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Абдиманулы О.,
д. ф. н. профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби,  

Казахстан, г. Алматы, e-mail: abdimanuly@rambler.ru

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО  
В КАЗАХСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

Статья посвящена исследованию творчества известного казахского писателя Абиша 
Кекильбаева. Объектом изучения становятся его повести «История ханши Дарии», «Кюй», романы 
«Конец легенды», «Уркер», «Елен-Алан». На основе анализа данных произведений раскрываются 
особенности художественного мышления, стиля и мастерства писателя. На страницах своих 
произведений он дает оценку поведению героев, характеризуя различные состояния их души, 
скрытые мотивы их поступков. Большое внимание уделено постижению идейно-тематического 
содержания повестей и романов А. Кекильбаева. В статье осмысляются проблемы исторической 
и художественной правды, преемственности культурных, фольклорных традиций и литературы. 
Так же в статье говорится о новаторстве А. Кекильбаева и казахских традициях, которые 
описываются в этих произведениях.

Ключевые слова: роман, произведение, художественная правда, историческая эпоха, бытие, 
сознание.

Abdimanuly O.,
Doctor of Science, Professor of Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: abdimanuly@rambler.ru

Traditions and innovation in kazakh artistic prose

The article is devoted to the study of the work of famous Kazakh writer Abish Kekilbayev. The 
main object of research is his stories «Dariia hanshanyn tarihy», «Kui», and the novels «Anyzdyn aqyry», 
«Urker», and «Еlen-alan». Features of artistic thinking, style and skill of the writer are revealed on the 
basis of analysis of these works. He evaluates the system of characters, describes their souls and hid-
den motives of actions in his works. The main attention is paid to understanding the ideological and 
thematic content of stories and novels of A. Kekilbayev. The issues of historical and artistic truth, 
cultural and folklore traditions, the continuity of literature are explained in the article. Moreover, the 
article deals with the innovation in the works of A. Kekilbayev and the Kazakh traditions that in his 
works.

Key words: novel, work, artistic truth, historical epoch, being, and consciousness.

Әбдиманұлы Ө.,
әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университетінің профессоры, ф. ғ. д.,  

Қазақстан, Алматы қ., e-mail: abdimanuly@rambler.ru

Қазақ көркем прозасындағы  
дәстүр мен жаңашылдық

Бұл мақала атақты қазақ жазушысы Әбіш Кекілбаев шығармашылығын зерттеуге арналған. 
Оның «Күй», «Дария ханшаның тарихы» повестері, «Аңыздың ақыры», «Үркер», «Елең-алаң» 
романдары басты зерттеу нысаны болып табылады. Талдау негізінде аталған шығармалардың 
көркемдік ойлау, стиль ерекшеліктері әрі жазушы шеберлігі ашылады. Ол өз шығармаларында 
кейіпкерлер жүйесіне баға беріп, олардың ішкі жай-күйін, жасырын әркеттерін сипаттайды.Әбіш 
Кекілбаевтың повестері мен романдарының идеялық-тақырыптық мазмұнын ұғынуға басты назар 
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аударылды. Мақалада тарихи және көркемдік шындық мәселелері мен мәдени, фольклорлық 
дәстүрлер мен әдебиет сабақтастығы түсіндіріледі. Сонымен қатар, мақалада Әбіш Кекілбаев 
шығармаларындағы жаңашылдық пен шығармаларда көрініс тапқан қазақ дәстүрлері жайлы 
айтылады. 

Түйін сөздер: роман, шығарма, көркемдік шындық, тарихи дәуір, жаратылыс, сана. 

Введение

Казахская литература с первых дней своего 
возникновения и на всех этапах историко-куль-
турного развития оказывает особое влияние 
на формирование и расцвет художественного 
творчества. Она представлена именами вели-
ких мастеров искусства слова – Асана Кайгы, 
Бухара Жырау, Дулата Исабекова, Махамбе-
та Утемисова, Абая Кунанбаева, Шакарима 
Кудайбердиева, Магжана Жумабаева, Сакена 
Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбе-
та Майлина, Мухтара Ауэзова. Их творчество 
олицетворяет собой целую эпоху и служит сим-
волом величия казахской литературы. С име-
нами данных писателей связаны определенные 
вехи в развитии искусства слова. Так, М.О.  Ау-
эзов по сути положил начало новому витку в 
истории отечественной литературы. Глубина 
и масштабность созданных им эпических про-
изведений, емкость художественных образов 
на протяжении полувека служит примером для 
последующего поколения писателей.

Особое место в истории казахской литерату-
ры занимает творчество А. Кекильбаева. Будучи 
представителем поколения второй половины ХХ 
века, он, тем не менее, очень близок современно-
му читателю. Его многогранный талант, вобрав-
ший в себя все человечно-гражданские, твор-
ческо-деятельные качества, делает его фигурой 
вне времени и вне эпохи. Творчество А. Кекиль-
баева актуально, злободневно и по сей день по-
ражает глубиной выдвинутых им проблем.

Эксперимент

Свой литературный дебют писатель начал со 
стихотворения «Властелин слова», вошедшего в 
сборник «Золотой луч» (1962) и принесшего ему 
известность. Данное произведение проникнуто 
романтическим настроением и лиризмом, став-
шие впоследствии отличительными особенно-
стями творчества А. Кекильбаева. Поэтическое 
наследие писателя завершается сборником «Ми-
молетность бытия», наполненным философски-
ми раздумьями о сущности мира, месте и роли 
человека. 

А. Кекильбаев внес неизмеримый вклад в 
развитие казахской литературы второй полови-
ны XX века. Он вошел историю отечественной 
культуры как поэт, писатель, драматург, пере-
водчик, критик, исследователь словесного твор-
чества.

Многогранность дарования А. Кекильбае-
ва поистине восхищает. Его творчество во всех 
своих жанрах поражает новизной, мастерством 
владения слова. Уже в рассказах писателя «Тра-
ва черепахи», «Вот это прекрасно», «Последняя 
остановка», «Нужный человек», «Голодный 
волк» и др. проявляется его умение проникнуть 
в самую глубь внутреннего мира человека, по-
казать духовную эволюцию личности, благород-
ство человеческих, гражданских качеств людей 
в переломный период истории.

Протест против правил, установленных в 
обществе, в котором протекает жизнь само-
го писателя, отражает не внешние проявления 
переворота в сознании «маленького человека», 
похожего на винтик того общества, а через его 
внутренние переживания.

А. Кекильбаев – признанный мастер реали-
стического повествования. Его произведения от-
личает тонкий художественный вкус, вмещаю-
щий глубокие философские раздумья в краткие 
фразы и высказывания.

А. Кекильбаева как писателя выделяет ви-
тиеватый и образный литературный язык. Он 
умеет самую простую вещь охарактеризовать 
красочно, емко и глубоко, показав ее необычные 
грани и стороны.Книги писателя, по словам Эд-
гар Штайнер, «читаются на одном дыхании, чи-
татель как бы «погружается» в поток повество-
вания, в поэзию Востока» (Steiger, 1987: 1)

А. Кекильбаев находит способы точно по-
дать идею и изображаемую им картину бытия. 
Он умеет искусно сочетать образные слова и 
выражения казахского языка с различными обо-
ротами и фразеологизмами, используя богатство 
национальной культуры.

Язык А. Кекильбаева обладает мощным по-
этическим потенциалом, почерпнутым им из 
фольклорного наследия родного народа. Его 
стиль и манеру письма можно охарактеризовать 
словами Абая: «Как воды горного ручья, журчат 
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сплошные соглашения». Мчась вплотную друг 
к другу, через льющиеся живительным потоком 
предложения, слова писателя образуют красоч-
ные и неповторимые сочетания, находя путь к 
самому сердцу читателя, прочно оседая в его 
мыслях, обуревая его тело, заставляя гнать силь-
нее горячую кровь в жилах, будоража сознание.

Если душа художественной литературы – 
художественный образ, то признаком мастер-
ства писателя является широкое использование 
различных способов создания художественного 
образа, точное распознавание наиболее эффек-
тивных приемов (�art, 2011: 179). Причем про-�art, 2011: 179). Причем про-, 2011: 179). Причем про-
цесс формирования художественного образа 
неразрывно связан с раскрытием внутреннего 
мира человека, постижением глубинных сторон 
его характера. И в этом плане Абиш Кекильба-
ев – писатель, мастерски освоивший литератур-
ные приемы познания природы человеческой 
души. Его персонажи, хотя и являются просты-
ми людьми, у каждого из них есть свойственные 
только им характеры, качества, судьбы, эстети-
ческие идеалы и ценности, раскрывающие суть 
их поступков, охватывающих их противоречий, 
чувств, перипетий жизни. 

Писатель умеет проникнуть вглубь водово-
ротов внутреннего мира личности. На страницах 
своих произведений он дает оценку поведению 
героев, характеризуя различные состояния их 
души, скрытые мотивы их поступков. Внутрен-
ние переживания, волнения, чувства персона-
жей, преследуемых превратностями судьбы, 
получают воплощение в художественной ткани 
рассказов и романов писателя.

Результат и обсуждение

В произведениях А. Кекильбаева наблюда-
ется незримое единство прошлого и настоящего. 
Делясь тайнами минувших дней, он поднимает 
актуальные проблемы современности. Так, в по-
вестях писателя «Состязание», «История ханши 
Дарии», «Колодец», «Кюй», «Состязание» ав-
тором воссоздаются точные картины бытия ка-
захского народа, подвергаются глубокому фило-
софскому и психологическому анализу мечты, 
чаяния и надежды людей.

Каждое произведение А. Кекильбаева пред-
ставляет собой целостное творение, раскрыва-
ющее особенности исторической эпохи, изо-
бражаемой писателем. Ярким примером тому 
служит повесть «Колодец», размышляя о кото-
рой выдающийся казахский критик Сагат Ашим-
баев сказал: «»Колодец»... не просто копатель 

колодцев, в действительности, это затоптанная 
бестолковой и болтливой средой душа любите-
ля искусства, оставшегося незамеченным, ибо 
перед глазами возникает судьба, превратившая-
ся в насмешку у бездушных и живучих людей» 
(Ashimbayev, 1993: 420). 

С данным высказыванием трудно не согла-
ситься. Автор сумел показать в образе обычного 
человека великую силу искусства.

Одна из граней дарования писателя прояв-
ляется в том, что он древние предания и леген-
ды осмысляет сквозь призму сегодняшнего дня. 
Обращаясь к ним, писатель поднимает пробле-
мы гуманизма, гражданской позиции. Соответ-
ственно предания и легенды в произведениях А. 
Кекильбаева получают особое звучание и напол-
няются совершенно новым содержанием. Так, в 
повести «Кюйши», Жонеут, отличающийся же-
стокостью, тиранией, ненавистью, сжигающими 
его душу, проигрывает величию силы искусства 
музыки. В «Истории ханши Дарии» не остаются 
безответнымиполные злодеяний действия Чин-
гиза кагана. Свирепству Чингиза и жестокости 
Жонеута писатель противопоставляет сильный 
дух человека. 

В своих произведениях А. Кекильбаев раз-
вивает свойственные ему психологизм и фило-
софскую глубину раскрытия характеров, вы-
двинутых им социальных проблем. Писатель 
показывает результат противоборства «темно-
го» и «светлого», который завершается художе-
ственным решением – победой справедливости. 
Предания и легенды, рожденные мечтами на-
рода, переосмысляются писателем с учетом ре-
алийсовременной действительности, превраща-
ясь в художественную реальность.

В повести «Кюй» впервые используется по-
нятие «манкурт», выступающее символом тра-
гического состояния души, лишившейся памяти. 
Впоследствии оно превратилось в художествен-
ный образ, поднявшийся на мировой уровень и 
ставший неопровержимым доказательством бе-
зысходности человека, оторванного от своего 
прошлого, своих истоков, связей с историей и 
обществом. 

Следует отметить, что в литературоведении 
конца ХХ столетия разгорелся спор относитель-
но того, кто первым ввел понятие «манкурт» в 
литературный оборот. Ответ на данный вопрос 
дал сам писатель, гражданская позиция которо-
го соответствует требованиям самой высокой 
морали: «Если я говорю, что безграничная месть 
приводит к неограниченной жестокости, а нео-
граниченная жестокость провоцирует духовный 
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манкуртизм, то Чингиз Айтматов дает детальное 
определение того, что манкуртизм упирается 
снова в неограниченную жестокость». 

Слова писателя в полной мере раскрывают 
суть художественных поисков в искусстве сло-
ва. Ибо идейный пафос повести «Кюй» заклю-
чается в борьбе за миролюбие и человечность, 
который автор раскрыл посредством искусства 
кюя» (IstorIia kazakhskoi literatyry, 2005: 4)

Анна Браун считает, что «как художник-реа-
лист, хорошо пользующийся фабулами, он про-
слеживает мысли и поведение своих героев и 
заставляет нас задуматься над общепринятыми 
вещами. При этом он ставит вне сомнения, что 
не жажда власти, а стремление быть человечным 
и желание любить и быть любимым способству-
ют расцвету творческой деятельности и созда-
ют творения, которые живут во все времена» 
(Brown, 1993: 420). 

Литература, будучи отражением духовного 
мира человека, имеет безграничные возможно-
сти (Murray, 2006: 187). А. Кекильбаев в своем 
творчестве полностью реализовал неисчерпа-
емый потенциал искусства слова при создании 
образов персонажей, раскрытии различных глу-
бинных явлений человеческой души. Он широко 
использовал художественные приемы, изобрази-
тельно-поэтические средства литературы.

Лейтмотивом произведений писателя высту-
пают глубокие философские раздумья над про-
блемами общественного бытия. На страницах 
произведений А. Кекильбаева поднимаются та-
кие сложные, волнующие темы, как националь-
ное сознание, национальное бытие, гуманизм, 
формирование общественного сознания и т.п. 
Так, стихотворная драма «Абылай хан» А. Ке-
кильбаева пронизана идеями свободы, независи-
мости. Автор размышляет о взаимоотношениях 
между обществом и человеком, борьбе за место 
человека в обществе и исторических событи-
ях, развернувшихся в казахской степи на стыке 
ХVIII-ХIХ веков.

Роман писателя «Конец легенды» по сути яв-
ляется первым психологическим романом в ка-
захской литературе. Ранее фактически не было 
ни одного романа, который бы передавал через 
сплетение мыслей, душевных переживаний чув-
ства, поведение отдельной личности. Данное 
произведение считается крупнейшим достиже-
нием казахской литературы в области психоло-
гическоо анализа. Ибо автор по-новому осваи-
вает историческую тему и показывает величие и 
масштабность фантазии писателя, соединившей-
ся с художественностью. 

При раскрытии многогранного образа глав-
ного героя А. Кекильбаев посредством философ-
ско-аналитического анализа смог проникнуть в 
различные стороны внутреннего мира персона-
жа. Более того, он создал художественное тво-
рение, в котором познаниеличности происходит 
через постижение ее психологического состоя-
ния. Отсюда значимость внутренних монологов, 
диалогов. Они в полной мере отражают душев-
ное состояние героев, чувства, охватывающие 
правителя, его младшую жену и зодчего. 

Роман «Конец легенды» пережил несколько 
изданий. Данное произведение переведено на 
различные языки мира. Причем версия рома-
на, переведенная на немецкий язык, пережила 
два издания, что по сути является отражением 
уважения к казахскому народу, почитающему 
И.  Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера.

Леонард Кошут в своей рецензии на роман 
«Минарет, или конец легенды» отмечает, что 
«Абиш Кекильбаев предлагает читателю испы-
тать огромное интеллектуальное удовольствие, 
предоставив ему возможность участвовать в 
весьма напряженном процессе разгадки слож-
ных ситуаций и событий, происходящих в усло-
виях среднеазиатского феодального общества» 
(Kossuth, 1981: 7).

Значительное место в творчестве А. Кекиль-
баева занимают романы «Уркер», «Елен-Алан», 
повествующие об исторических событиях 
XVIII  века. 

В данных произведениях писатель с чисто 
реалистической правдивостью и романтическим 
вдохновением описывает освободительную 
борьбу казахского народа с джунгарами. Его 
мастерство в полной мере раскрылось на уровне 
созданных им художественных образов. Автор 
детально описывает руководителя освободи-
тельного движения, уникального полководца, 
выдающуюся историческую личность– Абулха-
ира хана, проявившего необычайный героизм в 
битве на Аныракае и его последующие действия, 
направленные на сотрудничество с Россией. Пи-
сателем осмысляются мотивы и значения данно-
го союза в борьбе за независимость и сохране-
ние целостности земли казахского народа. 

В романах «Уркер», «Елен-Алан» большое 
внимание уделяется особенностям мировоззре-
ния, мышления людей. В центре повествования 
оказываются национальные интересы казахско-
го народа. Так, мировоззрение главных геро-
ев романов – Абулхаира и Тевкелева, верящих 
в будущее страны, передаются сквозь призму 
их душевных переживаний. Реалии казахского 
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общества того времени анализируются посред-
ством постижения мыслей персонажей и под-
крепляются авторской концепцией бытия, от-
ношением писателя к изображаемым явлениям 
действительности. 

Вывод

В романах А. Кекильбаева «Конец легенды», 
«Уркер», «Елен-Алан» в полной мере проявля-
ется сущность реализма и художественной прав-
ды. Автор создает целостную картину бытия со 
всей системой ее противоречий и перипетий.

Писатель мастерски изображает положение 
казахского народа, оказавшегося в сложной си-
туации. Им затрагиваются ключевые проблемы 
бытия, требовавшие конкретного и незамедли-
тельного решения. Рассуждая о реалиях эпохи, 
автор поднимается до глубоких социально-фи-
лософских обобщений, дающих ему возмож-
ность дать ответы на спорные исторические во-
просы.

В своих романах А. Кекильбаев разносторон-
не описывает жизнь казахского народа в пред-
дверии изменений, ожидающих общество про-

шлого столетия. Он воспроизводит реалии того 
времени и через художественное величие искус-
ства слова открывает путь к широким обобще-
ниям об обществе, личности той эпохи. В своих 
произведениях он передает необычайное сочета-
ние традиционной культуры казахского народа 
и эстетической красоты национальной духов-
ности. Автор осмысляет историю сквозь призму 
художественного сознания, передавая все ее гра-
ни и противоречия. Он точно и правдиво переда-
ет особенности национально-освободительного 
движения казахского народа.

Таким образом, творчество Абиша Кекиль-
баева характеризуется глубиной и емкостью 
содержания, психологизмом, умением автора 
проникнуть в самую суть характеров, поступков 
людей и явлений действительности. На страни-
цах своих произведений он затрагивает вечные 
и общечеловеческие проблемы, ищет ответы 
на извечные вопросы бытия. Вместе с героями 
он размышляет о добре и зле, о правде и спра-
ведливости. Острые проблемы современности 
решаются им посредством обращения к истори-
ческому и фольклорному наследию казахского 
народа.
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МОДЕЛЬ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ  
В РАССКАЗАХ И. ШМЕЛЕВА

В статье исследуются рассказы И.С. Шмелева 1910-х годов, в которых художник развивает 
традиции русской классической литературы, в частности, тему провинциальной уездной жизни. 
Хронотоп провинции для писателя в этот период приобретает эстетическую значимость, 
становится материалом для сюжетных построений и содержания произведений. Быт провинции 
становится устойчивой темой в реалистической прозе писателя. Анализ пространственной 
организации произведений свидетельствует, что жизнь, которую художник изобразил в 
рассказах, сосредоточена в замкнутом пространстве, отъединенном от остального мира. Это 
бездуховное пространство, характеризующееся примитивной жизнью персонажей, ограниченной 
физиологическими отправлениями.

Исследование показало, что проза писателя, опирающаяся на прочные реалистические 
традиции, демонстрирует способность к обновлению. Художественное целое рассказов 
формируется в процессе сложного взаимодействия разных систем. Письмо Шмелева остается 
таким же плотным, «густым», как и в ранних произведениях, но на первый план выходят стилевые 
поиски, обновление образной системы. Писатель-реалист приобщается к художественным 
поискам начала ХХ века. В своей прозе писатель активно усваивает художественные приемы 
символизма, использует новые способы образной организации произведения. «Символический 
компонент» отражает новое мышление, обновление поэтики в реализме начала ХХ века.

Ключевые слова: реализм, литературная традиция, проза, рассказ, поэтика, тема, топос.

Abisheva U.K.,
Doctor of Science, Professor of Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: Abisheva.O.K@gmail.com

A model of Russian province in I. Shmelev stories

The article examines the I. Shmelev’s stories about the provincial life, in which the writer devel-
ops the traditions of Russian classical literature. The provincial chronotop has an aesthetic significance 
for him and becomes material for the plots. The life of the province is a recurring theme in Shmelev’s 
prose. The spatial structure of the works can be described as a soulless space, separated from the rest of 
the world, where life is characterized by the limited physiological needs of the characters. The writer’s 
method based on realistic traditions and demonstrates the ability to update 

An artistic whole of his prose is a complex interaction of realism and modernism. Shmelev’s writing 
remains as ‘dense’ as the one of his early works, but a new style is embodied in the stories. 

The writer is attached to the artistic quest of the early XX-th century, he actively uses the modernist’s 
artistic techniques and new ways of composition. ‘Symbolic component’ reflects the new thinking and 
the renewal of poetics in the Russian realism of the early XX-th century.

Key words: Russian realism, literary tradition, prose, poetics, story, theme, topos.
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Модель русской провинции в рассказах И. Шмелева 
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әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университетінің профессоры, ф. ғ. д.,  

Қазақстан, Алматы қ., e-mail: Abisheva.O.K@gmail.com

И. Шмелевтің әңгімелеріндегі орыс провинциясының моделі

Мақалада И.С. Шмелевтің орыс классикалық әдебиетінің дәстүрін дамыта отырып, уезд өмірін 
суреттейтін 1910 жылғы әңгімелері зерттеледі. Осы кезеңдегі провинция хронотопы жазушы үшін 
эстетикалық тұрғыдан маңызды рөл ойнайды және шығармаларының негізгі дерек көзі болып 
табылады. Провинция өмірі жазушының реалистік прозасындағы тұрақты тақырыптардың бірі. 
Шығармаларындағы кеңістік құрылымына жүргізілген сараптама негізінде, жазушы әңгімелерінде 
суреттеген өмір жабық кеңістікке негізделгенін және басқа әлемнен бөлектелгенін аңғартады. 
Бұл рухани кеңістік физиологиялық көңіл-күймен шектелген кейіпкерлердің қарапайым өмірімен 
сипатталады. Жазушының өмірлік дәстүрге негізделген шынайы өнері жаңару қабілетін 
көрсетеді. Көркем әңгімелер жүйесі өзара әртүрлі күрделі жүйелердің әрекеттесу процесінде 
қалыптасады. Шмелевтің жазу үлгісі алғашқы шығармаларындағыдай күрделі болып келеді, 
алайда бірінші орынға стильдік ізденістер, образдық жүйенің жаңаруы шығады. Жазушы-реалист 
ХХ ғасырдың басындағы көркемдік ізденістерге қосылды. Прозалық шығармаларында жазушы 
символизмнің көркемдік әдістерін белсенді түрде меңгеріп, шығармашылықты ұйымдастырудың 
жаңа тәсілдерін қолданады. ХХ ғасыр басындағы реализмдегі поэтиканың жаңашылдығы, жаңа 
ойлау жүйесі «Символикалық компонентте» көрініс табады. 

Түйін сөздер: реализм, әдеби дәстүр, проза, әңгіме, топос, поэтика, тақырып.

