімізде біз еркін сөйлеп 
кете бергенімізбен, оны қалай құрағанымызды 

түсіндіре алмаймыз. Яғни, біздің жадымызға 
салынған код бар, автоматты түрде біз сол жасы-
рын кодты пайдаланамыз. Лингвистің мақсаты 
– осы тереңде жатқан грамматиканы жарыққа 
шығарып, құпияны жария ету. Бұл оңай жұмыс 
емес, сондықтан да лингвистиканың көптеген 
сұрақтарға жауап таба алмай жатқанын осымен 
байланысты қарастыруға болады. 

Ғылыми тәжірибе

Лингвистер тілдің жан-жақты қырларын 
ашу үшін түрлі амал-тәсілдерді қолданып 
келеді. Соның ішіндегі бірнеше тілдік бағытқа 
тоқталайық.

Дәстүрлі лингвистика. XX ғасырдың бірінші 
жартысында пайда болып, тілді құрылымдық 
жүйе (автономды) ретінде қарастырды. Бұл 
бағыттың негізін салушылар швейцар зерт-
теушісі Фердинанд де Соссюрдің «Жалпы 
лингвистика курсы» (1916) идеясын негізге 
алды. Негізгі құрылымдық бағыттары: 1) Прага 
лингвистикалық мектебі, 2) американдық струк-
турализм, 3) Копенгаген мектебі, 4) Лондон 
лингвистикалық мектебі болып табылады [2]. 
Бұл бағыт дәстүрлі құрылымдық жүйені, яғни 
тілді атқаратын қызметіне қарай нақты және 
объективті тәсілдермен сипаттау, математикалық 
модельдермен, терминологиялық қатаңдықпен 
жүйелеуге мән берді. 

Тілді зерттеудегі дәстүрлі классикалық неме-
се құрылымдық грамматикада тілдің танымдық 
және болмыстық қызметінің мәні ескерілмеді. 
Тілге ықпал ететін факторлар назарға алынба-
ды. Сол себепті жұмсалымдылығы да толық 
ашылмады. 

Қазақ тіл білімі де бұл бағыттан тысқары 
қала алмады, тілдің салаларын осы құрылымдық 
жүйе тұрғысынан зерттеу қолға алынды. 

Тілді үйретуде де осы жүйе қатаң сақталды. 
Тіл білімінің салалары (фонетика, лексика, 
грамматика) қатаң жүйемен оқытылды. Сала-
аралық байланыстарға айтарлықтай көңіл 
бөлінбеді. Тілдік бірліктер бір-бірінен алшақ, 
жеке оқытылды. Тілге біртұтас жүйе ретінде 
қаралмады. Тілдің жұмсалымдығы туралы 
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айтылғанымен, тілдік бірліктің өз құрамына 
енетін деңгейдің (фонетика, морфология, син-
таксис және т.б.) шеңберіндегі жұмсалымы ғана 
сөз болды. Мысалы, деңгейлік грамматикада 
алдымен грамматикалық формалар анықталып 
алынды да, содан кейін оның мағынасы қарас-
тырылды. 

Дәстүрлі грамматикада сөйлем нақты сөйлеу 
қатынасы жағдайынан тыс қарастырылады. 
Сөйлесу орны, оның тыңдаушыға қабылдануы 
есепке алынбады. Бір тілдік бірліктің бір-ақ 
мағынасы қарастырылды да, басқа қырлары, 
сөйлеудегі жұмсалымдық мағыналары толық 
ашылмады. 

Құрылымдық лингвистика 50-60 жылға 
дейін, қазақ тіл білімінде 80-жылдарға дейін 
өз қызметін ойдағыдай атқарды. Осы уақыт 
ішінде қазақ тіл білімінің құрылымдық жүйесі 
қалыптасты. Терминологиясы бірізденді. Алайда 
тілдің бір орында тұрмайтынын, даму барысын-
да жан-жақты қырлары ашылатынын ескерсек, 
бұл теория да өз міндетін атқарып (түгесілетін 
уақыты жетіп), өз орнын жұмсалымдық 
(функционалдық) лингвистика мен генеративтік 
лингвистикаға босатты. 

Жұмсалымдық (функционалдылық) лингви-
стика құрылымдық лингвистикадан туындап, 
құрылымдық әдістердің шектеу шеңберінен 
шығып, тілдің табиғатына деген көзқарасты 
жеңілдетті. Функционализмнің негізгі иде-
ясы – тіл белгілі бір міндеттерді шешу үшін 
адам пайдаланатын құрал ретінде танылды. 
Тіл автономды құбылыс еместігі, оны адам 
ойлауының жалпы қасиеттерімен (мысалы, 
адамның когнитивті жүйесі) және адам қарым-
қатынасының ерекшеліктерімен байланысты 
қарастырды. Тілдік формаларды түсіндіру үшін 
тілдік емес құбылыстар алынды. Бұл бағыт 
тілдің семантикасын зерттеуде (мысалы, сөздің 
мағынасы, құрылымдары, грамматикалық кате-
гориялары), тілдік жүйенің тарихи өзгеруі мен 
тілдік вариативтілік(географиялық, әлеуметтік, 
дербестік және т.б.), сондай-ақ сипаттамалы 
лингвистиканың дамуы мен лингвистикалық ти-
пологияны зерттеуде (барлық адамзат тілдерінің 
ұқсастықтары мен ерекшеліктерін зерттеу) үлкен 
үлес қосты. Лингвистиканың бұл бағытында 
үлес қосушыларға: Эдвард Сепир, Роман Якоб-
сон, Эмиль Бенвенист, Джозеф Гринберг, Джон 
Лайонз, Чарльз Филлмор, Игорь Мельчук, Талми 
Гивон, Джоан Байби, Анна Вежбицкая, Роберт 
Диксонды және т.б. жатқызуға болады. Орыс тіл 
білімінде жұмсалымдық бағыттың қалыптасуына 
академиялық және университеттік қолданбалы 

зерттеулер негіз болады. Академиялық бағыттың 
бір тармағы – Г.А.Золотова, М.В. Всеволодова 
бастаған коммуникативтік синтаксис мәселелері. 
Ал университеттік бағыт орыс тілін үйрету кур-
стары ізденістерінің нәтижесінде қалыптасты.

Ал қазақ тіл білімінде тілдің құрылымдық 
жүйесі негізінде функционалды грамматиканы 
әр түрлі аспектіде қарастыру А. Байтұрсынұлы, 
Т. Шонанов, Қ. Кемеңгерұлы, Қ. Жұбанов, 
С.  Аманжолов еңбектерінде көрініс тапты. Кейін 
функционалды грамматиканың негізгі түсі-
ніктері Е.Н. Жанпейісовтің, З.К. Ахметжанова, 
С.Құнанбаеваның еңбектерінде берілді. Қ. Ры-
салды, Б. Қапалбеков, Б. Шалабай, Д. Әлкебаева, 
Т. Әбдіғалиева, Қ. Рысалды, О. Жұбаева, 
С.  Сәдуақасұлы, А. Жаңабекова, М. Жолшаева 
т.б еңбектерінде осы саланың негізгі ұғымдары 
мен категориялары туралы, функционалды-
коммуникативтік табиғаты, жалпы функция 
атқаратын тілдік бірліктердің сөйлеу кезіндегі 
мағынасы мен қызметі толығырақ зерттелді. 

«Қазақ тілінің функционалды грамма-
тика мәселелерін жүйелеу үшін қазақ тілші 
ғалымдары бірнеше бағытта зерттеулер жүргізіп, 
ұлттық тілдің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес 
функционалды-семантикалық өрістегі ұғымдар 
мен категориялардың мазмұн межесі мен тұрпат 
межесін, функционалды-семантикалық өрістерді 
құрайтын тілдік құралдардың ұлттық табиғатын, 
ерекшеліктерін анықтады» [3]. 

Қазіргі функционалды грамматиканың 
мақсаты тілді тар шеңберде шектемей, түрлі 
тілдік құралдар мен амал-тәсілдер арқылы 
анықтап, ұғымның мәні мен мазмұнын, сөйлеу 
кезінде жағдаяттармен байланысты қарастырып, 
олардың басқа да ұғымдық категориялардың 
аясында көрінетін мағыналық-мазмұндық сипа-
тын ашу болып табылады. Сөйтіп тілдің тілдік 
құбылыстың табиғатын барынша терең, толық 
түсінуге жол ашады. «Жұмсалымды грамматика 
тіл жүйесін «мағынадан құралдық көрсеткішке» 
қарайғы принцип бойынша қарастырады. Тіл 
білімінде мұны ономасиологиялық (атаулық) 
бағыт деп атайды. Бұл бағыт Ю.С.Масловтың 
аспек тологиялық зерттеулерінен бастау алып, 
оның шәкірті А.В.Бондарконың көп жыл-
ғы ізденістерінің нәтижесінде қазіргі тіл білі-
мінде жұмсалымды грамматиканың жетекші 
мектептерінің біріне айналып отыр». [4, 10].

Бұл бағыт тілді оқытуда да, тиімді нәтиже 
бере бастады. Мысалы, жаңа бағыттағы қазақ тілі 
оқулықтарының авторы, профессор З.С.  Күзе-
кованың еңбектерінде «мағынадан- тұлғаға-
функцияға» жүйесі арқылы тіл жүйесінің 
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концентрлік моделі құрылып, тілді түрлі 
аспектілері бойынша жан-жақты ашу өз жемісін 
бере бастады. Осы бағытпен бірнеше оқулықтар 
мен оқу құралдары жарық көрді.

Генеративтік лингвистика ХХ ғасырдың 50-
60 жылдарында Ноам Хомскийдің идеясының 
ықпалымен пайда болған, тілді белгілі бір жа-
санды модельдер түрінде сипаттауға негізделген 
лингвистиканың жасанды бағыттарының бірі. 
Оның жасанды модельдерінің түрі тасымал-
данған немесе туындаушы грамматика бо-
лып табылады. Генеративтік лингвистикада 
«құзіреттілік» (competence) – тілдік білім мен 
«қолдану» (performance) – cөйлеу әрекетінде тілді 
қолдану нақты ажыратылады. Тасымалданған 
туындаушы грамматикада алдымен сөйлеушінің 
құзіреттілігі сипатталады. Бұл грамматиканың 
құрылымы 3 негізгі: синтаксистік, семантикалық 
және фонологиялық бөліктен тұрады да, син-
таксис негізгі, қалған семантика мен фонология 
синтаксисті түсіндіруші қызмет атқарады. 

Н. Хомскийдің «Лингвистикалық теорияның 
логикалық құрылымы» деген (1955 ж.) еңбегінде 
тілді формалды ережелер бойынша көптеген 
грамматикалық дұрыс құрылымдарды, олардың 
қызметі мен мәнін тудырушы автономды жүйе 
ретінде қарастырады. Өзінің тұжырымдамасын 
негіздеу үшін баланың қоршаған ортадағы 
өзіне қажетті ақпараттарды қабылдап, ешбір 
ынталандырусыз-ақ өз ана тілін толық және 
тез меңгеретінін дәлел ретінде келтіреді. 
Адамның тілдік қабілетінің негізінде туа бітті 
биологиялық шартты компонент жатқанын, ол 
адамзат ойлауының негізгі өлшемдерін, мыса-
лы тілдік білімнің құрылымын анықтайтынын 
айтады. Ол ЭЕМ көмегімен тіл процестерін 
автоматтандыруды енгізуге себеп болды. 
Н.  Хомскийдің теориясы қазіргі таңда алғашқы 
теориясымен сәйкес келе бермейді. 10 жыл 
сайын өз теориясын жаңартып, толықтырып 
отырады. Оның «Синтаксис теорияларының 
аспектілері» (1965) еңбегі шыққан соң, әр түрлі 
оппозициялык ағымдар туды, мысалы, туында-
ушы семантика, септік грамматикасы. 70-жыл-
дарда Генеративтік лингвистиканың кейбір әлсіз 
жақтары ашылып, оның идеяларының ықпалы 
әлсіреді. Ғалымның жаңа нұсқаларында үстірт 
және астырт синтаксистік құрылым түсініктері 
жоққа шығарылды. 

Когнитивтік лингвистика. ХХ ғасырдың 
70-жылдары Еуропадан бастау алған, білім мен 
ойлаудың тіл арқылы танылуын қарастыратын 
лингвистикалық бағыт. Бұл бағыттың пайда бо-
луы лингвистикалық зерттеулерді әдіснамалық 

жағынан дамытты. Когнитивтік лингвисти-
када құрылым, адам санасындағы үдерістер: 
фрейм, когнитивті модель, менталды кеңістік 
тілді зерттеудің модельді құрылымдары ретінде 
алынды.

Көптеген лингвистердің зерттеулерінде 
ког нитивтік лингвистика өздігінен пайда бола 
салған ғылыми бағыт емес, оның тамыры 
тереңде жатқаны айтылады. Ірі тіл ғалымдары 
В.фон Гумбольт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де 
Куртенэден бастап, ұлттық тіл білімі қалыптаса 
бастаған кезеңдегі зерттеуші ғалымдардың 
тұжырымдарында оның алғышарттары, іргелі 
ұғымдары кездеседі. Яғни, тіл теориясындағы 
жаңа бағыт емес, лингвистикалық зерттеудің 
жаңа ғылыми парадигмасы деген тұжырымды 
алға тартады. Осыған дейінгі лингвистикалық 
білімнің құрылымдық ғылыми парадигмасының 
мақсаты тілдік жүйе бірліктерін, олардың 
өзара қарым-қатынасы мен құрылымын толық 
сипаттау арқылы ашып көрсететін болса, 
когнитивтік лингвистика ең алдымен адамның 
қоршаған ортадағы ақпараттарды сақтау, өңдеу 
және жеткізу қызметін тіл мүмкіндігіне қарай 
бағыттайтын когнитологияның бір саласы 
ретінде танылады.

«Когнитивтік лингвистика сана, ойлау, 
білім және білімнің табиғаты мен мәнін, ақиқат 
дүниенің санада қабылдануының нәтижесін, 
адамдардың танымдық қызметін, белгілі бір 
білімнің адам санасында жинақталып, ой 
елегінен өтіп, байыпталып, ақпараттық жүйеге 
түскен білімін қалыптастырады» [5]. 

Адам қоғамның бір бөлшегі болып табыла-
ды. Қоғам үнемі өзгеріп, дамып отырады. Соған 
сай адамның қоршаған әлемі туралы түсінігі 
де өзгеріп, білімі кеңейіп отырады. Адамның 
әлемді түсінуі мен қабылдауы, норма туралы 
танымдық стереотиптері, рухани, адамгершілік 
құндылықтары мен оны бағалауы – тілге үлкен 
ықпалын тигізеді. Бұл ықпал тілдің құрылымы 
мен тілдік формалардың мазмұнында, тілдік 
қызметті жүзеге асыруда көрініс табады. Осы 
амалдарды зерттеу когнитивтік және тілдік 
құрылымдардың өзара қатынасы – когнитивтік 
тәсілге жатады. Бұл амалды жүзеге асыру 
дәстүрлі (семантикалық, құрылымдық және 
функционалдық) зерттеулерде де, жаңа теори-
яларда: тілдік категориялар мен концептуали-
зация да, тілдік білімді таныстыруға мүмкіндік 
береді. 

Қазақ тіл білімінде мұндай теорияның 
негізін қалаған тілші-ғалым А. Байтұрсынұлы 
деп танимыз. А. Байтұрсынұлының: «... Тілдің 
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міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанынша, 
қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түюін 
түйгенінше айтуға жарау ... » [6, 343-б.] немесе 
«Сөзі жоғалған халықтың өзі де жоғалады» [6, 
343-б.], «... әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде 
оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің 
жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар 
әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта 
бастайды. Бізде өз тіліміз бұзылмай сақталуын 
тілесек, өзгелерше әуелі ана тілімізбен оқытып, 
содан соң басқаша оқытуға тиіспіз» [6, 333 б], 
– деген идеялары, тілді когнитивті тұрғыдан, 
яғни тіл мен ойдың арақатынасы тұрғысынан 
қарастырғанын көрсетеді. Ғалымның еңбек-
терінде тіл мен сана, тіл мен таным, ұғым, сөздің 
лексикалық және грамматикалық мағыналары, 
грамматикалық мағынаның сипаты туралы 
түсініктер кездеседі. Ғалымның ұстанымдарын 
кейінгі авторларының да (Қ. Кемеңгерұлы, 
Қ.  Жұбанов, Т. Шонанов т.с.с.) оқулықтарынан 
көреміз. 

В.Ф. Гумбольдт, И. Гендер, Г. Пауль, 
Г.  Штейн таль, А.А. Потебня, Э. Сепир, Б. Уорф 
зерттеулері мен орыс ғалымдары М. Минский, 
В.А. Маслова, Е.С. Кубрякова, Ю.Н. Карау-
лов, И.В. Черемисина, т. б., қазақ тіл білімінде 
Ж.Манкеева, Г.Смағұлова, Қ. Жаманбаева, 
Б.Тілеубердиев, Э. Оразалиева, А.Б. Әмірбекова 
еңбектерінде тілді онтологиялық тұрғыдан 
зерттеп, тілді сол тілде сөйлеуші халықтың ру-
хани дүниесімен бірлікте қарастырып, тілдің 
табиғатын жүйелі зерттеуге мән береді. 

Нәтижелері мен талқылау

Сөйтіп ХХ ғасырда лингвистиканың түрлі 
мектептері қалыптасып үлгерді. Осы кезең 
ғы лымда маңызды орын алды. Теориялық 
лингвистиканың шарықтау шегі құрылымдық 
лингвистикадан, Соссюрдің есімімен, сондай-
ақ Блумфилд, Трубецкогй, Якобсоннан бастау 
алып, қазақ тіл білімінде А. Байтұрсынұлы, Қ. 
Кемеңгерұлы, Қ. Жұбанов және т.б. еңбектерінде 
көрініс тапты. 

Грамматикалық бағыттың: дәстүрлі, құры-
лымдық және генеративтік деп аталатын 
түрлері өзара іштей бірнеше ғылыми мек-
тептер мен әдістемелік бағыттарға бөлінеді. 
Тілді жұмсалымдық жағынан қарастыру бары-
сында сөйлеу әрекеттері теориялық жағынан 
қалыптасуына негіз болды. Одан жұмсалымды 
(функционалды) стилистика, жұмсалымды грам-
матика, тілді үйрету кезінде жұмсалымдық әдіс 
сияқты бағыттар өрбіп шықты.

Дәстүрлі немесе құрылымдық бағыттың 
арқасында қазақ тіл білімі қалыптасып, грам-
матикасы бір жүйеге түсті; грамматикалық 
термин ұғымдарының мәні ашылды; зерттеуші 
ғалымдардың ұстанған бағыттары айқындалды.

Функционалдық лингвистика бойынша 
бірнеше бағытта зерттеулер жүргізілді; тілдің 
өзіндік ерекшеліктері тұрғысынан функ цио-
налды-семантикалық өрістегі ұғымдар мен 
категориялардың мазмұн межесі мен тұр пат 
межесі анықталды; функционалды-семан тика-
лық өрістерді құрайтын тілдік құралдардың 
ұлттық табиғаты, ерекшеліктері зерттелді. 

Генеративтік лингвистиканың пайдалы 
жақтары да, қазіргі күн тұрғысынан кемшіліктері 
де болды. Мысалы, құрылымдық жүйеде ал-
дымен дыбыстан сөз бөлшектері, содан – сөз, 
сөзден – сөз тіркестері, сөз тіркестерінен – 
сөйлем құралады деген түсінік қалыптасса, 
генеративтік лингвистикада сөйлемді тудыру-
шы синтаксис, одан фонологияға қарай, яғни 
абстрактылы синтаксистік құрылымдардан 
бастап фонологиялық бөлшектерге қарай пай-
ымдайды. Яғни, сөйлем мүшелеріне қарай тал-
дауды еске түсіреді. Алдымен предикативті 
мүше, сонын оны анықтаушы, толықтаушы, 
пысықтаушы мүшелер. Алайда компюьютерлік 
бағдарламалар бұл жүйені дұрыс қабылдамады. 
Хомскийдің кемшілігін кейінгі зерттеушілер 
түсініп, мәселе синтаксисте емес, семантикада, 
сөйлем мағынасында екенін анықтады. 

Генеративтік лингвистиканың кемшіліктерін 
түзеу үшін ғалымдар жаңа бағыт – когнитивтік 
лингвистиканы зерттеуге кірісті. Енді тілді адам-
ның таным мен сана тұрғысынан, технология-
лық ойлау тұрғысынан қарастыруды қолға алды. 
Адам санасындағы тілдік және тілдік емес білім 
жүйесінің құрылымын, сол ақпараттарды игеру, 
өңдеу, қолдану әрекеттеріне кірісті. Тілдік таңба, 
тілдік қод деген ұғымдардың мәнін ашудың жол-
дарын іздестірді. 

Қорытынды

Қорыта келгенде, адам тілінің пайда бо-
луы, мағынасы мен қызметі, жұмсалымдылығы 
лингвистердің тарапынан жан-жақты зерттелу-
де. Жоғарыда айтылған зерттеулер осы сұрақтың 
мазмұнын ашу үшін жасалған дүниелер. XX 
ғасырда алдыңғы ғасырларға қарағанда өте 
ауқымды жұмыстар жасалды. Лингвистиканың 
қай бағыты болмасын адам тілін жан-жақсы 
зерттеуге, тілдің табиғатына бойлай енуге, жа-
сырын құпияларды ашуға бағытталуда.
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Тілді зерттеудегі лингвистикалық бағыттардың ерекшеліктері

Лингвистиканың үлкен бір саласы – грам-
матиканы зерттеу қиын да, қызықты іс. Оның 
жоғарыда айтылған бағыттары әлі де толығырақ 
зерттеуді қажет етеді. Қоғамның. қоғамда өмір 
сүріп жатқан адам санасының өзгеруіне бай-
ланысты әлі де зерттеле беретін мәселелер 
жеткілікті. 

Әсіресе, қазіргі әлемдік лингвистика па-
радигмасы жаңа өріске бағдар алған, оның 
ішінде тілдің коммуникативтік, прагматикалық 
және когнитивтік қызметтерін тереңінен ашуға 
бағытталған салалары қарқынды дамып келеді. 
Солардың қатарында тілдің жүйелік болмы-

сы – тіл мен оның екінші қыры – сөйлеуді 
(сөйлеу тілін) біртұтастықта функционалды 
семантикалық, коммуникативтік тұрғыдан зер-
делейтін функционалды грамматика теория лық 
жағынан негізделу үстінде. 

Тілді зерттеуде қандай әдіс, қандай бағыт 
болмасын маңызды, өзекті. ХХІ ғасырда 
ғылым дардың ішінде лингвистиканың бола-
шағы зор болмақ. Себебі тіл – ғылымдағы 
ең күрделі де, қиын нысан. Адам санасын 
түсінудегі ең маңызды құрал. Тілдің табиғатын 
түсіну – адамзат үшін көп мүмкіндікке жол 
ашатын көпір. 
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В аннотируемой статье авторы рассматривают технологию создания экспертизы дискурса 
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Preamble

Nowadays the development of the integrative 
theory of discourse is carried out taking into account 
the results of the researches of scientists working in 
the direction of the discourse analysis, which domi-
nates in the linguistics of the late XX and beginning 
of the XXI century. In the world practice of the dis-
cursive study the most important scientific results 
have been achieved by the French school of dis-
course [1-4], by the school of discourse analysis of 
Denmark, by works done by T.A. Van Dyck [5-7], 
by the Russian school of discourse analysis. [8-12]

The results of the researches carried out in the 
framework of modern scientific fields of linguistics: 
the theory of speech influence [13], the theory of 
communication [14], cognitive modeling [15] have 
been used in the development of the integrative 
theory of discourse as an instrument of social 
practices. 

Gist

The implementation of the strategies for social 
positioning of the individual companies in the 
conditions of globalization is most successfully 
carried out through the website. Since the text is 
functioning in the content of the site, affecting its 
visitors, it is more correct to call it the institutional 
discourse, serving the company itself, ensuring its 
social identity.

The site of the company is a modern form of 
the ideological discourse. The main strategy of 
positioning the company for the purpose of social 
identification is implemented by substrategies of 
nomination, goal-setting, evaluation and language.

The most important tool for the analysis of 
the site is its mental model. For the development 
of the cognitive model of ideological discourse of 
the site of the company the system of discourse 
substrategies has been built, the analysis of language 
means to assess the effectiveness of the instruments 
of social identification of the company was made, 
an algorithm for constructing a mental model was 
developed.

The algorithm for constructing a mental model 
of the ideological discourse of the company site 
has allowed to implement a mental modeling of the 
content of the presentation in the discourse site and 
assess the effectiveness of the instruments of social 
identification.

As a part of the research results presentation 
discourse proposed technology used to build mental 
models of discourse: the method of information 

retrieval; quantitative research methods; qualitative 
research methods.

The work started with the primary collection 
of information in the course of which the terms 
of relevant sources were defined which included 
the site content of companies in Kazakhstan. The 
optimization of the established set of sources was 
conducted by sampling discourses of the sites 
of companies based on the results of the research 
project to study the reputation of companies in 
Kazakhstan which was held by Reputation Capital 
Group in accordance with the methodical and 
methodological approaches used by Reputation 
Institute in the project Global RepTrak ™ Pulse.

In this study we conducted a content analysis of 
the texts of the sites of companies with an excellent 
reputation, a strong reputation and an average 
reputation.

Strategies for creating an attractive image of the 
company are developed and implemented through 
the creation of the ideological portrait of the 
company. The ideological portrait of the company 
performs the function of its identification in the 
market and in society.

The system of values   of a group of people united 
by the company; their fundamental interests; the 
place in the society and business; the relationships 
within the company; external relations with 
the authorities, other companies and groups of 
companies; objectives and programs of activities of 
the company become the content of the ideological 
portrait.

The presentation discourse becomes the means 
of creating the ideological portrait of the company. 

The discourse analysis of the sites of the National 
Welfare Fund «Samruk-Kazyna», the multinational 
company «Nestle», the company «Kazakhmys» led 
to the following conclusions.

The basic component of the company’s site 
as an ideological discourse is the system of 
background (social) knowledge of the company. 
By creating a discourse, the company presents 
itself by the system of parameters, characteristics, 
entities and the relationships between them in 
order to create an ideological portrait as the means 
of identification of the company in society. That 
is what is defined as a discursive strategy. The 
repository of knowledge and the basic compiler of 
information is the language.

Language tools represent a body of knowledge 
about the company in an orderly system of consistent 
statements. For each statement of discourse, 
according to F. Johnson-Laird, [16, 284] own mental 
model is built.
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Thus, the main instrument of social identification 
of the company is the background knowledge about 
its activities lined up as the mental model of the 
ideological discourse of the site and transmitted 
through language tools.

In developing the mental model of the 
discourse sites the following methods were used: 
informational (semantic analysis of the text, of 
the site: a content analysis of the text, of the site); 
methods of discourse analysis (the analysis of 
the discursive structures on the local and global 
level (the sentence and the text), and analysis of 
discourse as a communicative event, cognitive 
modeling technology, conceptual analysis, the 
development of mental models of discourse.

In this paper, we demonstrate the basic 
techniques of the discourse analysis of the site taking 
as an example the site of the National Welfare Fund 
«Samruk-Kazyna».

National Welfare Fund «Samruk-Kazyna» has 
positioned itself in the society, firstly, through the 
status characteristics and, secondly, through the role 
it plays in society.

The status characteristics are determined by the 
content of its activity (Fund of National Welfare 
«Samruk-Kazyna»), as well as by the type of its 
organizational and management model – a strategic 
holding, the fund and the company.

The site discursive strategy is implemented 
primarily by substrategies of nomination. The 
categorization of linguistic resources of company 
nomination has identified the implementation of the 
strategy of positioning in the ideological discourse 
of the site through the implementation of economic 
and political functions in society. Fund declares its 
important role in the economic life of the country 
through the nomination itself in the following system 
of language tools: a catalyst of development for 
non-resource companies, the basis of maintaining 
stable operation of the economy, a member of 
the investment activity (active, multi-faceted). Its 
political role is indicated by the nominations: a 
key partner in implementing the instructions of 
the President of the Republic of Kazakhstan in the 
framework of the annual Address to the people of 
the country and a number of government programs, 
the guide of the state policy.

The implemented strategy of nomination allows 
us to formulate the key statement of the mental 
model of the discourse site of the National Welfare 
Fund «Samruk-Kazyna» :

National Welfare Fund «Samruk-Kazyna» 
implements its purpose in the activities organized 
on the model of the strategic holding company that 

defines its leading economic and political role in the 
country.

The discursive strategy of goal-setting is realized 
on the site by the description of the objectives of the 
Fund activity. The categorizing of goals enables to 
determine their three types.

The first type is represented by the objectives 
of the Fund, by certain of its status characteristics: 
improving the performance of companies within 
the holding company; intensification of work in the 
regions; strengthening of inter-sectoral and inter-
regional relations; full utilization of the advantages 
and opportunities.

The second type of goals is associated with the 
priorities of the economic activity: management 
of the Fund owned stakes in national development 
institutions, national companies and other legal 
entities to maximize their long-term value and 
increase their competitiveness in the world markets; 
assistance in the modernization and diversification 
of the national economy; assistance in stabilizing the 
economy of the country; quick and efficient solution 
of issues of attracting investments in the real sector 
of the economy; active investment in priority sectors 
of the economy.

The political component, identified by us as a 
result of sub-strategies of nomination and positioning 
(a key partner in implementing the instructions of 
the President, the guide of the state policy), is not 
practically implemented by the substrategies of goal 
setting. The goal formulated as providing maximum 
assistance to the Government of the Republic of 
Kazakhstan, does not support the presentation of 
the Fund as a conductor of the state policy and as 
a key partner in implementing the instructions of 
the President. Hence, some adjustment of linguistic 
tools used by the developers of the site is required for 
the implementation of the strategy of the nomination 
and positioning or specification of the objectives of 
the company.

The predicate component of the description of 
the Fund supports the key assertion of the mental 
model of the discourse site. The most frequently 
used verbs are the verbs and verbal words with 
semantics of active physical and mental activities: 
providing (assistance / support), promotes, 
facilitates (implementation), provides, creates, 
builds, operates, increases (competitiveness), 
communicates, manages, maintains, implements, 
activates, and others.

These examples as a system of statements 
formulated by using the above predicates are 
consistent with the presentation of the problem, the 
creation of the text forms of influence on people’s 
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minds, and resulting the creation of the content 
of the image of a strong, vibrant and financially 
fortified investment Fund.

The usage of the richest vocabulary of verbal 
nouns that form the cognitive image of the subject 
of the global economy underlines the full-bodied 
work of described above predicates to create the 
ideological portrait of «Samruk-Kazyna». The mere 
enumeration of verbal nouns used in the discourse 
works on the image properly: activation, interaction, 
influence, diversification, achievement, use, upgrade, 
maintenance, attitude, improvement, support, 
transformation, attraction, development, expansion, 
implementation of the decision, compliance, 
promote, increase, strengthen, management, the 
statement.