Введение

В творчестве И.С. Шмелева 1910-х годов 
были активны традиции русской классической 
литературы, тема уездной жизни, котораяраз-
вивается в творчестве М.Ю. Лермонтова, Н.В. 
Гоголя, А.И. Гончарова, А.Н. Островского, Ф.М. 
Достоевского, А.П. Чехова. Целью статьи явля-
ется исследование модели русской провинции в 
рассказах писателя в ее собственно целостном 
единстве, изучение функций провинциального 
хронотопа и его роли в развитии фабулы про-
изведений и в целом в художественной системе 
писателя.

Эксперимент

Современный автору критик Антон Крайний 
(З. Гиппиус) ощутила не только сонно-дремот-
ную реальность шмелевского рассказа, но и от-
четливо осознала его единство с современным 
литературным контекстом («Городком Окуро-
вым», «Жизнью ненужного человека» М. Горь-
кого), определив эту линию русской прозы 1910-
х гг. как доминирующую, закрепившуюся во 
множестве сходным образом построенных про-
изведений, ставших органичными для реализма 
в целом.

Результаты и обсуждение

Персонажи рассказа Хворостихины – куп-
цы-прасолы, у которых поселился студент, даю-

щий уроки сыну-гимназисту. Дни семьи прохо-
дят за вполне прозаичными занятиями: целыми 
днями едят, пьют, спят, снова едят, играют в 
банчок, братья ездят в город на ярмарку, затем 
– в рестораны, развлекаются в городе со «штуч-
ками». Модель русской провинции в рассказе 
формируется посредством описания монотон-
ного существования купеческого дома. Авто-
ром подчеркнута бессмысленность провинци-
ального быта, его незыблемого распорядка. 
Динамика развития действия представлена как 
бесцельное движение в никуда. В осмыслении 
уездной жизни художник как будто сознательно 
ориентируется на русскую классическую лите-
ратуру Х1Х века. Точное, скрупулезное, почти 
монотонное описание манер и привычек уезд-
ной жизни, данное художником в рассказе, вос-
ходит к ее традициям. Дом Хворостихиных, его 
атмосфера вписываются в мифологию русского 
провинциального быта, заставляя вспомнить 
Гончарова и Гоголя. «Гоголевский элемент» 
в прозе Шмелева выражается в подробности, 
детализации художественного мира, в том, 
что поэтика шмелевской прозы определяется 
стремлением к художественному отображению 
предметного мира. Возникает мотив духовной 
пустоты, художник мастерски воспроизводит 
«нутряное», некоторый биологизм существова-
ния своих персонажей. Выражено это в домаш-
них прозвищах: младшую сестру братья назы-
вали «Мунька-телунька»; «Людмилу муж звал 
«мраморно-фарфорово-крупитчатая», а деверья 
величали «бельфам-камильфо» и после коньяч-
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ков родственно пошлепывали по мягкой спине» 
(Shmelev, 1916: 176).

Густая атмосфера жизненных деталей ощу-
тима в портретных описаниях. В них, как пра-
вило, доминирует телесность. Так, о дочери 
хозяев Мане автор пишет: «Когда она повора-
чивала голову, под округлым подбородком на-
бегали складочки, которые так и хотелось по-
гладить» (Shmelev, 1916: 174). Проявляется она 
и в портрете одного из сыновей: «На красном, 
налитом лице его лежали жирными жгутиками 
круто завернутые сивые усы; веки набрякли в ка-
емочку, досиня, и в мутных с красными жилка-
ми глазах поблескивало солнце» (Shmelev, 1916: 
175). Портрет купчихи Матрены Семеновны 
Хворостихиной также дан широкими, красоч-
ными мазками: «Была она тучная, расплывшая-
ся книзу, и в темно-зеленом капоте напоминала 
репетитору Васину земляную жабу, которую он 
видел сегодня в канаве. Ела жадно, почмокива-
ла и сопела, и ему казалось, что помрет она как-
нибудь вдруг, за столом, и непременно – с куском 
во рту» (Shmelev, 1916: 175).

Быт в рассказе замкнут земным, плотским, 
телесно-материальными интересами желудка, 
мелкими и жалкими порочными влечениями. 
Конкретно-чувственная основа быта проявлена 
не только в нравах и развлечениях, но и в еде. 
«День был жаркий, ленивый, даже не катались 
на лодке, но за ужином ели много, как всегда. И 
кушанья были обычные, тяжелые: студень, язык 
с тертым картофелем, жаренная баранина; а Ма-
трена Тимофевна доела даже от даже оставшее-
ся от обеда вымя.

- Ужинать вот не велят, – жаловалась она на 
докторов. 

- Того не ешь, другого не ешь… Так вот и 
Максим Семеныча залечили» (Shmelev, 1916: 
194).

«Когда варили щи из хвостов, Матрена Ти-
мофеевна принималась рассказывать, какое это 
замечательное кушанье и как трудно его до-
стать: «В Ермитаж еще подадут, а только по-
настоящему приготовить не сумеют» (Shmelev, 
1916: 183-184).

«Ели с утра до вечера, много пили. По пятни-
цам в усадьбу наезжали деляги-сыновья <…> и 
начинался праздник до понедельника. Жгли тре-
скучие фейерверки, глушили коньяки и ликеры, 
азартничали в банчок до скандалов, стреляли по 
бутылкам, пугали пугачами. И за эти дни наби-
вался такой угар, что порою начинало казаться: 
нет никакой другой жизни <…>. А в этом угаре 
мечется голорукая яркая Людмила, круглоглазая, 

с сочным смехом» (Shmelev, 1916: 185). Часто 
упоминаемая в художественном тексте еда тя-
жела и плотна: каша с гусиным салом, студень, 
лапша с рубцом, щи из бычьих хвостов, кулебяка 
с ливером, цыплята, суп с потрошками. Рассказ, 
казалось бы, как и предшествующие ранние про-
изведения, имеет обычный реалистический сю-
жет, позволяющий прочитать в нем самоценный 
бытовой ряд, обыденный, житейский аспект. Но 
в нем ощутима также другая, более близкая по 
времени традиция – модернистская, опыт ко-
торой придает теме новые художественные из-
мерения. Автор «Поденки» использует приемы 
выразительности, выработанные символизмом. 
Существование в символистской прозе «Мелко-
го беса» Ф. Соллогуба, привлекшего внимание 
не только художественными деталями духовного 
убожества провинциального быта, но вырази-
вшего главную изобразительную идею – суще-
ствования мира метафизического, сказывается в 
шмелевском повествовании.

Уже в критике начала века слышались голоса, 
оценившие рассказ как явление новой школы ре-
ализма. Та же З. Гиппиус в своей статье справед-
ливо отметила качественное отличие произведе-
ния, его художественную новизну по сравнению 
с более ранними вещами автора, правда, не кон-
кретизировав эту мысль разбором. Перечислив в 
общем контексте рассказа произведения, которые 
знаменуют собой вершину реалистической про-
зы 1910-х годов, критик при этом отвергла по-
верхностное восприятие рассказа Шмелева как 
сугубо реалистического произведения, выявив в 
нем модернистские черты: «Это уже не скром-
ный беллетрист из «Знания», это и не Шмелев, 
автор хорошей настоящей повести (тоже, однако, 
родственной и приятно родственной «Знанию») 
– «Человек из ресторана», – нет, это самый ти-
пичнейший модернист <…>. Какой неожиданный 
рост и, главное, почти чудесное превращение!», 
– писала она (Krayniy, 1913: 29-30).

Оставаясь в рамках реалистической досто-
верности, автор не стремится к эффекту мифоло-
гизации провинциального мира. Топос уездной 
российской провинции не несет в себе сложную 
семантическую нагрузку одновременно реаль-
ного и мифологизированного пространства, как 
в произведениях символистов, но изобразитель-
ные средства, выбираемые художником, напо-
минают читателю символистскую поэтику. Так, 
например, подчеркнуто густой, остропряный 
дух табака, сладкий запах цветущего гелиотро-
па, висящие мятыми лоскутками листья сирени, 
крупные белые цветы, выглядевшие, как забы-
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тые на кустах клубки шерсти, общая томитель-
но-знойная атмосфера, передающие физическое 
состояние, духоту этого мира, содержат симво-
лическую многозначность. Значимость «симво-
лического компонента» в образной системе рас-
сказа особенно ощутима в финальном эпизоде. 
Шмелев берет в качестве основного символа на-
секомое поденку, жирную куколку, которая, со-
зревая, долго лежит неподвижно, затем во время 
спаривания кружит в воздухе в свадебном гоне, 
а после умирает. Образ очень конкретный, ре-
альный и в то же время наполненный символи-
ческим смыслом, вырастает в метафору-символ. 
Описание белой метели из летающих насекомых 
превращается в рассказе в бытийную метафору, 
становясь ключевой, символизирующей бес-
смысленность человеческого существования. 
Страшный «снег» из летающих белых бабочек, 
небывалая летняя метель кажется главному ге-
рою тяжелым и грозным сном: «Ползла, извора-
чиваясь раздувшимся телом, карабкалась цепки-
ми лапками, выпучив огромные, во всю голову, 
черные глаза. Дышала брюшком, тужилась, со-
бирая силы, и лопалась по спинке – сбрасывала 
ненужную теперь грязную шкурку. Сохла, не-
видная, на былинках, на прибрежных глинах, на 
ветвях лозняковых кустов, и сероватой дымкой 
затягивала темневшие берега <…>. Хрустело 
под ногами; стряхивали, выгребали пригорш-
нями, швыряли в воду, а неведомая поденка сы-
палась и сыпалась. Уже не видно было берегов. 
Уже за бортами плыло белое поле – теплый, 
июльский ледоход. Трудно было дышать – лепи-
ло. Выбрались на середку. Здесь еще было чисто. 
Косыми белыми полосами, играющими метель-
ными столбами несло по берегам поденку. Без 
ветра несло, крутило, швыряло, сыпало в воду и 
уносило. <…> Теперь уже вся река была сплошь 
залита бешеным гоном пьяной, оглушенной све-
том поденки. Бились крутящимися стенами, без-
умные, в пьяной пляске рождая жизнь. Бились и 
умирали» (Shmelev, 1989: 258-259).

Предельно конкретный, нарочито прозаиче-
ский, но то же время живой художественный об-
раз, данный в соизмерении с общим явлением 
жизни, значительно раздвигает границы этой, 
казалось бы, сугубо «физиологической» вещи. С 
одной стороны, в рассказе четко выраженная ре-
алистическая основа, с другой, – символическая 
образность привычных, устоявшихся и извест-
ных по русской классической литературе моти-
вов. Художественное целое рассказа формирует-
ся, с нашей точки зрения, в процессе сложного 
взаимодействия названных систем. 

В основе фабулы рассказа «Пугливая тиши-
на» лежит обыденная прозаическая история: 
сын-корнет, приехав в родовое имение, сооб-
щает близким, что ему необходимо выкупить 
долговой вексель в банке. По ходу развития сю-
жета выясняется, что внести деньги нужно не-
замедлительно, потому что выданный им банку 
вексель был фальшивым, и в случае просрочки 
корнета ожидают суд и позор. Ситуация вызы-
вает общее замешательство и волнение в семье. 
За недостачей средств отец продает имеющееся 
поголовье свиней, которое здесь же в имении за-
бивается. Сам выбор темы, у которой в русской 
классической литературе есть много сюжетных 
параллелей, казалось бы, обнаруживает реали-
стическую природу произведения, но изобрази-
тельно-выразительные средства, используемые 
автором иные. Рассказ отражает художествен-
ные поиски Шмелева и представляет любопыт-
нейший пример соотношения реалистической 
основы и новых возможностей символистской и 
импрессионистской поэтики, которые автор ор-
ганично использует. 

Один из главных ведущих мотивов, прони-
зывающий весь рассказ, – мотив тишины. Ти-
шина дворянской усадьбы, символизирующая 
гармонию, лад, по ходу развития сюжета нару-
шается, превращаясь в «пугливую тишину», за-
таившуюся в предощущении несчастья, драмы. 
Первые ее признаки появляются в напряженной 
психологической атмосфере, установившейся в 
семье с приездом сына: «Молча и напряженно 
пили праздничный чай. Серафима надела легкий 
сквозной капот и сидела холодная и обиженная, 
после бессонной ночи. <..> Старый Прокл, по-
скрипывая на ступеньках, молча высматривал, 
кто бы взял от него букет левкоев <…> Положил 
на перильца и отошел. <…> Николай Степано-
вич сердито сосал разбухший сухарь и ни на кого 
не глядел. <…> Сидели в напряженном молча-
нии. Корнет постукивал ложечкой и упорно смо-
трел в потолок, где тянулись расплывами следы 
дождевой тучи» (Shmelev, 1989: 255).

Это чувство усиливается вместе со сгуща-
ющимися сумерками, обостряется вместе с 
насыщением повествования дисгармоничны-
ми звуками: вскриком испуганной горничной, 
беспокойного, тревожного ночного сна детей, 
плачем оскорбленной фрейлейн, шумом взле-
тающих голубей, сломанного молодого побега, 
нестерпимого визга обреченных на заклание жи-
вотных, хриплых выкриков забойщиков, звуков 
от ударов, наносимых «с кряканьем и надсадом» 
и т.п.
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Автор использует в рассказе символиче-
ский цветовой контраст, противопоставляя две 
цветосветовые стихии, золотую, солнечную 
и красную. Первая часть рассказа выдержана 
в солнечной и белой гаммах (солнечное утро, 
золотисто-зеленый полусвет от пронизанного 
солнцем хмеля, сад, освещенный солнцем, лучи 
солнца, пробивающие темноту сарая, золоти-
стая щетинка свиней, белые кисейные платьица 
и туфли детей, белая кофточка их наставницы, 
белокрылый голубь, и т.д.). Все указывает на 
гармонию в природе и усадебной жизни: « <…> 
Шла светлая божья жизнь, незнакомая жизнь, от-
куда иногда налетала золотенькая пчелка, мета-
лась в прокисшей полутьме и опять уносилась 
со звоном в светлый пролет двери. <…> Гудели 
пчелы кругом. Воробьи вспархивали и воровато 
тонули в кустах» (Shmelev, 1989: 271).

В этой части рассказа красный цвет также 
присутствует, но он гармонично вписывается в 
радостную и покойную атмосферу усадебной 
жизни. Это упоминание о красных маках в цве-
точной клумбе, о мохнатом малиновом шмеле, 
вишнях, загорающихся рубином на солнце, крас-
ной рубахе крестьянской девочки, красных пом-
пончиках детских туфель.

Кроваво-красная цветовая палитра созда-
ет эмоциональный фон второй части рассказа. 
Красный цвет (кровь животных, пропитавшая 
землю, темные, вспотевшие лица и забрызган-
ные кровью руки забойщиков, красная мясная 
гроздь вырванных из утробы поросой свиньи де-
тенышей) создает в рассказе атмосферу нараста-
ющей тревоги, он захватывает все пространство 
эпизода забоя скота и становится метафорой. 
Устойчивая сквозная цветовая гамма подчерки-
вается едким запахом крови и свеже-разделан-
ных туш: «Стоял свежий мясной дух, какой-то 
распаренный, пресный и томящий» (Shmelev, 
1989: 266).

Для Шмелева этот цвет – символ нарушен-
ной гармонии, а контрастные сочетания солнеч-
ного света, словно залившего усадьбу, и тьмы, 
мрака подступившей ночи отражают эмоцио-
нальную тональность произведения, усиливают 
психологическую напряженность. В финале рас-
сказа, завершающегося описанием конца этой 
беспокойной, гнетущей ночи и наступающего, 

едва брезжащего утра, значим мотив «пугливой» 
тишины, который вынесен в его заглавии: «Кор-
нет прислушивался и ждал. И, может быть, от 
этого казалось ему, что и темнота, и отблеск, и 
что-то делающая в шорохе на песке лягушка – 
все к чему-то прислушиваются, насторажива-
ются и ждут» (Shmelev, 1989: 268).

«Была ночь, когда закончили колку. Пораз-
ительнотихая после визга и гомона. Дальше к 
закату передвинулись звезды. Внизу, на лугах, 
потянул один коростель… послушал… Чуть, из-
далека, сказал другой и тоже послушал. И еще… 
Спрашиваличто-то или сторожилилуга. Дале-
ко проходила гроза – мигали зарницы» (Курсив 
мой. – У.А.) (Shmelev, 1989: 269).

С символической образностью рассказа со-
пряжены черты повествования. Особенности от-
рывочного импрессионистического письма, его 
сжатость, лаконичность, отображающие нервно-
возбужденное состояние персонажей, быструю 
перемену в их настроении и ощущениях, также 
свидетельствуют о новом художественном каче-
стве поэтики прозы Шмелева. 

Заключение

Посредством описания провинциального 
быта И. Шмелев в рассказах 1910-х годов вос-
создает модель русской жизни. Произведения 
художника годов отличает особая избыточность 
материально-пластичного мира. Чертами поэти-
ки его рассказов становится осязаемость, зри-
мость, «овеществленность», воспроизводящая 
цвет, запах, звуки материально-телесного мира. 
Пространственная структура рассказов писателя 
характеризуется как бездуховный локус, отде-
ленный от остального мира, где жизнь сводится 
к ограниченным физиологическим потребно-
стям персонажей.

Творческий путь И.С. Шмелева к новой про-
зе был сложным, он развивался непросто: от 
жанровых бытовых зарисовок и изображения со-
циальных контрастов и психологических колли-
зий художник медленно, но органично двигался 
к новому видению быта и постижению жизни 
во всем ее диалектическом многообразии.Метод 
писателя, основанный на реалистических тради-
циях демонстрирует способность к обновлению.
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ҚАЗАҚ РОМАНДАРЫНДАҒЫ  
ІЗДЕНІСТЕР ЖАЙЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Роман күрделі жанр. Қазақ романының бастау бұлағы, бүгінгі арнасы заман талабы мен 
уақыт сынына лайық бет-бейнесін тапқан. Роман туған қоғам мен сол дәуірдің тынысын көркем 
бейнелеп бере алуымен құнды. Зерттеу нәтижелері роман жанрының өз кезеңінің идеялық, 
эстетикалық ұстын ұстанымдары шеңберінде дамып, түрлі ізденіс іздерін қалдыратындығына көз 
жеткізеді. Бұл көбіне шығарма туған орта мен дәуірдің тарихи, әлеуметтік, саяси, идеологиялық 
қалыптасқан санасы мен үстем ой-пікірлерінің эстетикалық мазмұнға айналып жалпыадамзаттық 
құндылықтар шегінде танылатынын көрсетеді. Шығармадағы мезгіл мен мекен, уақыт пен 
кеңістік ұғымдарының тарихи жағдаймен сабақтас келетіні анық. Қазақ романындағы түрлі 
ізденістер қазақ романы туралы жазылған еңбектерді талдау, салыстыру барысында анықталды. 
Алғашқы қазақ романы туралы жазбалардан бастап қалыптасқан роман сынын ескере отырып, 
роман жанрында заман беталысының өзгеруіне орай туған ізденістер өміршеңдігі тұрғысынан 
бағаланды. Нәтижесінде жалпыадамзаттық мұраттар қай дәуірде де бір болғанымен, әр кезеңде 
түрлі сурет пен көріністерге ие болатынын дәлелдеудің қажеті жоқ. Көркем туындының сюжеті 
мен композициясы сол сурет пен көріністерді жүйелеп, бейнелі тілмен баяндап жеткізуден ғана 
құралмақ.

Түйін сөздер: роман, идея, мазмұн, ізденіс, эстетика, ұстаным, уақыт, кеңістік.
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Investigations on research in kazakh novels

The novel is a complex genre. From the very beginning of the foundation and up to the present day, 
the Kazakh novel reflects the temporary realities of its era. The novel is valuable in that it is able to de-
scribe artistically the society in which it was born, and the features of its time. The results of the research 
show that the genre of the novel develops within its ideological, aesthetic and theoretical basis. This 
often shows that historical, social, political, ideological consciousness and the prevalence of the context 
of the era are recognized as an aesthetic content within the framework of universal values. Undoubt-
edly, the concepts of condition and place, time and space are connected with the historical situation. In 
the course of the analysis, work was carried out comparing and describing various works relating to the 
genre of the novel. Given the novelty of the genre of the Kazakh novel, we evaluated its features from 
the point of view of viability in the face of changing trends. Thus, there is no need to prove that universal 
ideals at the same time can have different images and scenes at each stage of their development. The plot 
and composition of the works are used only to illustrate and depict these images and scenes.

Key words: novel, idea, content, search, aesthetics, position, time, space.
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Қазақ романдарындағы ізденістер жайлы зерттеулер
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Исследования о поисках в казахских романах

Роман – сложный жанр. С самого начала основания и до сегодняшних дней казахский 
роман отражает временные реалии своей эпохи. Роман ценен тем, что способен художественно 
описывать общество, в котором он был рождён, и особенности своего времени. Результаты 
исследований показывают, что жанр романа развивается в рамках его идеологической, 
эстетической и теоретической основы. Это чаще всего показывает, что историческое, социальное, 
политическое, идеологическое сознание и преобладание контекста эпохи признаны эстетическим 
содержанием в рамках универсальных ценностей. Несомненно, понятия условия и места, времени 
и пространства связаны с исторической ситуацией. В ходе анализа была проведена работа по 
сравнению и описанию различных работ, касающихся жанра романа. Учитывая новизну жанра 
казахского романа, мы оценивали его особенности с точки зрения жизнеспособности в условиях 
изменения трендов. Таким образом, нет необходимости доказывать, что универсальные идеалы в 
одно и то же время могут иметь разные образы и сцены на каждом этапе своего развития. Сюжет 
и состав работ использованы только для иллюстрации и образного описания этих образов и сцен.

Ключевые слова: роман, идея, содержание, исследование, эстетика, принципы, время, 
пространство.

Кіріспе

Уақыт тынысы кім-кімді де өзінің қоғамдық, 
әлеуметтік жағдайларына сай мақсаттарына 
қызмет еткізерлік құзыреттілікке ие. Осы 
жөнмен зерттеу нысанына назар салғанда, 
өмірдегі әр заттың өз орны болғандай, идеялық 
мәні де қатар жүретіндігіне көз жеткізуге бола-
ды. Мақалада қазақ романдарының ізденістері 
төңірегінде еңбектенуге негіз боларлық әдебиет-
танушыларымыздың ой-пікірлері осы уақытқа 
дейін жарық көрген еңбектерінен алынып, ХХ 
ғасыр бас кезіндегі әдеби көзқарастардан бастап 
жүйеленді. Соның нәтижесінде ұлттық мұраттар 
мен жалпыадамдық құндылықтардың жазушы 
еңбегіндегі идеялық-мазмұндық ізденістерге 
ықпалы, сондай-ақ қызметі айқын көрінді.

Қазақ романы – тарихи даму барысында түрлі 
ізденістермен кемелдік жолына түскен әдебиет-
тің жанры. Халық өнерінің қайнарларынан нәр 
алған «ұлы әңгіме». Ел тәуелсіздігі жылдарында 
кеңес кезеңіндегі «бұғауынан босаған» еркін сөз 
үлгісі. Уақыттың қысымы мен «тыйым салынған 
тақырыптар» төңірегінде өнерге тән тынысымен 
жұрт тұрмысына дем берген қадірі бар. Тілімізде 
жарық көрген роман бастауы ХХ ғасыр басына 
тура келеді. Сол кезден қазақ романы жарысы 
ұйымдастырылып, бәйге тігіліп, роман теориясы 
жасалған. Қазақ әдебиеттануының қалыптасу, 
даму барысы да сол кезден.

Бүгінде қазақ әдебиетіндегі сүйекті жанрдың 
хал-күйі өзінің көркемдік ерекшеліктерімен, 
идеялық-мазмұндық ізденістерімен, сан тарау 

жолдардан өткен, ыстық пен суыққа төзген жаңа 
сапа, жаңа биікте, кең өрісте кең тынысты түрге 
айналғанын көруге болады.

Роман жайлы зерттеу еңбектерге сүйене 
отырып, сөз өнерінің бүгінгі мәселелерін 
қарай келе, әр қандай мәнді дүниелерге уақыт 
тұрғысынан қарау қажеттігі, қоғам қажеттілігі, 
заман талабы жөнінен ой түюге, түсінік беру-
ге қажеттілік табыларын байқау қиын болмас. 
Әсіресе, тарихымызда ХХ ғасырдың бас кезі 
саяси, әлеуметтік өзгерістерге, тұрмыс күйінің 
жаңа түріне көшуге тура келгендігінен, сондай-
ақ, тап туралы түсінік орнап, белсенділердің 
шығуы, ел үшін күтпеген, шұғыл, әрі тосын 
жайт болғаны белгілі. Уақыт тынысын аңғарған 
оқыған азаматтардың, көзі ашық, көкірегі ояу 
тұлғалардың ұлт үшін, бостандық үшін күресі 
бүгінгі тарих беттері. Сол себеп, өнер мен 
ғылым ретінде сөз өнері мен кешегі тарихтың 
байланысын бөле жарып қарауға болмас. Тари-
хи уақыт пен жағдаяттардың бүгін тұрғысынан 
бағаланары, сарапталары анық.

Әр уақыттың өзіндік ұстанымдары, идеал-
дары, мақсаттары, құндылықтары алғы шеп-
те ойға оралары да бар. Сонда, жалпыадамдық 
құндылықтар негізін сақтай отырып, адамзат 
қоғамы өзінің қажетін сол кезең көзімен қарап, 
сол уақыт ойымен санасып, кейімен таласып, 
пікірлесіп табары, керегіне жаратары да түсінікті 
жайт.

Бүгін Қазақстан тәуелсіз ел. Тәуелсіз ел 
мұраты – өткеннен алған өнегесі, кейінгіге берер 
үлгісі бар жалғасты дәстүрдің ендігі уақыттағы, 
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алдағы дәуірлердегі, ұрпақ алдындағы боры-
шы болған ел мен жерді, тіл мен ділді таза 
да, бұзылмаған қалыпта, тарихи қателіктерге 
ұрындырмай сақтау, аманатты қиянатсыз 
ертеңге жеткізу болса керек.

Ел өмірінің қажетті бөлшегі ретінде өнер 
салалары, соның ішінде сөз өнері де өзінің 
қалыпты даму барысында эстетикалық ойдың 
қалыптасып, адам баласының тынымсыз еңбегі 
негізінде жарыққа шыққан үлгі қабылдауға сеп 
қызметі аясында да, талғам таразысы ретінде 
де әсемдік әлемінің ерекшеліктері негізінде 
халыққа қызмет етері анық.

Талдау

Роман жайындағы алғашқы мақалалардан 
бастап, күні бүгінге дейінгі зерттеу еңбектерді 
саралай келе, әдебиет жанрларының тақырыбы 
мен идеясына көңіл бөлудің маңызы басым 
екендігі көрінді. Қазақ әдебиетінің туынды-
лары қай дәуір тұрғысынан алып қарағанда 
да уақыт сынына төзімді, заман ауанын тап 
басқан, тарихилығы, деректілігі мол. Ел мұраты, 
мақсұды жолында, дәуірмен үйлескен, идеялық 
ұстанымдары жағынан мол дерек беретін жазба 
мұра.

Әлихан Бөкейхановтың «Роман не нәрсе», 
«Роман бәйгесі» мақалаларынан көш түзеген 
қазақ романы жайындағы, қазақ әдебиеті төңі-
регіндегі әдеби-зерттеу, сын-талдау еңбек тері 
әрбір шығарманың идеясына, автор көз қарасы 
мен қоғамдағы жағдаяттардың, «адамзаттың 
өмірін, дәуірін бұлжытпай көрсетуші баға жет-
пес айна» (Ә. Бөкейханов) екендігіне баса назар 
аударып келеді. Әдебиет тарихына көз сала оты-
рып, бүгінгі өсу жолдары мен даму бағыттарына 
тоқталар болсақ та, уақыт идеалдарына жүгіне 
отырып, ғылыми таным жөнінен негіздеріміз 
анық.

«Өткенді ақтау да, қаралау да бүгінгінің 
мақсаттарынан туады» деген Ғ. Мүсірепов сөзі 
әр заман идеалының қоғамға әсері, тұрмыстың 
күйі эстетикалық талғам қалыптастыру 
жолындағы қызметінің айқындығына жөн сілтеп 
тұрғандай. Ендеше қай заманда да маңызын жой-
майтын идея мәселесі қазақ әдебиеттануында да 
қарастырылуы заңды.

Қазақ романының бүгінгі өрісі жалпы-
адамдық құндылықтар мен ұлттық болмыстың 
тарихи жады көріністерінен қуат ала отырып, 
талғам таразысында тәуелсіз сана тарапынан 
бағалануда. Ендеше, әдебиетіміздің роман 
жанрындағы идеялық-мазмұндық ізденістерді 

тарихи оқиғалардың хронологиялық тізбегі 
негізінде, көркем туындының тақырыбына 
арқау болған уақыт тұрғысынан жүйелеуге 
болады. Демек, «Дарабоз» романында баян-
далатын уақыт Абылай хан заманынан баста-
лып, тәуелсіз ел болғанымызға дейінгі уақыт 
тынысын қаламгерлеріміз қалай бағалады, 
қандай идеялық-мазмұндық ізденістерге барды, 
әдебиетіміздің көркеюіне, өсуіне, дамуына бұл 
шығармалардың қосар үлесі қандай деген сау-
алдар төңірегінде жауап іздеудің өзектілігі талас 
тудырмайды.

Тәуелсіздік жылдары қазақ романы өз 
сүрлеуінен жаңа даңғылға түскендей тыны-
сы ашылып, «тыйым салынған тақырыптар» 
«бұғаудан босаған» кез келгенін қаламгерлер 
қауымы алғашқылар қатарында сезінгенін 
байқауға болады. Сөзіміздің дәлеліндей сөз 
өнеріндегі тарихи тақырыптағы романдар 
қатарының өскендігі, ондағы тарихи жайт-
тар мен тарихи тұлғаларымыздың көркем 
бейнесінің жасалуы жаңаша сипатта болғанын 
көреміз. Тарихи роман жайынан жазылған зерт-
теу еңбектер мен тарихи романға жазылған 
сын-пікірлерді саралай отырып, жаңа дәуірдегі 
романның идеялық-мазмұндық ізденістері жаңа 
сатыға көтерілгені де айқын. Әуелі роман тари-
хы бастауынан бермен қазақ романы, ондағы 
идея жөніндегі пікірлерге кішкене тоқталып, 
тарихи романдардағы өмір шындығы мен та-
рихи шындықтың тәуелсіз елдің жазушылары 
қаламына іліккеннен кейінгі авторлық идея-
ны жеткізуге, шығарманың көркемдік қуатына 
тигізер әсеріне романдарды талдау барысында 
ғана көз жетпек.

Қазақ романы өз бастауынан бері роман та-
рихы қалай, роман жазудағы мақсұд не деген 
сауалдарға жауап іздеумен, сондай-ақ, әр заман 
тұрғысынан баға берумен келе жатқаны аян. 
Қай кез болмасын өз тұсынан қарап, бір тарап-
та бағалау басымдығына ие болу мүмкіндігі өзге 
тараптарға қарағанда бөлек және шындыққа 
жанасымды келетіні. Олай болмағы сана шек-
теулілігі, адамның қабылдау еркіндігінің 
мүмкіндік шеңберінің ішін қамти отырып, көз 
аясына сыйған дүниені қабыл етуі, оның тысына 
ой көзін салуынан.

Қазақ арасында алғаш роман жайынан 
мағлұмат берген жазбалар ХХ ғасыр басына 
тиесілі екендігі айтылады. «Қазақ» газетінің 
1914 жылғы № 67 санында Әлихан Бөкейханов 
«Роман не нәрсе» деген тақырыппен Міржақып 
Дулатовтың «Бақытсыз Жамалына» жазған сын 
ретіндегі мақаласында: «Роман деген сөздің 
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Қазақ романдарындағы ізденістер жайлы зерттеулер

мағынасы мынау. Осыдан 150 жыл соң Ита-
лия франсұзды билеп тұрған замандағы екі тіл 
қатысып, ортадан дара роман тілі туған. Осы 
тілменен франсұз жазушылары сол заманның 
кемшілік, таршылығын көрсетіп кітап жазған 
һәм кітаптарын роман тілімен жазған үшін 
«Роман» деп атаған. Сонан бері міні 18 ғасыр 
(ғасыр – жүз жыл) осы мақсұд, осы мағнамен 
һәр нәсілдегі, һәр діндегі халықтар өз өмірлерін, 
өз ана тілінде жазып келе жатыр.Сол жазған 
кітаптарын «роман» деп атап кетті» (Bokeykhan, 
1995: 329) деген болатын. Мақалада роман 
жазудың пайда болған алғашқы дәуірлеріне на-
зар аударылып, роман жазудағы мақсұд – әр 
бір жазушының өз заманындағы халықтың 
кемшілік, таршылығын көрсету екендігі аталып 
өтеді. Сонан кейінгі мақсұд «романның асыл 
мақсұды: адамзаттың мінез-хұлқын түзетпек, 
кемшілікті, қараңғылықты адамзаттан қумақ. 
Мұнан мұрад, ол адам баласына үйретінді үлгі, 
тәрбие бермек» (Bokeykhan, 1995: 330) делінген. 
Яғни, адамзаттың тәлім-тәрбиелік мәні басым 
туындылары қатарында аталып отырғанын 
көруге болады. Сондай-ақ, Әлихан Бөкейханов 
бұл мақалада романның ішкі мағнасы не, адамды 
тәрбиелеу жолдары қандай, «роман адамзаттың 
өмірін, дәуірін бұлжытпай көрсетуші баға жет-
пес айна» (Bokeykhan, 1995: 330) екендігі де сөз 
етіледі. Осы мәселелер төңірегіндегі ой-жүйеден 
кейін, қазақ арасындағы алғашқы роман деп 
таныған М. Дулатовтың «Бақытсыз Жамалы» 
жайлы пікірлерін ортаға салады.

Бұл қазақ романы тарихындағы бір ғана мы-
сал. Бұдан өзге қазақ романы жайлы жазылған 
әрбір мақалада, әрбір еңбекте қай кез болма-
сын сол кездің идеялық мұраттары алғы орында 
көрініп отырады. Мұны әдебиет теориясынан 
жазылған еңбектер де атап көрсетеді. Ахмет 
Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқышында» ро-
ман суреттеп отырған заман жайы туралы 
айтқанда«роман алған замандағы тұрмыс са-
рынын көрсеткенде, сондағы адамдардың – 
үлкені, кішісі бар, жақсы, жаманы бар, байы, 
кедейі, төресі, қарасы бар, жасы, кәрісі бар – 
не істейді, не іздейді, не тілейді, неге сүйініп, 
неге күйінеді, неден именеді, неден күйзеледі, 
нені жақтырады, неден жиренеді, неге құмар, 
неге сұлық, қысқасы, иә бүтін бір жұрттың, яки 
жұрттың бүтін бір табының сыр-сипатын сөзбен 
суреттеп, алдыңнан өткізеді» (Baytursynov, 
1991: 448) дейді. Осындағы А. Байтұрсынов 
атаған адамдардың «іздегені, тілегені, именіп, 
күйзелгені, жақтырып, жиренгені, сүйініп, 
күйінгені» уақыт тұрғысынан алып қарағанда, 

сол заманның мұрадынан, мақсұдынан туын-
дап жататыны түсінікті болса керек. Демек, қай 
шығарманы оқымайық, кездесеріміз суреттеліп 
отырған заманның идеалдары екендігі рас 
болмақ.

Әдебиеттанушы ғалым Қ. Жұмалиевтің 
1942 жылы шыққан «Әдебиет теориясы» 
оқулығында «тақырып деген ұғымның сыртқы 
мағнасы да, ішкі мағнасы бар. Біз шығарманың 
тақырыбы дегенде, шығармадағы суреттел-
ген құбылысты ұғамыз» (Zhumaliyev, 1942: 
37) дегені, сондай-ақ, «жазушы әртүрлі 
әлеуметтік ортаны, тарихи ортаны көрсеткенде, 
оларды белгілі бір жағынан алып көрсетеді. 
Сондықтан біз шығарманың тақырыбы ту-
ралы әңгіме қозғағанда оны жай ғана алы-
нып, суреттей салған өмір құбылысының 
жыйынтығы деп қарамаймыз, жазушының сол 
өмір құбылыстарындағы жыйынтықтардың 
қайсысын бірінші орынға қоятынын білуіміз 
керек» (Zhumaliyev, 1942: 38) деуі, бізді тағы да 
шығарма идеясына алып келеді. Яғни, ғалымның 
«шығарманың тақырыбын шығарманың иде-
ясынан бөліп қарауға болмайды. Жазушының 
шығарманы не турада жазуын тақырыбы десек, 
шығармадағы суреттелген өмір құбылыстарына 
оның өз көзқарасы, қалай бағалаушылығы 
шығарманың идеясы болмақ» (Zhumaliyev, 
2013: 34) дегенінің негізінде «ал қандай идеяны 
үндеуі жазушының өмірге көзқарасына, дүние 
танушылығына негізделінеді» (Zhumaliyev, 
2013: 34) деген пікірінің жатқаны анық.

ХХ ғасырдың басы қоғамдық құрылыстың 
қайта құрылуы, ендігі беталыстың жаңа бағытта 
жүруі, адамзат мұраттарының белгілі топ 
мүддесі тұрғысынан сараланып, қаралатыны 
көрінді. Бүгін сол әдеби мұраларымызды қарай 
отырып, кездескен жайларымыз, әдеби айтыстар, 
пікір алмасулар бәрі де жаңа құрылып жатқан 
қоғамдық құрылыстың, таптық көзқарастардың 
жетегінде кеткені аңдалады. Мұны қарастыру 
себебіміз, сол тұста жарық көрген мақалаларда, 
әдебиеттің бағыты қалай, келер күні қай бағытта 
дамуы керек, таптық идеяға қызмет ете ме, 
етсе түрі қандай болмақ, секілді орыс әдебиеті 
үлгілерінен мысалдар, саяси ұстанымдар 
төңірегінде ой бөлісулердің негізінде заман 
тудырған идеалдардың, алдыңғы толқынға 
қалай қарауы, сонымен қатар, тұрмыстың әр са-
ласы мен мәдениеттің, өнердің салаларында да 
үстемдікке жетіп, өз идеалдарын таңу сипаттары 
көрініп жатты. Олай болмағы, тап мүддесінен 
тысқары жатқанымен де, тұрмыстың қай 
тармағы болмасын, халықтың қай тобы болма-
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сын, ақыл-ойы бір мақсат, бір мүддеде тоғысып, 
ел тілегінің бір болуы болғанынан.

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы көркем 
әдебиет төңірегінде туындаған айтыстардың 
барлығы да өзінің идеясы, мазмұны жағынан 
жаңа құрылған қоғамдық құрылыстың иде-
алдарымен қабысу-қабыспауы жөнінен 
бөлектеніп тұратын. Мұны сол кездегі Сәбит 
Мұқановтың, Қошке Кемеңгеровтың, Смағұл 
Садуақасовтың, Әмина Мәметованың, Жәкен 
Сәрсембіұлының мақалаларынан айқын аңдауға 
болады. «Ұлтшылдық, байшылдық дәуірі» (С. 
Мұқанов) аталған қазақ әдебиетінің ХХ ғасыр 
басындағы үлгілері қазан төңкерісінен кейін, 
кеңес тәртібі орнағаннан соң айыпталып, ендігі 
көшке ілесу, жаңа бағыт ұстану шарттары күн 
тәртібіне шығып, басым сипатқа ие болды. 
«Адам баласының өркендеу дәуірінде тапқан 
табысымен толық пайдаланбай, сол табыстарды 
өз тілегіне үйлестіріп іске асырмай, пролетари-
ат мәдениетін жасауға болмайды» (Mukhanov, 
2008: 8) делінген Ленин сөзін аудара отырып С. 
Мұқанов ұлтшыл, байшыл дәуір әдебиетін зерт-
теу қажеттілігін негіздейді. Осы сөздегі «проле-
тариат мәдениетін жасау» жөніндегі сөзді алып 
тастасақ, қоғамдық құрылыстың қай түрі болма-
сын, тұрмыстың қай саласы болмасын, жеткен 
жетістіктің көрінуі даму жолының барысында 
ескеріліп, жаңа белестерге жол тартары анық. 
Әдебиет тарихын негіздеуде С.Мұқановтың 
пролетариат пікірін «үстем тап өмірдің барлық 
саласында үстем болуы шарт» түсінігімен 
бағалауды алғы орынға қойғанын айтып өтеді. 
Ал өз ұстанымына адал, пікірінде нық қаламгер 
ретінде С. Мұқанов әдебиетімізде өз бағасын 
алғаны анық. «Советтік қоғам жаңа орнап жатқан 
кезде революцияшыл әдебиеттің туын көтеруші 
Сәкен Сейфуллинге сенімді серік болған, жаңа 
заманды қабылдамаған ақын-жазушылардың 
әдебиет әлеміндегі ықпалымен бел шешіп 
күрескен, идеялық позициясы мықты да тұрақты 
жазушы екеу болса, бірі С.Мұқанов екені да-
усыз» (Mukhanov, 2008: 3) деген Т. Кәкішұлы 
мен К. Ахметтің «Халық жадын жаңғырту» 
алғы сөзінде. Заман желінің қай бағытта соғары 
сол дәуір тұлғаларының ой-пікірі мен негізгі 
идеялық ұстанымдарына байланысты екені 
білінеді.

Талқылау

Уақыт талабы мен қаламгер мұраттарының 
жалпы адамзатқа ортақ құндылықтар төңірегінде 

түйісуі көркемдік ізденістердің сан қырын та-
нытады. Ол қаламгер шыққан халықтың сол 
уақыттағы тұрмысына, басты идеалдарына 
қатысты даму жолын өткізеді.

Халық өнері әр заман өз елінің көркемдікке 
құштар көңілінен, өнерпазының шеберлігінен 
туып, дамып отырған. Көркемдіктің бір түрін 
сөз өнерінен табамыз. Сөз өнері – «Өнер алды – 
қызыл тіл» деген қазақта алдыңғы қатарлы өнер. 
Әдебиетте халықтық дәстүрлердің сақталу жолы 
– халық ауыз әдебиетінде. Бертінгі ғасырларда 
жазба әдебиетіміздің үлгілерінде.

Қазақ әдебиетіндегі роман жанрының 
ХХ ғасырдағы жайы туралы «қазақ әдебиет-
тануындағы әңгімелердің де әріден бастала-
тын өзіндік тарихы бар. «Айқап» журналы мен 
«Қазақ» газеті беттерінде романның қоғамдық 
санағы әсері, тәрбиелік, танымдық мәні, өнер 
ішіндегі орны туралы пікірлер айтылады. 
Ағартушы, демократтық идеяларды таратудағы 
рөлі көрсетіледі. Роман теориясына қатысты 
байсалды пікір Ә. Бөкейханов еңбектерінде, 
А.  Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышында» 
бар. Онда ең маңыздысы – романның қазақ 
әдебиетіндегі ерекшелігі де ескеріледі. Жиырма-
сыншы жылдар ішінде «Еңбекші қазақ», «Қызыл 
Қазақстан», «Мұғалім», «Жаңа әдебиет» т.б. 
газет-журналдар мен «Жыл құсы» альманағы 
бетіндегі әдеби-сын мақалаларда, «Әдебиет 
және сын мәселелері» тәрізді (Ғ. Тоғжанов) 
еңбектерде, әдеби тартыстарда романның 
тақырыптық-идеялық мазмұны, бас қаһарманы 
туралы талай пікірлер айтылады» (Bisengali, 
2010: 4-5) дейді әдебиеттанушы ғалым З. Бисен-
ғали. Сол қадамдардың жалғасы бүгінгі сөз 
өнеріндегі романдар екені даусыз. Романдардың 
әр заман қай бағытта бағалануы, сол уақыттағы 
үстем пікірлер төңірегінде болатындығын 
біздің тарихымыз, сөз өнері үлгілері біршама 
дәлелдейді.

Қазақ романы жайынан зерттеу жұмыстары 
жүргізілуі ХХ ғасыр басынан екендігі белгілі. 
Қай кездің, қай заманның болмасын өз идеалы 
болғандай, сол уақыттың жазбаларын идеялық 
жағынан да зерттеуге тура келері анық. Мұны 
бірде жанама, бірде тікелей зерттеу нысаны-
на алынып отырғанын қазақ әдебиеттануы 
дереккөздеріне сүйене отырып айтуға негіз бар.

Қазақ әдебиетіндегі роман жанры туралы 
сын-пікірлер, зерттеу мақалалар мен еңбектер 
ХХ ғасыр басынан бері қарайғы уақытта 
әдебиеттану ғылымының аясында жарық көріп 
келеді. Атап айтқанда, Ә. Бөкейхановтың «Ро-
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Қазақ романдарындағы ізденістер жайлы зерттеулер

ман деген не?» (1914), «Роман бәйгесі» (1915), 
А. Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» 
(1926), Қ. Жұмалиевтің «Әдебиет теория-
сы» (1967), Е. Исмайыловтың «Әдебиет тео-
риясы мәселелері», Б. Шалабаевтың «Қазақ 
романының тууы мен қалыптасу тарихы», Р. 
Бердібаевтың «Қазақ тарихи романы», «Роман 
және заман», М. Хасеновтің «Ұнамды образ 
және типтендіру», Ш.Елеукеновтің «Казахский 
роман и современность», «От фольклора до ро-
мана-эпопеи», «Тәуелсіз елдің еркін тынысты 
прозасы» (2006), «Тарихи романның жаңа өрісі» 
(2009), «Тәуелсіздік көзімен: ХХІ ғасыр тарихи 
роман үрдістері», «Тәуелсіздік дәуір романы» 
(2014), М. Атымовтың «Идея және композиция» 
(1970), «Қазіргі қазақ романдарындағы сюжет 
пен композиция мәселесі» (1978), З. Ахметовтің 
«Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории 
ее создания» (1984), Т. Сыдықовтың «Қазақ та-
рихи романы» (1996), «Қазақ тарихи романының 
көркемдік тіні» (1998). Ж. Дәдебаевтың «Өмір 
шындығы және көркемдік шешім» (1991), «Жа-
зушы еңбегі» (2001), З. Бисенғалидің «ХХ ғасыр 
басындағы қазақ романы» (1997), М.Хамзиннің 
«60–80-жылдардағы қазақ романы (стиль және 
типология мәселелері)» (1997), «Қазіргі қазақ 
романы» (2001). Т. Рахымжановтың «Романның 
көркемдік әлемі» (1997), Б. Майтановтың 
«Қазақ романы және психологиялық тал-
дау» (1996), Г. Пірәлиеваның «Көркем 
прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері» 
(2003), Ж. Жарылғаповтың «Қазақ прозасы: 
ағымдар мен әдістер» (2009), М. Әйтімовтың 
«Қазіргі қазақ романы: тарихи шындық және 
көркемдік шешім»(2008), Н. Ақыш «Заманауи 
тақырыптағы романдар» (2011), «Мемуарлық, 
өмірбаяндық романдағы тың ізденістер» (2009), 
А. Қалиева «Жаңа Қазақстандық романдар» 
(2014) еңбектерінде, мақалаларында, «Қазақ 
әдебиетінің тарихы» (10 томдық), «Қазақ ро-
маны: өткені мен бүгіні» (2009), «Тәуелсіздік 
идеясы және көркем мәдениет» (8-кітап, 
2011), «Қазіргі әдебиеттегі жалпыадамдық 
құндылықтар» (2014) секілді ұжымдық моногра-
фиялар мен жинақтарда қазақ романының түрлі 
өзекті мәселелері қарастырылды.