Attention must be drawn to the fact that there 
is no word in the vocabulary, creating a negative 
effect of the impact on the mental perception of the 
proposed presentation material.

The impact of adjectives, nouns and 
participles used as an instrument of social 
identification of the company when creating a 
mental model of the ideological discourse of the 
site is indisputable. Suffice it to mention some 
of them to get a clear idea about the successful 
implementation of the ideological socialization: 
active investment activity, have reached the best 
international practices, investment cooperation, 
innovation, industrial and infrastructure projects, 
intellectual attraction, a key partner, team spirit, a 
multiplier effect, the national economy, national 
wealth; regional, national and international 
scale, international strategic directions, the 
rapid innovative development, the sustainable 
functioning of economy, the effective system, the 
efficient management of assets.

The same can be said about the adverbs used in 
the discourse: to carry out effectively, to cooperate 
closely.

Based on the background of lexical meanings 
of the content of the site and using them as a tool 
for social identification of the company, it can be 
concluded that constructed mental model of the pre-
sentation discourse of JSC «National Welfare Fund 
« Samruk-Kazyna «is the ideological portrait of the 
company, which requires its partial modification 
in the formulation of goals, or nomination. On the 
whole, the basic tools of social identification of the 
company are used effectively. In the study of the 
background knowledge, which represents the lexi-
cal support of the discourse, as well as designing the 
cognitive model of the site, we can say that the texts 
enabling to manipulate the consciousness are con-
sidered professionally by the content creators of the 
site. The discursive components of the site’s content 
are presented by bright allegations.

The analysis of the language means of express-
ing the site statements provide a conclusion that the 
basic tools of social identification of the Fund are 
used professionally and efficiently, the discourse 
constituents of the site content are a brilliant tool to 
influence on consciousness.

Inference

Creating similar presentation discourses of com-
panies sites, making the analysis and the definition 
of communicative-cognitive errors / victories in 
the process of creating sites with the aim of creat-
ing ideological portraits of companies that will have 
an impact on visitors, of course, it cannot be done 
without the knowledge of experts in this field. This 
is confirmed by the integrative theory of discourse.
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ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫ БАҒЫТТАҒЫ  
ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мақалада дәстүрлі грамматиканың даму тарихы тұрғысынан ғана емес, зерттелу тәсілдері 
тұрғысынан да құрылымдық грамматикадан ерекшеленетіні сөз болады. Мақала тақырыбының 
өзектілігі тұлғалық және функционалды бағыттардың басты-басты ерекшеліктерін айқындау 
болып табылады. Аталған екі бағыттың ең алдымен бастау нүктесі екі түрлі екендігі, 
тұлғалық грамматика тіл жүйесін «құралдық көрсеткіштен мағынаға» қарайғы бағытта 
зерттесе, функционалды грамматика «мағынадан құралдық көрсеткішке» қарайғы бағытта 
қарастыратындығы нақтыланды. Дәстүрлі грамматика сөйлемнің тұлғалық құрылымын 
талдаса, функционалды грамматика сол құрылымдардың сөйлеу кезіндегі актуализациялануын 
қарастырады деуге болады. Мақалада тіл білімінде қатар қарастырылып, бірінің дамуына бірі 
негіз болып келе жатқан тұлғалық және функционалды грамматикалардың өзара ерекшеліктерін 
санамалап көрсетіп, арнайы кестеге жинақтадық.

Түйін сөздер: дәстүрлі грамматика, құрылымдық грамматика, функционалды грамматика, 
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Features of structural and functional studies

In the article, the traditional grammar is distinguished from the notion of history, not just in the 
context of history, but also from point of view structured grammar. Actuality of the theme of the article 
– is the definition of the fundamental and the functional directions of fundamental accents. It has been 
revealed that these two directions are based on two separate points of origin and that grammar of a 
separate grammar is being studied in the direction «from the value to the tool index», and the functional 
grammar is being studied in the direction «from device to value». If traditional grammar analyzes struc-
tured suggestions, functional grammar can be used for the purpose of intelligent structures. In the article, 
we have differentiated between individual and functional grammar, which is considered in the linguistic 
aspect as one of the main components of each other’s development. 
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Особенности структурных и функциональных исследований

В статье отмечается, что традиционная грамматика отличается от истории развития не только 
в контексте истории, но и с точки зрения структурированной грамматики. Актуальность темы 
статьи – определение основных особенностей личного и функционального направлений. Было 
выяснено, что эти два направления в основном состоят из двух разных точек происхождения 
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и что грамматика отдельной грамматики будет изучаться в направлении «из значения в 
индекс инструмента», а функциональная грамматика изучается в направлении «от устройства к 
ценности». Если традиционная грамматика анализирует структуру предложения, функциональная 
грамматика может использоваться для охвата речевого интеллекта этих структур. В статье мы 
обобщили различия между личной и функциональной грамматикой, которая рассматривается в 
лингвистическом аспекте как один из основных компонентов развития друг друга.

Ключевые слова: традиционная грамматика, структурная грамматика, функциональная 
грамматика, генерирующая грамматика, коммуникативный синтаксис, когнитивная лингвистика, 
семантический синтаксис, падежная грамматика.

Кіріспе

Қазақ тіл білімінде «құрылымдық грам-
матика» термині дәстүрлі грамматика, дең-
гейлік грамматика, тұлғалық грамматика тер-
миндерімен синонимдес келіп, өте кең мағынада 
қолданылады. Анығында, жалпы тіл білімінде 
дәстүрлі грамматиканың зерттелу тарихы со-
нау ерте замандардан басталып, құрылымдық 
грамматиканың негізін салушы Ф.де Соссюрдің 
еңбектеріне [1, 86] дейінгі кезеңді құрайды. 
Құрылымдық грамматиканың өкілдері тілді пси-
хология мен әлеуметтану сияқты ғылымдарға 
тәуелсіз дербес жүйе деп дәлелдеуге тырыс-
қандығы белгілі. Яғни дәстүрлі грамматика даму 
тарихы тұрғысынан ғана емес, зерттелу тәсіл-
дері тұрғысынан да құрылымдық грамматика-
дан ерекшеленеді. Сондықтан оларды жалпы тіл 
білімінде бір ұғымда қолдану қате болып сана-
лады. Сан түрлі ұсақ бағыттарға (мектептерге) 
бөлінетін грамматикалық зерттеулерді (дәстүрлі 
грамматика, құрылымдық грамматика, функци-
оналды грамматика, генеративті грамматика, 
коммуникативті синтаксис, когнитивті линг-
вистика, семантикалық синтаксис, септік грам-
матикасы және т.б.) дамып, қалыптасу тарихы 
тұрғысынан сипаттау – өз алдына бөлек әңгіме. 
Ал қазіргі тақырыбымыздың өзегі тұлғалық 
және функционалды бағыттардың басты-ба-
сты ерекшеліктері болып табылады. Өйткені 
жоғарыдағыдай ұсақ мектептерге бөлінетін сан 
түрлі теориялық бағыттар, ең алдымен, зертте-
лу әдісіне қарай осы екі топқа (тұлғалық және 
функционалды) жіктеледі. Бұл жерде тұлғалық 
грамматика термині деңгейлік және дәстүрлі 
грамматикаларды қамтып, кең ауқымда алынып 
отыр.

Жоғарыда аталған екі бағыттың ең алдымен 
бастау нүктесі (точка отчета) екі түрлі болып 
келеді. Тұлғалық грамматика (ТГ) тіл жүйесін 
«құралдық көрсеткіштен мағынаға» қарайғы 
бағытта зерттесе, функционалды граммати-
ка (ФГ) «мағынадан құралдық көрсеткішке» 
қарайғы бағытта қарастырады. 

Тілдің тұлғалық жағы грамматиканың беткі 
қабатын құрайды да, нысанаға бірден түседі. 
Сондықтан оны сипаттау ғасырлар бойы тұрақты 
түрде жүргізіліп келеді. Дәстүрлі грамматика-
лық зерттеулер тілдің тұлғалық жағын нысан 
етіп алып, дыбыстардан бастап тілдегі күрделі 
құралдарға шейін қарастырады. Дыбыстардан 
баcтап күрделі синтаксистік құрылымдарға 
дейінгі деңгейлік жүйені қамтитын дәстүрлі 
грамматиканың ізденістері бүгінгі таңда да 
екі бағытта (тіл жүйесіндегі ең ұсақ бірлікті 
табу – аллофон немесе тіл жүйесіндегі ең ірі 
құрылымдық бірлікті табу – мәтін) бірдей жүр-
гізіліп келеді.

Ал «функционалды грамматика» (функци-
ональная грамматика) және «функционалды 
лингвистика» (функциональная лингвистика) 
терминдері жалпы тіл білімінде, салыстырмалы 
түрде алғанда, кейінірек пайда болды.

Грамматиканы, жалпы лингвистиканы 
функ ционалды жағынан зерттеу ХХ ғасырдағы 
бір қатар лингвистикалық концепциялардың 
не гізінде дамыды. Дегенмен функционалды 
грам матиканың бастауларын әріден іздеген 
дұрыс. 

Қай тілді сипаттауда болмасын, оның функ-
ционалды жағы үнемі назарда ұсталып келгендігі 
анық. Мәселен, орыс тіл білімінде тілді функ-
ционалды жағынан қарастырған зерттеулер 
қатарына Ф.И. Буслаев, К.С. Аксаков, Н.П. Не-
красов, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 
А.А. Шахматов және А.М. Пешковскийлердің 
еңбектерін атауға болады. Орыс сөздерінің 
грамматикалық тұлғасын функционалды тұр-
ғыда қарастыруда В.В. Винаградовтың еңбегі 
ерекше. Ал, жалпы алғанда, функционалды 
грамматиканың теориялық тірегі Л.В. Щерба, 
И.И. Мещанинов, С.Д. Кацнельсон еңбектерінің 
негізінде қаланды деуге болады. Функционалды 
грамматиканың қалыптасуына үлес қосқан батыс 
ғалымдарының тобына Париж лингвистикалық 
ұйымы тілшілерінің, А.Мартине бастаған фран-
цуз лингвистикалық мектебі өкілдерінің, сондай-
ақ дат тілінің зерттеушісі О. Есперсеннің, 
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Құрылымдық және функционалды бағыттағы зерттеулердің ерекшеліктері

неміс зерттеушілері В. Шмидт пен В. Бектің 
және француз тілшілері Г. Гийома, Ф.  Брюно 
және Ш.  Баллилердің еңбектерін атауға бо-
лады. Бүгінгі таңда А.В.Бондарко мен оның 
шәкірттері, сондай-ақ Г.А.Золотова, М.А. Ше-
лякин, Н.Ю. Шведова, В.Г. Гак және т.б. орыс 
ғалымдары тілді функционалды тұрғыдан зерт-
теумен арнайы, мақсатты түрде айналысуда. 

Функционалды грамматиканы бұрын мүлдем 
болмаған жаңа бағыт деуге болмайды, өйткені 
ол дәстүрлі зерттеулердің нәтижесін негізге 
алады. Десек те оның өзінің арнайы зерттеу ны-
саны (тіл бірліктері мен тіл жүйесінің сөйлеу 
кезіндегі қызметі (функциясы) мен жұмсалуын 
(функционирование) зерттейтін) бар ғылымдағы 
жаңа бағыт екендігі анық. Яғни функционал-
ды грамматика тілді жүйелілік-құрылымдық 
тұрғыдан зерттеудің әрі қарайғы жалғасы де-
генмен, оның әдіс-тәсілі бұрын тіл білімінде 
қолданылмаған, жаңа болып табылады. Бұнда 
тіл жүйесі бір-бірімен байланысып жатқан 
элементтердің тұтастығы ретінде ғана сипатта-
лып қоймайды, сонымен қатар сөйлеу кезінде 
белгілі бір мақсатқа жұмсалатын элементтердің 
тұтастығы ретінде де танылады. М.А. Шеля-
киннің көрсетуінше, тіл бірліктерін функци-
оналды тұрғыдан зерттеуге жүйе мен ондағы 
элементтердің қоршаған ортадағы «қозғалысы» 
(жұмсалымы) тұрғысынан қарастырыла бастаған 
жалпы жүйеге қатысты теорияның өзгеруі мен 
кибернетиканың дамуы мұрындық болды [2, 6]. 
Осыған байланысты тіл біліміндегі зерттеулер 
де өзінің бастау нүктесін (точка отчета) өзгертті. 
Яғни ондағы бірліктер жұмсалымдық қасиетіне 
қарай сипатталып, топтастырылатын болды. 
Сөйтіп бүгінгі таңда функционалды грамматика 
тілді зерттеудің басты бағыттарының біріне ай-
налды. 

Дәстүрлі грамматиканың қарастыратыны 
қашан да – сөз. Сөз тіл жүйесінің, тіл деңгей-
лерінің барлығымен де тікелей байланысты. 
Сөздер лексика-парадигмалық қатынасына 
қарай әртүрлі таптарға, топтарға жіктелсе, грам-
матикалық-парадигмалық қатынасына қарай 
әртүрлі грамматикалық категорияларға еніп, 
грамматикалық парадигмалар түзеді. Дәстүрлі 
грамматикада тұлғадан мағынаға қарай тану 
қағидасы басшылыққа алынатындықтан, сөз-
дер категорияларға жіктелгенде, тұлғасына 
қарап ажыратылып, мағынасы грамматикалық 
қатысына қарай танылады. 

Грамматиканың екі деңгейі – морфология 
сөздің грамматикалық қатынасқа түсіп тұрған 
кездегі тұлғасын жеке бөліп алып тексеретін 
болса, синтаксис оны ішкі тілдік ортада басқа 

тіл бірліктерімен бірге тұтастықта қарастырады. 
Бұнда тізбектегі сөздер бір-бірімен белгілі бір 
тәртіп бойынша тіркесе отырып, бір мақсатты 
жүзеге асыру үшін жұмсалады, яғни сөйлем 
ішінде қолданылады. Дәстүрлі синтаксис 
сөйлемнің өзімен қоса (мақсаты, құрылымы, 
толықтығы), сол сөйлемдегі сөздердің қатар 
тұрған басқа сөздерге қатысын да қарастырады. 
Мұнымен қоса тілді зерттейтін түрлі ұсақ мектеп-
терде сөйлемнің тұлғалық модельдері, олардың 
трансформациялану қатары, сөйлемдердің па-
радигмасы, деривациясы сияқты мәселелер сөз 
болады. Бірақ мұнда дәстүр бойынша «тұлғадан 
мағынаға қарай» тану қағидасы басшылыққа 
алынады. Ал функционалды грамматика-
да, жоғарыда айтып өткендей, синтаксистік 
құрылымдар мағынадан жұмсалымға қарай тал-
дау бағытында қарастырылады да, сөйлемнің 
сөйлеудегі (речь) кезі зерттеу нысаны етіп 
алынады. Яғни мұнда зерттеу нысаны бо-
лып бір оқиғаға, нақты бір сөйлеу жағдаятына 
құрылатын және соған қатысты туындайтын 
грамматикалық мағыналардан тұратын сөйленім 
қарастырылады.

Нәтиже мен талқы

Coнымен дәстүрлі грамматиканың тұлғалық 
құрылымын талқылай келе мынадай тұжырым 
жасауға болады, онда дәстүрлі грамматика 
сөйлемнің тұлғалық құрылымын талдаса, функ-
ционалды грамматика сол құрылымдардың 
сөйлеу кезіндегі актуализациялануын қарасты-
рады деуге болады. Бұдан дәстүрлі зерттеулер-
дің аясында сөйлем ұйымдасуының синтагмалық 
ережелері ғана талданады деген түсінік тумауы 
керек. Біздің ойымызша, тіл сөйлеуден туын-
дайтыны сияқты сөйлем де сөйленімнен ту-
ындайды. Сөйлем – сөйленімнің статикалық 
түрдегі көрінісі. Ал сөйленім – тілді қолданудың 
динамикалық көрінісі. Дәстүрлі грамматикада 
тілді зерттеу оны сипаттап және жүйелеумен ғана 
шектеледі. Ал тіл білімі үшін бұл жеткіліксіз. 
Тілдің табиғатын толық ашу үшін оны сипат-
тап жүйелеумен қоса, оның әрекет ету, жұмсалу 
механизмін де қарастыру қажет. Осы мақсатты 
жүзеге асыру үшін функционалды грамматика 
тілдің өзін емес, сөйлеуді зерттеу нысаны етіп 
алады да, оны адамның ойлау әрекетімен бір 
ғылыми кең астастықта қарастырады [3, 316 б.]. 

Грамматикалық бірліктердің, топтар мен 
категориялардың өзара қатынасын функцио -
налды-семантикалық өріс (ФСӨ) және кате-
го риялық жағдаят шеңберінде, лексика-
грамматикалық және лексикалық ортада 
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қарас  тыру функционалды грамматиканың ауқы-
мын ке ңейте түседі. Бұнда грамматикалық жүйе 
кон текс пен сөйлеу жағдаяты кезінде өза ра 
әрекеттесіп, бір бағытта жұмсалады. Граммати-
каның жүйелі–құрылымдық жағының сөйлеу-
шінің сөйлеу әрекетімен байланысын грамма-
тикалық тұлғалардың сөйлеушінің мақсатына 
сай таңдалып, жұмсалуынан көруге болады. 
Осы жағынан келгенде, грамматикалық жүйені 
ғана сипаттайтын дәстүрлі грамматикаға қара-
ғанда, жүйені ғана емес, оның жұмсалу орта-
сын қоса алып қарастыратын функционалды 
грамматиканың ауқымы әлдеқайда кең деуге 
әбден болады. 

Функционалды грамматиканың екінші 
бағыты тіл жүйесін «мағынадан құралдық көр-
сеткішке» қарай бағытталған принцип бойын-
ша қарастырады. Тіл білімінде мұны «онома-
сиологиялық бағыт» деп атайды. Бұл бағыт 
Ю.С.  Масловтың аспектологиялық зерт теу лері-
нен бастау алып, оның шәкірті А.В.  Бондарконың 

көп жылғы ізденістерінің нәтиже сінде қазіргі тіл 
білімінде функционалды грам матиканың жетекші 
мектептерінің біріне айна лып отыр. Функционал-
ды бағыттағы зерттеу лерде тілдің құрылымдық-
жүйелілік жағы мен функцио налды жағы бірлікте 
қарастырылады. Яғни грамматикалық бірліктерді, 
топтар мен кате горияларды қамтитын тұлғалық 
жүйелі грамматика мен осы тіл құралдарының 
сөйлеу кезіндегі жұмсалу заңдылықтарын сипат-
тайтын функционалды грамматика бір-бірімен 
тығыз байланысты. 

Қорытынды

Сонымен, тұлғалық және функционалды 
грамматикаларға қатысты жоғарыда келтірілген 
ең бірінші ерекшелікке (семасиологиялық және 
ономасиологиялық) қайтып оралып отырмыз. 
Бұл – біз келтірген жеті ерекшеліктің ішіндегі 
ең негізгісі, бастау нүктесі. Қалғандары осыдан, 
осының негізінде келіп шығады. 

Грамматика түрі 
Тұлғалық грамматика Функционалды грамматика

Ерекшеліктері

Бастау нүктесі Тұлғадан мағынаға (семасиологиялық) Мағынадан тұлғаға 
(ономасиологиялық)

Зерттеу нысаны Тіл (язык) Сөйлеу (речь)
Құрылымдық бірлігі Сөйлем (предложения) Сөйленім (высказывания)

Категориялануы Грамматикалық категория Семантикалық (ұғымдық) категория

Категориялардың типтері Морфологиялық және синтаксистік 
категориялар

Функционалды мағыналық (категория) 
өріс ФСӨ

Категориялардың түрлері Шақ, жақ, рай, етіс және т.б. Модальділік, аспектуальдік, 
темпоральділік және т.б.

Бөлшектеу әдісі Деңгейлеп тігінен Тізбектеп көлденеңінен 

Қорыта келгенде, бүгінгі таңда тіл 
білімінде қатар қарастырылып, бірінің даму-
ына бірі негіз болып келе жатқан тұлғалық 

және функционалды грамматикалардың өзара 
ерекшеліктерін жоғарыдағы кестеге жинақ-
тадық [4, 346 б.]
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ЖЕДЕЛ ӨТКЕН ШАҚ ЖҰРНАҒЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ

Жедел өткен шақтың -ды (-ді, -ты, -ті) формалары бүкіл түркі тілдерінде қолданылады. 
Семантикасында да көңіл аударарлық өзгешелік жоқ. Бұл жұрнақ осы себепті де белгілі-белгілі 
түркологтардың ерекше назарын аударады. Мысалы, О. Бетлинг қимыл есімін жасайтын -дық 
формасының тарихи дамуынан пайда болды деп таныды. С.Е. Малов көсемшенің көне -ты 
формантынан шығуы мүмкін деп болжамдайды. Сыртқы ұқсастықтары болмаса бұл формалардың 
жедел өткен шаққа қатысы жоқ. Мақалада авторлар жедел өткен шақ формаларының арты>ерті 
көмекші етістігінен пайда болғандығын дәлелдейді. Екі бағытта дамыған: ар~ер буыны 
жойылғанда -ты/-ті формалары қолданысқа түссе, арты>ерті құрамынан р сонары түскенде 
е+ді көмекші етістігі тілдік өмірге келген. 

Түйін сөздер: жедел өткен шақ, көмекші етістік, жұрнақ, пікір, сырттай ұқсастық, семантика.
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The history of the origin of the affixes of the recent past

Forms of past tense -dy,di,ty,ti (-ды (-ді, -ты, -ті) are used in Turkic languages. There is nothing that 
attracts attention in semantics. Well known scientists wereThis suffix attracted well known scientists at-
tention. For example, O.Betling wrote that it appeared from historical development of -dyk (–дық) action 
pronoun. S.E. Malov supposed that it could have appeared from the –dy of adverbial participle formant. 
Though these forms don’t have formal resemblance they are not considered as past tense. Authors tried 
to prove in the aricle that past tense forms apperared from the auxiliary verb (арты>ерті) arty>erty. It 
was developed in two directions: when syllables ar~er (ар~ер) are deleted -ty, ti (-ты/-ті) come into 
usage, while sonar r (р) is omitted in arty>erti (арты>ерті) auxiliary verb e+di (е+ді) appeared.

Kew words: past tense, auxiliary verb, suffix, review, formal resemblance, semantics.

Сагындыкулы Б. 1, Кулжанова Б. 2, 
1д. ф. н. профессор, 2к. ф. н. доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби,  
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История приосхождения аффиксов недавно прошедшего времени

 Формы прошедшего времени на -ды (-ді, -ты, -ті) употреблялись во всех тюркских языках. В 
их семантике также не было различий. Указанным суффиксам значительное внимание уделялось 
известными тюркологами. Так, О. Бетлинг выяснил, что форма на -дық, образующая глаголы 
движения, сформировалась в результате исторического развития. С.Е. Малов предположил 
образование деепричастия от форманты -ты, если бы не внешнее сходство, данные формы 
не имели бы к прошедшему времени никакого отношения. В статье обращается внимание на 
аргументации ученых о том, что формы прошедшего времени образовались от вспомогательных 
глаголов арты>ерті. Развитие происходило в двух направлениях: после исчезновения слогов 
ар~ер стали употребляться формы на -ты/-ті, после выпадения сонорного р из арты>ерті 
появился вспомогательный глагол е+ді.

Ключевые слова: прошедшее время, вспомогательный глагол, суффикс, мнение, внешнее 
сходство, семантика.
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Кіріспе

Түркі тілдері қазіргі өмір сүріп тұрған қалпына 
келу үшін қаншама заманды, қаншама дәуірді 
басынан өткерді. Тарихқа белгісіз бұлыңғыр 
кезеңде де, тіпті өзіміз білетін бергі уақыттарда 
да ол дамуын тоқтатқан жоқ. Толықты, шың-
далды, жетілді, қайта қалыптасты. Алайда 
өзгеру, жаңару, даму өздігінен бола салмайды. 
Сыртқы факторлармен бірге тілдегі бірліктердің, 
элементтердің, деңгейлердің, құрылымдардың, 
жүйелердің, тағы басқалардың сан түрлі ішкі 
даму заңдылықтары негізінде жүзеге асады. 
Осындай сыртқы, ішкі факторлардың әсеріне 
бүкіл түркі тілдеріне ортақ жедел өткен шақтың 
формасы -ды (-ді, -ты, -ті) де ұшыраған. 
Ғалымдар бұл жұрнақтың шығу төркінін сыртқы 
ұқсастығына қарап, қимыл есімі жұрнақтарынан, 
көсемше жұрнағынан, тіпті үшінші жақтағы 
тәуелдік жалғауынан іздейді. Шындығында, 
тіл тарихында арнайы пішінденген -ды (-ді, 
-ты, -ті) жұрнағы болмаған екен. Ежелгі арт 
түбірінен т дыбысы жұрнаққа жылысса, ежелгі 
-ын жұрнағының ы қысаңы т-мен сіңіскен: яғни 
т+ы. Бұл жұрнақ жіңішкергенде -ті, ұяңданғанда 
-ды, -ді пайда болған. Мұның қандай жолдармен 
жүзеге асқандығы төменде баяндалады. 

Эксперимент

Бұл формант қазақ тіл білімінде жедел 
өткен шақтың жұрнағы ретінде танылады: 
«Өткен шақтың бұл түрі іс-әрекет, қимылдың 
дәл сөйлеп тұрған уақыт алдында ғана болып 
өткенін білдіреді. Мұнда іс-әрекеттің нақтылы 
болғандығы баяндалады» [1]. Таралу аймағы 
да өте үлкен: «Так называемые прошедшие на 
-ды или основное прошедшее время в тюркских 
языках самым распространенным. Нет ни одно-
го тюркского языка, где бы оно не было пред-
ставлено» [2. с. 175]. Бүкіл түркі тілдеріндегі 
семантикасы да ұқсас: «Значение формы на -ды 
в современных тюркских языках прошедшие до-
стоверное, или очевидное, законченное, лишен-
ное модальных и видовых оттенков. Форма на 
-ды выражает единичное и многократное дей-
ствие, мгновенное и длительное, непосредствен-
но предшествуюшее моменту речи и отдельное 
от него большим отрезком времени» [3.с. 81]. 

Бұл жұрнақтың қазіргі тілдердің тұрғысынан 
жан-жақты сипатталғаны осы үзінділерден-
ақ көрініп тұр. Алайда аталған элемент тарихи 
тұрғыдан ғылыми көпшілік қолдайтындай өз 
анықтамасын әзірге ала қойған жоқ. -ды,/ -ді, 

-ты,/ -ті жұрнағының арғы тегі қандай болған 
деген сұраққа жауап беру мақсатымен сан алуан 
жорамалдар жасалды. XIX ғасырда О. Бетлинг 
қимыл есімін жасайтын -дық тұлғасына жақтық 
жалғаулар қосылғанда оның соңындағы қ-ғ ды-
бысы редукцияға ұшырап, түсіп қалады, соның 
нәтижесінде қатарласып қалатын қос дауысты 
бір-біріне кірігіп кетеді, деген қорытындыға 
келеді [4. с. 383]. Бұл көзқарасқа П.М. Ме-
лиоранский кезінде-ақ күмән келтірген бола-
тын. Оның пікірінше, біріншіден, бұл тұлғаға 
бірінші жақтық жалғауының көптік форма-
сы қосыла алмайды, екіншіден, -қылдық-ым, 
-қылды-ым, -қылдың түрінде ықшамдалуы 
мүмкін емес, себебі, «никаких следов подоб-
ного процесса ни в одном турецком диалекте 
и ни в одном турецком письменном памятнике 
не сохранилась» [5. ІХХ-б.], дейді. Ол өз тара-
пынан: «временной основой прошедшего кате-
горического является некое отглагольное имя 
на -ды /-ты/» [5. ІХХ-б.]. Бірқатар ғалымдар 
-ды, /-ді, -ты, -ті/ формантының шығу төркінін 
көмекші сөздермен, әр түрлі морфологиялық 
көрсеткіштермен байланыстырады. Мысалға, 
В.В. Радлов -тур, А.  Казем-Бек -і-/ідім, ідің, 
іді/ көмекші етістіктерін, С.Е. Малов көне -ті 
көсемше жұрнағын, А.А. Кононов үшінші 
жақтағы тәуелдік жалғауын атайды [3. с.78.]. 

О. Бетлингтің пікірін, П. М. Мелиоранский 
сынағанына қарамастан, Ж. Дени, А.П.  По-
целуевский, Н.А. Баскаков т.б. қолдады [4. 
с.383.]. П.И. Кузнецов та жедел өткен шақ осы 
-дық формантынан шықты деп есептейді. Оның 
бұл мәселе бойынша әріптестерінен өзгешілігі 
өзіндік бағыт ұстануында. Ғалымның ойынша, 
аталған көрсеткіш есімшенің емес, етістіктің 
өз жұрнағы. Түркі тілдерінің дамуының бір 
кезеңінде, жай сөйлем құрмалас сөйлемге 
айналғанда, -дық форманты жедел өткен шақ 
мәнін алған, осының салдарынан тұлғалық 
өзгерістерге ұшыраған [6. с. 40-52.]. 

А.М. Щербак П.И. Кузнецовтың жоғарыдағы 
болжамын ақылға сыйымды деп санайды. 
Оған азын-аулақ толықтырулар жасайды: -дық 
тұлғасынан қ дыбысы бірде түсіп, бірде түспеу 
себебі не деген сұраққа жауап қайтарады. Түркі 
тілдерінде қимыл есімін тудыратын -ық, -уқ, -ығ, 
-уғ, қатыстық сын есім тудыратын -лық, -луқ, 
-луғ, -лығ формалары жарыса қолданылады. 
Бір кезде сол сияқты қимыл есімінің көрсеткіші 
дуқ, -дығ та қатар пайдаланылған. -қ-ға 
қарағанда -ғ тұрақсыз, -ғ-мен аяқталған вариант 
өзгеріске ұшырағанмен, -қ-мен аяқталған ва-
риант бұрынғы қалпын сақтап қалған [3. с.80.]. 
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Жедел өткен шақ жұрнағының шығу тарихы

Ғалымдардың тағы бір тобы /В. Банг, В. Бро-
кельман, Н.К. Дмитриев, А. Габэн, Г. Рамстедт, 
Э.В. Севортян, Б. С. Серебрянников, И. В. Кор-
мушкин, т.б./ жедел өткен шақтың арғы тегін 
қимыл есімі деп санағанымен, нақты формасына 
келгенде П.М.  Мелиоранскийдің ізімен кетеді: 
тіпті олар -ды формантының қатарына -ыт, -іт 
формантын да қосады [4. с. 383-384.]. 

Біздің зерттеулеріміздің нәтижелеріне 
қарағанда, жедел өткен шақтың -ды, /-ді, -ты, 
-ті/ жұрнағының осыдан шығуы ықтимал деп 
жорамалдаған қимыл есімінің жұрнақтарына 
ешқандай да қатысы жоқ. Сыры беймәлім болып 
келген осы тұлғаның шығу төркіні төмендегідей. 