Қазақстан тәуелсіз ел болғалы жазылған 
шығармалардың негізгі идеясы – азаттық үшін 
жан берген бабалар ерлігін үлгі ету, бүгінгі 
тұрмыстағы ел салтына жат қылықтарға ұлттық 
салт арқылы тосқауыл қою, ұлттық сипатты 
сақтап қалу жолында дәстүрді дәріптеу бо-
лып отыр. Осы жайлардың қазақ қаламгерлері 
тарапынан шығарма өзегіне айналуы қазақ 
романындағы басты ізденістердің бірі.

Қорытынды

Ел тәуелсіздігі жылдары қазақ романы 
идеялық-мазмұндық, тақырыптық тұрғыдан 
жаңашыл ізденістерімен көзге түсті. Әдебиеттану 
ғылымында бүгінгі қазақ романы жайлы 
көптеген зерттеу, талдау жұмыстары жүргізіліп, 
жарық көрді. Бастылары қатарында Ш. Елеуке-
нов «Тәуелсіз елдің еркін тынысты прозасы», 
«Тарихи романның жаңа өрісі», «Тәуелсіздік 
көзімен: ХХІ ғасыр тарихи роман үрдістері», 
«Тәуелсіздік дәуір романы», Н. Ақыш «Замана-
уи тақырыптағы романдар», «Қазақ мемуарлық 
романы», А. Қалиева «Жаңа Қазақстандық ро-
мандар», тағы түрлі ұжымдық монографияларға 
енген мақалаларды атап өтуге болады.

Бұл мақалалардың басым бөлігі руханият 
төңірегіндегі роман ізденістеріне көңіл бөледі.

Бүгінгі күні қазақ романы өзінің биігінде 
сан түрлі ізденістер мен сан тарау жолдарда өз 
мүмкіндіктерін көрсетіп келеді. Әлемдік үлгі 
мен жазушының қаламына тән ерекшеліктердің 
азат қоғамда еркін тыныстауы да жанрдың 
жаңашылдыққа теріс қарамайтынын, талғамға 
сай түрлене алатынын көрсетіп отыр.

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ рома-
нының идеялық-мазмұндық ізденістері бүгінгі 
таңдағы қаламгерлеріміздің кең құлашты 
жанр дың қыр-сырына қанып, заманымыздың 
келбетін көрсетуде тиімді жол тапқанының куәсі 
болуымызға себеп.

Қазақ романының тәуелсіздік жылдарындағы 
тақырып аясының кеңіп, қоғамдық мәселелерді 
қозғауы да өз кезегінде тарихи уақыт кеңіс-
тігіндегі еліміздің болашағына алаңдаулы 
үміттің бір көрінісі екендігі анық.
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«ЖАСАУЫЛ ҚЫРҒАН» ЖЫРЫНДАҒЫ  
ДӘУІР ШЫНДЫҒЫ

Мақала Сәбит Мұқанов еңбегіндегі «Жасауыл қырған» жырының нұсқасы мен оның 
Кенесары көтерілісінің тарихына қатысына құрылған. Бұл авторға, біріншіден, зерттеліп отырған 
тақырыпты жан-жақты қамту үшін, екіншіден, орын алған оқиғаға сол кезеңдегі саяси ахуалдың 
ықпал-әсерін нақтылай түсу үшін керек болған. Ізденуші Рахманқұл Бердібаев, Есмағамбет 
Ысмайылов, Ермұқан Бекмаханов, Жұмат Тілепов сынды ғалымдардың еңбектеріне, сирек 
кездесетін мұрағат құжаттарына сүйене отырып, жырда бедерленген оқиғалардың тарихта анық 
болғандығын көрсетеді. Мақала авторы Мәшһүр-Жүсіп Көпеев жинаған фольклорлық үлгілер 
мен Омар Шипиннің «Жеті батырдың тарихы» атты қолжазба мұрасын да ретімен пайдаланған. 
Мұнда қазақ тарихи жырларының жанрлық мәселелері жайында да сөз болады.

Түйін сөздер: тарихи жыр, сюжет, өмір шындығы, дерек, көтеріліс, оқиға, дастан, тартыс, 
туынды.
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The reality of the era in dastan «The Death of Esaul»

The article deals with the version of the epic legend «The Death of the Cessation» in the Sabit Mu-
kanov tragedy and the relation of this work to the historical uprising of Kenesary. The author needed, 
firstly: comprehensively supplement the research topic; Secondly: to reveal the role and degree of in-
fluence of the historical legend on the political events of the epoch. Relying on the works of such re-
searchers as Rakhmankul Berdibayev, Esmagambet Ismailov, Esmukhan Bekmakhanov, Zhumat Tlepov, 
and rare archival materials, the author explains through historical events. The article uses folk samples 
collected by Mashkhur-Zhusup Kopeyev and Omar Shipin in his manuscript entitled «The History of the 
Seven Batyrs.» Here you can talk about the problem of the genre of the Kazakh historical song.

Key words: historical song, plot, truth of life, fact, rebellion, event, dastan, struggle, work. 
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Реальность эпохи в дастане «Смерть есаула»

В статье рассматриваются вариант эпического сказания «Смерть есаула» в труде Сабита 
Муканова и отношение этого труда к историческому восстанию Кенесары. Автору необходимо 
было, во-первых: всесторонне дополнить тему исследования; во-вторых: раскрыть роль и 
степень влияния исторического сказания на политические события эпохи. Опираясь на труды 
таких исследователей, как Рахманкул Бердибаев, Есмагамбет Исмаилов, Ермухан Бекмаханов, 
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Жумат Тлепов, и на редкие архивные материалы, автор статьи поясняет через жыр исторические 
события. В статье используются фольклорные образцы, собранные Машхур-Жусупом Копеевым 
и Омаром Шипиным в его рукописи под названием «История семи батыров». Здесь можно 
говорить и о проблеме самого жанра казахской исторической песни.  

Ключевые слова: историческая песня, сюжет, правда жизни, факт, восстание, событие, 
дастан, схватка, произведение.

Кіріспе

Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 
көтерілісінің түрлі кезеңдерін бейнелейтін та-
рихи жырлардың көркемдік-идеялық мазмұны, 
олардың өмір шындығына қатысы, жанрлық 
сипаты осы уақытқа дейін арнайы зерттелмей, 
тұтас күйінде ғылыми айналымға түспей келеді.

Оның үстіне бір кезде негізінен кеңестік идео-
логияның сұранысы мен талаптарын қамтамасыз 
еткен «Жасауыл қырғыны» сияқты танымал ту-
ындыларды жаңа дәуір тұрғысынан жан-жақты 
талдап, орынды бағасын беретін кез жетті. Осын-
дай ғылыми-рухани қажеттіліктің нәтижесінде 
аталған шығармалардың анау кеңес үкіметі 
заманындағыдай тек жақсы жақтарын белгілі 
бір шеңбер көлемінде қарастырумен шектеліп 
қалмай, әр қырынан сөз етіп, кемшіліктерінің де 
қандай сипатта екендігін ашып көрсету әдебиет 
тарихы алдындағы зәру мәселе демекпіз.

Сонымен бірге «Жасауыл қырған» жырының 
нұсқаларындағы көркемдік-эстетикалық фак-
торларды зерделеумен бірге, уақыт, заман шын-
дығының суреттелу сипатын, олардың бойын-
дағы тарихи-танымдық мәселелердің қозғалу 
деңгейін анықтау, жырдың жазылу, жариялану 
кезеңдерін саралап ашып көрсету қажеттілігі де 
күн тәртібінде.

«Жасауыл қырған» жырының С. Мұқанов 
кітабындағы нұсқасы

Қазақ жұртының ХІХ ғасырдың ауқымында 
басынан өткерген әрқандай тарихи жағдайлары 
жайында халық әдебиетінде өте бай мұра 
қалды.Солардың бір тобы Кенесары бастаған 
ұлт-азаттық қозғаласының түрлі кезеңдері 
тура лы баяндайтын тарихи жырлар болатын. 
Ол шығармалар әр жылдарда жарық көрген 
саналуан жинақтардан, хрестоматиялар дан, 
оқу құралдарынан, әдебиет тарихына арнал-
ған очерктерден орын алып отырды. Сон-
дай туындылардың бірі – «Жасауыл қырған» 
жырының бұрын соңды еш жерде жарияланбаған, 
тек қана Сәбит Мұқановтың «Қазақтың ХVIII-
XIX ғасырдағы әдебиетінің тарихынан очер-

ктер» атты кітабында мазмұндалып берілген 
нұсқасы еді.

«Жасауыл қырған» шығармасының көп-
шілікке беймәлім нұсқасы жайлы академик 
Сәбит Мұқанов былай деп жазады: «Наурыз-
бай туралы айтылатын бір жыр – белгісіз ав-
тор шығарған «Жасауыл қырған». Сыр өзенінің 
бойында «Жасауыл қырған» аталатын Оба бар. 
Соның тарихы «Жасауыл қырған» поэмасын 
шығарушы автордың айтуынша, былай болған: 
өшіккен елдерінің біреуін Наурызбай тоқсан 
жігіт қолымен барып шабады да, жеңілген елге 
еріксіз тоқсан бір үй тіктіріп, тоқсан жігітке 
тоқсан қыз, өзіне бір қыз алдырып, сайрандап 
жатады. Наурызбай өзіне алдырған қыздың 
қалың берген күйеуі Жанғабыл дейтін әрі батыр, 
әрі сері жігіт болады. Наурызбай елін шауып, 
қалыңдығын зорлықпен құшқан кезде Жанғабыл 
жолаушылап Қиуа жақта жүреді. 

Жолдан қайтқан Жанғабыл ауылында болып 
жатқан оқиғаны есітеді. Кектенген ол астыртын 
жігіт жинап, түнде қапыда тоқсан бір үй тіктіріп, 
тоқсан бір қыз алып жатқан Наурызбайдың 
қолын тарпа бас салады. Тоқсан жігітті өлтіреді. 
Бір досының алдын ала сақтандыруымен жалғыз 
Наурызбай ғана қашып құтылады. Өлген тоқсан 
жігітті көмген оба «Жасауыл қырған» аталады» 
(Мұқанов, 1942: 81).

Шығармада, сөз жоқ, Наурызбай зорлықшыл, 
қиянатшыл батырдың бейнесінде көрінеді. Осы 
шығарманың оқиғасын нақты өмір шындығының 
көрінісі деп ұққан ғалым «Жасауыл қырған» по-
эмасы туралы ойын тұжырымдап, өзіндік пікірін 
ортаға салады.

«Кенесары мен Наурызбайды қисынсыз, 
орын сыз көтермелейтін, оларға тарихи көзбен 
емес, ұлтшылдық көзбен қарайтын кейбі-
реулер Кенесары мен Наурызбай туралы жасал-
ған көркем әдебиетті тексергенде, «Жасау-
ыл қырған» сияқты олардың теріс жақтарын 
көрсететін шығармаларға жолағысы, көргісі кел-
мейді, Кенесары мен Наурызбай қиянат істеді 
деуге аузы бармайды, қиянатқа оларды қимайды.

Бұл, әрине, дұрыс емес, халық тәуелсіздігін 
қорғауда, тәуелсіздік үшін күрескен халықты 
бастауда, осы жолынан таймай өлуде Кенеса-



Хабаршы. Филология сериясы. №2 (170). 201824

«Жасауыл қырған» жырындағы дәуір шындығы

ры мен Наурызбайдың тарих алдында, халық 
алдында бағасы зор. Бірақ бұдан оларды ешбір 
қиянатқа аяқ баспайтын, гуманизмнің биік өкілі 
қылуға тырысу дұрыс емес» (Мұқанов, 1942: 82).

50-60-жылдарда жарық көрген тарихи 
еңбектерде көтіріліске қолдау көрсете қоймаған 
ауылдарды Кенесарының қыспаққа алуы оның 
қатігездігінің белгісі деп көрсеткені мәлім. Шын 
мәнінде, Кене ханның ішкі жауларға қарсы 
жорықтары елдің, жердің, ұлтымыздың бүтін-
дігін сақтап қалу үшін жасалған іс-шаралар 
болатын. «Патша үкіметіне қарсы күресте 
Кенесарының алдына қойған бір мақсаты – 
халықтың екіге жарылуына себепші болған 
қазақ ақсүйектеріне ашық қақтығыстарда соққы 
беру. Осындай жолмен қазақ шаруаларын өзіне 
тарту, қозғалыстың әлеуметтік тірегін күшейту 
еді.» (Қасымбаев, 1993: 46).

Патша әкімдерінің сенімді серіктеріне 
айналған Жанғабыл Төлегенов сынды би-
сұлтандар Кенесары бастаған ұлт-азаттық 
көтерілісін басуға аттанған әскери қимылдарға 
қатысқандары үшін шен-шекпен, ордендер, 
алтын-күміс медальдар, ақшалай сыйлықтар 
мен түрлі-түрлі қаржылай көмектер алып тұрды. 
Тіпті қазақ руларын ұлт-азаттық қозғалысына 
қарсы бітімсіз күреске рухтандыру үшін ақ 
патшаның шешімімен Кенесары сарбаздары-
мен болған ұрыста қаза тапқан жігіттің отба-
сына зейнетақы тағайындалатын болды. Қазақ 
даласында талассыз толық билік жүргізуге бел 
шешіп кіріскен орыс үкіметінің саясатында 
әрқандай айла-амал, қазақ феодалдарын бір-
біріне қарсы қою, отарлаудың жаға ұстатар 
қитұрқы көріністері байқалды. Бұл еңбегінде 
Сәбит Мұқановтың әдебиетші қауымды тари-
хи шындықтан ауытқымай, болған оқиғаның 
обьективті бағасын беруге шақырып отырғаны 
анық. Ғалымның Кенесары-Наурызбай-
ды жамандыққа қимайтын зерттеушілердің 
ұстанымын түсінетіндігі де байқалады. Алай-
да С.Мұқанов мазмұндап берген «Жасауыл 
қырғынын» нақты тарихи шындықтың жемісі 
деп айта алмаймыз.Өйткені кез-келген ақын-
орындаушының міндеті тыңдаушы ортаны өзі 
баяндап отырған оқиғаның растығына сендіру. 
Ал егер осы шығарма мазмұнының тарихи та-
мырына бойламай оны нақты өмір шындығы 
деп қабылдар болсақ , онда Кенесары мен 
оның сарбаздарының қорқау қасқырдай өз 
жұртын тонаған қарақшылар екенін мойындауға 
тура келеді. Белгілі бір әлеуметтік ортаның 
ықпалымен жырлаған автордың көздегені де 
осы.

Тарихи-фольклорлық үлгілердегі «Жаса-
уыл қырған» оқиғасының көріністері 

Академик С. Мұқановтың еңбегінде мазмұн-
далған авторы белгісіз «Жасауыл қырған» жы-
рында айтылғандай Кенесары жасауылдарының 
Жаңғабыл ауылдарын шаппағанын мұрағат 
деректерінен басқа тарихи-фольклорлық үлгі-
лер де растайды. Оларда Наурызбай жасауыл-
дарының қолынан қаза тапқан не жарақат алған 
адамдар туралы мәліметтер ұщыраспайды. Ал 
жасауылдардың қыздарды алдырып, сайрандап 
жатуы сияқты Жаңғ,абылдың қан құйлы ісін 
ақтайтын мотив-әрекет Мәшһүр Жүсіптің ел 
ішінен жазып алған әңгімелерінде де сипаттала-
ды. Онда былай деп жазылған: «Кіші жүз Алшын 
Жаппас, .Шөмекей Кенесары ханға қараймыз, 
бізге зекетші жіберсін деген соң жүз жігітке 
бас қылып Наурызбайды жіберген. Сонда На-
урызбай төре жүз жігітпен бес Жаппасқа барып 
Төлегенұлы Жаңғабыл соқырдың үйіне жатып 
алған. Жаңғабыл соқырдың үйі сол жылы түскен 
екен. Өзі кірекештік қылып Ташкент-Қоқанға 
кеткен екен. Наурызбайдың жолдастары бәрі де 
Наурызбайдың қылғанын біз де қыламыз деп қыз-
келіншекке ерік қоймай, бозбалашылық билеп, 
бетімен іс қыла бастаған. Сонысын соның үстіне 
Жаңғабыл соқыр келіп қалып, Наурызбайдың 
жолдастарын өлтіре бастаған. Наурызбай сонда 
тоғыз жігітін арашалап алып қалған. Сонда өліп 
жатқан Наурызбайдың жігіттерінің сүйектерін 
көріп бес Жаппастың қыздарының айтқан өлеңі:

Не болды жасауылдар мұнша қанап,
Он қойды жиырма деп артық санап.
Сарт ермен , жөкей тұмақ киген ерлер,
Сай-сайда жатырмысың шекең қанап (Көпеев, 1338: 7).

Ал енді осы әңгіменің дерегін Омар Ши-
пин «Жеті батырдың тарихы» жазбасында 
теріске шығарады. Оның айтуынша, Наурызбай 
ауылға келгенде Жаңғабыл кіреде болған. Сол 
басшымыз келсін деп Жаппастар Наурызбай 
мен жүз жігітке үй тіккен. Зекет жинай келген 
жасауылдардың жайын айтып барған туыстары-
на Жаңғабыл: «Қыз-қатынды қойнына салып, әр 
ауылға жігіт жинап барамыз,» дейді. 

Шабарман Жаңғабылдың айтқан сөзін елдегі 
басшыларға жеткізген соң, епті жігіттер қыздар 
мен жас әйелдерге апармақ боп, Наурызбайдың 
сарбаздарын ауыл-ауылға тоздырып алып 
кетеді. Наурызбай: «Жазым қылар, бармаңдар» 
десе, қан басып тұрған жігіттер Наурызбайдың 
сөзіне болмайды. Сонда Наурызбайдың қасында 
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болған Төлеген деген батыр мен Қанай деген 
кісіден естідім. Жаңғабыл күллі бес жаппастан 
жан қалдырмай жинап, бір түнде көп әскермен 
келіп Наурызбайдың жігіттерін бір түнде ауыл- 
ауылда жатқан жерде қырып тастайды.» (Ши-
пин, 1337: 6).

Байқап отырғанымыздай, бұл да жаса-
уылдардың басын біріктірмей бөліп әкетіп, 
қапыда соғудың амалы екен. Н.Ахметбековтің 
«Жасауыл қырғыны» поэмасында да қара-
уылдарды ебін тауып өлтірмек болған Қарға 
мен Нұрымның қыз-келіншектердің көмегіне 
сүйенгені сөз болады (Ахметбеков, 1974: 47). 

«Жасауыл қырған» дастанының белгісіз автор 
жырлаған нұсқасында көрсетілген жолсыздыққа 
Кенесары сарбаздарының бармағаны анық. Он-
дай оқиғаның орын алғанын дәлелдейтін дерек-
тер тарихи мәліметтерде кездеспейді. Керісін-
ше, Кенесары жасауылдарының әскери тәртіпке 
мойын сұнғанын, соның арқасында халықтың 
құр метіне бөленгенін дәлелдейтін материалдар 
мол. 

Кенесары әскерінде темірдей тәртіптің ор-
ныққанын сұлтан Ахмет Жантөрин былай 
куәләндырады. Ол 1845 жылдың маусым айында 
Обручевке жазған мәліметінде: «Кенесары атқа 
қонып бір ауыз сөз айтса болды, оның адамдары 
көз ілеспес жылдамдықпен қаруын асынып ат 
үстінде отырады» дейді. Мұны Кенесары орда-
сында болған орыс үкіметінің жансызы Ханқожа 
Жаңбыршин де мақұлдайды: «Бірде Кенесары 
өзінің сарбаздарына шайқасқа дайын болыңдар 
деп бұйырды. Ханның көрінгені сол еді, оның 
барлық сарбаздары ат үстіне жайғасып, дереу 
қозғалуға дайын тұрды» (Бекмаханов, 1992: 254). 
Мұндай деректер, сөз жоқ, Кенесары әскерінің 
қатаң тәртіпке бағынғандығының көрсеткіші 
бола алады. 

«Бұхарбай батыр» әңгімесінде де мынадай 
оқиға баяндалады: «Бұл ертеде, мына біздер, Ке-
несары батырлары, күндіз-түні ат үстінде жүріп, 
Қоқанның Созақ, Ақмешіт, Түркістан бекіністері 
үшін алысып жатқанбыз. Бір күні Сырдария 
құмының оң жақ қанатында Шу өзеніне тақау 
жерден Күреш атты қыпшақ байының сұлу 
қызын кездестірдік. Біз – мен, Ағыбай, Наурыз-
бай үшеуіміз де сол қызды ұнатып қалдық. Со-
дан сізге күйеу болуға қайсымыз лайықпыз деп 
қыз әкесіне барғанда, ол: « Қызымды қалыңсыз 
ешкімге бермеймін, оның үстіне сендер сияқты 
«ұшатынын жер,қонатынын сай білетін» 
қаңғыбастарға орын жоқ», – деді. Біз қыпшақ 
байының мына сөзіне қатты ренжіп, оның қызын 
тартып алып, малын айдап әкетуге Кенесары-

дан рұқсат сұрап бардық. Кенесары үшеумізге 
қарап тұрып былай деді: «Бізге халық керек 
пе, әлде қалыңдық керек пе? Сыртқы жауды 
жеңбей тұрып, қол астымыздағы халыққа бүлік 
салғалы жүрмісіңдер. Егер сендерге қалыңдық 
керек болса ана Созақты алып, өзбек қыздарына 
үйленіңдер, мен өз адамдарымды тонатып қоя 
алмаймын» (Бұхарбай батыр, 1338: 3), – деді. 

С. Мұқановтың еңбегіндегі «Жасауыл 
қырғанның» толық мәтіні сақталмағаны болма-
са, ол шығармаға өзек болған әңгіменің көпке 
танылғаны біраз елдің көңілінен шыққандығы-
ның мысалы. Ақын мінсіз кейіпкер болмысын 
сомдау барысында өмірде орын алуы мүмкін 
жағдайды ойдан алып қосқан. Сөйтіп Жаңғабыл 
әрекеті арқылы ағайын-туыстың, кедей-
кепшіктің мұңын мұндап, жоғын жоқтайтын, 
әділетсіздікке жаны қас саналы ел басының 
бейнесін жасамақ болған. Шығарма мәтінінің 
үнемі қозғалыста болып, әрқандай өзгерістерге 
ұшырап отыруы – халық әдебиеті жанрларына тән 
шарттардың бірі. Ел ішінде бар ескі мотивтерді 
жаңаша өңдеп, қосымша оқиғалармен толықты-
ру сияқты барлық фольклорлық туындылардың 
өн бойында жүріп жататын табиғи процесс та-
рихи жырларға да жат емес. Тағы бір атап айтар 
нәрсе сол – халық әдебиетінде түрлі нұсқадан 
толық мәтін құралмайды. Жыр нұсқалары үнемі 
қатар дамып,толысып жасай береді. 