С.Е. Малов «Памятники древнетюркской 
письменности» атты еңбегінде «Тоныкок» 
ескерт кішінен мынадай мысал келтіреді: Түн 
удыматы, күнтүз олурматы қызыл қаным төкти, 
қара терим йугурти, исиг кучиг бертим оқ (Түн 
ұйықтамай, күндіз отырмай қызыл қанымды 
төктім, қара терімді тамшылаттым, еңбегімді, 
күшімді бердім). Осы сөйлемдегі «удыматы», 
«олурматы» сөздеріне байланысты сөз арасын-
да ескертпе жасайды: «Можно думать, что это 
форма на – у имеет связь с формой прошедшего 
времени /на -у, -ду/ из формы деепричастия /от-
рицательного/ -матун» [7. с. 72.]. 

Көсемшенің -ты формантының жедел өткен 
шақтың -ты көрсеткішіне сырттай ұқсастығы 
болмаса, семантикалық жағынан тіпті қатысы 
жоқ. Ал -матын және -маты формалары тепе-
тең. Айырмашылығы бірінде -н дыбысының 
түсіп қалғандығында. Осы жерде ерекше ескерте 
кететін жайт сөз соңында, қосымшалар соңында 
-н дыбысының түсіп қалуы түркологияда некен-
саяқ болса да қате тұжырымдар жасауға әкеп 
соғып жүр. Мысалы, руна ескерткіштерінде 
шығыс септігі де, жатыс септігі де -та форма-
сымен берілген. Осыған байланысты М. То-
манов: «Орхон-Енисей жазбаларында жатыс 
септік тұлғасы шығыс мәнінде де қолданылған» 
[8. 161  б.], – деп жазады. Шындығында, шығыс 
септігі өзінен -н дыбысы түсіп қалғаннан кейін 
жатыс септігімен омонимдес болған. Шығыс 
септігінің грамматикалық формасында әуелден 
-н бар. С.Е. Малов та жоғарыда келтірілген 
үзіндіде -н дыбысының түсіп қалғанын ескер-
мегендіктен, көсемшенің -ты формантын жедел 
өткен шақтың оған сыртқы формасы ұқсас -ты 
жүрнағымен теңгереді. 

Атап айтуымызға тура келеді, осы көрсеткішке 
сілтеме жасау арқылы тың ой айтуымызға себеп-
кер болып отыр. -матын көсемшесін құрамында 
аса байырғы -ын жұрнағы бар. Істің, қимылдың, 

іс-әрекеттің т.б. анық болғандығын білдіру -ын, 
-ин жұрнағының табиғатынан туындайтын ерек-
ше қасиет, тіпті басты грамматикалық қызмет. 
/«Гүлстан бит-түрки» ескерткішінде мынадай 
сөйлем кездеседі: «Бу ғарқ болмақның мех-
натын татмайын кема рахатның қадрын бил-
майин еди» / Бұл суға кетіп қалудың бейнетін 
шекпейінше, кеменің қадірін білмейтін еді // 
Өз қолжазбамыздан/. Осы сөйлемдегі -майын 
// -майин формаларының С.Е. Малов келтірген 
-маты// -матын көрсеткіштерімен семантикасы 
бірдей, көсемше қызметін атқарады. Көне жаз-
баларда ұшырасатын көне -ын, -ин жұрнағы 
қазіргі қазақ тілінде мүлдем түсіріліп, «тат-
пай», «білмей» /татпайын, білмейін емес/ 
тұлғаларында қолданылады. Бұл көне жұрнақтың 
грамматикалық мән-мағынасы, даму жолдары 
«Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық 
негіздері» /Алматы, 1993/ атты монографиялық 
еңбегімізде жан-жақты түсіндіріледі. Жедел 
өткен шақтың -ды, /-ді, -ты, -ті/ формантын 
жасауға осы көне жұрнақ қатысқан. 

Қазіргі тілдердегі е- көмекші етістігі көне 
жазбаларда ер- түрінде қолданылғандығы 
ғылыми жұртшылыққа кеңінен таныс. Осы 
көмекші етістіктің аса ежелгі замандағы толық 
формасы -ерт // -арт болған. Сөз соңында -рт, 
-рд қос дауыссыздарының жұмсалғанын дәлел-
дейтіндей фактілер қазіргі түркі тілдерінде бар. 
Олар көбінесе өлі түбірлердің құрамында немесе 
байырғы қосымшаларда кездеседі:

қа+рт – «жасы ұлғайған, қартайған адам»; 
қо+рт-ық – «аласа бойлы, тапалтақ, мыртық»; 
құ+рт – «көзін жою, жоқ қылу»;
ұ+рт+та «сұйық затты ауызға толтырып 

алып, бөліп-бөліп жұту, сіміру»; 
үст+рт+ін – «жеңіл-желпі, шала-пұла»; 
бе+рт+ін+де – «соңғы, кейінгі кезде»; 
жұ+рт – «ел, халық, әлеумет»; 
жұм+ырт+қа+дай – «шағаладай, аппақ».
Бұл тізімді одан әрі соза беруге болады. 

«Күрт-күрт», «сарт-сарт» сияқты толып жатқан 
еліктеуіш сөздерді есепке алмағанның өзінде 
құрамында -рт, -рд дыбыстары ұшырасатын 
байырғы сөздер көп. Айқындық мағына беретін 
-ын, -ин форманты бір заманда ерт-// арт- 
көмекші етістігіне үстелген. Сонда: арт-ын, 
ерт-ин.  

Кез келген жұрнақ кез келген сөзге қосыла 
бермейді. Әр жұрнақтың өздері жалғана ала-
тындай лексикалық-семантикалық топта-
ры болады. Ежелгі дәуірде, атап айтқанда, 
полисинтетикалық құрылым дәуірінде, -ұғ, -ақ, 
-ас, -ыр, -ар т.б. қосымшаларды қабылдайтын 



ISSN 1563-0223                              Eurasian Journal of  Philology: Science and Education. №4 (168). 2017 111

Сағындықұлы Б., Құлжанова Б.Р.

лексикалық-семантикалық топтар нт/нд/, ст/
шд/, рт/рд/, лт/лд/, рс/лщ/, нс/нщ/ сияқты ды-
быс тіркестеріне аяқталған. Агглютинативті 
(жалғалмалы) дәуір келгенде сөз соңындағы 
қос дауыссыздар ыдыраған. Көп жағдайда 
олардың соңғы дыбыстары редукцияға ұшырап 
түсіп қалса, кей ретте дауыстыдан басталатын 
қосымшалардың құрамына ығысып кеткен. Осы 
себепті сөз соңындағы қос дауыссыздар дауы-
стыдан басталатын қосымшалардың бітеу буын 
жасауының бірден-бір көзіне айналған. Мыса-
лы, «урдұғ» /ұру/ қимыл есімі әуелі урд+уғ, д 
кейінгі буынға ығысқаннан кейін ур+дуғ болған. 
Осындай жолмен -д+ақ, -д+ас, +дыр, -д+ар 
т.б. қосымшалар өмірге келген. Демек, ерт-ин 
ер+тин, арт+ын ар+тын. 

Тілдің тарихи даму барысында екі буынның 
міндетін соңғы -тың буыны атқарды да, -ар 
буыны түсіріліп айтылатын болды. Бірқатар 
жағдайда -ар өлі формаға айналып, түбірге 
сіңісті. Мысалы, бозарды етістігі боз артын, боз 
етілді, ағарды -ақ артын /ақ етілді/, көгерді -көк 
ертин /көк етілді/ сипатында қалпына келеді. 
Арт-//ерт- көмекші етістігіне сіңісіп кеткен 
көне –ын//-ин форманты алдынан т/д/ дыбы-
сы үстелгеннен кейін, оның есесіне н дыбысы 
түсіріліп айтылуы салдарынан адам танығысыз 
күйге түседі. Схемасы: арт+ың, ерт+ін ар+тын, 
ер+тин ар+ты, ер+ти -ты, -ті. Жедел өткен 
шақтың –ды/-ді, -ты/-ті жұрнағы, міне, осылай-
ша дүниеге келді. 

Бір ғажабы, н-нің түскен нұсқасының да, 
түспеген нұсқасының да қалдығы қазақ тілінде 
сақталып қалып отыр. Мысал келтірелік. Ынса-
бы қашқан управитель онымен қоймай Астра-
хань қаласының ірі помещиктері Юсупов пен 
Безбородкоға 324 сың десятина жер береді. Бұл 
жалға кеткен жер Каспий теңізінің жағалауы-
тын (М. Кулкенов, Р. Отарбаев, Жәңгір хан, 
1992, 29); Сұрасаң менің атым Орынбай-ды, Кең 
саба қымыз құйған «қорылдайды», Бас қосып 
отырса да тәмам ақын, Өлеңнен Орынбай да 
қорынбайды («Ана тілі», 1993, 12-тамыз, №32).

Осы мысалдардағы күшейту, даралау 
мағынасындағы -ды, -тын демеуліктері бұрын 
-ерді, -ертін тұлғаларында жұмсалғаны ай-
дан анық. Себебі, «жалғауы ертін», «Орын-
бай ерді» деп қалпына келтірсек, мағынасына 
ешқандай нұқсан келмейді. Екеуінен де ар-
//-ер түбірі үнемдеу заңының ықпалымен 
қысқарған. Осының салдарынан дербес сөздің 
де, жұрнақтың да міндетін -ды, -тын формалары 
атқарып кеткен және азын-аулақ семантикалық 
мағына қосып алған. 

Артын-ертин көмекші етістігі сонымен қатар 
қазіргі қазақ тілінде былайша да қалыптасқан: 
арт-ын, ерт-ин -ар+тын, ер+тин – ар+ты, ер+ти// 
ар+ды -ер+ди -е+ди -е+ді. Бұл – жедел өткен 
шақтың -ды /-ді, -ты, -ті/ жұрнағы артын-ер-
тин/ қазіргі еді/ көмекші етістігінің құрамында 
қалыптасты деген сөз. 

Нәтижелері және талқылау

Қазақ тілінде жедел өткен шақтың –ды 
(-ді, -ты, -ті) формасы бір рет болған немесе 
әлденеше рет қайталанған іс-әрекетті де, бір 
сәтте болған немесе ұзақ уақытқа созылған, 
тіпті дәл сөйлеп тұрған уақыт алдында ғана бо-
лып өткен іс-әрекетті де білдіре алады. Барлық 
түркі тілдерінде осы мағынада жұмсалады. 
Осы себепті бұл категорияға Батыс Европа 
мен Ресей түрколгтары ерекше назар аударған. 
Мұны О. Бетлинг қимыл есімін жасайтын –дық 
жұрнағының соңғы қ-ғ дыбыстары түсіріліп, 
қайта қалыптасқан түрі деп есептейді. Алай-
да бұл пікірді аса талантты тілші П.М. Мели-
оранский, мұндай өзгерісті көрсететін факт 
бірде-бір түркі тілінде сақталмағандықтан, 
теріске шығарады. Ғалымдардың бірқатары 
жедел өткен шақ жұрнағының шығу төркінін 
көмекші сөздермен байланыстырып, сан алуан 
болжам ұсынды. Бірақ олар бірінің айтқанын, 
екіншісі теріске шығарып, ортақ шешімге 
келе алған жоқ. Жедел өткен шақ жұрнағының 
шығу-төркініне қимыл есіміне де, көсемше 
жұрнағына да, үшінші жақтағы тәуелдік 
жалғауына да қатысы жоқтығын кейінгі зертте-
улер нәтижелері көрсетті. Сондықтан, жоғарыда 
баяндалғанындай, тың, жаңа болжам жасалды.

Қорытынды

Көне түркі жазба ескерткіштерінде жиі 
ұшырасатын ерті ~ерді көмекші етістігі екі 
түрлі бағытта дамыған. Алғашқы ар буыны 
жойылғанда -ты/-ді жұрнағы пайда болған. Р 
дыбысы қысқарғанда е көмекші етістігі пайда 
болып, оған жедел өткен шақтың -ді жұрнағы 
үстеледі. Аса ежелгі дәуірлерде көмекші 
етістіктің толық формалы арт/ерт болғандығы 
нақты факторлармен дәлелденіледі. Оның 
үстіне нақтылықты білдіретін -ын/-ін жұрнағы 
қосылып, бір-біріне сіңіседі. Нәтижесінде ар-
тын/ертін тұлғасы пайда болады. Түбірдегі 
т қатаңы дауыстыдан басталатын -ын/-ін 
жұрнағы жылысады. -ын/-тін жұрнағына 
айналады. Соңғы н дыбысы жойылып кет-
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Жедел өткен шақ жұрнағының шығу тарихы

кенде жедел өткен шақтың -ты/-ті формасы 
өмірге келеді. Яғни ол түбірден жылысқан т 
қатаңы мен -ын/-ін жұрнағына ажыраған ы/і 

дауыстысының қосындысы. Бір-біріне сіңіскені 
соншалық түбір мен қосымшаның элементтері 
бір форма болып қалыптасқан.
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ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ ЕЖЕЛГІ  
ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ ЖӘНЕ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ САБАҚТАСТЫҚ

Мақалада тарихи көне түркі ескерткіштердің ішіндегі ең көлемдісі, әрі тарихи құнды 
материалдарға бай, әдеби-көркем шығарма ретінде бағаланып жүрген – «Күлтегін», «Тоныкөк», 
«Білге қаған» ескерткіштерінің тілі – өз кезеңіндегі әдеби тіл үлгілері ретінде танылады. Көне түркі 
тілі – оғуз, қыпшақ, арғу, чығыл, ұйғыр, қырғызға ортақ, түсінікті тіл. Ондағы сөз қолданыстары, 
тұрақты сөз тіркестерінің жасалуы, ойды көркемдеудегі қолданылған тәсілдері де осы ортақтықты 
меңзейді. Мұның өзі көне түркілік тайпалардың бір-бірімен етене жақын, байланысы өте тығыз 
екендігін, бір әдеби тілде сөйлегендігін, бір жазу үлгісін пайдаланғандығын айқындайтын 
факторлар. Мақалада ұлы даланың қазіргі иесі қазақ халқының тіліндегі монолиттік қасиет пен 
ұлттық болмыста көнеден келе жатқан тілдік құрылым мен түркілік дүниетаным сақталған деген 
ғылыми тұжырым жасалады. 

Түйін сөздер: көне түркі ескерткіштері, сөз мағынасы, сөз мәні, дүниетаным, түркілік 
дүниетаным.
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Ancient sources of Kazakh culture and ideological continuity

The article analyzes the language of ancient Turkic historical monuments – «Kultegin», «Tonykok», 
«Bilge kagan», etc., the text of which was the richest in literary and artistic terms. The language of these 
monuments is a sample of the literary language of that era, ie. it was understandable for Oguz, Kipchaks, 
Argus, Chigil, and the Kirghiz and other tribes. The vocabulary, word combinations, ways of achieving 
artistic expressiveness point to this commonality. In turn, this indicates that the ancient Turkic people, 
speaking the same literary language, used the same written language. The monolithic of language of the 
Kazakh people did not appear out of nowhere, and the Kazakh language itself, is ancient as the written 
and verbal traditions of the Turkic ethnos. The article analyzes the language, the meaning, emotional and 
artistic imagery of written monuments, texts of which the modern Turks can understand without transla-
tion. 

Key words: ancient turkic monuments, the semantics of the word, the meaning of the word, the 
world outlook, the Turkic worldview.
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Древние источники казахской культуры и  
мировоззренческая преемственность

В статье рассматривается язык древнетюркских исторических памятников «Култегин», 
«Тоныкок», «Бильге каган» и др., текст которых является наиболее богатым в литературно-
художественном плане. Язык этих памятников является образцом литературного языка той 
эпохи, т.е. он был понятен и огузам, и кипчакам, и аргу, и чигилям, и киргизам и др. племенам. 
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Қазақ мәдениетінің ежелгі қайнар көздері және дүниетанымдық сабақтастық 

Словарный состав, словосочетания, способы достижения художественной выразительности 
указывают на эту общность. В свою очередь, это свидетельствует о том, что древние 
тюркские народы говорили на одном и том же литературном языке, пользовались одинаковой 
письменностью. Монолитность языка казахского народа возникла не на пустом месте, да и сам 
казахский язык, столь же древний, как и письменные и устные традиции тюркского этноса. В 
статье анализируется язык, смысл, эмоциональная и художественная образность письменных 
памятников, тексты которых современные тюрки могут понимать без перевода.

Ключевые слова: древнетюркские памятники, семантика слова, смысл слова, мировоззрение, 
тюркское мировоззрение.

Кіріспе

Түркі халқының, оның ішіндегі қазақ хал-
қының да әлемдік мәдениетке қосқан салмақты 
үлесінің бірі – V-VІІ ғ. жазылған тарихи көне 
жазба мұрағаттары. Түркі мәдениетінің ұлы 
жетіс тіктері ретінде бағаланатын «Онгин», 
«Тоныкөк», «Күлтегін», «Білге қаған», Талас 
жазулары тек көркем мәтін ғана емес, елдің 
тарихы мен елдің ерлігін, географиясын, қо-
ғам мен заман тынысын, елдің саяси өмірі мен 
экономикалық жағдайын танытып, көп қат-
парлы, мол астарлы тарихынан мәлімет беретін 
жәдігерліктер. Ескерткіштердің көркем әдеби 
тілмен, поэзиялық үлгіде жазылғанын, сол тарихи 
кезеңнен мол ақпарат беретінін айтпағанның 
өзінде біз бұл көнеліктерді, ең алдымен, жазба 
мәдениет үлгілері ретінде бағалауымыз қажет. 

Жазу – мәдениеттің ең жоғарғы деңгейінің 
көрінісі. Кейінгі ғылыми зерттеулер мен тарихи 
деректер арқылы дәлелденіп жүргеніндей жазу 
мәдениетінің өзіндік үлкен танымдық тарихы 
мен даму жолы бар. Жазу өнері дамыған ел қашан 
да өркениеттің жоғары деңгейінен табылғаны 
анық. Қазақ жазба әдеби тілінің бастауында Есік 
жазуы тұрады. Сақ жазуы мен Орхон-Енесей 
бойындағы жазулар арасында тарихи байланыс 
жатыр. Бұл байланыс тастағы таңбалардан, 
жазудың табиғатынан айқын аңғарылады.

V-VІІ ғасырларда Түркі қағанатының 
жазуының пайда болуының табиғи-тарихи негізі 
болды. Зерттеушілердің көрсетуінше, мұның өзі 
әкімшілік және дипломатиялық қажеттіліктер 
мен мемлекеттік әртүрлі істерді орындау мүм-
кіндігінен, әрі тарихи үлкен деректерді ұрпаққа 
жазып қалдыру деген парызды түйсінгендіктен 
туған [1. 153]. 

Отыз сегіз таңбадан тұратын руна жазуының 
құпиясын ашқан дат ғалымы В. Томсен мен 
алғаш толықтай оқыған В.В. Радловтан бастап, 
көне түркі ескерткіштері көптеген зерттеу 
жұмыстарына арқау болып келе жатыр. Неміс 
ғалымы Д. Мессершмидт (ХVІ ғ. 20-жылы) пен 
швед офицері И. Страленберг тапқан тастағы 

жазулар Орхон-Енесай ескерткіштері деген ат 
алып, ғылымға енгелі де ғасырлар өтіп кетті. 
Олардың саны да мол, сапасы да әр алуан. Бір 
ғана Енесай бойынан табылған ескерткіштердің 
ұзын саны жүз елуден асып жығылады екен. 
Көлемінің әртүрлілігі, сапасы мен мазмұнының, 
идеясының алуан түрлілігіне қарамастан еске-
ретін ең негізгі мәселе – көне түркілердің өзіндік 
жазу үлгісінің болуы, оның сақталуы, дәстүр 
сабақтастығы. 

Хандық пен елдік, хан мен батырлар тари-
хын баян ететін ғасырлар қойнауынан сыр 
айта тын үлкен жырлармен бірге, әртүрлі қысқа 
мәтіндердің де кездесуі түркі жазуының кең 
тарағандығының, әрі көп жерлерде оны білетін 
сауатты халық болғандығының да белгісі. 
Демек, сақ заманында болған жазу үлгісі Орхон-
Енесай ескерткіштері арқылы жалғасын тауып, 
оның көмескілене бастаған ізі бүгінгі қазақ ру-
тайпа таңбалары мен малға ен болып басылатын 
таңбаларында да жатыр.

Зерттеушілер Орта Азия мен Қазақстан 
даласынан табылған ескерткіштерді екі топқа 
– ферғаналық және жетісулық деп бөледі. 
Қазақстан жерінен табылған ескерткіштер Талас 
өзенінің бойындағы Терексай шатқалынан та-
былған жазу, Тараз қаласының маңынан табыл-
ған керамикадағы жазу, Шығыс Қазақстаннан 
табылған екі қола айнадағы жазу, Талас өзені 
бойынан табылған ағаш таяқтағы жазу, Талғар 
қаласынан табылған қысқа жазулар және т.б. 
Бұл үлгілердің Орхон-Енесай жазуынан аздаған 
өзгешелігі бар екені байқалады. Олай болса, 
жазу өнері іштей дамуда, толығып өзгеруде 
болған құбылыс деп байлам жасауға болар еді. 

Тарихи көне ескерткіштердің ішіндегі ең 
көлемдісі, әрі тарихи құнды материалдарға 
бай, әдеби-көркем шығарма ретінде бағаланып 
жүргені – «Күлтегін«, «Тоныкөк«, «Білге қаған« 
т.б. Мұрағаттар тілі – өз кезеңіндегі әдеби тіл 
үлгілері. Яғни бұл тіл оғыздарға, қыпшақтарға, 
арғу, чығыл, ұйғыр, қырғызға ортақ, түсінікті 
тіл. Зерттеушілер И.А. Батманов, А.М. Щербак, 
М.Д. Насилов, С.Е. Малов, Д.Д. Васильев, 
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Ғ.Айдаров, А.С. Аманжолов, М. Томанов т.б. 
ғалымдар еңбектерінде мұрағаттар тілінің тілдік, 
стильдік ерекшеліктерінің жақын екенін атап 
көрсетеді. Ондағы сөз қолданыстары, тұрақты 
сөз тіркестерінің жасалуы, ойды көркемдеудегі 
қолданылған тәсілдері де осы ортақтықты 
меңзейді. Мұның өзі көне түркілік тайпалардың 
бір-бірімен етене жақын, байланысы өте тығыз 
екендігін, бір әдеби тілде сөйлегендігін, бір 
жазу үлгісін пайдаланғандығын айқындайтын 
факторлар. Ұлы Даланың қазіргі иесі қазақ 
халқының тіліндегі монолиттік қасиет те тақыр 
жерде пайда болған құбылыс емес, көнеден келе 
жатқан тілдік жүйе мен дәстүр деп пайымдаған 
дұрыс. 

Түркі мұрағаттарының көпшілігінің авторы 
мен оны бедіздеген кісі беймәлім болып қалған. 
Тек «Күлтегін« мен «Білге Қағанның« авторы 
Иоллығ тегін ғана автор ретінде белгілі.

Эксперимент

«Күлтегін» ескерткіші мен «Білге қаған» 
ескерткіштері – ғылымда толық зерттеліп, оның 
текстологиясы анықталды дей алмаймыз. Ал 
мұрағат авторы саналатын бәдізші – Иоллығ 
тегін тіпті ескерусіз қалған деуге болады. Ғ. 
Айдаров «Иоллығ тегін» атты мақаласында оны 
«түркі халықтары жазба әдебиетінің атасы« деп 
дұрыс баға берген [2]. Шынында да, көрсетілген 
мұрағаттарды Иоллығ тегіннің авторлығымен 
дүниеге келген туынды деп қарау орынды да, 
оны көне түркі жазба әдебиетінің негізін салушы 
тұңғыш түркі қаламгері деп бағалау лайық. 

Иоллығ тегіннің қай жылы туып, қашан 
өмірден өткені туралы дерек жоқ. Шығарма 
сюжетінен байқалатындай, Иоллығ тегін екінші 
түркі қағанатын қайта қалпына келтірген Елтеріс 
қағанның немересі, Табғаш жеріне шабуыл 
жасаумен даңқы шыққан Қапаған қағанның 
туысы. 731 жылы Күлтегін (Білге қағанның 
туған інісі) қайтыс болады да, Білге қаған 
інісін есте мәңгі қалдыру мақсатында ел-елден 
шеберлер шақыртып, ескерткіш салдыртып, 
туысы Иоллығ тегінге жазу жазғызады. Ал 734 
жылы Білге қаған өмірден озғанда оған да үлкен 
ескерткіш орнатылып, оның да тарихи тұлғасын 
жасаушы жазушы – Иоллығ тегін болады. Демек, 
Иоллығ тегін өз заманының ақылгөй данасы, 
парасатты тарихшысы, қажет десеңіз терең ойлы 
философы болған тарихи тұлға. Ескерткіштегі 
жазу Білге қаған мен Күлтегінге арналғанымен, 
мұнда тек ханның жеке өмірі немесе бейнесі 
ғана сомдалмаған. Ең алдымен, ел тарихының, 

әлеуметтік өмірінің, саяси жағдайының елесі бар. 
Түркі халқының сөйлеу мәнері мен әдеби тілінің 
көркем үні естіледі. Халықтық философиялық 
талғам мен парасатты тұжырымдар бар. Көкте 
Тәңірге, Жерде Ұмай анаға табынатын халық 
танымымен таныстыра былай делінеді: «Теңрі, 
Ұмай, удуқ иер – суб, басы берті ерінч, неке 
тезербіз, үкүс тійін». 

Ескерткіште түркілік мәдениетке тән 
ортақ көптеген танымдық түсініктерді де мол 
кездестіруге болар еді. Айталық, Аруғ обуту иіг 
тіді (өлімнен ұят күшті), келүр ерсер күч үнүр 
(қол қосылса, күш өсер), өд теңрі йасар, кісі 
оғлу қол өлгелі төр-үмүс іті де көңүлте сығыт 
келсер (тағдырды өзі жасар, адам баласы бәрі 
өлгелі туған), йуйқа ерінліг топлағалу үчүз ерміс 
(жұқаны бүктеу оңай еді), Иінче ерінліг үзгелі 
үчұз (жіңішкені үзу оңай), йуйқа қалун болсар, 
топлағулуқ алп ерміс (жұқа қалыңдаса, оны 
тек бүктейді), иінче йоған болсар, үзгүлүн алп 
ерміс (жіңішке жуандаса, алып бүктейді) т.б. [3] 
Мұндай ұлағатты ойлар мен тұжырымдардың 
болуы халық дүниетанымының тереңдігі мен 
дәстүр көкжиегінің кеңдігін байқатса керек. 

Иоллығ тегін тарихи деректерді мол біліп 
қана қоймай, оларға парасатпен талдау жасап, 
салауатты, ойлы тұжырымдар түйіндегенін де 
мәтіннен аңғару қиын емес. Мұндай тұжырымдар, 
әсіресе, елдің бүтіндігі мен бірлігін сақтау, елдің 
тиыштығын ойлау, экономикасын дамыту, 
ерлікті мадақтау сияқты тұстарда қоюлана 
түседі. Ескерткіштердегі негізгі ой салмағы 
елдікті, ерлікті таныту, елі үшін құрбан болған 
ерлер есімін кейінгі ұрпаққа паш ету. Мұның 
өзі автордың өзіндік өресін, таным-түсінігін, 
көзқарасын танытады. Демек, Иоллығ тегін есімі 
түркі мәдениеті мен әдебиетінің негізін салушы 
ретінде танылып, бағалануы тиіс. 

Иоллығ тегін тасқа жазып қалдырған көненің 
көзі көптеген түрколог ғалымдар еңбектерінің 
зерттеу нысаны болған еді. Сондай еңбектердің 
бірі С.Г.Кляшторный мен Т.И.Сұлтановтың 
«Казахстан. Летопись трех тысячелетий» атты 
зерттеуінде Орхон-Енесай жазбаларында жиі 
кездесетін «тюрк сир будун« тіркесіндегі сир 
деген сөздің тайпа аты болғаны туралы жазады. 
«Господствующую группу племен, которую 
собственно тюркские памятники именуют 
тюрками и сирами, уйгурский (огузский) 
памятник из Шина Усу называет тюрками, 
кипчаками» дей келіп, сир аталатын тайпаның 
қыпшақтар екенін дәлелдейді [1, 120]. Олай 
болса көне түркі ескерткіштерінде сир деп 
аталған екі мың жылдық тарихы әр түрлі тілде 
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Қазақ мәдениетінің ежелгі қайнар көздері және дүниетанымдық сабақтастық 

жазылған мұраларда шашыла сақталып келген 
орыс жылнамаларында – половцы, орталық 
Европада – комон, бүкіл шығыста қыпшақ деп 
танылған сайын Даланың батыр да қарапайым 
халқы. Бүгінгі қазақ халқының да азаттықты 
аңсаған батыр бабалары.

Көне жазба деректерді қазақ мәдениетінің, 
әдебиетінің, ғылымының дамуының бір қайнар 
көзі деп бағалаймыз. Көне түркі кезеңінде 
жазылған, бүгінге дейін сақталып отырған жазба 
мұрағаттарды тану, ондағы таным-түсінік, сөз 
қолданысы мен тілдік жүйесі, сөзден өрілген 
дәстүрі мен салтын бағамдап, таразылау арқылы 
қазақ халқының да бүгінгі ой мен дәстүрі, салты 
мен санасының қалыптасу қалыбы мен шыққан 
тегін, биігі мен білігін байқап шамалауға болады.

Әлкей Марғұлан сөзімен түйіндесек: «Орхон-
ойғыр жазуларын өзіне дәстүр қылған елдер 
– найман, керейлер, оңгіт-уақтар, меркіттер 
барлығы ерте кезден үкімет құрған, кейін қазақ 
ұлтына кірген тайпалар. Елді орхон-ойғыр 
жазуына үйретуге бұлардың үлесі зор» [4.70].

Сондықтан да бұл тайпалардың тілін зерт-
теп, олардың көне қазақ тілінің қалыптасуы 
мен дамуына, көне қазақ мәдениетін жасауға 
тікелей қосқан үлесін салмақтап саралау, қазақ 
мәдениетінің ежелгі қайнар көздерін айқындау 
қажет.

Мәдениеттанушы Е.М. Абақан өзінің «Тіл-
дің мәдени философиясы» атты зерттеуінде 
он оқ елі деген атаудың Орхон жазбаларында 
кездесетін оқ, жебе – елдің, халықтың нышаны 
деп, «қазақ« этнонимінің ежелден келе жатқаны 
туралы айтады. Бұл этноним «коз» және «сақ» 
деген семиотикалық сипаттағы түбірлерден 
пайда болуы мүмкін деген болжам жасайды 
[5, 162]. Шынында да, «оқ» сөзінің беретін 
ұғымы – нағыз жауынгер, мерген, оқшы, оқ 
жасаушы дегенге жақын. Бұлай аталуының 
өзіндік танымдық тереңдігі, тіршіліктің сипаты, 
тайпалардың мәдени өмірінің, тұрмыстың 
арқауын байқататын мәні бар. «Оғыз» сөзінің 
құрамындағы -ыз тұлғасы көптік мән туғызу 
үшін қолданылған, яғни «оғыз» – оқтар, оқ 
жасаушылар, оқшылар, мергендер. 

Оқ сөзінің танымдық мәні:
- тамақ табу құралы;
- дұшпанды өлтіру құралы;
тамақ табу мен дұшпанды жеңу үшін бірігу 

қажеттігін туғызу белгісі;
- оқ жасау, металл игеру; 
- көп оқтың бірігуі, күшке айналу ұғымы.
Демек, далалықтардың өздерін «оқтар» – 

оғыз деп атауының мән-маңызы тереңде, бұлай 

аталуы табиғат туғызған қажеттіліктерге сәйкес 
келеді. Өйткені өмір сүрудің кепілі оқ болған. 

«Оқ» тайпалары тарихи әртүрлі жағдаяттарға 
байланысты үлкен мемлекеттік бірлестіктер 
құрып, кейде қайта ыдырап, даму мен 
қалыптасуды басынан өткізген. «Оқ» тайпасының 
сандық және сапалық дамуы нәтижесінде туыс 
тілдес түрлі бірлестіктер бөлініп, жеке «отау» 
болып, ірге теуіп шаңырақ көтеріседі. Рашид-
ат Дин шежіресіндегі «қыпшақ, найман,» 
тайпаларының арғы тегі – оғыздар еді»,– деуінде 
үлкен гәп бар. Тегінде, оғыз тайпалары әлемдегі 
– ең көне тайпалардың бірі.

Төл мәдениетіміздің рухани көкжиегін 
кеңейтетін Орхон-Енесай жазба ескерткіштері 
– тек тілдің даму заңдылықтары мен грамма-
тикалық құрылымының дамуын пайымдауда 
ғана емес, халықтың тарихи зердесін айқындау 
үшін де, кейбір тарихи деректерді, жер-су, этнос 
атаулары мен оның жүйелі тарихын қалпына 
келтіру үшін де аса қажет жәдігерлік дүниелер.

Қазақ мәдениетінің көне бастауында тұр-
ған Орхон-Енесай жазуы таңбаларының шы-
ғуы туралы қалыптасқан әртүрлі пікірлер 
бар. Түркі алфавиті ру таңбаларынан шықты 
дегенді кезінде Н.А. Аристов, Н.Т. Маллиц-
кий негіздесе [6], В. Томсен, В.А. Лившиц, 
С.Г.  Кляшторный т.б. ғалымдар бұл жазу негізін 
арамей алфавитінен алатындығын, яғни Орхон 
алфавитіндегі 38 әріптің 23 әрпі арамей, пехле-
ви-семит, соғды таңбасымен ұқсас та, қалғаны 
құранды деген тұжырым айтады. Шынында 
да, жазу – адамзаттық игілік болғандықтан, кез 
келген жазу үлгісі – адамзатқа ортақ құндылық 
ретінде бағалануы тиіс. Жазу өнерінің пайда бо-
луы да бүкіл адам баласының таным бесігінде 
болған деп пайымдаймыз.

Ең көне жазулар – көне Египет жазуы (б.э.д. 
4 мың жылдықта), Шумер жазуы (б.э.д. 3 мың 
жылдықтың басы), Элам иероглификасы (б.э.д. 
3 мың жылдық), Протоинд жазуы, Крит жазуы 
(б.э.д. 2 ғасыр), Қытай жазуы (б.э.д. 2 ғасыр) т.б. 
Зерттеушілер – В.П. Васильев, О.А. Добиаш-
Рождественская, Н.В. Юшманов, И. Фридрих, 
Д. Дирингер, А.А. Вайман, А.Г.Периханян, 
И.Е.  Гельб, И.М. Дьяконов, В. Истрин т.б. 
әлемдегі әр түрлі жазулардың тарихы мен шығу 
генезисін жүйелей келе, өзіндік тұжырымдар 
ұсынған. Аталған ғалымдардың еңбектеріндегі 
ғылыми көзқарастарды зерделей бағамдағанда, 
Шығыс алфавитінің бастауы – арамей жазула-
ры, батыс алфавитінің де қайнар көзі – арамей 
жазуы (финикий жазуы, одан грек жазы алына-
ды) екенін байқауға болады. Славяндардың жа-
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зуы кириллица византиялық грек алфавитінен 
24 таңба, еврей таңбасынан 19 таңба іріктеп 
алу арқылы жасалған. Зерттеушілердің көпші-
лігінің еңбектерінде жазу төркіні бүкіл адам-
зат мәдениетінің төл бесігі – арамей жазу-
ынан шығатыны мойындалған. Демек, көне 
түркі жазуы да әлемдік мәдениеттің бір уығы 
болғандықтан, одан бөлек бола алмайды. Сол 
замандағы өзіне дейінгі жазу таңбаларына 
негізделген, сөйтіп өзіндік бет-бейне, сипат 
алып, ерекше белгілерге ие болған. Әлемдегі 
жазу таңбаларының қай-қайсысының болса да, 
әуелгі бастау көзі – бір. 

Е.М. Абақан өзінің «Тілдің мәдени философи-
ясы» атты ғылыми зерттеуінде адамзат тарихын-
да ежелгі алфавиттердің саны көп болғанымен, 
олардың құрылысында ортақ принциптер сақ-
талып отыратындығын ескерте келіп, мынадай 
ой айтады: «Тілдік жүйені жасау белгісіз сана 
иесінің қолынан ғана келген. Генетика мен био-
химия тіршілік негізінде жатқан хромосомалар-
ды анықтады. Генетикалық материалдың белгілі 
тәртіппен орналасуы негізгі төрт малекулаға 
тәуелді екен. ДНК бөлігі – ген деп аталса, геном 
организмнің бүкіл генетикалық информациясын 
сақтап тұрады. Осындай генетикалық ақпаратты 
төрт-ақ малекуланың комбинациясы анықтап 
тұрады екен. Оны белгілі бір алфавиттік жүйе 
ретінде де тануға болар еді» [5, 34]. Шынын-
да да, адамның дүниені қабылдауында ортақ 
универсалийлердің болатындығын ғылым 
ешқашан жоққа шығарған емес. 

Көне түркі жазуы үлгісіндегі таңбаларды 
терең зерделеп, бағамдағанда, ондағы 38 таң ба-
ның 23-і көне арамей, пехлеви-семит әріпте рі не 
өте ұқсас болып келетінін аңғаруға болады. Бұл, 
әрине, кездейсоқтық емес, заңдылық, дұрысы 
адамзат мәдениеті сабақтастығының бір көрінісі 
деп есептеген жөн сияқты. Алайда, бұл факт 
көне түркі сына жазуының өзіндік пайда болу 
тарихын, жүйелену тарихын жоққа шығарады 
деуге болмайды. Өйткені бұл жазудың үлгісін 
қолданған біздің бабаларымыз басқа елдің жазуы 
мен қоса сол елдің тілдік жүйесін қабылдамаған. 
Түркі тілінің қалыптасу тарихы да терең екенін 
естен шығаруға болмайды. Көне түркі алфавиті 
жер бетіндегі ең көне алфавиттің бірі болуы 
да ғажап емес, бірақ ондағы ортақ таңбаларға 
қарап адамзат мәдениетінің сабақтастығын да 
жоққа шығара алмаймыз. Патриоттық сезімнің 
жетегінде кетпей, тілдердің дамуындағы ортақ 
құбылыстарды ғылыми түрде саралаған болсақ, 
онда кейбір жазу таңбаларының ортақтығы сол 
тілдегі ортақтық құбылыстарға қатысы бар екенін 

аңғарамыз. Жазу үлгілеріндегі мұндай тектес 
бірлік аңыз-әңгімелер желісіндегі мазмұндастық 
пен ертегі сюжеттерінің ұқсастығына, көне 
түбірлер мағынасының сабақтастығына ұқсас 
құбылыс. Көне түркі жазуындағы з, р, в, к, т, и, 
н, дт т.б. дыбыстардың таңбалық сипаты ортақ.

Сондай-ақ, Орхон-Енесай жазуындағы 
таң балар мен қазақ руларының таңбаларын 
салыстырғанымызда, 20 дыбыстың таңбалық 
сипаты ұқсас екенін бағамдадық. Төмендегі 
кестеде қазақ руларының таңбалары мен көне 
түркі алфавитіндегі таңбалардың өзара байла-
нысы көрсетіледі. Қазақ ру-тайпаларының ата-
улары да таңбалардың халық арасында тараған 
атауларымен байланысты екенін аңғаруға бола-
ды. Дегенмен, этнонимдердің төркіні көне түркі 
жазуындағы таңбалармен байланысты болуы да 
ғажап емес. 

Демек, Н.А. Аристов, Н.Т. Маллицкийдың 
көне түркі жазулары ру таңбаларымен байла-
нысты деуі деректерге сүйеніп айтылған пікір 
екенін аңғаруға болады. Біздің ойымызша, қазіргі 
кезеңге дейін халық арасында сақталып отырған 
ру таңбалары мен Орхон-Енесай жазуының ара-
сында тарихи сабақтастық мол. Мұның өзі көне 
түркілік сына жазуы кезінде қазақ халқының ара-
сында мол тарағанының айғағы деп бағалануы 
қажет. Яғни, далалықтар араб мәдениетіне дейін 
түркілік жазба мәдениетімен толық қаруланған, 
сауаттылығы жоғары ел болған. Екіншіден, 
қазақ ру таңбалары мен арамей таңбаларының 
арасында тектік терең байланыстың болғаны 
дау тудырмаса керек. Үшіншіден, арамей 
жазуларының кейбір элементтерін алған Орхон-
Енесай жазуы халық арасында кең тараған, басқа 
көрші халықтарға да бұл жазудың таралуына се-
беп болған. Төртіншіден, далалықтардың жазу 
дәстүрі V-VІІ ғасырдан басталмайды, одан да 
көне заманаларда қалыптасып, аталған кезеңде 
ол өзінің ең дамыған сатысында болған.

«Тонықұқ» жырында ақылшы да ел қамын 
жеген ер Тонықұқ «ойдағы, қырдағы қалғаны 
жиылып, жеті жүз болып», қайта хан сайлап, 
қайта ел болуға бет түзеген ел жайлы былай-
ша баяндайды: «Елтеріс қаған болайун, берійе 
табғачуг, өңіре құтануғ йырайа оғызұғ – үкүс 
оқ олурті. (Елтеріс қаған болды, түстікте – 
табғашты, шығыста – құтанды, терістікте 
– оғызды өте көп қырды) [7]. Мұндағы «жеті 
жүз» түсінігі 700 деген санды белгілемесе керек, 
жеті ру, жеті одақ (жүз) біріккен деген ұғымды 
танытса керек.

Сөйтіп түркі халқы табғаштардан ажырап, 
өзінше ел болып, халқының тамағы тоқ болғанын 
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Қазақ мәдениетінің ежелгі қайнар көздері және дүниетанымдық сабақтастық 

сүйсіне жазады. Елдіктің, ерліктің, бірліктің 
арқасында жеткен жеңісі туралы баяндап, ел 
жағдайын кейінгі ұрпаққа жеткізуші – құдыреті 
күшті сөз. Тегінде, қазақтың сөз өнері жалаң 
сөзуарлықтан гөрі тарихи-әлеуметтік өмірдің 
айнасы болу міндетін атқарып келген.

Аты аңызға айналған Асан Қайғы айтқан ата-
лы сөздер ел жағдайын ойлағысы келмей, өз ба-
бын күйттеген хандарға жебедей қадалады:

Ай, хан, мен айтпасам білмейсің,
Айтқаныма көнбейсің.
Шабылып жатқан халқың бар,
Аймағын көздеп көрмейсің.
Тіл алсаң, іздеп қоныс көр,
Желмая мініп жер шалсам,
Тапқан жерге ел көшір,
Мұны неге білмейсің.

Дарынды тарландар сөзге ғана жүйрік бол-
маған, ойға да мығым, парасатқа да бай, ел 
болашағына алаңдаулы. Әлеуметтік келелі-
келелі мәселелерді шешуде жөн-жоба, жол 
көрсетіп, отты сөзбен қиын түйіннің күрделі 
байлауларын дәл шешіп ажыратады.

Сөз мағынасы да терең сараланып қол-
данылған. Бір сөзге көп мағына дарыту да осы 
ұлылар жырларында жалғасып отырған. Асан 
Қайғының жырындағы қолданатын мына сөздің 
қайталанып келуі мен оның мағынасына назар 
аударып байқалық.

Бұл заманда не ғаріп?
Ақ қалалы боз ғаріп,
Жақсыларға айтпаған
Асыл шырын сөз ғаріп.
Замандасы болмаса,
Қариялар болар тез ғаріп.
Қадірін жеңге білмесе,
Бойға жеткен қыз ғаріп…

Бұл келтірілген мысалдағы «ғаріп» 
атауының мағынасы әр сөйлемде әр түрлі мәнде 
жұмсалған. «Ғаріп» сөзінің негізгі мағынасы 
Л.З. Рүстемовтің «Казахско-русский толковый 
словарь арабско-иранских заимствованных 
слов» атты еңбегінде «беспомощный, бедный» 
деп түсіндіріледі [8. 80]. Ал Асан баба қол-
данып отырған «ғаріп« сөзінің мағыналарын 
пайымдасақ, онда осы сөз бір ғана ұғымды 
беріп тұр десек қателескен болар едік. Ғаріп 
сөзі арқылы – жетім, байғұс, мұңды, қиналу, 
қартаю, адасу т.б. мәндер сараланған. Әртүрлі 

ұғымды бір атаумен атаудың өзіндік ішкі себебі 
бар деп білеміз. Ең алдымен, бұл сөздердің 
терең семантикалық мағыналық құрылымымен 
тығыз байланысты қаралуы тиіс. Яғни жетім, 
байғұс, бейшара, мұңды, қиналу, қартаю т.б. 
сияқты сөздер бір семантикалық өрісте жатады 
да, мағынасы мен мәні жақын, ортақ семасы 
мен өзек семалары ортақ болады. Тілдің дамуы 
барысында олардың арнаулы, дифференциялды 
мағыналары өзгере дамып отырған. Екіншіден, 
бір сөздің қайталануы арқылы ой дамытылады, 
ұйқас сәйкестендіріледі. 

Нәтиже мен талқы

Елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы-
ның жақсаруына, өзгеруіне ықпал етуші негізгі 
заңдылықтар мен факторлар бар болса, оның 
барометрі – сөз. Заман жайын бағамдап, оның 
шалт қимылы да, жібектей самал жел боп ескен, 
халыққа жайлы тиер кезі де, алдымен сөзден 
көрініс тауып отырған. Өткен іске өрелі билік 
айту, оның тағылымын ашу да сөз арқылы 
өрілген.

Айталық, шекарасын кеңейтіп, шалқып 
отырған Түркі қағанатының ыдырау себебін 
«Күлтегін» жырында «Алтун, күмүш ісігті, 
қутай буңсыз анча бірүр табғач будун сабы 
сүчіг, ағысы йумчақ ерміс. Сүчіг сабын, йумчақ 
ағын ерүр, ырақ будунуғ анча йағытур ерміс. 
Йағру қондуқта кісре арығ біліг анта өйүр ерміс. 
Едгү білге кісіг, едгү алп кісіг йорытмас ерміс. 
Бір кісі йаңылсар, оғушы, будуны бісүкіңе тегі 
қыдмаз ерміс. Сүчіг сабыңа, йумчақ ағысыңа 
артурып үкүс, түрк будун, өлтіг. Түрк будун, 
үлесікің» – алтын, күміс бұйымді сонша шексіз 
берер табғаш халқы сөзі тәтті, жібегі жұмсақ еді. 
Тәтті сөзін, жұмсақ жібегін берер, алыс халықты 
өзіне жақын етер. Жақын қондық та, жаман кесір 
білім көп жұқтырған едік. Игі білгіш кісімен, 
игі батыр кісімен кеңеспедік. Бір кісі жаңа киім 
кисе, руы, халқы тұқымына дейін қалмас еді. 
Тәтті сөз, жұмсақ матасына алданып түгел түркі 
халқы өлдің»,– деп түсіндіріп береді [9]. Яғни 
табғаштың «әдемі» сөзіне, асылына алданып 
қалып, елдігінен айрылған, түріктердің жайын 
сынайды автор.

Бұл жолдарды көне ғасырлардан жеткен 
ескерткіш мұрағат үні ретінде ғана емес, Күлтегін 
заманынан қалған өсиет деп қабылдаған лазым. 
Кешегі орыс империясының оқалы шапанына  
қызығып ел мүддесі мен ер намысын аяққа 
таптатқан шенеуніктерді Абай да шенемеп пе еді:
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Салқынбай А.Б.

Мәз болады болысың,
Арқаға ұлық қаққанға,
Шелтірейтіп орысың,
Шенді шекпен жапқанға, – 

дегенде Абай меңзеген болыс біреу ғана ма? 
Немесе тек қазақ арасында ғана болған ба? «Шырқ 
айналар шіркін тауық, жемің болса қолында» 
(С. Сейфуллин) демекші, билігі мен ақшасы бар 
дөкейге халықтың мүддесі мен байлығын, бары 
мен нәрін сату тек Абай мен Сәкен заманында 
ғана болып еді дей аламыз ба?… Көне заманнан 
бері өсиетнама ретінде сақталып, жадымызда 
қатталып жатқан тарихи оқиғалар мен ондағы 
кемістік, кемшілігімізді қайталамауға келгенде, 
шыдап тұра аламыз ба? «Осы біз неге…» деген 
Оралхан Бөкеев кейіпкерінің заманалық сұрағы 
жауабын тосуда.

«Күлтегін» жырында елдігінен айырылып 
табғашқа бағынған түркі халқына мынадай 
сөздер арналады: «Біліг білмез кісі ол сабығ 
алур, йағур барур, үкүш кісі өлтіг. Ол йіргеру 
барсар, түрк будун, өлтечі сен. Өтүкен йір олу-
руп, арқыш-тіркіш ысар, нең бунуғ йоқ. Өтүкен 
йыш олурсар, беңгү іл тута олуртачы сен, түрк 
будун тоқ арық оқ сен: ачсың – тосық емез-
сен, бір тодсад – ачсық емезсен. Саң, ащы.« – 
Білік білмес кісілер ол сөзге еріп, («тәтті сөзге 
алданып» А.Б.) жақын барар, көп кісі өлді. Ол 
жерге барсаң, түркі халқы өлмешісің. Өтікен 
жерінде отырып, керуен жіберсең, еш мұңың 
жоқ. Өтікен қойнауында отырсаң, мәңгі ел 
ұстап отырасың сен. (Сонда) түркі халқы тоқ. 
Ашсың ғой сен: аштықта тоқтықты түсінбейсің, 
бір тойсаң, аштықты ойлаймысың сен [9. 194]. 
Атамекеніңде отырсаң, өз саудаңды жүргізіп, 
елдігіңді сақтасаң, намысыңды таптатпай, 
жалған мақтау мен алтынға қызықпасаң дейді 
көреген тарих.

Қазақтың қара сөзінің ендігі бір қызметі – 
саяси-дипломатиялық мәселелерді шешудегі 
ролінің болуымен де ерекшеленеді. Орақ тілді, 
терең ойлы шешендер елдегі саяси мәселелерге 
тікелей араласып отырған, ел мен елдің бітісіп, 
ымыраға келуіне көп ықпал еткен. Ел тізгіні 
хандарда, патшаларда болғанымен, ел сөзін ай-
тар, елдікті танытар билер мен шешендер, жы-
раулар. Сірә, дипломатиялық қарым-қатынастар 
мен елшіліктің түп қазығы – ежелгі дәстүрде, 
сөз өнерінің киесін ұғып, қадірін білген «тоқсан 
ауыз сөздің тобықтай түйінін» айтар, қасиетті 
сөз өнерінің иірімдерін меңгерген шешендер мен 
шешендік өнерде жатса керек. Иілместі идірген, 
сүйгізбесті сүйсіндірген шешен тілдің еларалық 

мәселелердің қиын түйіндерін шешуде атқарған 
ролі мен орны ерекше.

Сөз атасы Майқы биден бастап, Сырым ше-
шен, Асанқайғы, Қазтуған жырау, Доспанбет жы-
рау, Шалкиіз жырау, Жиембет жырау, Марғасқа 
жырау, Ақтамберді жырау, Тәтіқара ақын, 
Үмбетей жырау, Бұхар жырау, Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке би, Есет би, Досай би, Байжігіт, 
Бекболат, Едіге, Бөлтірік шешен, Байзақ датқа, 
Саққұлақ би, Досбол би, Байдалы би т.б. ел мен 
елді, ру мен руды, халық пен халықты татула-
стырып, табыстыруда ерен жүйріктігімен көзге 
түскен ерлер еді. Бұлар – ұлттың кесек мінезді 
қалпын танытып, елдің елдігі мен бірлігін сақтау 
үшін шұрайлы тілдің шырынын сарқа пайдала-
нып, ұлыс бірлігін құруда көп еңбек еткен дала 
қайраткерлері. Елдің ертеңгі игілігіне жарар 
мол мұра, парасатты, салиқалы ой түйіндері мен 
толғамды тұжырымдарын қалдырған мұндай 
тұлғалар жайында ел арасында аңыз-әңгімелер 
де мол ұшырасады. Ол туралы «Қазақ энцикло-
педиясы» былай жазады: «Халық аузындағы 
Майқы би, Орманбет би өліп, он сан Ноғайлы елі 
бөлігінде қазақ ұлысын құрған тарихи қайраткер 
ретінде сипатталады. Майқы би қазақ руларын 
үш жүзге топтап, Үйсін бастаған бөлікті Ұлы 
жүз, Қабайұлы Болатқожа бастаған бөлікті Орта 
жүз, Қоғамұлы Алшын бастаған бөлікті Кіші 
жүз деп атады. Ноғайлы хандарының бірі Қызыл 
Арыстанның баласы Ахметті (Алаша хан) 
Ұлытауда үш жүздің ханы көтереді» [10. 384].

Бүкіл Дешт-и-Қыпшақ даласын ақылмен 
билеп, салауатты сөз айтқан Майқы бидің 
қаруы да, құралы да – қара сөзбен көмкерілген 
дана ойы. Тіл құдіретін терең түйсіну билерге 
ұлылық қасиет дарытқандай. Терең ойды дәл, 
шеберлікпен қысқа да нұсқа түрде жеткізу – 
қазақ би-шешендерінің кредосы деуге болады. 

Бірлік түбі – береке,
Береке түбі – мереке.
Ақ білектің күшімен,
Ақ найзаның ұшымен.
Ел болуды ойлаңдар.
Дауыл болмай, жауын болмас,
Даулы болмай, қауым болмас.
Егіз ешкі сауын болмас,
Екі жалқау ауыл болмас.
Хан қасында би ақылды болса,
Қара жерден кеме жүргізеді.
Хан қарасыз болмас,
Дау арашасыз болмас.

Қазақ даласында көңілі жеткен толымы 
терең танымды танытуда сөз мәйегін қолданып, 
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Қазақ мәдениетінің ежелгі қайнар көздері және дүниетанымдық сабақтастық 

ой желісін маздатқан шешендер аз болмаған. 
Мұндайда көне грек, рим риторикалық өнерінің 
шырқау шегіне жеткен тұстары көз алдымызға 
келеді. Цицерондар елестеуі мүмкін. Бірақ 
қазақ топырағында өсіп жетілген шешендік 
өнердің адымы ерекше, алымы кең. Біздіңше, 
қазақ халқының шешендік өнерінің қызметі тек 
парасатты ойды шебер жеткізе алуымен шек-
телмеген, шешендік өнер дипломатиялық іс-
жүргізудің негізгі құралы ретінде жоғарғы си-
патта дамыған.

«Жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек 
ел шіден» деген аталы сөздің тарихы тереңде. 
Қазақ шешендері нағыз бесаспап дипломат та 
болған. Ия, дипломатиялық істердегі шырмау-
лы түйіннің шешімін бір-ақ ауыз сөзбен шешіп 
бере алған. Шешендік өнер ұлттық танымның 
терең деңгейін танытады дейміз. Қазақи түсінік 
пен дүниетанымға құрылған өрелі ойдың жемісі 
кез-келген дұшпанның сағын сындырып, бетін 
қайтарғаны тарихтан белгілі. Тарихтың ұзақ 
сүрлеуінде халқымыздың қас жаулары аз болған 
жоқ. 

Дұшпанын ақ білектің күшімен, ақ найзаның 
ұшымен, құрыш болат жүзімен ғана емес, жүйелі 
сөзбен де жеңуге болатынын қазақ шешендері 
жақсы білген. Өз заманында ойратпен от ба-
сында сөйлесіп, қалмақтың қонтайшысына 
қасқайып жөн танытқан атақты ел көсемі Қаз 
дауысты Қазыбек би жоңғарға барған бірнеше 
сапары халық арасында аңыз болып сақталған. 
Ол туралы айтылып та, жазылып та жүр. Абы-
лай сұлтан мен қазақ жасақтарын қонтайшы 
тұтқынынан құтқарған да осы жас Қаз дауы-
сты Қазыбек бидің мәрт мінезі мен намысқа 
суарылған шымыр сөздерін бүгін де көңілге бе-
кем түйген абзал: »Біз қазақ деген мал баққан 
елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан 
елміз. Елімізден құт-береке қашпасын деп, 
жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі 
таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 
басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымыз-
ды сақтай білген елміз, дәм-тұзын ақтай білген 
елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын тап-
тай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын 
деп тумайды, анадан қыз туса күң боламын деп 
тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмай-
тын елміз».

Сен қалмақ та, біз қазақ, 
Қарпысқалы келгенбіз.
Сен темір де, біз көмір
Еріткелі келгенбіз.
Екі еліктің лағын

Теліткелі келгенбіз.
Танымайтын жат елге,
Танысқалы келгенбіз.
Танысуға келмесең,
Шабысқалы келгенбіз.
Сен қабылан да, біз арыстан
Алысқалы келгенбіз.
Жаңа үйреткен жас тұлпар
Жарысқалы келгенбіз.
Тұтқыр сары желімбіз
Жабысқалы келгенбіз
Берсең жөндеп бітімді айт
Бермесең, дірілдемей жөніңді айт.
Не тұрысатын жеріңді айт.

Мұндай толғамы терең толғауда қазақ 
елінің шыңдалған рухы мен биік намысы айқын 
көрініп тұр. «Еңкейгенге еңкей, ол әкеңнің 
құлы емес, шалқайғанға шалқай, ол патшаның 
ұлы емес» дейтін қазақтың сөзінде тәккәппар 
дала ұландарының философиясы айқын көрініс 
алған. Осылай саяси, дипломатиялық салада да 
қазақтың төл топырағында туған сөз иірімдері, 
сөз тіркестерінің оралымы салмақты ойды 
жеткізу үшін қолданып, нәтижесінде ел мен 
елдің, ру мен рудың арасындағы татулық пен 
достық қарым-қатынасқа қол жеткізіп отырған. 

Қазақ ұлттық дүниетанымындағы биіктік 
пен тектілік өлшемінің бірі – намыс. Намыс – 
ұлттық негізгі концептік белгінің бірі. Намыс 
концептісі арқылы – ар, ұят, тектілік, ерлік, 
өрлік, асқақтық, мықтылық, шыдамдылық, 
төзімділік, батырлық, тазалық, патриоттық, 
адалдық, адамдық, қасиет, жер дауы, жесір 
дауы, ел қорғау, жер қорғау, Отан, қыз намысы, 

Қорытынды

Сөз өнерінің танымдық қызметінің ерекше 
көрінетін тұсы – философиялық ой толғамдардың 
құдіреті әлемі. Мұнда дүниенің жаратылысы ту-
ралы, болмыс пен ойлау, сана мен материя туралы 
құнды тұжырымдар кездеседі. Дүниетанымдық 
басты зерделеудің бағыты – адамға қатысты 
мәселе. Сөз өнерінде бейнеленген қазақ фило-
софиясы туу мен өлудің арасындағы адам та-
нымы арқылы қабылданатын құбылыстардың 
бәрін қамтыған деуге болады. Халықтың рухани 
әлемін айқын ашатын, оның танымдық парқы 
мен нарқын анықтайтын сөз өнерінде адамның 
ғұмырлық бітімі, қасиеті, қадірі, түсінігі, ізгілігі, 
сүйіспеншілігі, шындығы көрініс алады. 

Мұның өзі көне түркілік тайпалардың бір-
бірімен етене жақын, байланысы өте тығыз 
екендігін, бір әдеби тілде сөйлегендігін, бір жазу 
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үлгісін пайдаланғандығын айқындайтын фактор-
лар. Ұлы даланың қазіргі иесі қазақ халқының 
тіліндегі монолиттік қасиет пен ұлттық болмы-

ста көнеден келе жатқан тілдік құрылым мен 
түркілік дүниетаным сақталған деген ғылыми 
тұжырым жасауға толық болады. 
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Этностереотипті газет мақалаларының контент-талдауы  
(«Егемен Қазақстан» және «Қазақия» газеттері материалдары негізінде)

Мақалада Қазақстандағы жалпыұлттық республикалық газет «Егемен Қазақстан» және 
саяси-қоғамдық тәуелсіз газет «Қазақия» материалдарындағы этникалық стреотиптерге 
контент-талдау жасалады. Этностереотиптердің сандық көрсеткіштеріне сапалық талдау жасау 
барысында «Егемен Қазақстан» және «Қазақия» газеттері жарияланымдарында көрініс берген 
этностереотиптердің көпұлтты мемлекеттегі ұлттардың этникалық сәйкестілігінің сақталуына, 
этниканы топтастыруға, этниканың ортаға бейімделуіне, бастысы, қоғамда этникааралық 
үйлесімді қарым-қатынастың орнығуына оң ықпал ететіні анықталды. 
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Контент-анализ газетных статей, содержащих этностереотипы  
(на материале газет «Егемен Казахстан» и «Казахия»)

В данной статье проводится контент-анализ этностереотипов на материале общенациональной 
республиканской газеты «Егемен Казахстан» и общественно-политической независимой газеты 
«Казахия». В процессе качественного анализа количественных показателей этностереотипов, 
отражающихся в публикациях газеты «Егемен Казахстан» и «Казахия», определяется их 
положительное влияние на сохранение и защиту этнической идентичности, на этноинтеграцию 
и этническую адаптацию и главное – на установление гармоничного межэтнического отношения 
в многонациональном обществе. 
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Introduction

The timeliness of investigating the ethnic 
stereotypes in the mass media publications. 
Development of balanced inter ethnic relations in 
any multinational country is the main issue in the 
preservation of peace full life and stable economic 
development of the country. In this regard, along 
with the government measures for the development 
of international relation in the country, the role of 
ethnic information and the ethnic stereotypes given 
in the mass media is peculiar.