«Әрине, ауызша үрдістегі қазақ ақындары-
ның шығармаларынан тарихилық іздестіргенде, 
сөз жоқ, әр қилы географиялық аймақта өмір 
сүрген көркем сөз өкілдерінің тірлік кешіп 
отырған ортасының өз тұсындағы тарихи 
-әлеуметтік өзгешеліктері барынша қапысыз 
ескерілетіні мәлім. Бұл реттен келгенде терістік 
пен оңтүстік, батыс пен шығысты мекенде-
ген қазақ ұлысының барлық аймағындағы 
қоғамда хал-ахуал әмәндә бір-бірінен айырып 
алғысыз бірдей болған емес. Олай болса бір 
дәуірде өмір сүрген әр атыраптың ақынының 
шығармаларындағы тарихи оқиғалардың әр 
алуан болуы да заңды» (Тілепов, 2004 :243). 
Мәселен, жыр кейіпкері Жаңғабыл Төлегенов 
– Торғай өңірін жайлап, көшіп жүретін Жаппас 
елінің биі. Ол Қоқан үкіметіне жағынып жүріп 
датқа, Орынборға барып Хорунжий атағын ала-
ды. Кейін Кенесары жасауылдарын өлтіруге 
қатысқаны үшін өлкедегі ең беделді тұлғаға ай-
налады. Патша әкімдерінің қолдауымен билікке 
араласып, байлықтан да кенде болмайды. 
Сондықтан осы кезде өмір сүрген, Жаңғабылдың 
патша үкіметі алдындағы зор беделін көрген бұл 
аймақтағы ақындар оған абырой әкелген «Жа-
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«Жасауыл қырған» жырындағы дәуір шындығы

сауыл қырған» оқиғасын жырға қосады. «Бұл 
ру идеологиясымен жырлау әдебі оқиғаны дәл 
шындығымен бермейді, қарсы руды мұқату, 
мінеу, өз руының батырын мінсіз жақсы қылып 
көтеремін деп біржақты шындықты бұрмалай 
орынсыз дәріптеп айту тенденциясынан туады» 
(Ысмайлов, 1948: 320).  

Р. Бердібаев: «Ғылым үшін жырдың түрлі 
айтушылары ғана емес, бір орындаушыдан 
қайталай жазылып алынғандығының да маңызы 
бар. Табиғаты ауызша тарағандықтан эпос бір 
айтушының орындауында да әр кезеңде өзге-
рістерге ұшырап отырады» (Бердібаев, 1989: 34), 
– дейді.

Қазақ жыршылық өнерінде сақталған 
осын дай заңдылық беріге дейін атақты ақын-
дарымыздың айтушылық тәжірибесінен бой 
көрсеткен. Белгілі жыр дүлділі Н. Байғанин 
«Қобы ланды батыр»жырының бірнеше нұсқа-
сын білсе, Мұрын жырау «Қырымның қырық ба-
тырын» айтқанда бұрыңғы білгендерін өзгеріске 
түсіріп жырлаған көрінеді. Оның үстіне жыр 
алыбы Жамбыл Жабаевтың «Өтеген батыр» 
шығармасының нұсқаларындағы айырма-өзге-
шеліктер туралы еңбектер де бар.

Н. Ахметбеков те «Жасауыл қырған» 
оқиғасын бір емес, екі қайтара жырлады. Ақын 
қаламынан туған қос нұсқаның көлемінде де 
айырма көп. Бастапқы нұсқаның ұзын ырғасы 
бес жүз жолдан тұрса, соңғы нұсқа мың жолдан 
асып жығылады. Бұл нұсқалардың өлең жол-
дары, шумақтары бірін-бірі қайталай бермейді. 
Жырдың оқиғалық өрілімінде де өзгешеліктер 
мол. Алғашқы нұсқаның нақты тарихи деректің 
негізінде дүниеге келгені анық. Бұл нұсқада 
Кенесары басқарған ұлт-азаттық көтерілісінің 
ақиқаты толық қамтылған. Ал жырдың әуелгі 
нұсқасынан гөрі соңғысы көркемірек көрінеді. 
Бірақ мұнда өмір шындығы біраз бұрмаланған. 
«Кейде тарихи дәлдіктің бұзудың өзі тарихты 
білмегендік белгісі емес, нақтылы әлеуметтк 
тарихи тартыстардың белгісі». Жалпы «Жа-
сауыл қырған» оқиғасын жырлаушы, тарату-
шы ақындардың екі түрлі бағыт ұстанғаны 
байқалады. Олардың бір тобы Жаңғабыл ерлігін 

әспеттеп, өсіре баяндаса, екінші топ қиын-
қыстау сәттегі Наурызбай мен Байтабын батырға 
тән іс-әрекеттерге баса назар аударған. Елді елең 
еткізген осы оқиға Нұрхан Ахметбековтің «Жа-
сауыл қырғынынан» басқа О. Шипиннің «Жеті 
батырдың тарихы», Шалжанұлы Ақайдардың 
«1842-1843 жылдардағы Нысанбай ақынның 
«90 кісіңді өлтірді, алып па едің кегіңді?» де-
ген өлеңінің шешуі» аталатын тарихи мәні зор 
қолжазба дүниелерде де кездеседі. Олардың 
идеялық мазмұны, түйіп айтар тұжырымды ой-
лары да қайталана бермейді. Осы оқиғаға жарық 
түсірер архив мәліметтері ұсынатын құжаттарда 
да қайшылықтар ұшырасады. Ендеше бұл 
қатардағы туындаыларды қағаберіс қалдырмай 
зерттеп, көркемдік мәнін, тарихи маңызын ашып 
отыру парыз. 

Егер тарихи өлең-жырлардың жасаушылары 
белгілі оқиғалардың әрі куәгері, әрі қатысушысы 
боп табылатын халықтың өзі десек, «Жасауыл 
қырған» оқиғасы туралы тарихи -фольклорлық 
үлгілерде, Н.А. Криничная айтқандай, тарихтың 
бұрмалатынын, оқиғаларды халықтың өзінше 
түсінуін, халықтың тарихи санасының шы-
тырман әрі қайшылықты болып отыратынын, 
фольклорда түрлі идеологияның қат-қабат 
келуін, болмысты эстетикалық қабылдаудың 
ерекшелігін түсінгендей боламыз (Криничная, 
1974: 5).

Қорытынды

Тарихи жырлар халықтың азаттық жолындағы 
күресін бейнелеуде өмір шындығына барын-
ша жақын келетіні мәлім. «Жасауыл қырғыны» 
туындысын зерттеп-саралау, нұсқаларының 
ерекшеліктері мен тарихи сипатын анықтау, 
кеңестік идеологияның жыр желісіне қандайлық 
ықпал-әсері болғандығын көрсету, одан белгілі 
бір қорытындылар жасау өмір қажеттілігінен ту-
ындап отырғаны сөзсіз.

Түйіп айтқанда, мақалада «Жасауыл 
қырғыны» жырының тарихи-көркемдік болмы-
сы дәйектеліп, варианттарының ерекшеліктеріне 
баға берілді.
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БИҢ ШИННІҢ ПРОЗАЛЫҚ ТУЫНДЫЛАРЫ

Бұл мақалада Қытай әдебиетінің көрнекті өкілі, революциялық-қоғамдық қызметі мен ақын дық 
үні ел арасына кең жайылған Биң Шиннің прозалық туындылары кең көлемде талданып, образдар 
жүйесіне кеңінен көңіл бөлінеді. Сонымен бірге жазушының шығармаларындағы тың идеялар 
мен көркемдік ерекшеліктеріне назар аударылады. Мақала авторы Бин Шин туындыларының 
даралық сипатын зерттей отырып, оның танымал шығармаларындағы әрбір кейіпкер тағдырына 
жеке-жеке тоқталған. Ол Биң Шин ақынның сол уақыттағы әлеуметтік қайшылықтардың сипатын 
ашатын астарлы өлеңдерін қоғамдық контекспен сабақтастыра қарастыру арқылы суреткердің 
балалар прозасындағы өзіндік қолтаңбасын айқындап көрсете түскен. Зерттеу барысында 
қаламгердің кейіпкерлер әлеміне атүсті қарамай, оларға психологиялық тұрғыдан сипаттама 
берген. Негізі Биң Шин прозасының өзекті тақырыптыры – ана сүйіспеншілігі, сәби жүрегі 
және ұлт табиғаты туралы. Ізденуші Биң Шин шығармашылығында кең көрініс тапқан балалық 
шақ туралы толғаныстар жүйесімен қатар қаһармандық рух, өмір мен өлімнің бетпе-бет келіп, 
тайталасқан сәттерінің шындықтары секілді образдарды айқын көрсете білді. 

Түйін сөздер: проза, қытай әдебиеті, балалық шақ, афоризм, лирика, қытай прозасы, стиль, 
образ, тіл
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Proximational production Bin Shin

This article analyzed and focused on the image system a wide range of prose works and the revolu-
tionary and public activities of Bin Shin, a prominent representative of Chinese literature. He also focuses 
on unusual ideas and artistic features of the writer’s works. The author of the article, studying the features 
of the works of Bean Shin, stops on each character in the famous works. Author in children’s prose Bin 
Shina defines the literary tradition, because he considers poetry poems of the poet in the context of social 
contradictions. In the course of the research, he not only stops on the characters, but also gives them 
psychological descriptions. One of the key themes of Bin Shin’s prose is maternal love, the heart of the 
child and the nature of the nation. The author, with a life that was widely depicted in the works of Bin 
Shin, together with children’s stories, was able to display such images as a heroic spirit, face to face to 
life and death, the truth of some tense moments.
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Прозаические произведения Бин Шин

В этой статье было проанализировано и сфокусировано внимание на системе образов 
прозаических произведений и революционно-общественная деятельность Бин Шина, 
видного представителя китайской литературы. Он также фокусируется на необычных идеях 
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и художественных особенностях произведений писателя. Автор статьи, изучая особенности 
работ Бин Шина, останавливается на каждом персонаже в знаменитых произведениях. Автор 
в детских прозах Бин Шина определяет литературную традицию, поскольку он рассматривает 
поэтические стихи поэта в контексте социальных противоречий. В ходе исследования он не 
только останавливается на персонажах, но и даёт им психологические описания. Одной из 
ключевых тем прозы Бин Шина является материнская любовь, сердце ребенка и природа нации. 
Автор с жизнью, которая была широко изображена в творчестве Бин Шина вместе с детскими 
рассказами, смог проявить такие образы, как героический дух, лицом к лицу к жизни и смерти, 
истину некоторых напряжённых моментов.

Ключевые слова: проза, китайская литература, детство, афоризм, лирика, қытайская проза, 
стиль, образ, язык.

Кіріспе

Биң Шин әдебиет саласына қадам басқанда 
ең әуелі әңгімелерімен танылды. Оның 
әңгімелерінен пәктіктің самалы есіп тұрғандай, 
ықшам әрі тамсандырарлықтай ұйқасты келетін 
де, онда классик әдебиеттің шарасынан шайқап 
шығарылған осы заманғы сұлулық сезіліп тұра-
тын. Отбасылық сюжеттерден құрылған про-
залары Биң Шиннің шығармашылық даралы-
ғының қалыптасуына көп септігін тигізді.

Биң Шиннің эсселері мен қысқа өлеңдері 
қытай оқырмандарын бұрын-соңды болып 
көрмеген керемет жаңаша әсерге бөледі. Биң 
Шиннің шығармаларының шоқтығы сана-
латын – ‘’Кішкентай оқырмандарға’’ туын-
дысы Қытайдың осы заманғы прозасы тари-
хында айрықша орынға ие. Биң Шиннің осы 
кездердегі дара баяндау стилімен жазылған 
шығармашылығы ‘’ Биң Шиннің үлгісі’’ деп ата-
лып кетті. Ана сүйіспеншілігі, сәби жүрегі және 
ұлт табиғаты – Биң Шин шығармашылығының 
өзекті тақырыбы болды. 

Биң Шин шығармаларындағы балалар 
әдебиетінің ерекшелігі 

1940-50 жылдары Биң Шиннің «寄小读
者» («Кішкентай оқырмандарға хаттар»), «关
于女人» ( «Әйелдер туралы»), «陶奇的暑期日
记» («Тао Цидің жазғы күнтізбесі») секілді ту-
ындылары жарық көрді. 1960 жылдардан кейін 
Биң Шин аз жаза бастады, себебі үкіметтің 
қолдауымен белсенді түрде мәдениет мәселесімен 
айналысты. Әсіресе балалар әдебиетіне ерекше 
көңіл бөлді. «Балалық шақ әлемі – мәңгілік пәк 
әлем, оны жан дүниесі баладай пәк, таза жан 
ғана жеріне жеткізе жырлай алады» (Бин Синь, 
1991: 151). Бұл философиялық ой – Биң Шиннің 
балалық шақ тақырыбына неліктен мұқият, та-
лапшыл көзқараспен қарайтынының бірден-бір 
белгісі.

Өзінің алғашқы шығармашылық жолында 
Биң Шин тек көпшіліктің құрметіне ғана емес, 
әдебиеттің көрнекті шеберлерінің де құрметіне 
ие болды. Ба Цзин екеуінің достық қарым-
қатынасы Биң Шиннің өмірінің соңына дейін 
жалғасын тапса, Мао Дунь ол туралы: «Биң 
Шиннің туындылары – өзінше бір үлкен әлем. Ол 
әрдайым өмірдің не екені туралы сұрақтарды 
іздеп, зерттеп жүреді», – деген (Сорокин,1971: 
711).

Оның кейбір туындылары, атап айтқанда, «Екі 
отбасы» («两个家庭») және «Керемет адам» («
超人») атты әңгімелері қоғамда бірден сенсация 
тудырды. Себебі онда көтерілетін тақырыптар 
Қытай үшін сол кездегі өзекті мәселелердің 
бірі еді. Баспасөз бұл шығармаларды жақсы 
бағалады. 1921 жылы Биң Шин Пекинде 
құрылған «Әдебиетті зерттеу қоғамына» (文学
研究会) кірді. Бұл қоғамның мүшелері сыншыл 
реализмге құштар болды. «Қоғам» бостандық 
пен теңдікке шақырып, демократияны қолдады, 
олардың мүшелері ғылыми білімнің негізінде 
жаңа Қытай үшін күресу керектігін айтып, 
жігерлілікке деген армандары мен өзгерістерге 
деген құлшыныстарын уағыздады. 

Биң Шиннің ерте шыққан туындыларынан 
жазушының қайталанбас стилін көруге болады: 
биязы да көркем образдар, аздаған бұлыңғырлық 
пен уайымшылдық. Сол уақыттағы оның 
әңгімелері өмірге құштарлық пен оптимизмге 
толы болды. Әсіресе бұл оның «Қайтып келген-
нен кейін» («归来以后»), «Өткен іс» («往事»), 
«Кішкентай мандарин шырағы» («小桔灯») және 
«Қыс қызы» («冬儿姑娘») атты әңгімелерінен 
сезіледі. Бірақ ең басты нәрсе, Биң Шиннің 
жұмыстарында автордың ішкі адамгершілік 
мақсаттары мен дүниетанымы қадағаланады. 
Кезінде замандастары Биң Шиннің көптеген ту-
ындылары оның «махаббат философиясының» 
(«爱的哲学») шеңберінде жазылған деп айтып 
кеткен, ол жерде ақын табиғат пен аналық ма-
хаббатты мадақтайды [Китайская классическая 
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литература, 1986: 324] Биң Шиннің ойынша, 
бүтіндей махаббат, әсіресе ана махаббаты – 
көптеген әлеуметтік мәселелерді шешетін жол. 
Биң Шиннің әлеуметтік мәселелері мен ішкі 
таңдаудың мәселелеріне қатысты әңгімелері 
«күрделі әңгімелер» (问题小说) деп белгіленді, 
бұның өзі де Биң Шиннің шығармашылығының 
айрықша бір сипаты болып табылады. 

Биң Шин әңгімелерінің негізгі кейіп-
керлері

Негізінен, Биң Шиннің әңгімелері сенти-
ментальді болып келеді, адам өмірінің балалық 
шағын дәріптейді және балалықтың бойынан 
қарапайымдылық пен тазалық анық байқалады, 
ана махаббаты туралы сөз қозғайды. «Біздің 
бәріміз кішкентай баламыз», – деп Биң Шин өзі 
туралы, достары туралы, отандастары туралы 
жазады. (Взаимосвязи литератур Востока и За-
пада, 1961: 250) Ол тіпті әлеуметтік мәселелер 
туралы жазған кезде де оның басты кейіпкерлері 
жастар болған. «Шығармашылыққа деген үндеу, 
немқұрайдылықтан қимылға көшу, шабытқа 
шақыру Биң Шиннің жастардың болашағына 
алаңдайтынын, оларға сенім артатынын 
көрсетеді, олар ақын үшін бір жаңа, жарқын, 
табиғилықтың бастауы болып табылады» (Чер-
касский, 1969: 115).

«Жеке қайғы» атты әңгімесі мектепте 
отаншылдық қозғалысқа қатысқан екі ағайынды 
туралы айтылады. Өзінің ұрпақтардың 
мәселесіне деген үндеуінде Биң Шин жастар 
бүлікшілігі мен ата-ана абыройына баса назар 
аударады. Маңызды әлеуметтік өзгерістердің 
ғасырында Биң Шин өзінің шығармаларында 
айналадағы адамдарға деген аяушылыққа толы 
өмірді көрсетеді.

«Керемет адам» («超人») туындысының 
кейіпкері Хэ Бинь – эмоциядан, махаббаттан, 
ұнатудан бас тартуға тырысады. Сол кездегі 
танымал Ницше философиясының әсерімен 
ол тәуелсіз және дербес «Керемет адам» болу 
мақсатымен өзін адамдардан алшақтатады. 
Алайда қанша тырысқанымен, ол өзін махаб-
баттан арашалай алмайды. Бір күні Хэ Бин-
ге қарама-қарсы тұратын кедей отбасынан 
шыққан жас жігіт аяғын сындырып алады. Оның 
қиналғанына қарап Хэ Биньнің аяныш сезімі 
оянады, содан бастап оның жүрегінде қайтадан 
бар күшімен бас тартуға тырысқан махаббат 
сезімі бүр жарады. Түсінде ол анасын, гүлді 
және жұлдыздарды көреді – бұл махаббаттың 
белгілері оның аяғын сындырып алған балаға 

көмектесуіне түрткі болды. Басты кейіпкер 
«әлемдегі барлық аналар – жақсы дос; әлемдегі 
барлық балалар да жақсы дос» екенін түсінді. Хэ 
Биннің ойындағы өзгерістер арқылы Биң Шин 
өзінің махаббат пен мейірімділіктің күшіне де-
ген сенімін көрсете білді. 

«Қыс қызы» («冬儿姑娘») әңгімесінде 
өмірдегі барлық кикілжіңдерге бой ұсынбай, 
жеңіп шығатын жас тәуелсіз әйел туралы сөз 
қозғалады. Әңгімеде әлеуметтік сыни көзқарас 
пен наразылық жоқ. Ішінде әзіл аралас ауызекі 
тілмен жазылған бұл әңгіме әйелді әлеуметтік 
және отбасылық қысымның құрбаны ретінде 
көрсету үшін шыққан «4 мамыр» қозғалысына 
қарсы принцип болып табылады. 

Биң Шин оқырмандарды христиан дінінің 
құндылықтарымен, әсіресе «махаббат филосо-
фиясымен» (爱的哲学) таныстырған алғашқы 
қытай жазушыларының бірі болды. «Әйелдер 
туралы» циклі шыққаннан кейін ол «әйелдер 
ұлылығы» тұжырымдамасын құрушы ретінде 
таныла бастады.

Биң Шин: «Әйелдер мен үшін әрдайым 
ғажап шабыттың қайнар көзі болып табы-
лады» деген (Проблемы литератур Дальне-
го Востока, 2012: 112). Бұл ойларын өзінің 
очерктері арқылы дәлелдейді. Бұның бәрі – 
соғыс кезеңдерінде ауыртпалықты қайыспай 
көтеріп жүрген жазушының замандастары ту-
ралы. Эсседе 1937 мен 1941 жыл аралығындағы 
Жапонияға қарсы соғыс оқиғалары бейнеленген. 
Очерктің кейіпкерлерінің кім екендігін олардың 
тақырыптарының өзі де айтып тұр: «Менің 
оқушым» (我的学生), «Чжан келін» (张嫂), 
«Менің досымның анасы» (我的朋友的母亲). 
Очерктің кейіпкерлері қоғамның әр тобына жата-
ды, сол себепті де очеркті бірнеше топқа бөлуге 
болады. Биң Шин бұл очерктің кейіпкерлерінің 
есімін ағылшын әріптерімен қояды: S ханым, 
C ханым, M ханым. Үш кейіпкер де соғыс 
жағдайына тап болған зиялылар өкілдеріне тән 
өзіндік мінез-құлықпен үйлестірілген. Олар-
ды біріктіретін бір нәрсе – күш жинап, өзінің 
жақын дарына бұл қорқынышты кезеңді өткеруге 
көмектесу.

Бұл очерктегі кейіпкерлерді үлгі тұта-
тын өнегелі образ ретінде бейнелеп, нәзікжан-
дылардың әйел-ана ретіндегі міндеттерін хрис-
тиандық тұрғыдан көрсетеді. Биң Шин осы үш 
кейіпкердің үш түрлі тағдырын баяндай оты-
рып, өзінің Жапонияда тұрғанда қиыншылық 
көрген кезін, өзінің сол кезеңдегі образын жа-
сырын түрде беруге тырысты. Кейіпкерлердің 
көптеген қиындықтарға қарамастан мойымай, 
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керісінше, осы қиындықтар арқылы қалыптасқан 
төзімділік, оптимизм, жақын адамдарға ғана 
емес, қасыңдағы әрбір адамға мейірімді болу 
секілді қасиеттерді Биң Шин өзіне, сонымен 
қатар басқа адамдарға, оқырмандарға үйретуге 
тырысты. 

Оның бірнеше очерктері қарапайым қытай 
қыздарына арналған. Білімі жоқ шаруа әйелі 
«Чжан келін» очеркінің кейіпкері болып табы-
лады. Алдыңғы кейіпкерлерге қарағанда, ол 
өзінің өміріндегі қиыншылықтарды қан төккен 
соғысқа баламайды. Оның күйеуі әскерде жүрсе 
де және кез-келген уақытта ол күйеуі туралы жа-
ман хабар алатынын білсе де, ол өзінің күндегі 
ауыр еңбегін жалғастыра береді. Басқа мыңдаған 
шаруа әйелдері секілді, ол өзінің жағдайына 
үйреніп қалған: көп жылдар бойы Қытайда ішкі 
соғыс жалғасып келеді. Чжан келін әртүрлі 
қытай әскери тобының билік үшін күресі мен 
Жапония мен Қытай арасындағы соғыстың еш 
айырмашылығын көрмейді. 

Биң Шин кейіпкері – тағдыры миллиондаған 
құқықсыз шаруа әйелдеріне ұқсайтын қарапайым 
шаруа әйелі. Биң Шин бұл шығармада шаруа 
әйелдерінің құқықсыз жағдайларын айтып, 
теңдік орнатқысы келді. Алайда оның әңгімелері 
ауылдағы әйелдердің шарасыздығы мен олардың 
кемтар өміріне деген аяныш сезімін ғана 
туғызды. Биң Шин: «Оны күйеуінің отбасына 
он екі жасында жіберіп, күтуші болуға бұйырды, 
болашақ енесінің балаларын күтті. Енесі оны жиі 
ұратын. Қазір Чжан келіннің жасы жиырма бес-
те, алайда ол жасынан үлкен көрінеді, себебі ол 
барлық күнін егістікте өткізеді. Бұндай жағдай 
барлық шаруа әйелдерінің басынан өтеді. Алай-
да оны өзгертуге, теңдік орнатуға шарасызбыз... 
өте өкінішті» (Бин Синь,1923: 22).

Алайда Биң Шиннің туындылары да сынға 
ұшырады. 1933 жылы өзінің «Қытайдағы жаңа 
әдебиет қозғалысының тарихы» («中国新文学
运动史») атты кітабында Ван Чжэфу (王哲甫) 
Биң Шиннің туындылары «алға жылжып бара 
жатқан қоғам үшін ескі», ол тек қана «әйел жа-
зушысы» деп сипаттаған болатын. (Черкасский, 
1937: 125) Сыншының негізгі айтқан ойы – 
оның туындылары отбасы мен мектеп өмірінің 
шегінен шықпайды, сонымен қатар әйел мен 
еркек арасындағы қарым-қатынасқа аз көңіл 
бөлінген. Автор Биң Шинді жеңіл тақырыпқа 
қалам тербейтін және лирикалық стильде ғана 
жазатын, әйел тақырыбына (әйелдер, аналар, 
балалар) ғана көңіл бөлетін «әйел жазушысы» 
екенін көрсетті. Автор Биң Шинді сынамай-
ды, тек оның шығармашылығында өмірдегі 

оқиғаларға деген әлеуметтік сыншылдық пен 
терең әлеуметтік мән жетіспейтіндігін айтады. 

1930 жылы Хуан Ин (黄英) «Қазіргі за-
ман қытай жазушылары» (现代中国女作
家, Шанхай, 1930) атты кітабында Биң Шин 
әйел жазушыларының қатарына жатқызды. 
Хуан Ин: «Ол еш күмәнсіз, жаңа әдебиет 
қозғалысындағы ең беделді, әдеттегі әйел 
жазушы-ақындардың бір тұлғасы..., алайда, 
оның бар білетіні: а) Ана махаббаты; б) Теңіз; 
в) Балалық шақ естеліктері», – деп жазды. (Хуан 
Инь, 1930: 225) Хуан Иннің ойынша, алға қарай 
дамып келе жатқан әлеуметтік үрдістердің ая-
сында, 4 мамыр қозғалысының толқынында, 
Биң Шиннің шығармашылығы орынсыз болып 
көрінеді: «…Ол адамгершілікке жақындамады, 
әлеуметтік мәселелерді де терең зерттей ал-
мады; Ол тек өзінің әлеміне қатысты ғана 
нәрселерге идеалистік тұрғыдан қарайды». Хуан 
Ин Биң Шинді басы артық жұмбақ нәрселерге 
бет бұрғаны үшін, басты кейіпкерлердің бәрі 
әлеуметтік мәселелермен соқтығысып қалудан 
қашып, «ана махаббатынан» баспана іздегені 
үшін, оның «жалпы махаббат» философиясының 
пайдасыздығы үшін сынға алады. Әдебиет та-
рихы үшін мына дерек есте қалды: Хуан Ин 
Биң Шинді декаденттік әдебиет, яғни бұрынғы 
әдебиеттің реңктерін жасағаны үшін кінәлайды. 
«Ол махаббат туралы жазғанда – жұмбақ; теңіз 
туралы жазғанда – идеалистік, ал балалар тура-
лы жазғанда – көркем әрі романтикалық болып 
табылады. Ол әлемдегі әрбір аспект туралы осы-
лай жазады және бұл оның қазіргі қоғамға енжар 
көзқараспен қарайтынын көрсетеді» (Хуан Инь, 
1930: 270).

1934 жылы Мао Дунь де Биң Шиннің 
әңгімелерінен осыған ұқсас «қателіктерді» 
іздеуге тырысты. Ол Биң Шинде «шынайылық» 
дәріптелгендіктен, «қарны аш» адам өзінің 
еңбектерінен тыныштық таба алмайды деп есеп-
теген. Биң Шин қашқысы келген «шындық» – 
«өмірлік вакуум» және оның қашуының бұл тәсілі 
– «ана жамылғысының астындағы махаббаттың 
астында жауыннан тығылу» секілді. 

Биң Шиннің «Мәселелер әңгімелері» (вэнь-
ти сяошо, 问题小说) өздері шеше алмайтын 
әлсіз адамдардың күмәнға толы істері мен про-
блемаларын көрсетеді. Хуан Ин секілді, Мао 
Дунь де Биң Шинді мистикаға бой ұрып, терең 
әлеуметтік мағынаның жетіспеушілігі үшін 
сынға алады. 

Шынымен де, Биң Шин өзінің шығарма-
ла рында көбінесе маңызды сұрақтарды алға 
қойғанмен, оларға жауап бермей, оқырманның 
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өзіне таңдау жасауға береді. Осындай 
туындыларға оның «Екі отбасы» әңгімесі жата-
ды. Бұл әңгімеде екі отбасының өмірі арқылы 
қоғамның өтпелі жағдайы бейнеленеді. Әрбір 
адам да, бүтін отбасы да жаңа заманның ағымын 
қабылдап, бірақ соның өзінде дәстүрлі отбасы 
құндылықтарын сақтап қалады. 

Биң Шин туындыларындағы құнды-
лықтар

Биң Шиннің бүкіл шығармашылығы бары-
сында жылдар бойы оның өмірге және әдебиетке 
деген көзқарасы өзгермей, бұрын қандай 
болса сол күйінде қала берді. «Жұлдыздар» 
журналының бас редакторы: «Биң Шиннің 
шығармаларын оқығанда жаздың ыстық күнінде 
салқындықты сезінгендей күйге енесің», «шөл 
далада.... оазиспен келе жатып, Хун Вэйхэ 
дереккөзін тауып алғандағы сезім», – деп бе-
кер жазбаған (Черкасский, 1964: 159). Биң 
Шин өзінің сол кездегі туындыларын жанды 
әрі жарқын деп суреттеді, өзінің еңбектерін 
қарапайым кішкентай гүлдерге теңесе, өзін гүл 
сатушысы ретінде санаған. 

Биң Шин өзінің туындыларында ХХ 
ғасырдың барлық өзгерістерін сипаттаған жа-
зушы, ол әрқашан уақытпен байланысын үзбей, 
75 жыл бойы жазып келген. Оның жазушылық 
мансабы қытай әдебиеті дамуының айқын куәсі 
болды, ал өзі әдебиетті жаңғыртудың белсенді 
жақтаушыларының бірі болып табылған. Одан 
басқа, Биң Шин – танымал балалар жазушысы, 
ол аудармашы, прозаик және ақын ретінде өте 
танымал тұлға. 

Баранов өзінің кітабында: «Биң Шин 
шығармашылығында өмір, балалық шақ туралы 
толғаныстар жүйесімен қатар қаһармандық рух, 
өмір мен өлімнің бетпе-бет келіп, тайталасқан 
сәттерінің шындықтары да кең көрініс тапқан. 
Мұндай сәттерде адам жанының асыл қасиеттері, 
оның ойы мен сезімінің кіршіксіз шынайылығы 
барынша анық, нақты ашылады. Биң Шиннің ту-
ындылары таза, жарқын, оны оқығаннан кейін 
жан дүниең тазарып, басқа бір пәк әлемге аяқ 
басасың» деп жазушының шығармасына жоғары 
баға берген болатын. (Баранов, 1934: 210) Ра-
сымен де, ол өз шығармаларында кіршіксіз 
бала әлемін әрқашан мадақтап, оқырмандарды 
сұлулық пен ақылдың артынан жүгірмей, ең 
бастысы, мейірімділік, нәзіктік және тазалыққа 

үндеген үлкен құрметке лайық керемет 
ақындардың бірі.

Проза жазудан басқа, Биң Шин үнді ақыны 
Рабиндранат Тагордың (1861-1941) және басқа 
да шетел ақын-жазушыларының поэмала-
ры мен туындыларын қытай тіліне аударған. 
«Ол үнді жазушысы Рабиндранат Тагордың 
‘’Құстар’’ жинағын және Сирия жазушысы Кай-
ро Жибраның (Kayro.GYBRAN) ‘’Пайғамбар’’ 
атты шығармасын қытайшаға аударған». 
(Абдырақын, 2013: 88) 1995 жылы Бин Синь 
Ли ван Республикасының президенті қол қойған 
Халық аралық «Қарлы қарағай» белгісіне ие 
болды».  

Оның әдебиеттегі еңбектері бірнеше тілге 
аударылып, шетел оқырмандарының жүрегінен 
орын тапты. 

2004 жылы Фуцзян өлкесінің оңтүстігінде 
Биң Шинге арналған мұражай үйі ашылды. 
Оның шығармашылығы 8 мыңнан аса еңбекті 
қамтиды. 

Оның туындылары ғасырдың басында үлкен 
танымалдыққа ие болды, ол кезде ерлер әдебиеті 
басым болғанмен, Биң Шин қазіргі таңға дейін 
ХХ ғасырда ең өндіріп жазған, ең көп оқылған 
қытай жазушыларының бірі болып табылады. 

Қорытынды

Биң Шин өз өлеңдері арқылы поэзияға 
көркем суреттер мен шынайы образдарды 
көптеп әкелді. Қаламгердің әсіресе балаларға 
арналған шығармалары тосын идеяларымен де, 
көркемдік құндылығымен де ерекше. Ақынның 
шығармашылық лабораториясына зер салу – 
оның замана шындығын қандай деңгейде көр-
сете алғандығын, сол жолдағы шеберлігін сарап-
тауға жетелейді. Ақын өлеңдері өзі өмір сүрген 
дәуірдің шындығымен байланысып жатыр. 

Биң Шиннің «Өмірім 80 жастан басталады» 
деген әйгілі сөзі бар. 80 жасқа келудің өзі-ақ 
– өмірдің бір кереметі, ал Биң Шин оны әдеби 
өмірінің басталу нүктесі етіп отыр. Өмірінің 
соңғы кезеңінде Биң Шиннің жазу шеберлігі 
әбден кемеліне келген, ешқандай жөндеусіз-
ақ табиғаттың өзі бергендей құйыла кететін. 
Бұл мезгілдегі Биң Шин шығармалары күшті 
қоғамдық жауапкершілікке ие болып, оның 
шығармашылық кезеңінің бастапқы тұсындағы 
«сүйіспеншілік философиясының» жауһарын 
аша түскен еді. 
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THE AUTHOR AND THE HERO IN THE PROSE  
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The article shows the relationship between the real person and the image of the author in a creation 
of literature. Especially, it reveals importantly autobiographical literature, where the author and protago-
nist as close as possible to one another, but in most cases are not identical. While analyzing the poem, 
it occurs the problem of genre specification and ratio of the author and the hero of «Black Arab». The 
poem constructed on on the autobiographical basis, it has two narrative plans – the plan of the present 
(atthis level the narrator acts) and the past (where the narrative is reconstructed on author’s own «I»). It 
isdistinctly seen the split of the subject. On the one hand, it may imply a certain detachment from the au-
thor himself from the present and the past. On the other hand, the autobiographical creation assumes the 
coincidence of the author and the hero. The author endowed his hero with his own biography, destiny 
and character. Thus, it was analyzed that the author did not copy the mirror reflection of his personality. 
It seems that he grasped his biography and did not copy the reality directly, but creatively transforms it. 
Moreover, in this paper it identifies the most important dominant of the author’s consciousness : mono-
logics, «right-evaluative point of view» (by B. Corman), passeism and phenomenological nature of the 
narrative.

Key words: image of the author, the autobiographical hero, the subject and the object images, mo-
nologics, right-evaluative point of view, passeism, phenomenological nature of the narrative.
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М.М. Пришвиннің прозасындағы автор мен кейіпкер 

Мақалада әдеби шығармадағы автор образы мен шынайы тұлғаның арақатынасы мәселесі 
қарастырылады. Осы мәселе, әсіресе, автобиографиялық әдебиетте айқын аңғарылады, онда 
автор мен қаһарман бір-біріне тым жақын, бірақ көп жағдайда бірдей емес. Жанрлық қасиеттері 
мәселелері және автор мен қаһарман арақатынасы М.М. Пришвиннің «Черный араб» поэмасын 
талдау барысында айқындалады. Поэма автобиографиялық негізде құрылған, шығармада екі 
баяндау жоспары бар, олар – осы шақтың жоспары (бұл деңгейде баяндаушы, мәтін авторы 
сөйлейді) және өткен шақ та (авторлық жады арқылы өңделген өзіндік «мен»). Осылайша, 
шығармада субъекттің екіге бөлінгендігін көрсетеді. Бір жағынан, бұл автордың өткен шақтағы 
өзінен алшақтауы анық көрсетеді. Екінші жағынан, көбінде автобиографиялық шығарма автор мен 
қаһарманның сәйкес келуін қарастырады. Автор өз қаһарманын өзінің өмірбаянымен, тағдырымен, 
мінезімен толықтырған. Талдау барысында анықталғандай, автор автобиографиялық қаһарманды 
суреттеуде өзін айна-қатесіз қайталамайды, керісінше, өз өмірбаянын ой таразысына салып, 
шындықты сол күйінде көшірмей, шеберлікпен өңдейді. Сонымен қатар, авторлық танымның 
маңызды доминанттары анықталды: монологтық, «тура бағалау тұрғысындағы көзқарас», (по 
Б.  Корман бойынша), пассеистілік, баяндаудың феноменологиялық табиғаты.

Түйін сөздер: автор образы, автобиографиялық қаһарман, бейнелеудің субъектісі мен 
объектісі, монологтылық, тура бағалау тұрғысындағы көзқарас, пассеистілік, баяндаудың 
феноменологиялық табиғаты. 
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Автор и герой в прозе М.М. Пришвина 

В статье рассматривается вопрос о соотношении реальной личности и образа автора в 
литературном произведении. Особенно актуально это проявляется в автобиографической 
литературе, где автор и герой максимально приближены друг другу, но в большинстве случаев 
не идентичны. Проблема жанровой специфики и соотношения автора и героя обнаруживается 
при анализе поэмы М.М. Пришвина «Черный араб». Поэма построена на автобиографической 
основе, в ней есть два повествовательных плана – план настоящего (на этом уровне действует 
повествователь, автор текста) и прошлого (реконструируемый авторской памятью собственного 
«я»). Таким образом, происходит как бы раздвоение субъекта. С одной стороны, это предполагает 
некую отстраненность автора от себя в прошлом. С другой стороны, автобиографическое 
произведение предполагает совпадение автора и героя. Автор наделяет героя своей биографией, 
судьбой, характером. При анализе было выявлено, что в автобиографическом герое автор не 
отражает зеркально, а скорее осмысляет свою биографию, не копирует реальность прямо, а 
творчески преображает ее. Кроме того, были выявлены важнейшие доминанты авторского 
сознания: монологичность, «прямо-оценочная точка зрения» (по Б. Корману), пассеистичность, 
феноменологическая природа повествования.

Ключевые слова: образ автора, автобиографический герой, субъект и объект изображения, 
монологичность, прямо-оценочная точка зрения, пассеистичность, феноменологическая природа 
повествования.

Introductory notes

The term «author» (lat. «auctor» – a subject of 
an action, an organizer, a founder, a teacher, and, in 
particular, a creator of a work) has several meanings 
in the field of an art criticism. Firstly, it is a creator 
of art work as a real person with certain destiny, bi-
ography and identity. Secondly, it is an image of an 
author, localized in text, i.ean image a writer, paint-
er, sculptor or director gave himself. And, at last, but 
not least, it is an art creator present in his creation as 
whole, immanent to work. An author (in this mean-
ing) in certain The author (in this meaning) in cer-
tain way submits and elucidates a reality (life and its 
occurences), comprehends and estimates it, proving 
himself as the subject of art activity. Author’s sub-
jectivity builds up a work, and moreover, it creates 
its artistic integrity. It is an integral, universal, most 
important side of an art (along with aesthetic and 
cognitive principles). The «spirit of authorship » is 
not simply present, but dominates over any forms 
of art activity whether a work has its personal cre-
ator, in case of collective work or when the author is 
named or his name is concealed (�aliziev,2008:54). 

Discussion

Сorrelation between «biographic» identity of 
author-creator and author’s image was a topical 
question throughout XX century. There were vari-

ous points of view both allowing combination of 
these concepts (especially within the frame of the 
biographic approach) and vigorously denying it. De-
crease of interest paid to the author and, respective-
ly, an estrangement from biographic interpretation 
of his image was outlined in works of formalists. 
Thus, B.M. Eikhenbaum, with a thrust at the school 
of literary criticism, strictly divided concepts of the 
«biographic» person and an image of the author. It 
originates from the statement, that «no single phrase 
of a work could be itself a simple «reflection» of 
the author’s personal feelings, but is always a con-
struction and game, we cannot and we have no right 
to see in a fragment something another, except the 
certain artistic approach. For science it is wrong to 
identify any separate judgement with a psychologi-
cal content of the author’s soul. In this sense, a soul 
of the artist as the person experiencing different 
moods always remains and should remain outside 
of his work. The artistic work is always something 
made, designed, created – not only subtle, but also 
simulated, there is no place for reflection of soul em-
pirics» (Eykhenbaum, 1969: 321). Correlation be-
tween author-protagonist categories is a core ques-
tion in M.  Bakhtin and L. Ginzburg’s discussions. In 
Bakhtin’s opinion, the protagonist never coincides 
with the author-creator, «otherwise the artistic work 
couldn’t be created» (Bahtin, 1986: 80). The sci-
entist writes, that «the theoretical agreement of the 
author and the protagonist is out of the question. Of 
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course, there are few cases of concurrence between 
the author and the protagonist when the writer puts 
own ideas in the character’s mouth, but accord-
ing to Bakhtin, it is aesthetically unproductive. In 
those cases when protagonist is autobiographical it 
can «take control of the author»: the author looks 
at the world with the eyes of the protagonist; pro-
tagonist for the author is a valuable foothold. But 
also what can happens is «the author takes control of 
the protagonist, brings within some finishing points 
(Bahtin, 1986: 93). And sometimes the protago-
nist appears as self-sufficient, «self-satisfied» and 
is separated from the author, moreover – he is «his 
own author» (Bahtin, 1986: 101). Bakhtin asserts, 
that more similarity of the author with the protago-
nist – less work is artistic, as only actions of another 
person can be artly intelligent. Being within, it is 
impossible to create the complete, objective picture 
of the actions in theoretical agreement of the author 
and the protagonist». The principle of «being out-
side» should not be broken, the author should take 
a boundary position in relation to work created. If 
he will cross this border – aesthetic stability of the 
world created by him will be destroyed. «The au-
thor cannot and should not be defined as a person» 
(Bahtin, 1986: 263), he is only «a set of creative 
principles », directing and defining aesthetic activity 
of the reader. 

In «On lyrics» (1964), L. Ginzburg writes about 
different forms of presence of the author in the text. 
In prose more often the author is hidden, means he 
doesn’t coincide with the story-teller, his assess-
ments, «his attitude the reader perceives continu-
ously, but in different form» (Ginzburg, 1997: 9). In 
lyrical prose or the poetic epos the figure of the au-
thor is revealed, and in lyrics the author acts not only 
as the subject, but also as an object of the image. 
At the same time the author’s consciousness may be 
hidden under various masks, characters, codifying 
«the lyrical person so that it can appear through» 
(Ginzburg, 1997: 10). The most indicative cases in 
the Russian literature where through the poetic text 
with the perfect evidence appears the author’s iden-
tity are the lyrics of Lermontov, Blok and Maya-
kovsky. And the image of the lyrical protagonist can 
be based on the actual facts of the biography of the 
poet.

Method

In modern literary criticism the matter of cor-
relation between the author and the protagonist con-
tinues to be studied. This question takes a part in the 
research made by N. Nikolina, «Poetics of Russian 

autobiographical prose». Speaking about the maxi-
mal congeniality of the author and the protagonist 
as a prominent feature of autobiographical works, 
she pays attention to the linguostylistic aspect of the 
given question. Nikolina emphasizes, that «an im-
age of the story teller … it is not simple one of the 
speech masks of the author, but also his direct self-
expression as the certain language person possess-
ing the specific biography» (Nikolina, 2002:112). 
The analysis of the author’s image is connected to 
the analysis of speech. Self-objectifying in the text, 
the subject is biassed to subject matter of the image 
and inclined to its idealization. It is coordinated with 
L. Ginzburg’s thesis, that the author of «memoir and 
autobiographical works is always some kind of the 
positive protagonist» (Ginzburg, 1971: 210). The 
storyteller, by interpreting own self, acts both as the 
subject and as object of the description. In our opin-
ion, adequate understanding of structure and internal 
principles of an artistic work is impossible without 
the reference to a problem of an image of the author. 
It is especially important in the autobiographical lit-
erature where the author and the protagonist are at 
the closest to each other, but in the majority of cases 
are not identical. Proper understanding of the author 
position concerning the protagonist helps to come 
closer to the true sense of the text.

The problem between genre specification and 
correlation between the author and the protagonist 
sharply arises at the analysis of a poem of M. Prish-
vin «the Black arab» (Prishvin, 1982). Every genre 
form both of an artistic and documentary works 
is based on a thematic content, style and compos-
ite construction. The core of an autobiographical 
genres – formation of concept of the person about 
itself, dynamics of its progress. Research of an im-
age of the author in the literature is one of priority 
problems. According to N. Nikolina, «subject mat-
ter of the image in autobiographical prose eventu-
ally becomes not the past itself, but the «past» » 
in accordance with development of an inner world 
of the author» (Nikolina, 2002: 10). The center of 
autobiographical work is the author’s «I» and his 
attitude to the world. Structure of an image of the 
author maybe various. According to a genre specifi-
cation in texts with the predominating documentary 
beginning there are two narrative plans – the plan 
of the present (level of the storyteller, the author of 
the text) and the past (an «I» image reconstructed by 
author’s own memory). Thus, there is a split of the 
subject. On the one hand, it may imply a certain de-
tachment from the author himself from the present 
and the past. On the other hand, the autobiographi-
cal creation assumes the coincidence of the author 
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and the protagonist. The author is omniscient, in-
formed about all described events. �e is subjective, 
approves fairness of assessments stated; his target 
is a confession, authenticity of everything narrated.

The author endows protagonist with his biog-
raphy, destiny, personality. Nevertheless these two 
figures are not always identical, though many struc-
tural features of work create coincidence visibility, 
including first-person narrative, external similarity, 
coincidence of their names. But rather will be said 
that in autobiographical protagonist the author does 
not reflect, and rather comprehends his biography, 
does not directly copy the reality directly, but cre-
atively transforms it. This statement is to full extent 
applicable to the poem «the Black Arab».

The subject matter of the poem is a travel across 
Kazakhstan. In this wonderful story the protagonist 
has appeared as the enigmatic black arab somewhere 
in steppes going from Mecca, while the rumor about 
his movement is carried on many kilometers around. 
There is a two-scheduled structure of a narration in 
this poem: the basic subject line which reflects time 
of travel, interrupted by inserts addressing to mytho-
logical and bible plots of a youth. The opposition 
on which the ideological plan is based, – harmony 
in two understandings and replacement of one un-
derstanding by another – is connected with spiritual 
evolution of the protagonist. Instead of the tradition-
al for autobiographical genres narrative form, which 
is first-person narrative, the author chooses the form 
of a narrative from the third party, detaching him-
self from the image. Nevertheless we can approve, 
that in this case protagonist expresses author’s con-
sciousness. Their vital and philosophical positions 
coincide. During the analysis of the work the major 
dominants of author’s consciousness have been re-
vealed.

Monologics, which means an orientation of a 
narration on a private world of the author-protago-
nist, on reconstruction of movement of its self-con-
sciousness. The narration in the novel is full of an 
auto reflection that is usual for any autobiographi-
cal genre. Recreating his own biography, the writer 
compares and overestimates the facts of the life, 
spiritual evolution of the protagonist is traced. The 
author and the protagonist here are almost identical, 
are in one valuable system of coordinates, their ethi-
cal positions coincide.

«Right-evaluative point of view» (by B.  Кor-
man) (Korman, 1992). The attitude of the story-
teller to described events is biassed. The subject of 
consciousness states direct judgements and assess-
ments. The text is exaggeratedly emotional, which 
gives a sense of participation of the author in de-

scribed events. The poem is characterized by the 
deep analysis of philosophical relations between the 
man and the nature, not only concerning knowledge 
of the protagonist, but also a definition of the atti-
tude of the author towards the phenomenal world.