According to the investigators «ethnic stereotypes 
occupy a significant place in social consciousness 
and individual apperception, it serves, firstly, for 
the preservation of ethnic identity, secondly, for 
ethnic unification, and thirdly, accommodation of 
the ethnic group to the environment. Nowadays the 
ethnic stereotypes are included to the ideology and 
becoming the main tool of ideological compains. 
Ethnic stereotypes possess orientative feature in 
interethnic relations, because it can give information 
about the possible habits, customs, and behaviors that 
can occur in inter individual as well as interethnic 
communication with each and every representative 
of an ethnos beforehand» [1, 56].

One of the investigation of the most significant 
theme in interethnic communication as ethnic 
stereotypes in such a multinational country as 
Kazakhstan is the work of L. Nazarova [2] in 
psychology, a scientist from near abroad, whose 
investigation were limited to the appearance 
of ethnic stereotypes in the specific linguistic 
consciousness of the North Kazakhstani citizens, 
but most important does not investigate the ethnic 
stereotypes in mass media and their appearance in 
the consciousness of Kazakhstani citizens, possible 
positive or negative influence on the international 
communication. Hence the in the investigations of 
the domestic scientists ethnic stereotypes in mass 
media is not considered as one of the main themes.
The short works of R. Karymsakova and Z. Amirova 
[3] are more likely to be dedicated to the issues of 
international communication in mass media, rather 
than to the ethnic stereotypes. 

For this reason, the national Egemen Kazakhstan 
and socio-political at the same time independent 
Kazakhiya newspapers were investigation targets 
in the investigation of ethnic stereotypes in respect 

to their linguistic peculiarities, that can describe the 
interethnic communication and can influence their 
development on a certain level.  

Experiment

In this regard, in order to determine the ethnic 
content-context orientability of the publications in 
Egemen Kazakhstan and Kazakhiya newspapers 
content analysis was applied, it is defined in terms 
of «method for identification of a specific content 
description and evaluation technique of various 
informational resources and texts», «a scientific 
technique that allows to make conclusions on social 
nature and conditions, and especially, on the source 
of the publication by analyzing the text of the article» 
or «modification of textual information into numeric 
figures» [4, 247] and investigates ethnic lexemes in 
ethnic publications, ethnic stereotypes and lexical-
semantic, as well as linguistic peculiarities of auto-
hetero-stereotypes. 

Herein, the ethnic stereotypes that are 
determined by «the presence of evaluative views of 
inherent to one nation properties, and instructions 
that one should be guided by or adhere to when 
communicating with the mentioned nation, including 
relatively constant concepts of inherent to a nation 
moral, mental and physical attributes» are divided 
into auto- and heterostereotypes.

If the auto stereotypes include the self-evaluation, 
concepts, and opinion of one nation concerning its 
peculiar qualities, the heterostereotypes comprise 
more or less constant standardized concepts of one 
nation concerning a quality contained in the other.

Consequently, the content analysis was carried 
out only on the ethnic materials from national 
newspaper Egemen Kazakhstan and independent 
socio-political newspaper Kazakhiya published in 
the period from January to June, 2015 and obtain 
ethnic stereotypes on «countries and nations, 
national or ethnic traditions and national ethnic 
values, including interethnic relations, ethnic 
policy, and potential (achievements, drawbacks, 
peculiarities, customs) of the nation in all spheres 
of modern social life (economy, sports, medical 
industry, pedagogy, etc.)» [5, 168]. The first table 
shows the numerical ratio of such publications in 
the above mentioned newspapers, where ethnic 
stereotypes appear in various subjects. 
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Diagram 1 – The numeric figures of articles with ethnic stereotypes in Egemen Kazakhstan newspaper

Diagram 2 – The numeric figures of articles with ethnic stereotypes in Kazakhiya newspaper

Results and discussion

Among the publications on ethnic mentality, 
about the features and characteristics of the nation, 
i.e. direct ethnic stereotypes are: 1. Z. Shamshi. 
Итке төрден төсек салатындар Itke torden tosek 
salatındar ‘Those who make a bed for the dog in an 
honored place’ (Egemen Kazakhstan, 13.01.2015, 
No. 6, p.16); 2. T. Nurakhmetuly. Қазақ десе, көз 
алдыма Абай атам келеді Kazakh dese koz aldima 
Abay atam keledi ‘When someone says Kazakh, I 
imagine Abay’ (Egemen Kazakhstan, 14.01.2015, 
No. 17, p.3) 3. M. Magomedova. Kazakh jerine 
uzatylganima esh okinbeimim Қазақ жеріне 
ұзатылғаныма еш өкінбеймін ‘I do not regret 

that I married to a Kazakh’ (Egemen Kazakhstan 
27.01.2015, No 16, p. 2) 4. E. Smail Туғанбайдың 
түріктері Tuganbaydin Turkikteri ‘Turks of 
Tuganbay’ (Egemen Kazakhstan 28.01.2015, 
No.  17, p.11) D. Bayirzhanuly. Еңбекті еншілеген 
ел Enbekti enshilegen el ‘The nation that mastered 
the labor’ (Egemen Kazakhstan, 04.04. 2015, No. 
65, p. 9); 6. D. Anash. Зілзала зардабын тартқан 
армяндар Zilzala zardabynan tartkan armyandar 
‘The Armenians that suffered from the earthquake’ 
(Egemen Kazakhstan, 23.04. 2015, No. 74, 
p.  5); 7. D. Bayirzhanuly. Көршінің ісі керемет 
Korshinin isi keremet ‘The work of the neighbor is 
great’ (Egemen Kazakhstan, 16.05. 2015, No. 90, 
p. 7); 8. A. Toleukhanovkysy. Могиканның соңғы 
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тұяқтары Mogikannin songy tuyaktari ‘The last 
of Magikans’ (Egemen Kazakhstan, 19.05. 2015, 
No.  91, p. 9); 9. N. Kenzhegarayev Абай іздеген ел 
Abay izdegen el ‘The country that Abay searched 
for’ (Egemen Қазақстан, 27.05. 2015, No. 97, p. 9).

The number of such publications in Kazakhiya 
newspaper is 3.They are: D. Koshim. Біз – 
қырсық халықпыз! Biz kyrsyk halykpiz! ‘We 
are a stubborn nation’ (Kazakhiya, 04.06.2015); 
E. Zhumagaziyev. Какой ты, современный ка-
зах? Kakoi ty, sovremennyi Kazakh? ‘What are you 
like, the mordern Kazakh’ (Kazakhiya, 05.01.2015); 
S. Baybossyn. Қазақ және құлдық сана,Kazakh 
jane quldyq sana ‘Kazakh and captive mentality’ 
(Kazakhiya, 16.04.2015).

Despite the fact that Kazakhiya is a newspaper 
dedicated to the observation of political and social 
issues, there are some article that observe positive 
and negative ethnic stereotypes, in other words the 
number of publications where ethnic stereotypes are 
covered implicitly are 7. They are: 1) U. Akzhigit. 
Өкіметке қазақ керек емес – Герольд Бельгер, 
Okimetke Qazaqkerek emes – Gerold Belger ‘Harold 
Belger: the government does not need kazakhs’ 
(Kazakhiya, 09.02.2015); 2) Z. Shamshi. Жеңіс деп 
желпілдетпейікші… Zhenis dep zhelpildetpeyiksi 
‘Let us not get too excited by the Victory’ 
(Kazakhiya, 08.05.2015); 3) S. Yergaly. Жайық 
оқиғасы ел іргесін бекітті Zhayik oqigasi el irgesin 
bekitti ‘The event on Zhayik river has strengthened 
the foundation of the country’, (Kazakhiya, 
16.04.2015); 4) Басқа елдің тәуелсіздігі үшін 
күресу Basqa eldin tauelsizdigi ushin kuresu 
‘Fighting for someone else’s independence’ 
(Kazakhiya, 23.01.2015); 5) D. Imambayeva. 
Жемқорлық қайдан жабысты, қалай жұқты? 
Zhemqorlyq qaidan zhabysty qaidan zhuqty 
‘How the corruption came and how it stayed with 
us?’ (Kazakhiya, 02.04.2015); 6) Аристокра-
тизм – парасаттылыққа ұмтылыс Aristokratism 
– parasattylyqqa umtylys ‘Aristocratism is an 
aspiration for prudence’ (Kazakhiya, 14.05.2015); 
7) A. Bakiruly. Қазақтың ұлттық намысы қашан 
оянады? Qazaqtyn ulttiq namysy kashan oyanady 
‘When will the national pride of Kazakh nation 
wake up?’, (Kazakhiya, 10.03.2015).

Such publications in Egemen Kazakhstan are: 
1. B. Tayzhan. Корей жұрты Korei jurty ‘The 
Koreans’ (Egemen Kazakhstan, 30.01.2015, No. 
19, p. 2); 2. Z. Shooegul. Дәнекер: Қазақтың 
шаңырағын шалқытқан башқұрт қызыDaneker: 
Qazaqtyn shanyragyn shalqytqan bashqurt kyzy 
‘Daneker: the Bashkurt girl that florished the 
Kazakh family’ (Egemen Kazakhstan, 12.02. 

2015, No. 28, p. 3); 3. K. Tumenbay. «Орыс» 
Қасымбек Orys Kassymbek ‘The «Russian» 
Kassymbek’) (Egemen Kazakhstan, 18.02.2015, 
No. 32, p.  13); 4. О. Zhunisuly. Аға досым – Лю 
Чан Aga dossym Lu Chan Aga ‘My brother and a 
friend Lu Chang’ (Egemen Kazakhstan, 25.02.2015, 
No. 37, p. 11); 5. A. Kantarbay. Көш тізгінін 
сенімге берген дұрыс Kosh tizginin senimge 
bergen duris ‘The nation should be lead by belief’ 
(Egemen Kazakhstan, 06.03. 2015, No. 44, p. 3); 
6. K.  Yeskendir. Талайды тәнті еткен түрік елі 
Talaidy tanti etken turik eli ‘The turks that excited 
many’ (Egemen Kazakhstan,, 02.04.2015, No. 59, p. 
7); 7. Z. Tuimebayev. Қазақстан-Түркия: түбі бір 
туысқан елдер Kazakhstan-Turliya: tubi bir tuysqan 
elder ‘Kazakhstan and Turkey: relative nations’ 
(Egemen Kazakhstan, 15.04.2015, No. 68, p. 12); 
8. L. Kazymova. Жомарттық пен мейірімділік 
Zhomarttyq pen metirimdilik ‘Generosity and 
kindness’ (Egemen Kazakhstan, 23.04.2015, 
No.  74, p. 9); 9. T. Suinbay. Қазақ – елдегі эт-
носпен қазақша сөйлессін... (The Kazakhs must 
speak Kazakh with the ethnicities in the country) 
(Egemen Қазақстан, 23.04. 2015, №74, 11-бет); 
10. Y. Sultanov. Tatulygy zharasqan ulgili otbasy 
Татулығы жарасқан үлгілі отбасы ‘Exemplar 
family’ (Egemen Kazakhstan, 01.05.2015, No. 81, 
p. 9).

Various ethnic information published in the 
above mentioned newspapers regarding the level of 
capacity in different spheres, anthropological indi-
cators, labor habits, scope, behavior, psychological 
pecularities, mentality, character, etc. are known for 
various linguistic compositions and language tools 
that are used to form ethnic stereotypes regarding 
the typical features of one ethnic group, similar as-
sociations and many constant standard understand-
ings created in the mentality of the society. 

This made it possible to classify the linguistic 
peculiarities of the ethnic stereotypes in Egemen 
Kazakhstan newspaper in the following way:

1) Evaluation of ethnics, headings of the articles 
that hide the understanding in its’ semantics. For ex-
ample, such headings of articles as Қазақ десе көз 
алдыма Абай атам келеді Qazaq dese, kozaldyma 
Abay atam keledi ‘I imagine Abay, when they say 
Kazakh’ (Egemen Kazakhstan, 14.01.2015. No. 7, 
p. 3) or Kazakh zherine uzatylganima esh okinbei-
min ‘I do not regret that I got married to a Kazakh’ 
(Egemen Kazakhstan, 27.01.2015, No. 16, p. 2) cre-
ate positive associations in the mentality of the read-
ers and positive evaluation is implicit. Thus, in the 
first case the idea regarding the nation is given with 
the help of the image of great Kazakh philosopher 
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and poet. Likewise, the phrase «Qazaqdese» (when 
called Kazakh) shows us that the author is from 
other nation. In the second case, the word «okinbei-
min» (I do not regret) can be an example of positive 
evaluation of Kazakh land and people as well. In the 
same direction are the following articles Дәнекер: 
Қазақтың шаңырағын шалқытқан башқұрт қызы 
Daneker: Kazakhtyn shanyragyn shalqytqan bash-
kurt kyzy ‘Daneker: a Bashkurt Girl who destroyed 
Kazakh Family’ (Egemen Kazakhstan, 12.02.2015, 
No.28, p.5), Аға досым – Лю Чан Aga dossym – 
Lu Chang ‘My Brother and a Friend – Lu Chang’ 
(Egemen Kazakhstan, 25.02.2015, No. 37, p. 11), 
where we can easily identify the positive view about 
Bashkurt and Chinese nationalities. Thus, despite 
the fact that there is no specific linguistic element 
based on the correlation of objective circumstances 
to the subject in conveying the thought the meaning 
is grasped with other language unit correlation, as 
well as the idea is given with the implicit syntac-
tic structure in correlation of logical and associative 
language unit systems. 

2) The heading of the article is given in an at-
tributive phrase, and the ethnonym (the name of the 
ethnos) executes 2 roles in the phrase: a) a feature 
inherent to the subject; b) the point of view about 
the ethnos is deep in the semantics. For instance, 
in the heading of the article «Орыс» Қасымбек 
Orys» Kassymbek ‘»Russian» Kassymbek’ (Ege-
men Kazakhstan, 18.02.2015, No. 31, p. 13) the 
ethnonym is given in quotation marks because the 
name Kassymbek is inherent to a Kazakh person. It 
means that the article was named so because Kazakh 
person Kassymbek, has many Russians features in 
his nature. In this regard the phrase «орыстығына 
салу» orystygyna salu ‘in Russian manner’ is used. 
This phrase means that in some way Russian ethnos 
is different from Kazakhs customs in some cases 
and means the features inherent to Russian nation. 
In this article the author uses this phrase in order to 
refer to such peculiar features of Russians as when 
they come to someone to ask for help, they get to the 
issue right away, their ability make use of anything 
in their hands, generosity, their ability to share with 
someone what they have and do not think of how to 
get it back.

3) The evaluation of ethnos or point of view 
about it is given in the heading without naming 
the ethnos, yet, by using general synonyms as na-
tion, country or public. For instance, the heading 
as «Еңбекті еншілеген ел» Enbekti enshilegen el 
‘The nation that has mastered the labour’ (Egemen 
Kazakhstan, 04.04.2015, no. 61, p. 9) excites the 
readers’ interest as the ethnonym is given covertly. 

Only after reading we can understand that the hard 
working nation or those that that have mastered the 
labor are the Chinese.

4) Ethnic stereotypes take place in linguistically 
thrifty sentences that are based on similizing the fea-
tures of one nation to another. For instance, «Корей 
жақсылықты ұмытпайтын, ізгілік, бауырмалдық, 
үлкенді сыйлау сияқты азаматтық қасиеттерімен 
қазақ халқына ұқсас» Korei zhaksylykty umytpa-
ityn, izgilik, bauyrmalbiliq, ulkendi syilau siyaqty 
azamattyq qasietterimen qazaq halqyna uqsas ‘Ko-
reans are similar to Kazakhs with their full hearted 
nature that remember the good, kindness, tender-
ness, and respect to the elderly’ (Korei zhurty// 
Egemen Kazakhstan, 30.01.2015, No. 19, p. 2) The 
semantics of the sentence makes it clear that the 
named characteristics are inherent to both Koreans 
and Kazakhs.

5) In the names of some articles that are not 
dedicated to any specific ethnos there are sentenc-
es where there is no direct generalized evaluation 
and the opinion is given implicitly. For instance, 
Дмитрий Гуркин: «Ата-анам шаңыраққа келін 
етіп, қазақ қызын алып келгеніме риза болды» 
Dmitri Gurkin: «Ata-anam shanyraqqa kelin etip qa-
zaq qyzyn alyp kelgenime riza boldy» ‘My parents 
were happy that I brought a Kazakh girl as my wife 
to our house’. (Egemen Kazakhstan, 01.05.2015, 
No. 81, p. 9) 

6) Inflexional endings as -ша, ше -sha, -shye 
‘-ese’ are added to the ethnonym, along with giv-
ing comparative meaning, it evaluates that ethnos 
and in some context it suggests to take them as an 
exemplar. For instance, Тілдің құқын эстонша 
қорғай алар ма екенбіз... Tildin quqyn estonsha 
qorgai alar ma ekenbiz ‘Can we defend the status of 
language as Estonian’ (Kazakhs must speak kazakh 
with the ethnos in the country//Egemen Kazakhstan, 
23.04.2015, No. 74, p. 9). Here the author makes 
an example of the Estonians that guard the status of 
their native language, and highlights that this can be 
a good exemplar for the Kazakhs.

7) Positive or negative evaluation of a favorite 
action of an ethnos in determined in the text, and it 
can be considered as a bright example of the cultural 
differences of two nations. For instance, Лондонның 
тас көшелерінде ит жетектеген ағылшындар 
Londonnin koshelerinde it zhetektegen agylshyndar 
‘Englishmen walking a dog on the streets of Lon-
don’ (Itke torden tosek salatindar//Egemen Kazakh-
stan, 13.01.2015, No. 16, p. 10) conveys typical im-
age of Englishmen in the mentality of the Kazakhs. 
According to the title of the article the Englishman 
are referred to those «who make a bed for their dogs 
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in the place of honor». This ethnic stereotype re-
garding the Englishmen is negative for the Kazakhs, 
for those who have such sayings as «no angel will 

enter a house with dogs», «letting the dog in once is 
negligence», despite the fact that they consider dogs 
as one of the seven sacred things.

Table 1 – Ethnic stereotypes seen in the publication in Egemen Kazakhstan in the period from January to June 2015

Ethnics/ names 
of nations in 

territorial units

Ethnic stereotypes

Auto-stereotypes Hetero-stereotypes 

Kazakh
Hopeful, believe in wise and holly features; 
main – not risky, humble, enduring, patient, 
accurate in making decisions, lazy

Sympathetic, never forgets good, respect for the elderly, 
kind-hearted, tolerant towards other nations, tight-knit, ready 
to help others

Turkish Muslim people Courageous, carrying, kind, hardworking, agile, businesslike

Russian - One-sided, but able to lean when needed, generous, 
businesslike, able to make use of what they have

German Cautious, businesslike

Chinese Hard working, patient, careful, nation that cares about family 
values

Korean Kind-hearted, never forgets good, respect for 
elderly, sensitive Hardworking 

Jewish Honorable, sober-minded, rational Kind, generous 
Estonian Patriot, forbearing, active proponent

 Conclusion

The results of the content analysis on the 
publications in Egemen Kazakhstan newspaper: the 
19 publications based on direct and circumstantial 
ethnic stereotypes make 15,7%, including 14 
articles regarding the titular kazakh nation make 
73,6%, and 5 articles concerning other nations 
make 26,4%. There are no negative auto and hetero-
stereotypes regarding titular or any other nation. 
Only the ethnic stereotype as «Englishmen walking 
a dog» is typical image in the language mentality 
of that nation, and we consider that their favorite 
thing is opposite to Kazakh culture not in the 
interethnic communication, but in the cross-cultural 
communication, serving for the empathy. The results 
of the content analysis of Kazakhiya newspaper: the 
11 publications based on direct and circumstantial 
ethnic stereotypes make 42,3%, mostly they refer to 
the titular ethnic stereotypes. Kazakhiya is one of 
the weekly periodicals of multinational Kazakhstan 
regarding the numeric features of the stereotypes 
mostly contains auto-stereotypes about the titular 
nation of the country about Kazakhs, and there are 
more negative stereotypes, rather than positive. 
Numeric indications of positive and negative 
hetero-stereotypes regarding other 3 nations are 
approximately on the same level. There such ethnic 

key words and ethnic lexemes as қазақ Egemenдігі 
kazakh egemendigi ‘Kazakh sovereignty’, қазақ 
элитасы Qazaqelitasi ‘Kazakh elite’, қазақ тектілігі 
Qazaqtektiligi ‘Kazakh nobility’, қазақтың ұлттық 
намысы qazaqtyn ulttyq namysy ‘Kazakh national 
pride’, қазақ хандығы qazaq handygy (Kazakh 
Kanate), қазақ этнонимі qazaq ethnonymy ‘Kazakh 
ethnonym’, қазақ тарихы qazaq tarihy ‘Kazakh 
history’, қазақтың асыл арыстары qazaqtyn assyl 
arystary ‘Kazakh nobel propugnation’, қазақ зи-
ялылары qazaq ziyalilary ‘Kazakh intellectuals’, 
қазақ автономиясы qazaq avtonomiyasi ‘Kazakh 
autonomy’, қазақ даласындағы Ұлы аштық 
қырғыны qazaq dalasyndagy Uly ashtyq qyrgyny 
‘Great starvation in Kazakh steppe’ that refer to 
the history, culture, sciense, economy, historical 
people, and etc. of Kazakh ethnicity, convey ethnic 
information for the unification of the nation and to 
identify themselves as a nation. And the phrases 
as орыспиғылды шенеуніктер orys pigyldy 
sheneunikter ‘governors with Russian features’, 
орыстілділер orystildiler ‘Russian-speakers’, 
shala qazaqtar шала қазақтар ‘those who do not 
speak kazakh well enough’ might influence this 
trends negatively. We believe that the fact that the 
positive and negative auto-stereotypes about the 
titular nation of the country, the Kazakhs are present 
on a high ratio, and ethnic information concerning 
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other nations is lower and the ratio of negative 
and positive hetero-stereotypes is approximately 
equal in Kazakhiya newspaper; and negative ethnic 
stereotypes about other nations of the country in 
Egemen Kazakhstan are absent is the guarantee of 
balanced interethnic relations in the country. 

The analyzed linguistic data from the Kazakhiya 
newspaper is the second nature or constant traits of 
Kazakhs, that were created as the result of socio-
political events in the country along with the 

auto-stereotypes. According to the data given in 
the above table, we believe that the negative auto-
stereotypes regarding Kazakhs were created due to 
the insecurity of the representative of the nation. 
However, the change from long-lasting positive 
auto-stereotypes to negative auto-stereotypes of 
Kazakhs about themselves is related to the social 
and economic development, their experience in 
cross cultural, interethnic communication with 
other nations. 
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В статье рассматриваются понятия «гипертекст» и «гиперссылка», материал о которых был 
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Text Functioning on the Internet: Hypertext

The article considers the concepts of «hypertext» and «hyperlink», the material on which was in-
troduced into the educational-methodological complex of the Russian language for the experimental 
eleventh grade of the 12-year educationmodel. It analyzes the peculiarities of functioning of texts in the 
Internet and their forms and gives a brief description of the sites which are most popular among students. 
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Интернеттегі мәтіннің функциясы: гипермәтін

Мақалада «гипермәтін» және «гиперсілтеме» түсініктері талқыланып, 12 жылдық білім беру 
моделінің эксперименттік 11-сыныбына арналған орыс тілінің оқу-әдістемелік кешеніне енгізілді.
Интернетте жиі оқылатын ерекше танымал сайттарға мәтіндермен жұмыс істеу ерекшеліктері 
және олардың формалары талданады, қысқаша сипаттамасы беріледі. Мақалада оқулықтың 
аяқталған бөліміне түзету курсы бойынша ғылыми-әдістемелік түсініктеме қамтылған.

Түйін сөздер: гипермәтін, гиперсілтеме, блог, портал, эксперименттік 11-сыныбына арналған 
орыс тілі оқулығы, 12 жылдық оқыту моделі.
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Введение

Термин «гипертекст» был введен американ-
ским социологом, философом и первооткрыва-
телем в области информационных технологий 
Т.  Нельсоном в 1963 году для обозначения тек-
ста, «ветвящегося или выполняющего действия 
по запросу» [1].

Для более полного осмысления этого поня-
тия следует привести другие типичные дефи-
ниции гипертекста. Так, Словарь культуры XX 
века дает следующее определение: гипертекст 
– текст, устроенный таким образом, что он пре-
вращается в систему, иерархию текстов, одно-
временно составляя единство и множество тек-
стов [2].

В.Л. Эпштейн трактует гипертекст как не-
линейную документацию, которая ветвится и 
взаимосвязывается, позволяя читателю исследо-
вать содержащуюся в ней информацию впосле-
довательности, которую он сам выбирает. Ги-
пертекст предоставляет возможность связывать 
текст, аудио, фотографии, чертежи, карты, дви-
жущиеся картинки и другие формы информации 
в осмысленное целое, доступ к которому может 
осуществляться при помощи системы индекса-
ции, ориентированной на конкретные идеи, а не 
на конкретные слова в тексте [3].

В литературоведении гипертекст – такая 
форма организации текстового материала, при 
которой его единицы представлены не в линей-
ной последовательности, а как система явно 
указанных возможных переходов, связей между 
ними. Следуя этим связям, можно читать мате-
риал в любом порядке, образуя разные линейные 
тексты. Гипертекстовость (гиперлитература) 
– новое свойство литературного прозаическо-
го произведения, для которого характерны чер-
ты гипертекста (внутренние корреляционные 
ссылки, отсутствие линейного повествования). 
Используется для создания эффекта игры: ко-
личество значений изначального текста расши-
ряется благодаря читательскому формированию 
сюжетной линии [4].

Эксперимент

Согласно программе [5], в учебник русско-
го языка для экспериментальных 11-х классов 
12-летней модели образования с целью совер-
шенствования социокультурной компетенции 
был включен учебный материал «Функциони-
рование текста в Интернете. Гипертекст» [6, 64–
68]. Необходимо подчеркнуть, что при создании 

учебника, научно-методический комментарий к 
которому излагается в цикле статей [7], в обя-
зательном порядке, наряду с другими педагоги-
ческими принципами, учитывалась доступность 
изложения изучаемых тем, в том числе при по-
даче материала о гипертексте.

Важно отметить, что расширение с помощью 
Интернета коммуникативного пространства пре-
доставило большую возможность для публика-
ции различными авторами своих текстов, а не-
однородность интернет-аудитории привела к 
возникновению различных форм функциониро-
вания текста. В результате возник своеобразный 
синтез, с одной стороны, традиционной формы 
текста и, с другой, формы, обусловленной спец-
ификой интернет-коммуникации. 

Широкое распространение на сайтах полу-
чил жанр интернет-миниатюры, которая может 
представлять собой небольшое высказывание в 
несколько знаков, а также текст до десяти, а ино-
гда и более тысяч знаков.

В учебнике, по наиболее понятному для 
учащихся определению, гипертекстом назван 
любой текст, в котором обнаруживаются ка-
кие-либо ссылки на другие фрагменты. Обще-
известным и ярко выраженным примером ги-
пертекста служат веб-страницы, размещенные 
в Сети. В более широком понимании этого 
термина гипертекстом может быть любой рас-
сказ, словарь или энциклопедия, где встречают-
ся отсылки к другим частям данного текста. В 
компьютерной терминологии гипертекстом яв-
ляется текст, потенциально содержащий в себе 
гиперссылки. 

Гиперссылка – это связь слова или картинки 
документа с другим ресурсом (другим докумен-
том или разделом того же документа). Слова, 
содержащие гиперссылки, как правило, выделя-
ются из общего текста подчеркиванием. Пользо-
ватель чаще всего активизирует эту связь щелч-
ком мыши по гиперссылке.

WWW – глобальная гипертекстовая система, 
организованная на базе Интернета. Это меха-
низм, который связывает информацию, доступ-
ную посредством многочисленных веб-серверов 
во всем мире. Совокупность взаимосвязанных 
документов формирует уникальное информаци-
онное пространство www, связывающее между 
собой миллионы веб-серверов.

Все типы сайтов можно разделить на не-
сколько категорий.

Домашняя страница представляет собой лич-
ный сайт какого-то человека, на котором вы-
кладывается его биография, фотографии, твор-



Вестник. Серия филологическая. №4 (168). 2017132

Функционирование текста в Интернете: гипертекст

чество и т.п. В настоящее время большинство 
домашних страниц переросли в блоги. 

Блог (интернет-журнал событий, интернет-
дневник, онлайн-дневник) – это веб-сайт, основ-
ным содержимым которого являются регулярно 
добавляемые записи (посты) с текстами или изо-
бражениями. Для блогов характерны недлинные 
записи, представленные в обратном хронологи-
ческом порядке (последняя запись сверху). Бло-
ги, в отличие от традиционного дневника, пред-
полагают сторонних читателей, которые могут 
вступить в публичную полемику с автором (в 
комментарии к блогозаписи или своих блогах).

В настоящее время особенность блогов за-
ключается не только в структуре записей, но и 
в простоте добавления новых записей. Пользо-
ватель просто обращается к веб-серверу, прохо-
дит процесс идентификации пользователя, после 
чего он добавляет новую запись к своей коллек-
ции. Сервер представляет информацию как по-
следовательность сообщений, помещая в самом 
верху свежие сообщения. Структура коллек-
ции напоми нает привычную последовательную 
структуру дневника или журнала.

Портал – большой сайт, на котором собраны 
разделы различных направлений: форум, чат, ка-
талог сайтов, знакомства, магазины и мн. др. Это 
могут быть также крупные тематические сайты, 
целиком и полностью охватывающие данную 
тему, с серьезными интерактивными возможно-
стями, постоянно обновляемые.

В учебнике после доступного изложения те-
оретического материала о гипертексте, тезисы 
которого помещены выше, предлагается задание 
выбрать наиболее интересный для учащегося 
веб-сайт в Интернете и проанализировать со-
держащийся на нем текст и гиперссылки к нему 
[6, 66]. Помимо этого учащиеся должны рас-
смотреть гипертекст с точки зрения ортологии, 
а также определить и систематизировать раз-
личные нарушения норм литературного языка 
– орфографические, пунктуационные, стилисти-
ческие.

Необходимо подчеркнуть, что глобализация 
процессов коммуникативного сотрудничества 
в современном мире, как устного общения (пу-
бличного, телевизионного, интерактивного), 
так и письменного (электронного), ведут, с од-
ной стороны, к обогащению языков, с другой, 
к снижению речевой культуры. Сейчас стано-
вится особенно важной забота о правильности 
речи, соблюдение традиций письменного обще-
ния. Новые условия коммуникации должны по-
высить ответственность каждого человека за 

судьбу родного языка и других языков, которые 
он использует в общении. Технические возмож-
ности компьютерных технологий помогут со-
временному человеку проверить правильность 
написания и точность употребления слов, от-
редактировать и красиво оформить текст. Всем 
участникам информационного обмена необхо-
димо глубоко осознать свою личную роль и от-
ветственность за то, как будет развиваться род-
ной язык и другие языки, которыми пользуется 
человек.