Passeism. The past acts as the self-valuable cat-
egory, more valuable than the present. There are 
images of many real people the writer was in rela-
tionship with. But the material of life providing a 
base for narration, is anyhow advanced and trans-
formed by the author in connection with his prin-
ciples. Some of the facts are intentionally shaded. 
It explains unwillingness of the writer to open the 
certain pages of the biography, which it seen differ-
ently with time passing.

The motive of wanderings is in line with the mo-
tive of memoirs, where archetypical return to ori-
gins is detected. Memory allows the person not to 
feel burried within the limits of his existence. The 
most vivid example – a situation with the protago-
nist who is named «the Black Arab» in the poem. 
The story-teller more and more tends to mystifica-
tion, almost clownery, but actually behind this name 
the writer is hidden.

Conclusion

The phenomenological nature of a narration. A 
subject and an object of narration are the one, and a 
life in work appears as a fragmentary stream of oc-
curences and conditions. Characters do not aspire to 
re-create the reality; they obey their destiny, moving 
with the stream of life. Due to it the poem becomes 
more lyrical. Later Prishvin has characterized the 
work this way: «It is clearly poetic thing, it can serve 
the brightest transformation of a sketch into a poem 
as a self-willed pressure of a poetic material» (Var-
lamov, 2003: 131). Echoes of the childhood, love 
experience, memoirs on days of imprisonment are 
accompanied by the reference to the Bible images 
of Abraham, Eve, the Promised Land. This form 
veneers narration with visibility of objectivity, rel-
evancy, brings to the forefront author’s words. This 
approach allows to keep a distance among the au-
thor and image of himself, allows him to be released 
from subjectivity and include represented events 
into the objective world of history, endowing a nar-
ration with super personal character.

 So, existence of different sights at a problem of 
a correlation of the author and the protagonist shows 
possible variety of interpretations of relationships 
between these two categories. The multidimen-
sional analysis of a literary work allows to define a 
degree of distance of the author from the protago-
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nist, which is especially important in discussion 
on work with the predominating autobiographical 
origin. �ere borders between an artistic and docu-
mentary realityare often blurred. According to the 
reasons concerning M. Prishvin’s poem «the Black 

arab» mentioned above, the conclusion is that it is 
possible to consider the given work such where the 
author «reincarnates» in to the protagonist. �e acts 
in the text not as the observer, but as the acting and 
experiencing subject.
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ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА  
В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассмотрены результаты исследований творчества Олжаса Сулейменова как 
гипертекста, осуществленных в рамках научного проекта МОН РК в КазНУ им. аль-Фараби. 
Основное внимание уделено проблемам поиска истоков диалога Олжаса Сулейменова с 
предшественниками и современниками, определению функций его интертекстуальных связей, 
интерпретации образов и сюжетов его художественных произведений, новому «прочтению» 
известных лирических текстов О. Сулейменова. Также выявлены новые пути исследования 
гипотез О. Сулейменова о происхождении праязыка.
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The author of article considers the results of researches of creativity of Olzhas Suleymenov as hy-
pertext. The scientific project of the Ministry of Education and Science of RK is executed in Al-Farabi 
Kazakh National University. The main attention is paid to problems of search of sources of dialogue of 
Olzhas Suleymenov with predecessors and contemporaries, definition of functions of his intertextual 
communications, interpretation of images and plots of his art works, new «reading» of the known lyrical 
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Қазіргі заманғы зерттеулердегі  
Олжас Сүлейменовтің шығармашылығы:  

нәтижелері мен болашағы

Мақалада ҚР БҒМ ғылыми жобасы аясында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде орындалған зерттеулердің нәтижесі қарастырылған. Мақаланың авторы Олжас 
Сүлейменовтің лирикалық мәтіндерін басқаша «оқуына», олардың бейнелер мен сюжеттерінің 
талдауына ерекше назар аударған, Олжас Сүлейменовтің ізашарлары және замандастарымен 
байланысының көз қайнарын белгілеген. Сонымен қатар, мақалада Олжас Сүлейменовтің ең 
ежелгі тілдің тарихын зерттеуге қолданған жаңа этимология әдісі туралы гипотезасына көңіл 
бөлінген. 

Түйін сөздер: гипермәтін, мәдениеттер диалогы, гипертекстуальды жүйе, интерпретация.
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Введение

Личность и творчество Олжаса Сулейменова 
в силу его уникальной билингвальной природы 
до сих пор представляют особый исследова-
тельский интерес. В советское время он не впи-
сывался в рамки локального казахского литера-
туроведения, российские ученые-медиевисты, 
принявшие в штыки его «книгу благонамерен-
ного читателя» «Аз и Я», и по сей день говорят 
о нем с осторожностью и некоторой обидой. 
Но отрадно, что сейчас в современной гумани-
тарной науке в противовес большинству тради-
ционных оценок возникло целое направление, 
избравшее объектом исследования мир Олжаса 
Сулейменова, его поэзию и прозу, публицистику 
и научные исследования, порождающие в свою 
очередь множество аналитических решений и 
интерпретаций. Одной из перспективных в науч-
ном плане возможностей является исследование 
творчества О. Сулейменова как гипертекстового 
пространства, то есть как открытой системы, до-
ступной множеству интерпретаций. Выполнение 
целей, поставленных в научном проекте МОН 
РК «Гипертекстовое пространство творчества 
Олжаса Сулейменова в контексте русско-тюрк-
ских взаимосвязей» (2015-2017 гг.), позволило 
проанализировать возможности и функции «им-
плантированной интертекстуальности», которая 
создается с помощью гиперссылок, «ненавязчи-
во «пришивающих» к тексту весь его культур-
ный контекст». Произведения О. Сулейменова 
в гипертекстовой среде, будучи нелинейными, 
интерактивными, представляют собой единый 
художественный текст, незримыми нитями свя-
занный с другими текстами, в котором каждый 
читатель выбирает свой путь прочтения. 

Вне сомнения, что Олжас Омарович Сулей-
менов – явление не только в полиязычной куль-
туре Казахстана. На сегодняшнем этапе развития 
общества его творчество стало более актуальным 
и востребованным как в странах Востока, так и в 
Италии и Франции, Англии и Америке и в России. 
Этому процессу способствуют открытость Олжа-
са Сулейменова и его готовность к творческому 
и научному диалогу и другим формам общения с 
другими художниками на протяжении более ше-
стидесяти лет, что свидетельствует о многополяр-
ности его поэтических и научных исканий.

Эксперимент

Одной из задач, стоявших перед исполни-
телями научного проекта, был поиск и анализ 

истоков и условий диалога культур в лирике 
О.Сулейменова. Методологической основой на-
шей гипотезы стало учение М.М. Бахтина о диа-
логе культур, о том, что главным условием диа-
лога является «вненаходимость» культур, когда в 
процессе культурного диалога происходит «кон-
такт личностей», когда другой автор составляет 
контекст первого текста (Bahtin, 1979: 361-373). 
Какильбаева Э.Т. (Kakilbayeva, 2016: 192-195), 
Сабитова З.К. (Sabitova, 2016: 370-377), Бисен-Sabitova, 2016: 370-377), Бисен-, 2016: 370-377), Бисен-
кулов М.К. (Bisenkulov, 2015: 29-33), рассма-Bisenkulov, 2015: 29-33), рассма-, 2015: 29-33), рассма-
тривая «далекие контексты» лирики и научной 
прозы Олжаса Сулейменова, предложили свою 
интерпретацию «диалогов» Олжаса Сулеймено-
ва и с неизвестным до сих пор автором «Слова 
о полку Игореве», и русскими классиками XIX 
века, и с «дальними собеседниками» из эпохи 
жырау, и с Махамбетом Утемисовым, Чоканом 
Валихановым и Абаем Кунанбаевым. Сулейме-
нов, обращаясь к ним, переосмысливает идеи, 
философские проблемы, «проклятые» вопросы 
своего времени, ведет диалоги «предельных во-
просов», «диалоги на пороге», «исповедальные 
диалоги» (Kakilbayeva, 2017: 57-60).В рамках 
данного проекта были исследованы элементы 
культурного диалога, из которых образуется 
диалог культур (лотмановское определение), 
сделана попытка рассмотреть лирику Олжаса 
Сулейменова в контексте диалога с современни-
ками, как отечественными, так и других нацио-
нальностей, увидеть образы «чужой» культуры 
в переводах, подражаниях, заимствованиях и 
при переосмыслении мотивов, образов и жанров 
других авторов. При этом нужно учесть, что ис-
следователей интересовал культурный диалог, 
который происходит на микроуровне и пред-
ставляет собой контакты творческих личностей 
в пределах художественного текста. 

 Новый подход к художественному тек-
сту поэта как к гипертексту породил новые стра-
тегии его исследования. Ученые считают, что 
гипертекст в современном интернетовском про-
странстве играет роль связки, превращающей 
любой текст (произведение) во фрагмент уни-
версального информационного поля. В силу сво-
ей нелинейности гипертекст не ограничивается 
одной плоскостью. Каждый пласт текста рожда-
ет новые смыслы и раздвигает горизонты позна-
ния. Движение в поисках смысла в гипертексте 
бесконечно и даёт возможность любому иссле-
дователю проникнуть в любую точку многомер-
ного сегодняшнего виртуального пространства 
(Kakilbayeva, Sabitova, 2015: 138-142). 

Поэтому правомерна попытка по-новому 
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«прочитать» книгу Олжаса Сулейменова «Аз и 
Я» 1975 года, которая до сих пор является по-
лузапрещенной в России, а сам поэт говорит в 
одном из интервью, что «...некоторые идеи <...> 
не услышаны и не поняты до сих пор. А истин-
ная научная ценность именно в них», и обещает 
вернуться «к некоторым из неоцененных в книге 
«Улыбка бога» (Suleymenov, 2008: 4). 

Предпринятые казахстанскими исследовате-
лями интерпретации так называемых «темных» 
мест» «Слова о полку Игореве» позволили по-
новому «прочесть» это произведение, понять 
ситуацию, сложившуюся в 70-ые годы, познако-
миться с воспоминаниями очевидцев событий, 
с суждениями и оценками известных ученых и 
предложить студентам более достоверную вер-
сию сулейменовской концепции о русско-тюрк-
ских культурных и языковых контактах. Олжас 
Сулейменов во главу угла своей книги поста-
вил идею о том, что длительное сосуществова-
ние тюрков с русичами привело к обоюдному 
процессу взаимообогащения. По его мнению, в 
«Слове о полку Игореве» наблюдается настоя-
щее смешение культур и народов. 

Также рассмотрены новые интерпретации 
образа Бояна. Исследователи русской литера-
туры называют его «русским певцом ХI века» 
и тщательно избегают вопроса об этническом 
происхождении Бояна. Но уже его имя являет-
ся доказательством его близости либо принад-
лежности к тюркам: в антропонимике русского 
языка оно отсутствует. Обращает на себя вни-
мание и то обстоятельство, что Боян является 
единственным представителем в «пустыне рус-
ской словесности» (А.С. Пушкин), у него нет ни 
предшественников, ни последователей. Но мож-
но предположить и подобрать доказательства из 
иных этнических пластов музыкально-поэтиче-
ской культуры, в данном случае тюркской куль-
туры. Боян не только по имени, но и по крови, по 
духу, по творениям- был тюрком. И в самом тек-
сте можно встретить упоминание о степном про-
исхождении Бояна. Боян был типичным степным 
бардом, свободным акыном, жыршы, он не был 
привязан ко двору какого-либо удельного князя, 
не был придворным певцом. Он сродни поэтам-
акынам в казахской рыцарской поэзии. 

Результаты и обсуждение

По нашему мнению, Олжас Сулейменов с по-
мощью аналитического метода доказал близость 
жанра древнерусского текста к произведениям 
тюркской словесности. Он считает, что автор из-

бирает жанровой основой «Слова…» тюркский 
(казахский) жанр жыр (Ш. Валиханов называл 
его рапсодией), в древнерусской литературе этот 
жанр трансформирован в воинскую поэтиче-
скую повесть. Также близок по семантике жанр 
плача, используемый автором древнерусского 
текста, и жанр казахской поэзии джилау (жыла, 
жылау – плакать, плач): «… и Жля поскочи по 
Руской земли…»: и рифма, и плач, и само на-
звание жанра, соответствующее ему, доказыва-
ет применение автором литературной формы, 
практикуемой в казахской степи и поныне. 

Интертекстуальный характер исследования 
О. Сулейменова позволил исследователям Каз-
НУ выдвинуть гипотезу о диалогичности и по-
лифоничности «Слова…» и близости к одному 
из самых популярных жанров тюркской поэзии 
– айтысу. То есть, наше исследование проблем 
русской-тюркских взаимосвязей строится на 
гипотезе Олжаса Сулейменова о том, что лите-
ратура Киевской Руси имела тесные творческие 
контакты с устной поэзией Степи, с традициями 
казахских жырау и акынов.

Следующим значимым в научном плане 
аспектом исследования исполнителями проекта 
творчества Олжаса Сулейменова стал толерант-
ный дискурс как основа русско-казахского диа-
лога культур в творчестве поэта. При этом мы 
отталкивались от идеи о том, что толерантность 
до сих пор не стала общепринятым принципом 
поведения в нашем обществе, до сего времени не 
выработаны критерии научного определения ее 
содержания. Поэтому отправной точкой наших 
взглядов на этот вопрос стало изречение китай-
ского философа Конфуция: «Я не хочу делать 
другим то, чего я не хочу, чтобы другие делали 
мне», и определение, данное в «Современном 
философском словаре»: толерантность означает 
«воздержание от употребления силы для предот-
вращения отклонений во мнениях, верованиях, 
поведении другого человека или группы людей» 
(Kemerov, 1998: 726), что позволяет рассматри-Kemerov, 1998: 726), что позволяет рассматри-, 1998: 726), что позволяет рассматри-
вать творчество билингва Олжаса Сулейменова 
как единственно плодотворное в современных 
условиях: во главу угла своего поведения он ста-
вит толерантность, трактуя ее как как уважение 
к чужому мнению и взглядам. 

С точки зрения Сабитовой З.К., Какильба-
евой Э.Т., художественный билингвизм толе-
рантен, так как является действенной возмож-
ностью сохранить национальную культуру и 
язык в государстве, где проижвают более ста 
национальностей. В статьях, написанных участ-
никами проекта, лейтмотивом проходит мысль о 
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том, что в лирике поэта отражено национальное 
мышления народа, хотя поэтическое сознание 
Олжаса Сулейменова вобрало в себя опыт двух 
культур. Объектом интерпретации стали стихи, 
в которых те или иные детали сюжета, мотивы 
и образы выступают как проявление националь-
ной ментальности, служат своеобразными мар-
керами, отражающими традиционное мышле-
ние казахов (Sabitova, 2015: 4-11), (Kakilbayeva, 
2015: 126-135). В статьях Какильбаевой Э.Т. 
(Kakilbayeva, 2016: 66-72). и ее учеников-маги-
странтов Нурахыновой А.С. (Nurahynova, 2015: 
50-53), Тактамысовой А. (Taktamysova, 2017: 
248-251) исследованы точки пересечения и со-
звучия Олжаса Сулейменова с русскими аван-
гардистами-шестидесятниками.

Гипертекстовые технологии позволили вы-
явить интертексты русской литературы, вос-
точной поэзии и западной эстетики в творчестве 
Олжаса Сулейменова, дать новые интерпрета-
ции функций интертекстуальных связей в виде 
аллюзий, реминисценций, прямых и косвенных 
цитат в лирике и прозе казахского поэта, вклю-
чить его в единое культурное пространство. 
Диалог Сулейменова-художника и ученого, пу-
блициста и общественного деятеля осуществля-
ется на разных уровнях общения: это диалог с 
другим автором, общение и разговор по душам 
с читателем и зрителем, слушателем. Он может 
соглашаться или возражать и спорить, вступать 
в полилог, вести «диалог эпох», «диалог послед-
них вопросов», «диалоги на пороге», «испове-
дальный диалог» (термины и определения М.М. 
Бахтина).

При исследовании отдельных аспектов диа-
лога Олжаса Сулейменова с русскими писателя-
ми и поэтами и интертекстуальности его твор-
чества, рассматриваемого нами как гипертекст, 
мы сознательно ориентировались на восприятие 
исследователей как виртуальных коммуникан-
тов, представителей мы ориентировались на ра-
боты французского структуралиста и семиотика 
Ролана Барта, который воспринимает текст не 
линейно, а как «многомерное пространство», 
сотканное «из цитат, отсылающих к тысячам 
культурных источников» (Bart, 1989: 413-423). 
Р. Барт и другие структуралисты считают, что в 
настоящее время автор текста не играет довле-
ющую роль, то есть создав текст, он перестал 
существовать как значимая личность. Его текст 
живет самостоятельной жизнью в гипертексто-
вой среде, где попадает в руки исследователя, 
который становится новым творцом заданного 
текста.

Участники научного проекта во главу сво-
ей гипотезы выдвинули идею о том, что гипер-
текст как один из действенных способов ассо-
циативного представления знаний в Интернете 
«стирает» границы между автором и читателем. 
Технологии гипертекста построены на принципе 
свободного выбора читателем последовательно-
сти прочтения текста. Сущность гипертекстовой 
стратегии можно представить следующим обра-
зом: актуальный текст представляет собой текст 
автора. Претекст или претексты необходимы 
читателю для дешифровки актуального текста. 
Посттексты – своеобразная реакция читателя на 
текст автора в виде собственного текста. Но ве-
дущую роль в понимании текста играют преце-
дентные тексты. Ю.Н. Караулов определяет этот 
вид текста как «значимый для той или иной лич-
ности в познавательном и эмоциональном отно-
шениях, имеющий сверхличностный характер, 
т.е. хорошо известный широкому окружению 
данной личности, включая её предшественников 
и современников, обращение к которому воз-
обновляется неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности» (Karaulov, 1986: 105). Пре-Karaulov, 1986: 105). Пре-, 1986: 105). Пре-
цедентный текст вербализуется семиотически 
через ссылку, пересказ, цитату, намёк. 

Такой подход к гипертексту позволяет нам 
рассмотреть многогранное творчество Олжаса 
Сулейменова как единую гипертекстуальную 
систему, вписанную в литературный процесс 
второй половины XX века. Мы считаем, что, не-XX века. Мы считаем, что, не- века. Мы считаем, что, не-
смотря на разнохарактерность и разновремен-
ность его лирики и его исследований, посвящен-
ных истории тюркских и славянских языков, они 
представляют собой не разрозненные тексты 
одного автора, а единое идейно-семантическое 
пространство творчества Олжаса Сулейменова, 
организованное по принципу гипертекста. Тех-
нологии гипертекстового анализа позволили 
нам «увидеть» его текств перекличке и связях 
русской культурой, обнаружить и объяснить 
бахтинские «знаки чужой смысловой позиции», 
то есть «прочитать» в лирическом тексте то, что 
образовалось «из анонимных, неуловимых и 
вместе с тем уже читаных цитат – из цитат без 
кавычек». 

Исследованная нами типология культурного 
диалога позволила рассмотреть условия фор-
мирования личности поэта в контексте художе-
ственной культуры и литературы 50-ых – 60-х 
годов ХХ века в сложных социокультурных ус-
ловиях, когда О. Сулейменов искал свой путь в 
литературе (московский период), вступая в твор-
ческие взаимоотношения с поэтами-шестидесят-
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никами. В результате анализа были установлены 
границы и содержание «своего» пространства 
и «иного», которое в тот период жизни и твор-
чества поэта не воспринималось как «чужое» и 
«отчужденное». Нами сделана попытка обосно-
вать, как с помощью своего слова Олжас Сулей-
менов вступал в культурный диалог с учителями 
Б. Слуцким и Л. Мартыновым, предшественни-
ками, со своими современниками. «Дальними 
собеседниками» О.Сулейменова становятся ху-
дожник И. Левитан и М. Врубель, композиторы 
военных лет. Это позволяет прийти к выводам 
о том, что синтез слова, живописи и музыки в 
творческой лаборатории Олжаса Сулейменова 
также способствует рождению в его лирике сво-
еобразных способов общения с читателем.

Заключение

Взяв как исходную гипотезу о безусловном 
признании Олжаса Сулейменова великим тюр-
ком, выдвинутую профессором РУДН Бахти-
киреевой У.М., мы исследовали поэтические 
и научные диалоги казахского поэта с пред-
ставителями восточной и западной культуры и 
литературы. По мнению О. Сулейменова-иссле-
дователя, языковое сознание казахов есть часть 
тюркского мира; глобализм имеет древние кор-
ни, реликтовые корни слов подтверждают нерас-
торжимость европейского прогресса с азиатским 
миром, а также соприкосновение европейской 
культуры с древней огузо-кипчакской цивилиза-
цией. В процессе исследования нами выше обо-
значенной проблемы главное внимание уделя-
лось попыткам О. Сулейменова показать воочию 
процесс появления праязыка и сформулировать 
правила, на основе которых устанавливались и 
видоизменялись знаки-символы, создавались 
слова, формировались грамматические кате-
гории и значения, развивались значения слов. 
Нами сделана попытка определить приемы мето-
да этимологического анализа и его технологии, 
нашедшие применение в «Коде слова. Введе-
ние в универсальный этимологический словарь. 
1001 слово». Вслед за автором мы ставим цель 
доказать, что этот метод продуктивен и рождает 
новые перспективы исследования истории слова 
и языка. В «Коде слова» происходит знакомство 
читателя с теорией взаимозависимости между 
происхождением слова и образным письменным 
знаком (первоиероглиф) и показано, как можно 
теперь узнать генезис любого древнего созвучия. 

Олжас Сулейменов одним из актуальных 
аспектов своей исследовательской работы счи-

тает поиск артефактов о пребывании тюрков в 
Древнем Египте. Так, интерпретация им древне-
го мифа о Коркыте доказывает подлинную (поч-
ти датированную) древность тюркской духовной 
культуры и языка, а факты пребывания тюрков в 
Древнем Египте позволяют ему видеть в них не 
случайных гостей, а активных участников исто-
рического процесса во времена, которые описа-
ны в книге с символическим названием «Тюрки 
в доистории» (Suleymenov, 2016: 10-22).

Таким образом, в исследованиях участников 
научного проекта осуществлено принципиально 
новое «прочтение» текстов О. Сулейменова с 
целью определения содержания его культурных 
диалогов и интертекстуальных связей с русской, 
западноевропейской и восточной литературой, 
рассмотрены случаи влияния на его творчество 
предшественников и современников в рамках 
интертекстуальности-соприсутствия и гипер-
текстуальности; сделан анализ лирики Сулей-
менова с позиций теории интертекстуальности; 
проведен анализ межтекстовых связей О. Су-
лейменова с русскими футуристами и авангар-
дистами, шестидесятниками; творчество Олжаса 
Сулейменова представлено как гипертекстовое 
пространство, существующее в его диалоге с 
другими культурами.

Научный интерес к личности и творчеству 
О. Сулейменова, поэта и писателя, публициста 
и сценариста, тюрколога и общественного дея-
теля, в последние годы принял новые формы и 
продолжается в другом формате при непосред-
ственном участии самого Олжаса Сулейменова.