Сеть Интернет стала средством общения для 
многих людей. Посещая различные сайты, чаты, 
форумы, общаясь по электронной почте, мож-
но наблюдать, что в виртуальном пространстве 
русский язык очень часто употребляется не по 
правилам. Тексты пишутся в спешном порядке 
и выглядят примерно одинаково: без знаков пре-
пинания, без прописных букв, с многочисленны-
ми сокращениями и ошибками. Нужно дать по-
нять учащимся, что писать и говорить правильно 
– это престижно, а безграмотность, «аффтарский 
текст» свойственны людям необразованным.

Результаты и обсуждение

Задача учителя состоит в том, чтобы достичь 
осознания учащимися своей ответственности 
за родной язык и другие языки, используемые 
ими в Сети. Важно объяснить, что содержание 
и форма текстов в Интернете должны быть точ-
ными, правильными и выразительными, с со-
блюдением традиций письменного общения, 
этики, орфографической, стилистической и 
пунктуационной грамотности. Задания в учеб-
нике, предлагающие для анализа и обсуждения 
отрывки из книг современных писателей, где 
критикуется неграмотность молодых людей, 
вызовут интерес учащихся и могут стать темой 
обсуждения в классе [6, 66–68]. Отдельные из 
инновационных приемов организации учебных 
дебатов и дискуссий описаны в Методическом 
руководстве для учителя, где дано четкое раз-
граничение этих видов коллективного обсужде-
ния проблемы [8].

Интересно провести дискуссию, разделив 
класс на оппонирующие друг другу группы, 
каждая из которых будет отстаивать свою точ-
ку зрения. Вполне можно предположить, что 
учащиеся имеют свое отношение к проблеме 
снижения речевой культуры вообще и в Сети в 
частности и, может быть, не всегда правильное, 
индифферентное (как говорится в тексте зада-
ния: Как слышится, так и пишется [6, 67]). Эту 
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точку зрения будет оспаривать другая группа 
учащихся, противников «аффтарского текста», 
отстаивающих грамотность в любом ее проявле-
нии, как устном, так и письменном. 

Для организации дискуссии целесообразно 
выбрать один из интерактивных методических 
приемов обучения – ПОПС-формулу, являющу-
юся эффективным инструментом контроля каче-
ства усвоения учебного материала. 

ПОПС-формула (по-английски – PRES-for-PRES-for--for-for-
mula: Position – Reason – Explanationor Example 
– Summary), разработанная профессором права 
Дэйвидом Маккойд-Мэйсоном из ЮАР, пред-
ставляет собой интерактивный способ обратной 
связи, направленный на рефлексию учащихся. 
Составные части ПОПС-формулы позволяют 
разобрать учебную проблему, закрепить изучен-
ный материал. В отличие от тестовой формы 
контроля, в которой часто присутствует элемент 
случайности либо интуиция, настоящая форму-
ла более наглядно выявляет или существующие 
пробелы в знаниях учеников, или определяет их 
позицию в обсуждении какого-либо вопроса или 
ситуации. Данный прием может стать отличным 
инструментом построения дискуссии и позво-
ляет построить свое выступление кратко, лако-
нично, аргументированно, с соответствующими 
выводами, что, безусловно, вызывает интерес 
учащихся и побуждает их к конструктивному 
обсуждению проблемы.

ПОПС-формула содержит в себе четыре со-
ставляющие:

П – позиция. Необходимо высказать свое 
собственное мнение по заданной проблеме, для 
чего используются формулировки: «Я считаю, 
что…», «На мой взгляд, эта проблема заслужи-
вает / не заслуживает внимания», «Я согласен 
с …».

О – обоснование своей позиции. Здесь сле-
дует привести все возможные аргументы, под-
тверждающие мнениевыступающего. Ответ 
должен быть обоснованным, содержащим опре-
деления и понятия изученной темы. В данном 
блоке основным является вопрос: Почему вы 
так думаете? В связи с этим обоснование своей 
позиции начинается со слов «Потому что…», 
«Так как…».

П – примеры. Для подтверждения своей по-
зиции приводятся примеры, факты (не менее 
трех). На этом этапе раскрывается умение уча-
щихся доказать правоту своей позиции на прак-
тике, в качестве примеров можно использовать 
собственный опыт, но примеры должны быть 
убедительными. Используются речевые обо-

роты: «Например…», «Я могу доказать это на 
примере…».

С – следствие (суждение, умозаключение). 
Этот блок является итоговым: он содержит 
окончательные выводы, подтверждающие вы-
сказанную позицию. Начало предложений здесь 
может быть таким: «Таким образом…», «Подво-
дя итог…», «Поэтому…», «Исходя из сказанно-
го, я делаю вывод о том, что…».

Интерес учащихся вызовет также обсужде-
ние написания SMS-сообщений с приведением 
в пример ошибок, совершенных адресантами-
одноклассниками, что предложено в задании, 
завершающем теоретический материал раздела 
[6, 68]. 

В корректировочном курсе по орфографии 
и пунктуации, согласно программе, планиру-
ется, в том числе, повторение трудных случаев 
правописания заглавных букв, для чего в учеб-
нике и Дидактических материалах [9] даны со-
ответствующие упражнения. Важно отметить, 
что под влиянием английского языка в совре-
менном русском языке все больше встречает-
ся написаний прописных букв в словах, где, 
по правилам русской орфографии, их быть не 
должно, например, в названиях правитель-
ственных учреждений и учебных заведений. 
Учащиеся должны выбрать в тестовых зада-
ниях нормативное написание названий мини-
стерства и вуза, в которых зачастую ошибочно 
употребляют больше заглавных букв, чем тре-
буется по правилам: Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан, Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, – 
и объяснить свой выбор.

Последующие упражнения 70–74 [6, 68–74], 
а также задания в Дидактических материалах, 
где необходимо вставить пропущенные буквы, 
сделать транскрипцию отдельных слов и т.п., 
ориентированы на повторение изученного ранее 
материала и закрепляют навыки правописания 
гласных после шипящих и ц, букв е, э в заимство-
ванных словах, употребление разделительных 
твердого и мягкого знаков в русских и иноязыч-
ных словах, правописание мягкого знака после 
шипящих в разных частях речи и др. В коррек-
тировочных курсах, помещенных в учебнике, в 
связи с ограниченностью его объема дано не-
большое количество упражнений, направленных 
на повышение орфографической грамотности 
учащихся, однако такая работа должна сопрово-
ждаться обязательным привлечением Дидакти-
ческих материалов [9], входящих как составная 
часть в учебно-методический комплекс.
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Заключение

Учителю предоставлена возможность само-
стоятельно решить, какой вид письменной ра-
боты предложить учащимся и на каком этапе 
изучения разделов учебника ее проводить. При 
выборе диктантов и изложений необходимо об-
ратиться к составной части УМК – Сборнику 
диктантов и текстов для изложений [10].

Тема «Повторение изученного материала» 
может проводиться, по решению учителя, как 

написание сочинения или эссе, в виде тестирова-
ния (тесты содержатся в Дидактических матери-
алах), выполнения тренировочных упражнений, 
содержащихся в корректировочных курсах учеб-
ника и дидактики. 

Завершают раздел «Текст в языке и речи» 
Контрольные вопросы, подготовка к ответам на 
которые будет способствовать систематизации, 
обобщению и закреплению изученного материа-
ла. На некоторые, ключевые, вопросы учащиеся 
могут ответить письменно в виде эссе.
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In this article, topical problems of the development and use of innovative techniques in intercultural 
communication in the process of teaching students are considered. The advantages of an innovative and 
intercultural approach are compared with traditional forms of student training. Some integrative aspects 
of intercultural communication are described in more detail. Some integrative aspects of intercultural 
communication are described in more detail. The problematic presentation of the material in the inter-
disciplinary space is the most acceptable method of presenting the course of intercultural communica-
tion in the education system, since its content refers to borrowings from different sciences. A compulsory 
component of the professional training of a student of any profile is supposed to teach a foreign language 
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modern person.
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Шет тілін оқытудағы инновациялық  
әдістер мен мәдениетаралық қарым-қатынас

Осы мақалада студенттерді оқыту үрдісінде мәдениетаралық қарым-қатынаста инновациялық 
әдістерді әзірлеу мен қолданудың өзекті мәселелері қарастырылады. Инновациялық және 
мәдениетаралық қарым-қатынастың артықшылықтары оқушылардың дәстүрлі формаларына 
қарағанда дәлелденген. 

Мәдениетаралық қарым-қатынастың кейбір интегративтік аспектілері толығырақ сипаттал-
ған. Материалды пән аралық кеңістікте проблемалық түрде көрсету білім беру жүйесіндегі 
мәдениетаралық қарым-қатынас курсын көрсетудің ең қолайлы әдісі болып табылады, өйткені 
оның мазмұны түрлі ғылымдардың кірігуіне байланысты. Кез келген мамандықты студенттің 
кәсіби даярлауының міндетті компоненті лингвистикалық емес орта мектепте шет тілін еңбек 
нарығында маманға сұраныс деңгейін көтеретін шет тілі ретінде меңгеруді көздейді, сонымен 
бірге, ол қазіргі заманғы адамның білім деңгейінің көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

Түйін сөздер: мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілік, модельдеу, шет тілін оқыту, 
инновациялық білім беру жобасының қызметі, инновациялық әдістер, жоба әдісі, контекстік 
оқыту.

Введение 

Важной единицей исследования в названных 
направлениях признается концепт как «некое 
представление о фрагменте мира или части та-
кого фрагмента, имеющее сложную структуру, 
показывающую разными группами признаков, 
реализуемых разнообразными языковыми спо-
собами и средствами. Концептуальный признак 
объективируется в свободной и закрепленной 
формах сочетаний соответствующих языковых 
единиц – репрезентантов. Конечный результат-
формирование межкультурной компетенции и 
способности к межкультурной коммуникации у 
личности, которая, как полноправный субъект 
такого взаимодействия, определяется как «субъ-
ект межкультурной коммуникации» [1, 14-15].

Инновационные методы позволяют раз-
нообразить межкультурный подход в обучении 
иностранного языка,расширяется мотивацион-
ная основа учебной деятельности. С помощью 
мультимедийных средству нас есть уни кальная 
возможность владения большим количеством 
информации с последующим анализом.

Постепенное развитие качественно новых 
взаимоотношений между странами помогало 
творению огромных возможностей, как для из-
учения иностранных языков, так и для их ис-
пользования в устном и письменном общении 
внутри страны и за рубежом. Конечно же, ин-
новационные методы и межкультурный подход 
в обучении иностранного языка являются сред-
ством межкультурного общения в академиче-
ской и профессиональной среде. Соответствен-

но поэтому взят курс на обучение прагматике и 
формирование «мультикультурной» личности 
– личности, которая знакомит нас носителем 
своей культуры, уважающей разные культуры, 
готовой к хорошему взаимодействию с предста-
вителями разной культуры [2, 95-99].

В игровом имитационном моделировании 
широко распространены разные игры: органи-
зационно-деятельностей, инновационные, атте-
стационные, рефлексивные игры, деловые для 
улучшения инновационного мышления, и т. д. 
При частом использовании деловых игр в меж-
культурной коммуникации преобразуется про-
дуктивно-преобразовательная деятельность сту-
дентов [3, 28-33] . В настоящее время деловые 
игры в учебной методике получили достаточно 
огромное распространение в вузах и применя-
ются, особенно, при изучении специальных дис-
циплин старших курсах. В частности, для обу-
чающих игр в межкультурно-коммуникативной 
теории иноязычного образования, а именно: в 
межкультурной-коммуникативной концепции 
описаны альтернативность и много вариант-
ность решений, согласно из которых нужен вы-
бор наиболее эффективного. 

Инновационная образовательная проект-
ная деятельность является соответствующей 
формой организации учебного процесса в меж-
культурной коммуникации, направленной на 
индивидуальное развитие творческих навыков 
и познавательных интересов студентов. Основ-
ное значение и цель педагогических иннова-
ций характеризуется в осуществлении нового 
внедрения методологии в учебном процессе, 
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компетентностный подход показывает, навязну 
образовательной модели привлечении других 
средств, мультимедийных средств, технологий 
обучения в интересах развития личности бу-
дущего специалиста. К тому же данный метод 
предполагает овладение технологией презента-
ции различных творческих работ (отчетов, об-
зоров, рефератов, докладов на профессионально 
ориентированные темы).

К исследовательским проектом можно так-
же включить метод проектов, к тому же на 
главной части указаны умений самостоятельно 
конструировать свои знания, развитие познава-
тельных навыков студентов, ориентироваться в 
информационном пространстве, формирование 
критического мышления и творческих способ-
ностей. Метод проектов ориентирован на само-
стоятельную деятельность студента — индиви-
дуальную, парную или групповую, согласно с 
этим студенты выполняют в течение опреде-
ленного промежутка времени. Для формирова-
нии способности личности к лингвокультуро-
логическому взаимодействию данный подход 
считается с групповым подходом в образова-
тельном процессе, более того данный подход 
сочетается с носителями инолингвокультуры в 
вариативных ситуациях общения. С одной сто-
роны, использование разных методов и средств 
обучения, метод проектов предусматривает 
решение некоторых сложностей, а с другой 
стороны, показывают интегрирование умений 
знаний из других областей науки, творческих 
отраслей.

 Также разработана проектная технология, 
которая считается одной из инновационных си-
стем организации самостоя тельной работы сту-
дентов. Выявлены такие части как, письменные, 
устно-ре чевые, монопроекты, коллективные. Во 
время занятии часто исполь зуются различные 
проекты, в которых соблюдаются признаки твор-
ческих, информационных, иссле довательских 
и практико-ориентированных мето дов. Работа 
над проектом требует сформулирования много-
уровнего подхода к изучению языка, который 
охватыва ет чтение, говоре ние, аудирование, 
грамматику – они помогают активному самосто-
ятельному мышлению и направляют на совмест-
ную научную работу, что, в свою очередь, учит 
студентов работать в команде и сотрудничеству. 
Таким образом, в процессе работы над проектом 
показывают, и формулирует связь воспитатель-
ного и образовательно го процесса. Для эффек-
тивного обучения иностранному языку, наибо-
лее интересными, являются интернет ресурсы с 

точки зрения преподавателя. Они помогают ре-
шать целый ряд задач такие как:

– формировать навыки чтения;
– пополнять словарный запас;
– формировать его социокультурную ком-

петенцию и расширять кругозор студента;
– повышать мотивацию к изучению ино-

странного языка [6,29].
Также обобщены сведения что креативное 

обучение показывает свободный доступ каждого 
студента к ресурсам сети Интернет и базируется 
на следующих этапах:

– интерактивность занятий, осуществляе-
мых с помощью телекоммуникаций;

–  соответствие образовательного продукта 
студента его внутренним потребностям;

– открытая коммуникация для студентов 
в образовательном процессе в межкультурной 
коммуникации.

Также предложена работа в группе, которая 
дает возможность чаще всту пать в коммуни-
кацию с другими членами груп пы, формули-
ровать свою позицию, что может способство-
вать развитию сотрудничества, межличностной 
компетентно сти, коммуникативной культуре. 
Поэтому предложены работы в группе, где по-
зволяет использовать рабочее время на уроках 
намного интересней, позволяет наиболее эф-
фективно достигнуть прогнозируемых резуль-
татов обучения и открыть индивидуальность 
каждого ученика, а также призывать учащихся 
к самостоя тельности, давая им нужные усло-
вия для активизации познавательной и рече-
вой деятельности каждого учащегося груп пы, 
предоставляя каждому из них индивидуальную 
возможность осмыслить и осознать новый язы-
ковой матери ал, получить достаточную устную 
практику для формирования необходимых на-
выков и умений [4, 161].

Групповая работа подразделяется на два 
принципа: единуюи дифференцированную. При 
единой работе все группы делают похожие зада-
ния. При дифференцированной – разные группы 
выполняют разные задания в рамках общей для 
всех учащихся темы. Группы учащихся форми-
руются преподавателем до проведения занятия, 
разумеется, с учетом психологической совме-
стимости. Соответственно выявлены такие по-
желания как создать группы не по половому при-
знаку а при этом в каждой группе должны быть 
студенты с разной степенью владения иностран-
ным языком. Допустим, сначала можно создать 
группы по одинаковым интересам и предаста-
вить им соответствующие тексты, а затем объ-
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единить смешанные группы и предложить им 
показать важность ув лечения каждого студента.

Без слов, что образцовой окажется та группа, 
где ее члены будут дополнять друг друга: напри-
мер, один имеет личным опытом по данной теме, 
отлично успевает, но не обладает работоспособ-
ностью; третий – эмоционален, экстраверт и 
инте ресуется данным вопросом, хотя и мало 
знает по его сути; другой – работоспособен, но 
не эмоцио нален; четвертый – обладает личным 
опытом, но слабо успевает. Успех работы дан-
ной группы заключается тем, что роль человека 
в груп пе связано, прежде всего, с его вкладом в 
общее дело.

Эксперимент. Кредитная система обучения 
предполагает в основном самостоятельное из-
учение предметов студентами, и это требует 
серьезной перестройки сложившихся стереоти-
пов. Мы должны помочь студентам приспосо-
биться к новым условиям об ученияс помощью 
инновационного и межкультурного подхода. 
Основной целью современного преподавателя 
является «научить учиться», т.е. переход обуче-
ния от формата «teach-ing» к формату «learning».
Должны полностью преодолеть все имеющиеся 
у студентов пробелы в знаниях путем целесоо-
бразной организации об учения и развития ини-
циативы с инновационными методами. Более 
того, должны взять к сведению, что сту дентам 
надо помочь обнаружить свои неиспользуе-
мые возмож ности,четко применять усвоенную 
инфор мацию поэтапно приближаться к руковод-
ству собственным обучением. 

Рассмотрим некоторые конкретные примеры 
прагматического подхода при обучении англий-
скому языку в межкультурной коммуникации. 
Готовя студентов к устной речи, следует обра-
щать внимание на то, какого типа вопросы ис-
пользуют носители языка в разных ситуациях. 
Так, на лекциях в университетах, где языком 
преподавания является английский, много ста-
вят «вопросы-переспросы», в конце которых по-
вторяются ключевые выражения с повышением 
голоса. Например, Speaker: «… and the answer is 
the square root of X to the fourth power.» Student: 
«The square root of X to the fourth power?»

Часто задаваемые вопросы, слова «so», за ко-вопросы, слова «so», за ко-
торым следует пауза, а затем повторяется выска-
занная мысль для того, чтобы докладчик либо 
подтвердил сказанное, либо дал пояснения. До-
пустим, Speaker: «Elevated temperature sincrease 
white cell activity.» Student: «So, you are saying 
that elevated temperatures increase white cell activ-
ity?» [7,101-115].

Беспорно, традиционные уточняющие во-традиционные уточняющие во- уточняющие во-уточняющие во- во-во-
просы тоже используются, но их можно заста- тоже используются, но их можно заста-тоже используются, но их можно заста- используются, но их можно заста-используются, но их можно заста-, но их можно заста-но их можно заста- их можно заста-их можно заста- можно заста-можно заста- заста-заста-
вить звучать вежливее, если обратить в кос- звучать вежливее, если обратить в кос-звучать вежливее, если обратить в кос- вежливее, если обратить в кос-вежливее, если обратить в кос-, если обратить в кос-если обратить в кос- обратить в кос-обратить в кос- в кос-в кос- кос-кос-
венные вопросы, например, «And I don’t know 
why you’ve taken against them so much.I won-
dered if you could explain this to me.» Примерами 
«коммуникативной грамматики» может быть 
использование модальных глаголов can, could 
и would, а также прошедшего длительного 
времени (Past Continuous) для вежливых просьб. 
Например, «I was wondering if you could correct 
this letter for me.» « I was hoping to speak to Mr. 
Adams.» «We were thinking of using the company 
car for the trip. Would you mind?» [8,101-115].

Так как целью обучения в межкультурной 
коммуникации является развитие умений адек-
ватного профессионального общения и взаимо-
понимания на межкультурном уровне, т.е. фор-
мирование межкультурно-коммуникативной 
компетенции, предлагается наиболее подходя-
щий подход, объединяющий одновременное и 
комплексное формирование всех видов речевой 
деятельности с учетом межкультурной комму-
никации.

В вопросах формирования межкультурно-
коммуникативной компетенции часто-задавае-
мые вопросы методической системы остаются 
не разработанными. До настоящего времени не 
определена роль дидактико-методической со-
ставляющей содержания обучения, требуют 
своего обоснования принципы организации про-
фессионально-методической подготовки, вопро-
сы структуры и содержания соответствующих 
учебных курсов.

Обсуждение и заключение

В заключении, можно отметить, что в систе-
ме образовательной программы на основе инно-
вационных методов обучения студентов лежат 
активные методы, которые помогают формиро-
вать творческий, инновационный подход в меж-
культурной коммуникации к пониманию про-
фессиональной деятельности, умение принимать 
оптимальные в условиях определенной ситуации 
решения. При большой практики, использование 
инновационных методов в межкультурной ком-
муникации в профессионально ориентирован-
ном обучении является необходимым условием 
для подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов. Использование разнообразных ме-
тодов в иноязычном образовании и приемов ак-
тивного обучения приносят студентам интерес к 
самой учебно-познавательной деятельности, что 
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позволяет создать в межкультурной коммуника-
ции атмосферу мотивированного, творческого 
обучения и также решать целый комплекс учеб-

ных, воспитательных, развивающих задач в со-
временной парадигме иноязычного образования 
в межкультурной коммуникации. 
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AIMS OF PROBLEM-BASED LEARNING  
IN TEACHING FUTURE SPECIALISTS 

The given article considers the questions of methods of teaching a foreign language, particularly, one 
of the varieties of innovative methods of teaching as problem-based learning, which is aimed at forming 
self-directed independent students. Thismethod of teaching meets the present-day requirements as teach-
ing by researching as well as researching by teaching. With the help of this method we can develop a 
creative personality, thus, perform the main pedagogic task. Today graduates need to be self-directed and 
possess lifelong learning skills. Problem-based learning involve not only active learning but also the for-
mulation and solution of new, non-standard and original tasks. They need to be critical thinkers, problem 
solvers and analytical in their approach. It means that learners need to be able to integrate knowledge and 
skills from a number of disciplines as well as have the interpersonal skills to be an effective team member.
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Болашақ мамандарды оқытудағы  
проблемалық-бағдарланған оқытудың мақсаты

Берілген мақалада шет тілін оқытуда қолданылатын әдістер туралы, нақты айтқанда, 
инновациялық оқытудың проблемалық оқыту әдісі талқыланады. Проблемалық оқыту әдісі 
студенттердің өзіндік жұмыс жасау қабілетін дамытуға бағытталған. Зерттеу арқылы оқыту 
және оқыту арқылы зерттеу негізінде бұл оқыту түрі қазіргі күн талабына сай келеді. Тек соның 
негізінде шығармашылық тұлға қалыптастыра алады, сөйтіп, басты педагогикалық міндет 
орындай алады. Бүгінгі түлектер өзін-өзі басқару және үздіксіз оқу дағдыларына ие болуы керек. 
Проблемалық оқыту тек қана белсенді оқуды ғана емес, сонымен қатар жаңа, стандартты емес 
және түпнұсқалы тапсырмаларды шешуді талап етеді. Олар аналитикалық әдісті пайдалана 
отырып, критикалық ойлау мен проблемаларды шешуі қажет. Бұл өз кезегінде, студенттердің 
бірқатар пәндерден алған білімдері мен дағдыларын біріктіру мүмкіндігі болуы керек, сондай-ақ 
тиімді команда мүшесі болу үшін тұлғааралық дағдыға ие болуы тиіс.

Түйін сөздер: проблемалық оқыту, оқыту әдістері, проблемалық тапсырмалар, шығармашылық 
ойлау, танымдық қабілеттерін арттыру.
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Цель проблемно-ориентированного обучения  
будущих специалистов

В данной статье обсуждаются вопросы методики преподавания иностранного языка, в 
частности, одной из разновидностей инновационной методики как проблемное обучение, 
которое направлено на развитие самостоятельности студентов. Этот метод обучения отвечает 
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требованиям дня: обучать, исследуя, и исследовать, обучая. Только так можно формировать 
творческую личность, таким образом, выполняя основную педагогическую задачу. Сегодня 
выпускники должны быть самостоятельными и обладать навыками непрерывного обучения. 
Проблемное обучение предполагает не только активное обучение, но и формулирование и 
решение новых, нестандартных и оригинальных задач. Они должны мыслить критически, 
решать проблемы, используя аналитический подход. Это означает, что учащиеся должны 
иметь возможность интегрировать знания и навыки из ряда дисциплин, а также иметь навыки 
межличностного общения, чтобы быть эффективным членом команды.

Ключевые слова: проблемное обучение, методы обучения, проблемные задачи, проблемные 
задания, творческое мышление, познавательные способности. 

«Too often we give learners answers to remember,  
rather than problems to solve.»

 Roger Lewin

Introduction

Modern education reforms and real realities 
of life put before the high school a new task – 
education of an independently thinking and socially 
active specialist who is capable of self-education 
and self-improvement.In the traditional pedagogical 
approaches of learning,we often use reproductive 
methods, which involve active perception and 
memorization by students of educational information 
reported by the instructor or another source. They 
are particularly effective when the content of the 
study material is mainly informative and present 
a description of methods of practical actions that 
are very complex or fundamentally new in order to 
allow students to carry out independent search of 
knowledge.

Traditional reproductive methods of teaching 
often follow a linear process where the instructor 
dictates what is to be done: information and details 
are presented first which the students then use to 
solve a problem.However, reproductive methods 
do not allow developing the thinking of students 
to a proper extent, and especially independence 
and flexibility of thinking, to form students skills 
and search activities. Moreover, the excessive use 
of these techniques lead to the formalization of 
the process of learning knowledge, and sometimes 
just cramming. Studentscannot develop the 
abilities and skills of independent scientific 
research, because they are provided the finished 
results for their assimilation. The «consumption» 
of ready-made scientific achievements cannot 
form a model of future real activity in the minds 
of students.

The important thing for optimizing the 
learning process in the University is improving 
the organization of independent work, providing 
methodological assistance and supervision. 

Forming the skills of independent work allows 
learners to improve previously acquired knowledge 
and skills so that future specialists can study 
sources in a foreign language in the course of their 
professional work, search for information, logically 
comprehend the information extracted, and use 
various types of reading.It is necessary to give 
the learning process characteristic features of the 
process of communication. Work in the classroom 
should simulate the conditions of real language 
communication as accurately as possible. The 
content of training should meet the interests and 
needs of students, appeal to personal experience, 
to their feelings and emotions, to encourage 
comparison and contribute to the development of 
critical thinking. 

To solve it, we need to improve forms and 
means of teaching a foreign language, to apply 
methods of problem-based learning (PBL) and the 
development of thinking and abilities of students. 
In this view, PBL contributes to the effective 
development of intellectual sphere of the learners 
and aims at developing creative abilities of students, 
their educational and scientific-search activity.

What is the essence of PBL? In its most general 
form it consists in the fact that the learners have a 
problem task and they must find the way to solve 
this problem by relying on the knowledge and skills 
they have mastered previously. The task posed 
to students needs to contain a contradiction, the 
resolution of which gives them new knowledge. 
Overcoming difficulties in the course of solving a 
problem task requires the mobilization of cognitive 
activity and mental processes, including elements of 
creative thinking-verbal activities. Solving problems 
provides not only the mastery of new knowledge, but 
also the mental development of students, especially 
their creative abilities.

Experiment

The use of these methods in foreign language 
classes allows developing such skills of students as:
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– ability to conduct a discussion on a given 
topic;

– ability to hear and to listen to the partner;
– ability to defend their point of view and 

support with arguments;
– ability to find a compromise;
– ability to find solutions to the problem.
PBL is a method of learning and teaching, which 

allows students to focus on how and what they will 
learn. The instructor or tutor presents the students 
an unfamiliar problem, situation or task and they are 
required to determine for themselves how they will 
go about solving the problem. Usually they work 
in small groups, which allow them to utilize their 
prior knowledge in the topic area and identify the 
gaps in their knowledge as they attempt to solve 
the problem. In PBL, students learn by solving 
challenging, open-ended problems. They rely on 
their current knowledge of the problem, identify 
information they need to know and strategies to use. 
[1]

The peculiarity of PBL is a creative atmosphere 
of discussion and freedom of discussion: both the 
instructor and students must show a positive attitude 
to participation in the analysis of the problem, 
promotion, discussion of the hypotheses and the 
formation of new problems. The essence of the 
problem of interpretation of educational material 
is that the instructor does not give knowledge in a 
ready-made form, but confronts the students with 
problem tasks, prompting them to look for the ways 
and means to solve them.

PBL is a student-centered approach to learning 
that encourages students to be self-directed, 
interdependent and independent as they attempt to 
solve the set problem.PBL is a method of teaching,in 
which students acquire knowledge not by learning 
and memorizing, but in the result of mental work 
on the solution of problems and the problem tasks 
builton the content of the material being studied. It is 
used both at the stage of introduction of educational 
material and at the stage of its consolidation in the 
process of speech practice at different stages of 
learning. 

We can define four problem-search methods of 
PBL that are used in the course of learning:problem 
questions, problem tasks, problem assignments and 
problem situations.

A problem question is a question to which the 
students do not have a ready answer in advance; they 
have to look for the answer on their own. Unlike 
the conventional question, a problem question 
does not involve simple recall and reproduction of 
knowledge. 

A problem task is a large educational and 
cognitive task requiring analysis and finding 
ways and methods of its solution. It is a form of 
organization of educational material with pre-
defined conditions and unknown data. The search for 
these data involves students in active mental activity, 
analysis of facts, the explanation of reasons of the 
origin of objects and cause-and-effect relationships. 
The solution of such a problem may be in the form 
of verbal reasoning or search laboratory work.

 A problem assignment gives the instructions that 
are offered to students for their independent search 
and cognitive activities. They are aimed at obtaining 
the required result and can be performed in the 
form of research, writing, invention, experiment, 
modeling, etc. 

A problem situation is a state of mental 
difficulties of students caused by the failure of their 
previously learned knowledge and ways of working 
to solve cognitive tasks, assignments or educational 
problems. Itis specially created by the teacher with 
the help of certain methods and tools. In general, it 
can be argued that the problem situation arises when 
you know the goal, but you do not know the way to 
achieve it.[2]

In PBL, student learning centers on a complex 
problem that does not have a single correct answer. 
Students work in collaborative groups to identify 
what they need to learn in order to solve a problem. 
They engage in self-directed learning and then 
apply their new knowledge to the problem and 
reflect on what they learned and the effectiveness 
of the strategies employed. The instructor acts to 
facilitate the learning process rather than to provide 
knowledge. [3]

 Elements of PBL motivate students to search 
for information independently, and to activate 
thinking, which means making knowledge 
personally significant. They allow them to learn to 
see the problem on their own, to formulate it, to 
find solutions and solve it. This kind of learning 
is focused on the formation and development of 
abilities for creative activity and the need for it, that 
is, it is more intense than reproductive learning, but 
also affects the development of creative thinking of 
students.

There are several substantive features of 
problem-based learning. Let us analyze some:

– The different types of contradictions identified 
by the instructor together with students. For example, 
the contradiction between the theoretical model and 
the experimental data.

– Lack of known ways to solve such problems.
– Deficiency of data or theoretical models. 
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The instructor engaged in problem training 
needs to know the structure and typology of 
problem situations, the methods for their resolution, 
pedagogical techniques that determine the tactics 
of the problem approach. Examples of problem 
situations, based on the contradictions that are 
typical for the cognitive process, can serve:

– Problem situation as a result of contradictions 
between school knowledge and new facts for 
students that destroy the theory.

– Understanding the scientific importance of 
the problem and the lack of a theoretical basis for its 
solution. 

– Diversity of the concept and the lack of a 
reliable theory that can explain these facts. 

– Practically accessible result and lack of 
theoretical justification. 

– The contradiction between the theoretically 
possible solution and its practical impracticality. 

– A contradiction between a large number of 
actual data and the absence of a method for their 
processing and analysis. All these contradictions 
arise from an imbalancebetween theoretical and 
practical information, an excess of one and a 
disadvantage of the other, or vice versa. [4]

Results and discussion

PBL involves the consistent and targeted 
involvement of students in solving educational 
problems, as well as problem cognitive tasks, 
in the course of which they must actively learn 
new knowledge, acquire skills and abilities in 
independent formation of the problem based on real 
conditions. 

The formation of professional thinking of 
students is the development of a creative, problem-
based approach. University training should form 
creative abilities necessary for the future specialist:

– to think critically;
– toanalyze and solve complex, real-world 

problems;
– to find, evaluate, and use appropriate learning 

resources;

– tocollect and analyze data, to suggest methods 
for their processing;

– toformulate conclusions and see the 
possibilities of applying the results;

– tosee the problem as a whole, all aspects and 
stages, all solutions;

– to demonstrate effective communication 
skills;

– to use content knowledge and intellectual 
skills to become continual learners;

– to work cooperatively; to determine the extent 
of personal involvement in solving the problem.

The advantages of PBL is,first of all, great 
opportunities for the development of attention, 
observation, activation of thinking, enhancement 
of students’ cognitive activity: it develops 
independence, responsibility, criticality and self-
criticism, initiative, originality of thoughtand 
determination. Students learn to become partners in 
teaching process because they accept responsibility 
for their learning, deal with new and changing 
situations and work successfully as team members.
The techniques of PBL help students to analyze and 
solve real world problems and prepare them for their 
future careers.

Conclusion

Thus, today graduates need to be self-directed 
and possess lifelong learning skills. PBL ensures 
the durability of the acquired knowledge, because 
they are produced in independent activities.These 
methods of learning involve not only active learning 
but also the formulation and solution of new, non-
standard and original tasks. They need to be critical 
thinkers, problem solvers and analytical in their 
approach. It means that learners need to be able to 
integrate knowledge and skills from a number of 
disciplines as well as have the interpersonal skills 
to be an effective team member. [5] Thus, PBL 
contributes to the formation and manifestation of 
creative abilities of students. It is this goal that we 
should strive in organizing and conducting classes 
using the methods of PBL.
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FOSTERING ENVIRONMENTAL AWARENESS  
THROUGH STORY READING

The article considers the effective ways of inculcating environmental awareness through foreign 
language learning. Integration of environmental topics into language learning process can be very useful 
for developing both language and content knowledge. Teaching language simultaneously with environ-
mental issuesenables students to enhance their abilities for critical thinking and to develop their com-
municative competence.This paper focuses on developing ecological awareness through environmental 
story reading activity.Story reading helps students to think critically about what they have read, discuss 
their opinions, understand their social functions and develop as responsible citizens.Besides, story read-
ing activity is a powerful source of developing reading, retelling, translating and word enrichment skills.

Key words: Story reading activity,environmental awareness, critical thinking, foster, content and 
language integration. 
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Әңгіме оқуға негізделген сабақта  
экологиялық білімге ынталандыру әдістері

Мақалада шетел тілін оқытуда экологиялық білім берудің тиімді әдістері қарастырылады. 
Экологиялық тақырыптарды тіл үйрету үдерісіне енгізу тілдік құзыреттілікті дамыту үшін және 
экологиялық білім беру үшін өте пайдалы. Ұсынылып отырған әдістеме студенттердің сыни ойлау 
қабылетін және шетел тіліндегі коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Бұл 
мақалада қоршаған ортаға қатысты шығармашылық мәтіндерді, соның ішінде ағылшын тілінде 
жазылған әңгіме оқу әдісін қолдану арқылы студенттерге экологиялық білім беруге көңіл бөлінеді. 
Ағылшын тіліндегі әңгімелер студенттердің оқығандары туралы сыни ойлау, әртүрлі пікірлерді 
талқылау дағдыларын дамытуына, олардың өздерінің әлеуметтік позицияларын түсінуіне және 
жауапты азаматтар болуына көмегін тигізеді. Сонымен қатар, әңгімелер оқу әдістемесі, ауызша 
сөйлеудің, аударма және сөздік қорын жетілдірудің қуатты көзі болып табылады.

Түйін сөздер: әңгімелер оқу, экологиялық білім, сыни ойлау, білім беру, тіл мен мазмұнды 
біріктіру.
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Содействие экологическому образованию 
 на основе использования story reading

В статье рассматриваются эффективные способы экологического образования на уроках 
иностранного языка. Интеграция экологических тем в процесс изучения языка может быть 
очень полезна как для развития языковых компетенций, так и экологического просвещения. 



ISSN 1563-0223                              Eurasian Journal of  Philology: Science and Education. №4 (168). 2017 145

Muldagalyieva A.A. et al.

Преподавание языка одновременно с изучением экологических проблем позволяет учащимся 
развивать критическое мышление и коммуникативную компетентность. В данной статье основное 
внимание уделяется развитию экологических знаний через чтение художественных текстов 
об окружающей среде. Чтение историй на английском языке помогает студентам критически 
мыслить о том, что они прочитали, обсудить разные мнения, понять их социальные позиции 
и быть ответственными гражданами. Кроме того, процесс чтения историй является мощным 
источником развития навыков чтения, устного изложения, перевода и обогащения словарного 
запаса.

Ключевые слова: чтение историй, экологические знания, критическое мышление, воспитание, 
интеграция языка и содержания.

Introduction

The seriously exacerbated contemporary en-
vironmental crisis compels that universities need 
include ecologic education into a higher education 
curriculum and pedagogy to enhance understanding 
and addressing environmental problems and issues 
by students. It is an inevitable task of colleges and 
universities to train students who are capable of act-
ing responsibly toward the environment. The first 
and foremost aim of environmental education is 
raising the ecologic literacy of students and focus-
ing on advancing their understanding of intercon-
nections between the Earth’s natural systems and 
human systems [1].  

It should be noted that environmental education 
is interdisciplinary by its nature and it can be 
implemented through a wide variety of disciplines and 
professions. Such mode of environmental education 
will contribute to developing and encouraging 
critical thinking, problem-solving, awareness, 
motivation, and sensitivity amongst students to 
take actions toward environmental improvement. 
Environmental education includes a big variety of 
issues concerning the endangerment and protection 
of the environment due to human activity. These 
issues are: global warming, greenhouse effect, 
ozone depletion, species extinction, poaching, 
habitat distraction, desertification, air (water, soil) 
pollution, water crisis, etc. 

Environmental topics can be incorporated 
to every subject. Integration of environmental 
topics into language learning process can be very 
useful for developing both language and content 
knowledge. Teaching language simultaneously 
with environmental issues will give the students 
many benefits. Students will be able to enhance 
their skills and abilities for critical thinking and 
to develop their communicative competence. We 
fully agree with Rivers who had pointed out that 
«As language teachers we are the most fortunate 
of teachers…all subjects are ours. Whatever [our 
learners] want to communicate about, whatever 

they want to read about, is our subject matter» 
[2,  96].

«Besides, …. we, the English language teachers 
and teacher trainers, are citizens of the world and 
like any conscientious citizens, we have the duty 
to be committed to the world’s crises. It is worth 
noting that most of the world’s hazards have been 
caused by humanity and it is the responsibility of 
humanity to resolve them before passing them to the 
forthcoming generations. So, like other professionals 
like geographers, science teachers, lawyers or 
teachers of social workers we, the English teaching 
professionals have also in one way or the other 
contributed in the degradation of the environment, 
and so since we can, we should embark on the use of 
the English language teaching and teacher training 
profession not only to develop the communicative 
skills of our learners but also to empower them with 
knowledge, know-how and attitudes that would 
impact on the world’s problems in general and on 
the protection of the environment in particular» [3].

Materials and discussion

In this paper we intend to share our experience 
of maintaining environmental education through 
the English language discipline, namely through 
environmental story reading activity.

Reading a story can be taken as an independent 
activity with the goal to enhance not only vocabulary 
enrichment, reading and speaking skills, but also 
to develop students’ critical thinking skills. Story 
reading and discussion of the author’s message 
help students to think critically about what they 
have read, discuss their opinions, understand their 
social functions and develop as responsible citizens. 
Likewise, Kohanand, Pourkalhor and others 
mention some advantages of teaching English 
through short stories: «they make the students’ 
reading task easier, they help students to be more 
creative, they raise cultural awareness, they reduce 
students’ anxiety and help them feel more relaxed, 
they manage universal language and they involve 
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fiction» [4,  3]. In fact, these ideas guide teachers’ 
work with meaningful activities that contribute 
greatly to students’ learning.

«Story reading activity is also one of the most 
effective techniques of cultivating environmentally 
literate students with the deeper sense of moral 
responsibility towards the Earth, who know how and 
can take positive actions to improve the ecological 
situation. Not only do such stories offer a source 
of inspiration, they also contain a potential for 
understanding the many ways in which we value and 
devalue our beautiful green and blue planet. Stories 
provide us with practical insight into approaches 
to our most persistent environmental difficulties.» 
[5,1].

The story under consideration is the story by 
Jesse Stuart with an intriguing and attractive name 
«Love» which is devoted to one of the crucial 
problems of the present time – preservation of 
animal diversity on earth. The author’s goal in 
writing this story is to raise awareness of ecologic 
problems, to foster people’s consciousness about 
saving and protection of species and to think of the 
role of human activities in solving the questions of 
environmental conservation. .

Prior to starting reading the story we think it right 
to provide the students with the brief information on 
Jesse Stuart’s biography and creative activity. 

Jesse Hilton Stuart (August 8, 1906 – February 
17, 1984) was an American writer, school teacher, 
and school administrator who was born in Greenup 
County, Kentucky. He is the author of short stories, 
novels and poetry. In his literary works he mostly relied 
on his birthplace. He also wrote sonnets and the first 
line of his sonnet «I am a farmer singing at the plow» 
sounds like an epigraph to most of his stories, which 
are devoted to nature and man-nature relationship.He 
published 460 short stories in which he narrates about 
the strength and affirmative view of life of his people 
and their love for their love for the land.

The plot of the story «Love» centers around the 
killing of a snake. 

Father and son and their dog Bob came to their 
corn field to plan a fence. It was a dry spring. The 
ground squirrels dug up rows of corn and ate the 
sweet grains on their roots. The dog saw a snake 
and father orders him to kill it. The author describes 
in detail the terrible scene of killing the snake 
through the boy’s eyes. Bob had killed twenty-eight 
copperheads that spring. He knew how to kill a 
snake. He wouldn’t rush to do it. He would take his 
time and did the job well.

The boy could see the snake didn’t want to fight 
the dog. It wanted to get away but Bob didn’t let it. 

He hated to see the dog take the snake by the throat. 
She was so beautifully poised in the sunlight. Bob 
grabbed the white patch on her throat. He cracked 
her long body like an ox whip in the wind. He 
cracked it against the wind only. The blood spurted 
from her fine-curved throat. Something hit against 
his legs like pellets. Bob threw the snake down. The 
boy looked to see what had struck his legs. It was 
snake eggs. Bob had slung them from her body. She 
was going to the sand heap to lay her eggs, where 
the sun is the setting-hen that warms them and 
hatches them.

Next day father and son came to the field and to 
their great amazement they saw a bull black snake 
lying beside his dead mate. The male snake had 
trailed her to her doom and found his lover dead. He 
had come in the night, under the roof of stars, as the 
moon shed rays of light on the quivering clouds of 
green. He had found his lover dead. He was coiled 
beside her, and she was dead.

When taking a story reading activity one thing 
to be taken into account is that the vocabulary and 
sentence structure of the story should be suitable to 
the level of the students. We consider it desirable 
to take this story with the Intermediate level of 
students.

Story reading can be a powerful and motivating 
source for a wide range of language learning 
activities aimed at development of reading, retelling, 
translation skills and vocabulary enrichment.

Vocabulary enrichment. 

As vocabulary is at heart of learning foreign 
language and speaking in it, before starting reading 
the story we consider it necessary to do a vocabulary 
work. As a rule, we make a list of the active 
vocabulary containing the words that are useful for 
comprehension of the story and help students easily 
share their minds and express their ideas. The list of 
active vocabulary for this story, basically, includes 
the terms related to the parts of the plant (e.g. 
stubble, corn bulk, stalk of corn, wilted dried roots, 
sweet grains, tender roots, green weed, chestnut 
oaks, etc.), names of the species (e.g. ground 
squirrel, blacksnake, copperhead, quail, butterflies, 
bull blacksnake ),words and word- combinations 
used by the author for the description of the scene 
in which the dog kills the snake (e.g. take the snake 
by the throat, grab, crack, throw, viciously, sling, 
snap, strike etc.). Of cause, students can pick out 
the unfamiliar words on their own and learn them 
independently, since vocabulary learning is an 
exclusively individual endeavor and mostly it takes 
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place at home out of classroom setting. We consider 
it right to ask students to keep a vocabulary notebook 
where they can write down all the unfamiliar words 
and combinations and which they can internalize 
them at their wish and will. 

Reading

A story is an excellent material for enhancing 
reading skills. After vocabulary work, we 
recommend that the students read the story aloud 
passage by passage as a chain activity paying 
attention to correct pronunciation of each word, 
intonation, word and sentence stress patterns and 
through this, the students can better understand the 
meaning embedded in the text. Reading aloud is 
the foundation for literacy development. It makes 
complex ideas more accessible to students and 
exposes them to vocabulary and language patterns 
that are not part of their everyday speech. This, 
in turn, helps students understand the structure of 
books when they read independently [6].

Translation

We do not fully support the idea that all class 
should be «English only» [7].It should be noted that 
nowadays using the native language is no longer 
a taboo. As Owen puts « However, as the data on 
inter-language and language transfer show, it is 
highly probable that L2 learners will always think 
most often in their L1, even at the advanced level» 
[8].

The advantage of doing translation of the story 
into native language is that this activity enables 
students to be creative, resourceful and, what is 
most significant, it fosters a sense of language. In 
the process of translation, students need to find 
the right equivalents in their own language in their 
effort to attain precision and adequately convey the 
information. Since they are not allowed to change 
the context of a text, their main aim is to find the 
right solution and appropriate words in order to 
accurately reproduce the source text. This being one 
of the most valuable benefits of doing translation 
because students can learn L2 vocabulary and also 
the teacher identifies the words and structures that 
need to be practiced. 

Translation can be a very interesting and creative 
activity in class, which sometimes involves the 
whole group of students; it can promote classroom 
discussion among students that allows choosing 
the best equivalent thus improving the quality of 
translation. All of this instills confidence in their 

own abilities and, most importantly, provides them 
with skills they can use outside of the classroom. 

Post-reading activity

After the story is thoroughly read, translated 
and the vocabulary work is over, there comes the 
time for discussion of the message or theme of 
the story. This part of activity requires creative 
attitude on the part of the teacher. Before starting 
discussion we consider it right to tell students that 
authors write stories not only to write a good story 
but they also intend to give the readers something 
to care about (Being a better writer). Jesse Stuart 
in his story «Love» pursues the aim to cultivate a 
sense environmental awareness among younger 
generation. The theme of the story is «Everyone 
is responsible for the safety of the surrounding 
environment». The questions for discussion should 
be developed so that they stimulate communicative 
purpose and communicative desire of students to 
express their ideas and opinions. There mustn’t be 
direct answers to the questions in the content of 
the story. Students should make their independent 
inferences on the basis of the information they 
have drawn from the reading of the story. Namely 
the answers to these questions are aimed to foster 
critical thinking skills and first and foremost to 
develop the students’ skills to communicate their 
ideas in English. The content of the questions 
should stimulate the students’ desire to express their 
personal ideas. It will be good for the students if the 
students work in the groups of 3 or 4. The questions 
may be written in the blackboard to guide students 
in their discussion. Each group should be given 2-3 
minutes for discussion of each question and choose 
the spokesperson to express the opinion of the group 
and share it with the rest of the class. Here are some 
sample questions:

– Why do you think the boy asked his father 
not to kill the blacksnake?

– What school subject do you think he was 
good at?

– What feelings did the boy experience when 
Bob was killing the snake?

– Why do you think the author describes in 
detail the process of killing?

– Why do you think the author gives a detailed 
description of the dog’s state when they were 
returning home?

– How many snakes were all in all killed that 
summer?

– Why do you think the author mentions the 
fact that «it was late for a lark to sing»? 
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– Does the end of the story promote the feelings 
of optimism in the hearts of the readers? 

– Why do you think Jessy Stuart called his 
story «Love»?

– Namely which environmental issues does the 
author raise in this story?

Conclusion

Environmental topics can be incorporated 
to every subject. Integration of environmental 
topics into language learning process can be very 
useful for developing both language and content 
knowledge. Teaching language simultaneously with 
environmental issues will give the students many 
benefits. Students will be able to enhance their skills 
and abilities for critical thinking and to develop their 

communicative competence. In this paper, we share 
our experience of using story reading for inculcating 
in students the profound sense of empathy and unity 
with nature.

Story reading can be taken as an independent 
activity with the goal to enhance not only vocabulary 
enrichment, reading and speaking skills, but also 
to develop students’ critical thinking skills. There 
is a big variety of activities teachers can do with 
stories. To achieve efficiency in the use of stories 
as a learning material several conditions should 
be satisfied: the vocabulary and sentence structure 
of the story should be suitable to the level of the 
students; all students should be involved in at every 
stage of the activity; the teacher should do his/her 
utmost to make a story-based lesson an educational 
and enjoyable experience for students. 
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Article is devoted to learning a second language and its acquisition in the educational-professional 
and extraoccupational colloquial fields of communication. The author considers the two points of view 
on the acquisition of language. According to the author, the distinction between explicit / implicit, 
«learned» / «acquired,» automatic / controlled information processing can be discussed in respect ex-
traoccupational colloquial fields, talking about mastering of a second language in general (outside the 
scope of its use) is not correct. Differences in learning the language in everyday, household, educational 
and professional spheres are linked primarily to the definition of its methodological role in these areas. 
In extraoccupational colloquial fields the language is used primarily as a means of communication, and 
in the educational and professional its role as a means of scientific knowledge is highlighted.
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Кәсіби оқу мен күнделікті тұрмыстық сөйлеуде  
екінші тілді меңгерудің кейбір ерекшеліктер

Мақала кәсіби оқу мен күнделікті тұрмыстық сөйлеуде екінші тілді оқыту мен меңгеру 
жолдарына арналған. Автор тілді меңгеруде 2 түрлі көзқарас бойынша қарастырған. Автордың 
ойынша, автоматты / бақылаулы ақпаратты өңдеуді шектеу күнделікті тұрмыстық салада 
талқылануы мүмкін. Күнделікті тұрмыстық және кәсіби оқу саласында тілді меңгерудегі 
айырмашылық біріншіден оның осы саладағы методологиялық орнымен байланысты. Күнделікті 
тұрмыстық салада тіл сөйлеу құралы ретінде қолданылады, ал кәсіби оқу ғылыми танымдық 
құрал ретінде алдыңғы жоспарға қойылады. 

Түйін сөздер: тілдерге оқыту, тілді меңгеру, екінші тіл, екінші тілді меңгеру жолдары, тіл 
білімдерінің түрлері, «адал еңбекпен тапқан» және «жаттанды» білім, Кәсіби оқу мен күнделікті 
тұрмыстық сөйлеу саласы, тілдік тұлға, тілдесу саласы, тілдесу ортасы. 
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О некоторых отличиях в усвоении второго языка  
в учебно-профессиональной и обиходно-бытовой сферах общения

Статья посвящена вопросам обучения второму языку и его усвоению в учебно-
профессиональной и обиходно-бытовой сферах общения. Автором рассматриваются 2 точки 
зрения на усвоение языка. По мнению авторов, разграничение автоматической / контролируемой 
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переработки информации может дискутироваться в отношении обиходно-бытовой сферы, 
говорить об усвоении второго языка вообще (вне сферы его употребления) не корректно. Различия 
в усвоении языка в обиходно-бытовой и учебно-профессиональной сферах общения связаны в 
первую очередь с определением его методологической роли в этих сферах. В обиходно-бытовой 
сфере язык используется, прежде всего, как средство общения, а в учебно-профессиональной 
на первый план выдвигается его роль как средство научного познания.

Ключевые слова: обучение языкам, усвоение языка, второй язык, пути усвоения второго языка, 
виды языкового знания, «благоприобретенное» и «выученное» знание, учебно-профессиональная 
и обиходно-бытовая сферы общения, языковая личность, сфера общения, ситуация общения.

Introduction

For the modern language teaching is 
characterized by a shift of the emphasis from the 
teaching individual to the learning individual – «you 
can not teach language, language can be learned.» 
In other words, the focus of the Methodist theorists 
is not so much a learning process, but the process 
of language acquisition. There is an urgent need for 
new objective data backed up not only by empirical 
research, but also by serious theoretical basis of all 
the factors involved in learning a second language 
(didactic, linguistic, psycholinguistic, cognitive and 
others.). This state of affairs reflects not so much 
the need to introduce new methods and techniques 
of learning but to develop a new methodology, 
because the methodology aside from getting applied 
also becomes a theoretical science that deals not 
only with the general and specific (dealing with 
technology) issues of sharing the knowledge, skills 
, the ability to communicate, but is intended to give 
information on the objective knowledge whereon 
the language acquisition process is based.

Method: secondary research. Two points of 
view on the way of mastering a second language

The process of mastering a second language as 
part of knowledge is an activity at the cognitive level: 
complex processing the information obtained by 
mastering a second language, operations with existing 
knowledge, use of knowledge. Processing the new 
or obtained information assumes its understanding, 
assimilation, correlating with available information, 
followed by the assessment of practical utility, stored 
in memory, automatic reproduction. The process 
of knowledge is accompanied by the processes of 
decision-making, evaluation, knowledge conversion 
process in relation to the situation, the generation of 
new knowledge in the form of hypotheses, creative 
products, etc., the speech processes. 

Understanding how is the receipt, storage and 
reproduction of language skills, in the end, makes it 
possible to explain the wide range of issues related 

to the process of learning a second / foreign language 
and speech production in the target language. 

There are two points of view on the way of 
mastering a second language. The first is linked 
to the ideas of Krashen, which separates two 
kinds of linguistic knowledge – «acquired» and 
«learned». «Acquired», according to him, takes 
place automatically in the course of natural 
communication, where attention is focused on the 
student’s sense of the messages. «Learned» takes 
place as a result of targeted training, when the 
formal signs of a second language are accented. 
These two kinds of linguistic knowledge, according 
to Krashen, exist separately and are not related to 
each other [1, 144-158].

The second view (D. Salinger, Bialystok E., 
W.  Schneider, R. Shriffen) also recognizes two 
kinds of linguistic knowledge, but it is noticed that 
they are not autonomous. «Learned» (explicit in the 
terminology of E. Bialystok) knowledge can turn 
into the «acquired» (implicit, E. Bialystok) and vice 
versa, and the practice is the mechanism by which 
«learned» knowledge is «acquired» [2, 19-23].

It seems that the distinction between explicit 
/ implicit, «the learned» / «acquired,» automatic / 
controlled information processing can be discussed 
in respect of extraoccupational colloquial fileds, 
where language learning is indeed possible and 
happens in real life in the natural communication 
without emphasizing formal signs of linguistic 
phenomena. Moreover, in our view, to talk about 
mastering a second language in general (outside the 
scope of its use) is not quite correct. 

Discussion: Understanding speech pattern 
situations

Understanding speech and subsequently its 
production in natural communication conditioins 
is largely determined by extralinguistic factors, 
primarily the situation. «The specified meaning» 
is associated in the mind of the learner with the 
situation, he does not focus attention on the formal 
apparatus of linguistic phenomena, and in the course 
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of the accumulation of communicative experience, 
he corrects his achievements in mastering the 
language. Let us make an obvious example. 1st 
year student from China (expatriate community), 
studying the Russian language within 3 months, 
but living in Kazakhstan for more than a year, a 
situation that has arisen in the lesson of the Russian 
language – to a noisy discussion of some problem 
by her bandmates – responded as follows: «What’s 
the rumpus?» The reaction can be called adequate 
in terms of implementation of the intention, but not 
correct in terms of the rules of etiquette – a lesson at 
the university, the official communication situation. 
Formal features of this linguistic phenomenon in 
class were not practiced, ie, she would not be able 
to build a similar statement (according to the speech 
sample): «What is the man?», «What’s the movie?», 
etc. But in her mind the linguistic instrument was 
fixed for the specific situation.

L.V. Szczerba, contrasting spoken language 
and literary language, calls the literary language 
«independent dialect, but of a special type» – a 
supradialect dialect, «...»it is the second language 
for all speakers of the dialect, but the second, which 
is the first in significance, according to its social 
role «[3, 134]. Scientific style of speech similarly 
to L.V.  Szczerba’s view can be called a «second 
language», even for native speakers. The success 
of mastering this sector depends directly on: 1) 
the number of the text read: 2) on the regularity 
of classes: 3) on the depth of understanding: 
4) on the consistency in the organization of the 
material. When learning a second language, in our 
opinion, the disparate texts from different areas of 
knowledge are not conducive to the formation of 
«information base» of the specialty, as the learner 
is to show, and the teacher is to see the logic of the 
subject development and logic in the expression of 
the meanings in the target language at the same time 
(the formation and formulation of ideas).

Basic Sciences begin to be studied by a native 
speaker in the middle tier of secondary school, ie 
speaker masters the language of science gradually, 
by internalizing the subject, he learns the language.

In the educational and professional sphere as 
the most difficult for mastering even in their native 
language, extralinguistic factors do not matter, set 
of situations, in the traditional sense, is insignificant 
and standard, «defined meanings» in the mind of the 
student are not formed, and to understand them out 
of the situation is not possible .

It is necessary to differentiate between the 
concept of «situation» for extraoccupational-
colloquial and the educational and professional 

spheres. The first one features interpretation of the 
situation as a certain extralinguistic state of affairs, 
defining socio-verbal behavior of communicants. 
Such understanding is linked to the study of means 
of ensuring illocutionary acts and speech etiquette. 
Obviously, in respect of professional field this 
definition of the situation is not applicable. 

M.V. Vsevolodova in relation to the 
communicative syntax offers the following definition 
of the situation: «This is a state of affairs, the event 
displayed in the content of the statements and is not 
connected directly with the situation» [4, 67]. 

O.D. Mitrofanova considers the meaning of 
the scientific text as the logical-semantic group 
or meaning-speech situation, which it defines 
as «a set of external conditions in relation to the 
language («realized situation,» «speech situation») 
encouraging the use of certain models, or speech 
samples on the one hand, and as a means of 
organizing linguistic material by the statement 
objective, i.e. situationally ( «structural grammatical 
organization»), – on the other hand, «[5, 136]. In 
other words, the situation in the scientific speech can 
be considered as a type of scientific information. In 
this aspect, the situation range is wide, but is finite 
and countable, unlike extraoccupational colloquial 
sphere of communication.

Differences in learning the language in 
extraoccupational colloquial, educational and 
professional spheres

Differences in learning the language in 
extraoccupational colloquial, educational and 
professional spheres are linked primarily to the 
definition of its methodological role in these areas. 
In extraoccupational colloquial fields the language 
is used primarily as a means of communication, 
and in the educational and professional its role as a 
means of scientific knowledge is highlighted.

Mastering the language (second, and native) 
in the educational and professional field happens 
through the visual channel – through the reading 
of educational and scientific literature, and hence 
the communication process here has its own 
characteristics. Reading the educational and 
scientific literature can be regarded as an independent 
and, moreover, the main form of communication in 
the educational and professional field.

Research shows that the quality of mastering 
the material depends on the method of obtaining 
information and the degree of activity of the 
learner. In training a person internalizes, according 
I.A.  Chernyh, 10% of what he reads, 20% of what 
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he hears, 30% of what he sees, 50% of what he sees 
and hears; 80% of what he speaks; 90% of what he 
did himself. [6,58] It leads to a logical conclusion 
– reading is the most difficult sphere of activity to 
master, in particular educational and professional 
reading.

The process of mastering a second language 
as part of the educational process, integrative 
in nature, is integrative too. On the one hand, 
it is determined by social purposes, and on the 
other hand by professional ones. In this regard, 
one can speak of external socialization of the 
secondary linguistic personality in the process of 
its mastering the language, as the identification 
of personality is performed in the multilingual 
society: its status is determined along with the 
role, correlation with a certain group in society. 
On the other hand, the external socialization is 
only possible thanks to internal socialization 
of personality, which is provided in the course 
of forming the individual conceptual system 
of the foreign language speaker by means of 
the learned language. Due to its formation, the 
foreign language speaker can realize himself as a 
personality, including a professional personality 
in the multilingual area. The system of scientific 
knowledge, forming professional competence, 
performs the role of actualizer of the process of 
personality socialization [7, 7]. 

In the educational and professional spheres 
two kinds of language knowledge («learned» / 
«acquired») are closely interrelated, interdependent 
and interconditioned. The acquisition of linguistic 
knowledge in this area is not possible without 
education. Access to information base of the 
specialty is restricted to the student without 
prior controlling working out the formal signs of 
«symbolic» elements of the specialty language. 
However, knowing the formal signs of linguistic 
phenomena does not automatically lead to their free 
use. Between «I know» and «I can» there is a long 
way of communicative learning, in conditions close 
to natural. Mastering the language of the specialty 
can only be based on the natural functioning texts, 
which are systematically organized. The more texts 
are read and comprehended, the greater arsenal of 
tools for expressing the «given meaning» will be 
held by a learner. Operations with the text should 
be motivated by the natural intellectual activity – 
request for information and its receipt, interpretation 
and reporting (reconstruction) – during which the 
key information is repeated. This repeatabilityof 
linguistic phenomena allows the learner, without 
focusing on their formal characteristics (however, 

aware of them), to comprehend the information in a 
particular linguistic form.

«Learned» knowledge, according to Krashen, 
consists of metalinguistic rules, which are formed as 
a result of targeted training, where the formal signs 
of a second language are accented. As part of the 
purposeful training our positions coincide. As for 
metalinguistic rules, it must be noted that the rules 
applicable in the form of finished formulations, do 
not very often work, ie they are «safely» forgotten. 
We can assume that the students form their own 
distinct representation of these rules (not always 
in a verbal form), as learned rules can not be 
considered by them as providing verbal behavior 
or understanding. The rules are perceived as 
facilitators of knowledge, as an approach to getting 
their own speech experience. It appears, that the 
speech experience of the student can be and should 
be generated. Observation and analysis of linguistic 
phenomena in this sense can be considered as the 
primary method of forming explicit knowledge, as is 
the case in mastering the native language in teaching 
and professional field. Jobs with the wording: «Note 
...», «Compare ...», «Analyze ...» etc. to work with 
the text in the specialty should occupy an important 
place in the training to professional communication.

In extraoccupational colloquial sphere of 
communication the secondary language personality is 
realized at the verbal and semantic level. Educational 
and professional sphere requires a higher level of 
its realization – thesaurus. Individual knowledge 
base of the linguistic personality is formed through 
processing both verbal and perceptual, cognitive, 
affective experience of human interaction with the 
environment. A processing of language material in 
speech organization of a human, in turn, «gives the 
specific products that are different from the product 
of metalinguistic activitie of a linguist – a descriptive 
model of language» [8, 78].

Conclusion

Language personality structure is composed of 
three levels: 1) verbal-semantic, involving normal 
possession of the natural language for a native 
speaker, and the traditional description of the formal 
means of expressing certain values for a researcher; 
2) cognitive, units of which are concepts, ideas, 
concepts, formed by each language personality in a 
more or less orderly, more or less systematic «picture 
of the world», reflecting the hierarchy of values. The 
cognitive level of linguistic personality arrangement 
and its analysis supposes the meaning expansion 
and transition to the knowledge, and thus covers 
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the intellectual sphere of a personality, providing a 
researcher with a path through the language, through 
the processes of speaking and understanding – to 
knowledge, consciousness, processes of human 
cognition; 3) pragmatic, covering the goals, motives, 

interests, attitudes, and intentionality. This level 
in the course of the language personality analysis 
provides for natural and conditioned transition from 
the estimates of its speech activity to understanding 
the real activity in the world [9, 3-8].
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ТҮРКІЛІК ДҮНИЕТAНЫМ ЖӘНЕ ҰМAЙ AНA КУЛЬТІ 

Мaқaлaдa түркілік дүниетaным негіздері мен түркі хaлықтaрының таным түсінігіндегі 
мифтік кейіпкер – Ұмaй aнa культі қaрaстырылды. Ортa Aзия мен Сібір түркілерінде «Ұмaй aнa», 
өзбектерде «Aмбaр aнa», сaхaлaрдa «Aйызыт» сияқты есімдермен белгілі болғaн Ұмaй культіне 
бaйлaнысты мифтер мен aңыздaрғa сүйене отырып, түркілердің дәстүрлі дүниетaнымындaғы 
әйел бaстaуының бейнесі – Ұмaй aнaның қызметі мен «Ұмaй» сөзінің түркі тілдеріндегі 
этимологиясы сaрaптaлды. Яғни, түркілік дүниетaнымның негізгі ұстaным дaрының Тәңірлік діни 
тaнымнaн бaстaу aлатындығы қарастырылып, Ұмaйды Тәңір немесе жaңa туылғaн нәрестелер 
мен aнaлaрдың, отбaсының қaмқоршысы ретінде тaнуға бaйлaнысты зерттеулер жүргізілді. 

Түйін сөздер: Ұмaй aнa, культ, түркілік дүниетaным, Тәңір, миф. 
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Turk worldwide and cult of Umay Ana

The article deals with the foundations of the mythical character of the Turkic peoples and the result 
of the Turkic worldview – the cult Umai ana. Based on the myths and legends associated with the cult 
Umai ana, which was known to the Turks of Central Asia and Siberia as «Umai ana», among the Uzbeks 
as «Anbarbar ana», among the Sakha people as «Ayzyzt», the image of the mother woman Umai in the 
Turkic worldview, the etymology of the word Umai are analyzed in the article. Taking into account the 
fact that the source of the basic principles of the Turkic worldview is faith in God, a survey is made of 
studies where Umai is regarded as God or the patron of newborn children, mothers and families.

Key words: Umay ana, cult, Turkic worldview, God (Tengri), myth.
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Тюркское мировоззрение и культ Умaй Aнa 

В стaтье рaссмaтривaются основы мифического хaрaктерa тюркских нaродов и плод 
тюркского мировоззрения – культ Умaй aнa. Основывaясь нa мифaх и легендaх, связaнных с 
культом «Умaй aнa», которaя былa известнa у тюрков Центрaльной Aзии и Сибири кaк «Умaй 
aнa», у узбеков кaк «Aмбaр aнa», у нaродов сaхa кaк «Aйызыт», aнaлизируется обрaз женщины-
мaтери Умaй в тюркском мировоззрении, тaкже рaзбирaется этимология словa Умaй. Принимaя 
во внимaние то, что истоком основных принципов тюркского мировоззрения является верa 
в богa, делaется обзор нa исследовaния, где Умaй рaссмaтривaется кaк Бог или покровитель 
новорожденных детей, мaтерей и семьи.

 Ключевые словa: Умaй aнa, культ, тюркское мировоззрение, Бог (Тенгри), миф.
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Кіріспе

Aдaмзaт дaмуының мифологиялық, діни және 
философиялық тaрихи дaму түрлерін aдaмның 
дүниетaнымымен тікелей бaйлaныстыруғa 
болaды. Дүниетaнымның іргесі aдaмдaрдың 
дүниеге сaнaлы көзбен қaрaуғa тaлпынa бaстaғaн 
кезінен қaлaнғaн. 

Aдaмзaт тaрихындa бaрлық хaлықтaрдың 
діни-философиялық және тaрихи тәжірибелік 
тaнымдaрының кешенді жиынтығынaн тұрaтын 
дәстүрлі дүниетaнымдaры «құдaйлық киелілік» 
ұғымы төңірегінде қaлыптaсқaны сияқты, 
дәстүрлі түркілік дүниетaнымның негізгі 
ұстaнымдaры дa Тәңірлік діни тaнымнaн бaстaу 
aлғaн. Бұл ойлaу жүйесі бойыншa aдaмның және 
оны қоршaғaн ортaның «иесі» мен «киесі» ‒ 
Тәңірі. Ежелгі түркілер Аспан, Жер, Су және ең 
бастысы Тәңірге табынуы арқылы тәңіршілдік 
танымды қалыптастырғаны белгілі. 

Ежелгі түркілердің дүниетанымында әлем 
нақты анықталған ұғымдар негізінде көрі-
ніс тапқан және классикалық категорияға тән 
мазмұнда екі жақты ұстанымға бекіген түсі-
ніктермен толығады. Ежелгі түркі мәдени 
жәдігерлерінде келесідей бинарлы параллелдер 
анықталған: атап айтсақ, жоғары-төмен, шы-
ғыс-батыс, солтүстік-оңтүстік, ілгері-кейін, 
алыс-жақын, ашық-күнгірт, күн мен түн, баба 
мен ұрпақ, өзімдікі-біреудікі, үлкен-кіші, өмір 
мен өлім, көп пен аз, бай мен кедей, ер мен 
әйел, Тәңір (Көк Аспан) мен Ұмай ана (Жер-
Су), тұлға мен қоғам. Жоғары-төмен, шығыс 
пен батыс, солтүстік пен оңтүстік, алыс-
жақын, өзіңдікі мен біреудікі, үлкенді-кішілі, 
тұлға-қоғам секілді қарама қайшылықты 
ұстанымдар Шығыс пен Батыстың көптеген 
халықтар діліне тән ұғым. Осы категориялы 
ұстанымдар мазмұны жағынан дүниетанымдық, 
кеңістіктік, уақыттық, көлемдік, рухани-
этикалық, әлеуметтік, этни калық, этномәдени 
концептуалды жүйелері арқылы тұтас дүниеде 
ежелгі түркі әлемінің бір моделі немесе бір 
суретін біріктіреді [1].

Түркі хaлықтaрының дaстaндaры мен миф-
терінде әйел қaсиетті ұғым сaнaлғaн. Оғaн дәлел 
ретінде кейбір түркі хaлықтaрындa әлі күнге 
дейін мaңыздылығын жоймaғaн, aдaмзaттың 
рухaни мәдениетiнiң ең көне формaсы, дүние, 
тaбиғaт және aдaм жaйындa бiртұтaс түсiнiк 
болып тaбылaтын мифтер aрқылы бізге жеткен 
Жер aнa, Күн aнa, Ұмaй aнa, Aқ aнa, Бүркіт 
aнa, Күбей aнa, Киік aнa, Aнa қaсқыр сияқты 
мифологиялық обрaздaр. 

Дүниетaнымның дәстүрлі, ұлттық, діни 
кaтегориялaрының ішінен біздің Түркілік дү-
ниетaным деп бөліп қарастыруымызға бүкіл 
түркі хaлықтaрынa ортaқ, осы уaқытқa дейін 
зерттеушілердің нaзaрын aудaрып жүрген, 
ежелгі түркі дәуіріне тиесілі мифтік кейіпкер ‒ 
Ұмaй aнa негіз болды. 

Зерттеу

Түркілер жоғaры құдірет иесі Ұмaй aрқылы 
aлғaшқы әйелді, aнaны, отбaсының ұйытқысын, 
зерттеушілер кейде оны Тәңірдің әйелі деп 
те бейнелейді. Ұмaй ‒ түркілердің дәстүрлі 
дүниетaнымындa әйел бaстaуының бейнесі. Жaн 
жaғынa нұрын шaшып тұрaтын Ұмaйдың бaсты 
қызметі жaңa туылғaн нәрестелер мен aнaлaрға, 
отбaсыларға қaмқор болу еді, осығaн бaйлaнысты 
түркі хaлықтaрындa бaлaсы жоқ отбaсылaр 
Ұмaйғa тaбынып, бaлa сұрaғaн. Бaрлық дерлік 
түркі хaлықтaры Ұмaйды Жaқсылық Тәңірі, Aнa 
Тәңір, Өмір сыйлaушы, Құт дарытушы Тәңір, 
молшылық пен берекені, төрт түлікті көбейтуші 
рух иесі ретінде қaбылдaйды. 

Ежелгі түркілердің сенімінде, Ұмaй aнa 
aспaннaн жерге түскен кезде оның ізі жaр-
тaстaр мен тaу-тaстa қaлaтындығынa сенген. 
Жaртaстaрдaғы ізді «Ұмaй aнaның ізі»,- деп 
қaбылдaғaн. Әлі күнге дейін кейбір түркі 
хaлықтaрындa aнaны босaндырып жaтқaн не-
месе бaлaны емдеп жaтқaн тәжірибелі әйелдер 
«Менің қолым емес, Ұмaй aнaның қолы», ‒ 
деп Ұмaй aнaдaн жәрдем сұрaйды. Кейде бұл 
тіркес «Менің қолым емес, Фaтимa, Зухрa, Ұмaй 
aнaның қолы»,-деп те қолдaнылaды. 

Шорлардың наным – сенімдерінде Ұмай ана 
үстіңгі әлемде де, жерде де жаңа туған балалар-
мен бірге өмір сүреді – деп есептеген. 

Ұмайды аналықтың рәміздік бейнесі деп 
көрсету орынды. Ұмайдың басындағы үш 
бүрышты бөлінген тәжі оның үстемдігін көр-
сетеді. Қасындағы ер азамат ол Әйел және Ер 
категорияларының бірлігінің формасы [1].

Жоғaрыдa aтaлып өткен Ұмaйдың негізгі 
міндетінен бaсқa, Орхон Енисей жaзбaлaрынaн 
Ұмaй aнaның қызметінің кең екендігінен де 
aқпaрaт беріледі. Оның Тәңірмен бірге Түркі 
хaлқын қорғaғaндығы aйтылaды. Ұмай патриар-
халды кезеңде соғысқа аттанған әскерлерге құт 
дарытып, жеңіс әкелуге көмектескен, соғыстағы 
қорғаушы күш саналған. 

Ал кейде Ұмайды жан алушы өлім 
періштесі ретінде қабылдаған. Негізі саха 
мәдениетінде аталатын Албасты мен башқұрт 
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наным-сенім дерінде кездесетін Қара Ұмай 
осының дәлелі. 

Яғни, түркі мифологиялық жүйесінде Ұмaй 
культі уaқыт өте келе мифологиялық «Aнa» 
қызметінен aлшaқтaтылып, тәуелсіз қорғaушы 
ие, әйел жынысты рух ретінде Көк Тәңірі діни 
мифологиялық жүйесіне еніп, оғaн үлкен 
құрмет көрсетілген [2]. Бұл түркілердің дүниенi 
түсiну, оны бaғaлaу әрекеттерi, сенiмi мен ой-
пiкiрлерi, сонымен қaтaр құндылықтaрының 
жиынтығынaн туындaғaн ұғым. 

Көне түркі руникaлық жaзулaрындaғы құ-
дaйлaр триaдaсындa Тәңiрдiң (Көк Тәңiрдiң) ең 
бaсты құдaй екенi және оның әке құдaй екенiне 
күмән келтiрмейдi. Осы жaзбaлaрғa сүйенсек, 
сол дәуірде түркі хaлқының өмірінде елеулі 
орын aлғaн үш құдaйдың болғaнын бaйқaймыз. 
Бұлан Жер-Су мен Ұмaйдың ‒ әйел Тәңірлер, 
Көк Тәңірі – әке құдай екенін aңғaруғa болaды. 
[3]. 

Aлaйдa, зерттеуші Д.Қыдырәлі: «Ориен-
тaлист ғaлымдaр «Ұмaй сөзін «Тәңір aнa» деп 
қaте aудaрып жүр. Біздің ойымызшa, Ұмaй 
‒ aнaлaрды қолдaйтын періштенің aты. Қыз 
ұзaтылғaндa, неке қиылғaндa, әйел босaнғaндa 
Ұмaй aнaдaн медет тілеу осыдaн келіп шыққaн», 
‒ деп «Ұмaй aнa» ұғымын тәпсірлейді [4]. 
Ұмайды ежелгі түркілердің періште ретінде 
тануы, профессор Х. Танюдың еңбегінде де 
айтылған.

Орта Азияда табылған кейбір археологиялық 
қазбалардың нәтижесінде Ұмай ананы күміс 
шашты, ақ киімді Тәңір немесе құс бейнесіндегі 
қанатты Тәңір деп санаған. Ескі түркілер болса, 
оны көктен түсетін күміс шашты, әдемі әйел 
ретінде таныған. Біз түркі мифологиясында 
аналар әр түрлі бейнелер арқылы берілгендігін 
ескере отырып, Ұмайды көктен түскендігіне 
байланысты «Құс ана» – «Кumay/hümay/hüma/
құмай» құсы арқылы бейнеленгенін атап өтуіміз 
керек. 

Ұмайды «Құс ана» ретінде тану бірқатар 
түркі халықтарына тән құбылыс. Сондaй-aқ 
әзірбaйжaн хaлқындa Ұмaйды жұмыртқaсын 
aспaндa сaлaтын құс ретінде қaбылдaй отырып, 
кішкентaй нәрестелерге өмір сыйлaйды деп 
есептеген [2].

Сaхaлaрдa дa «Ogo ımıta» aтты құс бaр. 
Бұл құс сaхaлaрдa бaқыт құсы сaнaлғaн. 
Сaхa мифологиясындa «Imı» рухының Ұмaй 
aнa екендігі көрсетілген. Ұмaйдың қызметін 
сaхaлaрдa «Ayısıt» (Aйызыт) деген рух орындaғaн 
деген түсінік бaр. Бұл рух жaрaтушы, береке 
әкелетін әйел жынысты рух деп есептелген [5]. 

 Қaзaқтaр дa Құмaй құсын қaсиетті сaнaп 
бaғaлaйды. Әр хaлық әртүрлі aтaсa дa, құмaй – 
бaрлық жерде бaқыт құсы сaнaлғaн. Зерттеуші 
Серікбол Қондыбaй: «Мифологиялық құс – 
құмaйдың отaны көне түріктер мекен еткен 
этномәдени ортa, оның обрaзы, aңыз желісі 
бойыншa бaрлық тіршіліктің бaсындa тұрғaн – 
Ұмaй aнa», ‒ деп жaзыпты. Ноғaй aңызындa дa 
Ұмaй әлдебір себеппен құсқa aйнaлып кетіп, 
көкте де ұшқaн, судa дa жүзген [6]. 

Қырғыздaрдa дa Ұмaй aспaндa ұясы бaр 
әлемдік бәйтеректе өмір сүретін құс ретінде 
танылып, пaрсы тіліндегі «Hümâ» сөзінен 
aлынған құс ұғымын білдіреді. 

Пaрсы мен aрaб aңыздaрындa Ұмaй құсының 
көлеңкесі түскен aдaм пaтшa болaды, aл Ұмaйды 
өлтірген aдaм қырық күннен aры ұзaмaйды 
делінеді [7]. 

«Hümâ» сөзі парсы сөзі ме, әлде түркі 
халықтарына тән бе? Көптеген жәдігерлерде 
«Hümâ» парсы сөзі ретінде қабылданса, түрік 
ғалымдары оның ескі түрік тілінде «omay/ubay/
ımay/kumay/humay» түрінде қолданылғандығын 
алға тарта отырып, түркі сөзі екендігін айтады.

Енді осы ежелгі түркілерде өте сұлу және 
қaйырымды, күмістей ұзын шaшты, қолындa 
бaлaлaрды қорғaйтын aлтын сaдaғы бaр жaс 
келiншек, әйтпесе қыз», ‒ деп бейнеленген 
Ортa Aзия мен Сібір түркілерінде «Ұмaй aнa», 
«Сары қыз», өзбектерде «Aмбaр aнa», сaхaлaрдa 
«Aйызыт», телеуттерде «Мaй ене» [8] сияқты 
есімдермен белгілі болғaн, зерттеушілер 
aрaсындa әртүрлі пікір қaлыптaстырғaн «Ұмaй» 
сөзінің шығу төркініне үңіліп көрейік. Ұмaй 
сөзінің этимологиясындa сөздің функционaлдық 
сипaттaмaлaрын көрсететін түсініктер бaр. 

Мысалы, Х.Н. Оркунның пікірінше «Тәңір» 
немесе «Әйел жынысты рух» мaғынaсын беретін 
бұл сөздің негізі сaнскрит тілінде болуы мүмкін. 
Шынымен де ескі үнді мифологиясындa «Uma» 
есімді Тәңір болғaн. Умa Жер Тәңірі ретінде өзі 
жaрaтқaн әрбір тіршілік иесін қорғaғaн. Үнді 
Тәңірі Умa дa, Ұмaй дa әйелдерге қaмқорлық 
жaсaп, бaлaлaрдың жaрық дүние есігін aшуынa 
көмектескен. Дегенмен де, Үнді Тәңірі Умa мен 
Көктүрік жәдігерлеріндегі Ұмай ана арасында 
қаншалықты ұқсастық болғандығы әлі де 
зерттеуді қажет етеді. 

Жоғарыда Ұмай ананы «Тәңір» немесе 
«Періште» ретінде тануға байланысты зерттеу-
шілердің қарама-қайшы пікірлері туралы сөз 
еттік. Ұмай ананы Тәңір ретінде қабылдаудың 
бірден-бір негізі «Құт» сөзімен байланысты 
болуы мүмкін деп жорамалдаймыз. 
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Профессор Зия Авшар матриархаттық-рулық 
қауымнан патриархалды қауымға біртіндеп 
өту барысында Тәңір ең басты саналып, оған 
жаратушылық қасиет тән болды, ал Ұмай мен 
жер-су соңғы орынға ығыстырылды. Құдай мен 
Ұмай бір-бірімен жұптасқан Тәңірлер, жалғыз 
Тәңірге сенушілік кезінде Ұмай Жер мен Судың 
Тәңірі саналған», – дейді. Құдай сөзінің «Құт» 
және «Ай» (kut+ay = Ülgen) тұлғаларының 
бірігуінен жасалып, Үлгенді білдіретіндігін 
көрсетеді [9]. 

Француз ғалымы Жан Поль Рудың зерттеулері 
бойынша «Рух көктің сыйы, несібесі ретінде 
құт тарапынан берілген. Құт – рух, өмірлік 
қуат, азық бақыт, несібе сияқты мағыналарды 
білдіреді. Құт көктегі сүт көлінен келгендіктен 
де ол сүттей таза. Әлемдегі барлық болмыста құт 
бар. Құт бұл бақыт», – деп тұжырымдайды [10].

 «Umay», ұйғыршa «aнa» мaғынaсын беретін 
«um/ uma», ескі оғыз тілінде «um» «сену», ескі 
түркі тілінде «umi/umo» «рух/құс» және «aу», 
яғни «Құдaй» мaғынaсын білдіретін сөздердің 
бірігуі aрқылы бaлaлaрдың қорғaушысы және 
туылғaн нәрестенің рухы құдіретті құдaй ретінде 
түсіндіріледі. Сондaй-aқ, «aу» сөзінің түрік 
тілінде жaрық, aқ мaғынaлaрын беретіндігін 
aйтa отырып, жaн-жaғынa жaрық шaшушы, 
жaқсылық шaқырушы рух деген мaғынaны дa 
білдіргендігін көрсетеді [2]. 

А. Инайет және А. Өгердің жүргізген 
зерттеулеріне жүгінетін болсақ, қытaй түрко-
логтaрының пікірінше Ұмaй сөзі «um» және 
«ay» сөздерінен құрaлғaн. «Um» сөзі әйелдің 
жыныстық aғзaсын білдіретін «Em» сөзінің 
фонетикaлық өзгеріске ұшырaуынaн қaлғaн 
формa. «Ay» сөзі болсa әйелдік нәзіктікті 
білдіреді. Олaй болaтын болсa, Ұмaй «Ұрық-
тaнып, босaнғaн әйел құдaй» деген мaғынaны 
толық aшaды деп пaйымдaйды. 

Түркі хaлықтaрының қaзынaсы ретінде қa-
былдaнғaн, Көктүрік, ескі ұйғыр және қaрa-
хaнлы дәуіріңдегі жaзылғaн мәтіндерді тa нудa 
қолдaнылып жүрген, түркі тілдерінің aлғaшқы 
сөздігі Мaхмуд Қaшқaридың Диуaни лұғaт aт 
‒ түркінде «uma» aнa деген ұғымды білдірсе, 
«umay» aнa босaнғaн кезде сәбимен бір ге 
шығaтын бaлaның жолдaсын білдіреді – деп жa-
зылғaн. Aтaлмыш жәдігерде «Umayqa tapınsa 
ogul bulūr: umay’a tapan kimse çocuk sahibi olur» 
яғни, «Ұмaйғa тaбынғaн ұл тaбaды, Ұмaйғa тa-
бынғaн бaлaлы болaды» деген мaқaл дa бaр [11]. 

Қaзaқ сөздігінде «ұмa» сөзі «еркек малдың 
аталық зәр шығару мүшесінің тері астындағы 
сыртқы бөлігі» ретінде көрсетілген [12]. 

К. Қaйыржaн өз зерттеулерінде «ұмa» түбіт 
(тибет) тілінде «aнa», «Ұмaй» ‒ «бесік пірі», 
«бaлa жолдaсы» мaғынaлaрын қaрaстырғaн [13]. 

Aл, моңғол тілінде «Umay» ‒ «жaтыр», 
тунгус тілінде «omo/umo» түбірі «жұмыртқaлaу» 
дегенді білдіреді. 

Б. Aлтaев: «Ұмaй» сөзінің төркіні жөнінде 
мынaдaй жорaмaл бaр дейді: Ұм «желін» сөзінің 
ұ дыбысы е дыбысынa өзгеруінен шыққaн. 
Сондықтaн ем, емшек, aлтaйшa емеген (aнa), 
сaхaшa – емше (бие) деген мaғынaны көрсетеді. 

Ескі түрік сөздігінде «Umay» бaлaның aнa 
жaтырындaғы орны, aнaның жaтыры мaғынaсын 
берсе, Волгa жaғaлaуындa тұрaтын тaтaрлaрдa 
«uma» – «ішперде» мaғынaсын береді екен. 

Яғни бaрлық түркі тілді хaлықтaрдa «Ұмaй» 
сөзі aнa жaтыры немесе бaлaның жолдaсы 
мaғынaсын беретін болсa, буряттaрдa үңгір 
мaғынaсындa дa қолдaнылaды екен [14]. Aл 
хaкaстaр мен шорлaрдa «Умaй немесе Ымaй» 
деп бaлaның кіндігін aтaғaн. 

Белгілі түрколог Дж. Клaусонның сөздігінде 
«umay» сөзінің түп мaғынaсы «plecenta» яғни, 
бaлaның жолдaсы екендігі көрсетілген [15].

Жоғaрыдaғы Ұмай сөзіне берілген мaғы-
нaлaрдың бaрлығы бaлaның туылуы мен aнaның 
дүниеге сәби әкелуіне қaтысты ерекшеліктерді 
бір-бірімен тығыз бaйлaныстырып отырғaндығы 
еш дaу тудырмaйды. 

Ұмай сөзінің этимологиясын қарастыру ба-
рысында тағы бір назар аудартқан нәрсе, бұл 
«Ұмай» сөзінің «Uma/ана» және «-aу» реңк 
мәнін тудырушы қосымшасының жалғануы 
арқылы жасалғандығын болжауға болады. А. Н. 
Кононов өзінің «Зат есім мен сын есімнің реңк 
мәнін тудырушы формалары мен сөзжасам» 
атты мақаласында –ay/-ey ескі түркі тілінде реңк 
мәнін тудырушы жұрнақ екендігіне тоқталады. 
Оны ескі түрік тіліндегі «ög/anne», яғни ана 
сөзінің -ay/-ey қосымшасының жалғануы арқылы 
башқұртша «ügey/үгей», қазақша «Ögey/өгей», 
қырғызша «ögöy/өгөй», өзбекше «ugay/угай», 
ұйғырша «ögey/өгей» болып түрленгендігі 
арқылы түсіндіреді. Осы жорамалдарды пайым-
дай келе, біз Ұмай сөзінің төркінінде «періште», 
«анашым», «нәзік әйел» сияқты ұғымдардың 
жатқандығын бағамдаймыз. 

Нәтижелер мен тұжырымдар

Демек, зерттеу барысында Ұмай ананың ба-
лалар мен аналардың қорғаушысы қызметінен 
басқа, өзге де қырлары ашылды. Нәтижесінде 
Ұмай ананы «Ана» концептінің микроөрісін 
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құраушы компонент ретінде қабылдай отырып, 
төмендегідей семантикалық өрісін анықтадық: 

1. Аналық бастауы;
2. Береке Тәңірі;
3. Махаббат пен ғашықтық Тәңірі;
4. Әйелдер, қыздар мен балаларды қорғаушы 

күш; 
5. Жер мен Су иесі;
6. От иесі, 
7. Түркі халқының қорғаушысы;
8. Өлім періштесі;
9. Құс бейнесіндегі қанатты әйел Тәңір. 
Медицинaлық тұрғыдaн aлып қaрaстырсaқ, 

плaцентa сүтқоректілердің aнaлығы мен 
ұрығын қaнтaмырлaр aрқылы бaйлaныстырып 
қоректендіретін aсa мaңызды мүше. Ұрықтың 
қоректенуі және зaт aлмaсуы плaцентa aрқылы 
жүзеге aсырылaды. Плaцентa ферменттер 
қызметінің aрқaсындa улы зaттaрды ыдырaтaды, 
ұрықты түрлі инфекциялaрдaн сaқтaйды. 

Түбіт тіліндегі «uma» «aнa» ұғымы, Дж. 
Клaусонның «umay» «plecenta» ұғымдaрын 
жоғaрыдa aйтылғaндaрды негізге aлa отырып 
бaйлaныстырaтын болсaқ, түркі хaлықтaры 
дүниетaнымындaғы «Ұмaй aнaның» осылaй 
aтaлуы, «aнa» мен «плaцентa» қызметтерінің 
ұқсaстығынaн туғaн деп жорaмaлдaймыз. 
Бaлaсын тоғыз aй бойы жүрегінің aстындa 
көтеріп, түн ұйқысын төрт бөліп, aқ сүтін беріп 
әлпештеп өсіретін aнaның дa ұрпaғы aлдындaғы 
қызметі мен еңбегі ерен. Өз бaлaсын бaғып-
қaғудa aнa өзін-өзі ұмытып, бaрлық күш-жігерін 
перзентіне жұмсaйды. Яғни aнa дa бaлaсын 
плaцентa тоғыз aй бойы ұрықты қорғaғaндaй, 
өмірінің соңынa дейін желеп-жебеп отырaды. 

Қорытынды

Қорытa келе, түркілік дүниетaным – ислaмнaн 
бұрынғы тaрихи, мәдениеттік қaбaттaрдaғы 
тілдік, ділдік және ойлaу құндылықтaрының 
жиынтық болмысы екендігін түйіндеуге негіз 
бaр. Түркі хaлықтaры әр түрлі жaғрaфиялық 
кеңістікте тіршілік етсе де, қоршaғaн ортaны 
тaнуы, тaбиғaтпен тілдесуі тұрғысынaн сaнa-
лaрының aлшaқтығы бaйқaлмaйды. Бұғaн дәлел 
‒ түркі хaлықтaрының Ұмaй aнa турaлы түсінік-
пaйымдaры этномәдени және этногенетикaлық 
бaйлaныс aрқылы бір aрнaғa тоғысып отырa-
тындығы. 

Ұмaй aнaның ежелгі түркілердің шaңырaғын 
және ұрпaғын зұлым күштерден қорғaушы күш 
иесі, құт дaрытушы, шaңырaқ пен бaлaлaрдың 
жебеушісі, молшылық пен құт-берекені, төрт 
түлікті көбейтуші рух иесі ретінде жaдындa 
қaлыптaсуы түркілік дүниетaнымның жемісі. 
Көне түркілердің дүниетанымы осындай мифо-
логиялық түсінікке сай қалыптасты және этни-
калық санадағы бұл басымдылық түркілік дүние-
танымның құндылықтық бағдарын құрады.

Жалпы, түркі мәдениеті – әлем мәдениетінің 
құрамдас бөлігі. Түркі мәдениетіндегі уақыт 
пен кеңістік ұғымы зерттеушілердің назарын 
ұдайы аударып келеді. Көріп отырғанымыздай, 
түркі халықтарының тарихы күмәнсіз өте бай. 
Біздің эрамызға дейінгі Ұмай ана туралы таным-
түсініктің ұрпақтан-ұрпаққа қалтқысыз жетуі, 
түркілер мәдениетіндегі әйел беделінің үстем 
болғандығының көрсеткіші. Жарық дүниенің 
бастауында «Ана» ұғымы тұратындығының 
дәлелі. 
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