В исследованиях последнего времениможно 
отметить несколько перспективных тенденций, 
нашедших воплощение в работе нескольких 
юбилейных и постюбилейных научных конфе-
ренций, прошедших в Казахстане и в России. 
В выступлениях и докладах Международной 
научной конференции «Творчество Олжаса Су-
лейменова и вопросы национального самосозна-
ния», посвящённой 80-летию О. Сулейменова 
(май 2016 г., КазНУ им. аль-Фараби), были рас-
смотрены проблемы феномена личности Ол-
жаса Омаровича в ракурсе национальной идеи 
(М.М.  Ауэзов), проблема влияния казахского 
поэта на становление и развитие таджикской на-
циональной идеи (Сатторзода А., Таджикистан), 
интертекстуальные связи поэта, лирика поэта 
60-ых годов и ее рецепция, современное прочте-
ние книги «Аз и Я» в контексте славяно-тюрк-
ского дуализма, рецепция личности и творчества 
Олжаса Сулейменова в дальнем зарубежье, про-
блема национально-культурной самоидентифи-
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кации поэта в Казахстане и России, поэтический 
диалог Олжаса Сулейменова с современными 
казахстанскими поэтами. Как видим, в послед-
нее десятилетие интенсивно рассматриваются 
вопросы одиалоге культур в современном мире 
и тюркско-славянские культурные связи на пе-
рекрестке цивилизаций и роль Олжаса Сулей-
менова в этом процессе. Подтверждением всему 
сказанному и продолжением начатой работы 
о гипертекстуальном пространстве творчества 
Олжаса Сулейменова служит полилог, состояв-
шийся в декабре 2017 года в Карловых Варах 
при поддержке фонда «Культура» во главе с 
О.О. Сулейменовым.

Участники полилога: ученые РУДН, Уз-
бекского государственного университета ми-
ровых языков, Восточного института Санкт-
Петербургского государственного университета 
– обсуждали концепцию О. Сулейменова о но-
вом подходе к этимологии как науке о проис-
хождении слова. Олжас Сулейменов, занима-
ющийся этой проблемой на протяжении более 
шестидесяти лет, предлагает рассматривать сло-
во в его генетической связи с графическим зна-
ком-первоиероглифом. 

По мнению автора новой гипотезы, любая 
письменность в истории человечества зарожда-
лась как знаковая система, в первую очередь вы-
ражающая религиозную идеологию; древнейшие 
религии (муническая и солярная) были «запечат-
лены» в протоиероглифах, спустя тысячелетия 
породивших символические и рисованные ие-
роглифы и – впоследствии – образную письмен-
ность; до наступления первого постписьменного 
периода первописьмо играло языкообразующую 
роль в жизни человека; все языки вышли из диа-
лектов единого языка «малого человечества», 
промежуточной прародиной которого стало 
Древнее Средиземноморье (Suleymenov, 2018: 
166-168).Эти тезисы определяют содержание и 
научный пафос создаваемого им «Универсально-
го этимологического словаря «1000 и 1 слово»».

Проф. РУДН Бахтикиреева У.М. поддержи-
вает гипотезу Сулейменова о том, что первые 
иероглифы наполнялись сакральным содержа-
нием, и считает убедительным утверждение, 
что лексические и грамматические совпадения 
разных языков нужно рассматривать не как 
поздние заимствования, а как самые ранние (Su-Su-
leimenov et al., 2018: 128-165). М.М. Джусупов, 
проф. Узбекского государственного универси-
тета мировых языков, считает значительным 
открытием сходства, обнаруженные Олжасом 
Сулейменовым между тюркскими языками и 
шумерским(Suleimenov et al., 2018: 128-165). 
О.И. Валентинова, проф. РУДН, назвала предло-
женное О. Сулейменовым феноменом в истории 
науки: «То, что делает Олжас Омарович, <...> 
связано с преодолением разрыва в науках есте-
ственных и гуманитарных и между различными 
отраслями гуманитарных наук», и считает тип 
мышления Олжаса Сулейменова особым, синте-
тическим, сочетающим поэтическое, интуитив-
ное и логическое: «Это то, что делал В. Хлебни-
ков (не облекая, правда, слова в научную форму) 
и то, что делает сейчас Олжас Омарович. Эти 
интуитивные связи дают пищу для логической 
науки. Это сложнейшая работа» (Suleimenov et 
al., 2018: 128-165). 

Тюркологи, историки языков и представите-
ли других наук, участвующие в начатом поли-
логе, считают, что сейчас происходит мощный 
парадигмальный сдвиг в сознании человечества, 
смена эпистемологической позиции исследова-
телей, поэтому необходим трансдисциплинар-
ный подход к решению комплексных проблем 
на нескольких уровнях. И для реализации гипо-
тезы О. Сулейменова предлагают объединить 
усилия ученых разных стран. Как видим, при 
несомненной продуктивности проведенной ра-
боты и значимости результатов, очевидно, что 
заявленная тема о личности и творчестве казах-
ского поэта и ученого Олжаса Сулейменова да-
леко не исчерпана.  
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ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД  
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В статье рассматривается транскультурный подход как новый метод в изучении национальной 
литературы. Растущий интерес литературоведения к транскультурному опыту, который отражен 
в художественном творчестве, связан с появлением огромного количества поэтов и прозаиков 
с мировым признанием, чья писательская идентичность определяется как пребывающая на 
границе нескольких культур. Литература, реализующая себя в межкультурном диалоге, обладает 
множеством специфических особенностей, отражает не только сам факт активного взаимодействия 
нескольких литератур, но и свидетельствует о качественно новом образовании – результате 
гибридизации этих литератур. Авторы рассматривают точки зрения отечественных и зарубежных 
исследователей о появлении новой транскультурной парадигмы. Особое внимание уделяется 
своеобразию транскультурной литературы в условиях современного казахстанского общества, где 
становится историко-культурным феноменом и привлекает внимание исследователей. 

Ключевые  слова: транскультурация, транскультурный писатель, гибридная идентичность, 
мультикультурализм. 
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Transcultural approach in the study of national literature

The article considers the transcultural approach as a new method in the study of national literature. 
The growing interest of literary criticism in transcultural experience, which is reflected in artistic creativ-
ity, is associated with the emergence of a huge number of poets and prose writers with world recogni-
tion, whose literary identity is defined as staying on the border of several cultures. Literature, which real-
izes itself in intercultural dialogue, has a lot of specific features, reflects not only the very fact of active 
interaction of several literatures, but also shows a qualitatively new creation – the result of the hybridiza-
tion of these literatures. Authors consider the points of view of domestic and foreign researchers about 
emergence of a new transcultural paradigm, Special attention is paid to an originality of transcultural 
literature in the conditions of modern Kazakhstan society becomes a historical and cultural phenomenon 
and draws attention of researchers.

Key words: transculturation, transcultural writer, hybrid identity, multiculturalism.
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Ұлттық әдебиетті зерттеудегі трансмәдени көзқарас

Мақалада трансмәдени көзқарас ұлттық әдебиетті зерделеудегі жаңа әдіс ретінде 
қарастырылады. Көркем шығармашылықта көрініс тапқан трансмәдени тәжірибеге деген әдеби 
сынның қызығушылығы жазушысының өзіндік ерекшелігі бірнеше мәдениеттің шекарасында 
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тұру деп анықталған әлемдік танымал ақындар мен проза жазушыларының пайда болуымен 
байланысты. Мәдениетаралық диалогта өзін таныта алған әдебиет бірнеше әдебиеттің белсенді 
өзара әрекеттесу фактісін ғана емес, сонымен қатар сапалы жаңа құбылыстың – әдебиеттердің 
өзара будандастыруының нәтижесін көрсетеді. Авторлар жаңа трансмәдениетті парадигманың 
пайда болуы туралы отандық және шетелдік зерттеушілердің пікірлерін қарастырады. Мақалада 
зерттеушілердің назарын аударып, заманауи қазақстандық қоғам жағдайында тарихи-мәдени 
феноменге айналған трансмәдени әдебиеттің ерекшелігі сипатталады.

Түйін сөздер: трансмәдениет, трансмәдени жазушы, гибридтік ерекшелік, көпмәдениеттілік. 

Введение

Процесс глобализации и модернизации, 
ставший заметным в последние десятилетия, 
способствовал взаимодействию культур, что 
имеет особое значение для литератур самых раз-
ных стран. «Культурный синтез» в произведени-
ях искусства представляется как одновременное 
действие различных культурных языков «в од-
ной точке» – в одном произведении и в создаю-
щем его творческом сознании. Новые подходы в 
современной лингвистике позволил многим ис-
следователям говорить о формировании транс-
культурных авторов, занимающих пограничную, 
промежуточную позицию между несколькими 
нациями и традициями; о сосуществовании в 
одном пространстве писателей, пишущих на 
разных языках и происходящих изначально из 
разных культур. Одной из остро актуальных и 
новых проблем мирового литературоведения 
является осмысление феномена культурной «ги-
бридности» в его литературном проявлении, из-
менчивость репрезентации национальной, куль-
турной и иных форм идентичности. 

Литературную культуру рубежа XX – XXI 
веков характеризует размывание государствен-
ных и национальных границ, что выражается в 
расширении литературного рынка, появлении 
новых условиях производства и потребления ли-
тературы, множественности качественных пере-
водов, широком освоении иностранных языков, 
развитии Интернета и других транснациональ-
ных информационных сетей и компаний. Во вто-
рой половине XX в. происходит значительное 
расширение и дробление литературной карты 
мира, смещение понятий культурного центра и 
культурной периферии, появление на западной 
литературной арене представителей из недавних 
культурных провинций и окраин..

Взаимодействия культур, сильно и каче-
ственно возросшие и углубившиеся во второй 
половине XX века, стали катализаторами много-
образия художественных исканий, в том числе 
и формирования новой транскультурной лите-
ратуры. Это хорошо видно на примере трансна-

ционального мышления большинства писателей 
мирового значения, таких как Салман Рушди, 
Орхан Памук, Иосиф Бродский, Владимир На-
боков, Эми Тан, Кадзуо Исигуро и др., которых 
нельзя понять только с национальной или ло-
кальной точки зрения, необходим, прежде всего, 
глобальный подход. 

Явление транскультурности в литературе 
находит своеобразное выражение в межлите-
ратурных процессах практически всех стран 
мира. Казахстанская литература создает свои 
предпосылки для формирования мировоззрения 
транскультурных писателей, в произведениях 
которых ярко прослеживаются сочетаемость 
элементов разных культур. Эта целая плеяда со-
временных казахстанских писателей и поэтов, 
художественное творчество которых культур-
ную «гибридность» (О. Сулейменов, Г. Бельгер, 
Б. Канапьянов, Б. Каирбеков, А. Кодар, А. Жак-
сылыков и др.).

 Эксперимент

Транскультурация – понятие, введенное 
впервые кубинским антропологом Ф. Орти-
сом в 1940 году (Ortiz, 1995). Ортис обращался 
к понятию транскультурации для того, чтобы 
осмыслить социальные вопросы в кубинском 
обществе. Его привлекала уже сама возмож-
ность сконцентрировать внимание на динамике 
сложных процессов взаимонаправленного куль-
турного взаимодействия, при которых и домини-
рующая культура испытывает постоянное воз-
действие подавляемых ею культур, в результате 
чего рождаются новые смыслы и новые культур-
ные коды, как это и произошло на Кубе.

Однако в исследованиях культурной глоба-
лизации 90-х годов XX века, в особенности, в 
так называемых альтернативных критических 
моделях современности, понятие транскультура-
ции, предложенное Ортисом, было в значитель-
ной мере переосмыслено. В то же время ученые 
гуманитарных и социальных наук все больше 
осознавали, что транскультурация основывается 
на культурном полилоге, в котором, однако, не 
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должно происходить полного синтеза, слияния, 
полного культурного перевода, где культуры 
встречаются, взаимодействуют, но не сливают-
ся, сохраняя свое право на «непрозрачность».

Зарубежные исследователи обосновывают 
необходимость изучения контактной или транс-
линвальной литературы, опираясь на «транслин-
валный подход» (translingual approach) в соот-translingual approach) в соот- approach) в соот-approach) в соот-) в соот-
ветствии с котором единый языковой стандарт 
не является требованием писательского мастер-
ства, то есть отклонения от языковой нормы не 
считаются недостатком, с котоым нельзя при-
мириться, а напротив, они рассматриваются как 
творческий источник: «Viewing differeces not 
as a problem but as a resource, the translingual ap- a problem but as a resource, the translingual ap-a problem but as a resource, the translingual ap- problem but as a resource, the translingual ap-problem but as a resource, the translingual ap- but as a resource, the translingual ap-but as a resource, the translingual ap- as a resource, the translingual ap-as a resource, the translingual ap- a resource, the translingual ap-a resource, the translingual ap- resource, the translingual ap-resource, the translingual ap-, the translingual ap-the translingual ap- translingual ap-translingual ap- ap-ap-
proach promises to revitalize the teaching of writing 
and language. By addressing how language norms 
are actually heterogeneous, fluid, and negotiable, a 
translingual approach directly demands that writers, 
should conform to fixed, uniform standards» (�orn-
er, 2011: 67).

В рамках транскультурного и транслинг- рамках транскультурного и транслинг-рамках транскультурного и транслинг- транскультурного и транслинг-транскультурного и транслинг- и транслинг-и транслинг- транслинг-транслинг-
вального подхода выделяют «транскультурную 
креативность» (transcultural creativity), которую 
определяют как искусное и преднамеренное во-ют как искусное и преднамеренное во-т как искусное и преднамеренное во- как искусное и преднамеренное во-как искусное и преднамеренное во- искусное и преднамеренное во-искусное и преднамеренное во- и преднамеренное во-и преднамеренное во- преднамеренное во-преднамеренное во- во-во-
произведение характерных деталей одного язы- характерных деталей одного язы-характерных деталей одного язы- деталей одного язы-деталей одного язы- одного язы-одного язы- язы-язы-
ка средствами другого: «The purposive and artful 
reproduction within one language of features from 
another language» (Bamiro, 2011: 45).

Результаты и обсуждение

В последние годы зарубежные литературо-
веды все больше сосредотачивают внимание на 
развитии теорий «пограничного мышления», по-
скольку принципы осмысления национальной 
принадлежности того или иного автора чрез-
вычайно изменчивы. По мнению М. Эпштейна 
(Эпштейн, 1995: 97), в отличие от мультикуль-
турализма, который устанавливает ценностное 
равенство и самодостаточность разных куль-
тур, концепция транскультуры предполагает их 
открытость и взаимную вовлеченность. Здесь 
действует принцип не дифференциации, а ин-
терференции («рассеивания») символических 
значений одной культуры в полях других куль-
тур. Таким образом, транскультура – это состо-
яние виртуальной принадлежности индивида 
многим культурам.

Арианна Дагнино, австралийский писатель, 
журналист, переводчик и исследователь, ав-
тор книги «Transcultural Writers and Novels in 
the Age of Global Mobility», рассматривает со-
цикультурный термин «транскультурный» в 

более конкретном литературном контексте, и 
полагает, что данное явление также порождает 
новое поколение писателей, которых называ-
ет «транскультурными писателями». То есть, 
творческие писатели, которые по своему выбору 
или по жизненным обстоятельствам испытыва-
ют культурную дислокацию, живут транснаци-
ональным опытом, культивируют двуязычное/
плюриязычное мастерство, физически погружа-
ются в разные культуры/географические регио-
ны/территории, подвергают себя разнообразию 
и поддерживают гибкую идентичность (Dagnino, 
2012: 121).

Исследователь в своих работах приходит к 
мнению, что транскультурный опыт можно пе-
ренять, тем самым создавая экспериментальную 
транскультуру, что способствует появлению у 
писателя нового видения мира. Художественная 
интуиция транскультурного творчества заклю-
чается в умножении степени свободы в выборе 
красок, в использовании палитры существую-
щих культур, чтобы по-новому сочетать их в 
картине. Транскультурная чувствительность 
находит выражение, прежде всего и ярче все-
го, в тех культурно-географических регионах, 
которые в течение длительного времени были 
отмечены этнокультурным смешением. Если со-
средоточить внимание на современной культур-
ной карте мира, можно обнаружить множество 
специфичных и выразительных примеров лите-
ратурного проявления феномена продуктивной 
культурной гибридности, художественного тек-
ста, созданного на стыке культур. 

Каждый из транскультурных авторов созда-
ет свой неповторимый художественный мир из 
элементов разнородных друг другу, обращаются 
к разным приемам, методам, традициям, однако 
все же они часто обращаются к одним пробле-
мам, темам, образам. Так, например, одной из 
центральных проблем литературы пограничья 
является проблема принадлежности, саморепре-
зентации, идентификации. Исходя из концепций 
о современной идентичности как «гибридной» 
современный исследователь Бурцева Ж.В. в сво-
ей диссертационной работе, посвященной изу-
чению транскультурной модели русскоязычных 
якутских авторов, выделяет основную мысль, 
что пограничное художественное сознание есть 
средоточие различных текучих идентичностей, в 
которых указывает на три основных типов. Во-
первых, это «биэтническая идентичность», осо-
бенностью которой является то, что его носите-
ли обладают психологическими особенностями 
двух этнических групп, осознают свое сходство 
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с ними и обладают бикультурной компетентно-
стью. Во-вторых, это так называемая «контекст-
ная или мозаичная идентичность», характерной 
особенностью которой является существование 
двух этнических идентичностей в разных соци-
альных пространствах и контекстах. В-третьих, 
гибридная идентичность может проявиться в 
форме этнической маргинальности, неопреде-
ленности, когда человек не может отнести себя 
к какой-либо существующей группе или предло-
жить некую новую форму культурного синтеза 
(Бурцева, 2008: 234).

По мнению У.М. Бахтикереевой, «нацио-
нальная культура, воплощенная в народной по-
эзии, на границе с другим семиотическим миром 
(русской культурой) стала частью целого и ус-
ваивала внешнюю точку зрения на себя как на 
специфическую культуру… Тексты же русских 
писателей, в которых описываются образы дру-
гих культур на русском языке, являются неотъ-
емлемой частью русской культуры, поскольку в 
них выделяется «специальная сфера иначе орга-
низованная», чем в текстах русскоязычных наци-
ональных писателей, отображающих свою куль-
туру на русском языке. Они в определенной мере 
составляют информационный резерв русской 
культуры, становятся «ядром духовно-культур-
ной экзистенции народа», поскольку закрепляют 
в ней видение русским человеком чужой дей-
ствительности» (Бахтикереева, 2009: 223). Ее ис-
следования позволяют глубже осознать и понять 
транскультурную и транслингвальную совре-
менную казахскую литературу, основу которой 
составляет понятие о билингвальности писателя, 
«которая позволяет приобщить носителя русско-
го языка к мировосприятию тюркских этносов 
или об идиоэтническом начале, которое заложе-
но на генетическом уровне автора и неизбежно 
проявляется в его художественном дискрусе» 
(Бахтикереева, 2009: 123).

Современные исследователи проявляют 
особый интерес к отношению языка и самосо-
знания, которые играют ключевую роль в появ-

лении транскультурных авторов. Тем не менее, 
обязательное наличие связи между языком и 
национальным самосознанием было оспоре-
но многими исследователями. Так, в одном из 
исследований этнических сообществ утверж-
дается, что язык «не играет решающей роли в 
конструировании идентичности» и не является 
основным фактором в рождении чувства общ-
ности среди людей одного этноса. В настоящее 
время лингвисты уже не столь однозначно со-
глашаются по поводу прочной и прямой связи 
языка и мышления, опосредовании языком ре-
альности, хотя, конечно, любой доминирующий 
язык сильно влияет на мышление человека. Но, 
главное, что выбор языка сегодня не равен вы-
бору национальной идентичности. 

Заключение

Возросший интерес к транскультурным яв-
лениям предполагает появление новой транс-
культурной парадигмы в областях исследования 
гуманитарных и социальных наук. 

Таким образом транскультурные авторы 
создают в своих художественных практиках 
своеобразную гибридную структуру, в кото-
рой подвергаются синтезу «чужие» для чужого 
языка культурные коды, способы мышления, 
психологические особенности, личностная 
идентификация. Этот процесс выражается не 
в простой механике соединения разных куль-
турных голосов, но в сложном формировании 
новой формы видения мира, художественным 
продуктом которой является феномен транс-
культурной литературы. 

Творчество русскоязычных казахстанских 
писателей и поэтов определяется как транс-
культурное художественное явление в контек-
сте литературной традиции, сформированной в 
советскую эпоху. Транскультурная литература 
в условиях современного казахстанского обще-
ства становится историко-культурным феноме-
ном и привлекает внимание исследователей. 
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ РЕАЛИЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
(Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» романы негізінде)

Реалиялар – ұлттық кодтың тілдік көрінісі. Олар белгілі бір ұлттың географиялық ортасынан, 
тарихынан, тұрмыс-тіршілігінен, салт-дәстүрінен, шаруашылығынан танымдық хабар береді. 
Сондай-ақ, олардың стилистикалық қызметі де бар. Көркем шығармадағы реалияларды өзге тілдерге 
аударғанда реалиялардың танымдық мәні сақталғанымен, прагматикалық және стилистикалық 
қызметі қалып қояды. Aударматану саласында көркем шығармадағы реалиялардың қызметіне 
тоқтаған зерттеулер саны кемде-кем. Берілген мақалада реалиялардың қызметтерін қарастырған 
зерттеулерге шолу жасалып, Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» романындағы реалиялардың қызметі 
атап көрсетілген. Автор романдағы мәдени маркері бар лексикалық бірліктердің танымдық, оның 
ішінде уақыттық, географиялық, этномәдени қызметімен қатар, стилистикалық, яғни символдық, 
бағалаушы, ассоциативтік, характерологиялық және экспрессиялық функцияларын анықтаған. 
Сондай-ақ, реалиялардың қызметін аударма жасауда ескерудің маңызын атап көрсеткен.
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Functions of realia in fiction  
(on the basis of Smagul Yelubay’s novel ‘Ak Boz Uy’)

Realia are reflection of the national code in a language. They denote nominative information about 
geographical environment, history, everyday life, customs and traditions, domestic affairs of a certain 
nation. They also perform stylistic functions. While translating the realia in fiction into other languages, 
the nominative meaning of realia are preserved, but their pragmatic and stylistic functions aren’t usually 
taken into account. Moreover, there are very few research works which focus of the functions of realia in 
fiction. In the article the studies on functions of realia have been reviewed, and the functions of the realia 
in S.Yelubay’s novel ‘Ak Boz Uy’ have been indicated. The author identifies the nominative, i.e. tempo-
ral, geographical, ethno-cultural, and stylistic, i.e. symbolic, evaluating, associative, characterological, 
and expressive functions of culture-specific lexical units in the novel. The author has also emphasized 
the importance of taking into account the functions of realia in translation. 

Key words: national code, realia, stylistics, national flavour, expressiveness.
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Функции реалий в художественном произведении  
(на материале романа Смагула Елубая «Ак боз уй»)

Реалии – языковое отражение национального кода. Они сообщают о географической среде, 
истории, быте, обычаях и традициях, хозяйстве определенного народа или группы людей. К тому 
же, они выполняют и стилистические функции. При переводе реалий художественного текста 
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на другие языки информативное значение реалий сохраняется, тогда как их прагматические и 
стилистические функции часто пропускаются. Важно отметить, что в переводоведении очень 
мало исследований, посвященных функциям реалий в художественном тексте. В данной статье 
проводится обзор исследований о функциях слов-реалий, и исследованы функции реалий 
в романе Смагула Елубая «Ак боз уй». Автор определяет информативную, то есть временную, 
географическую, этнокультурную, а также стилистическую, в том числе символьную, оценочную, 
ассоциативную, характерологическую и экспрессивную функции культурно-маркированных 
лексических единиц в романе. Автор также подчеркивает важность учета функций реалий в 
переводе. 

Ключевые слова: национальный код, реалия, стилистика, национальный колорит, экспрессия.

Кіріспе

Қазіргі таңда мәдениетаралық қарым-
қатынас, аударматану, әдебиеттану, этнология, 
т.б. салалардағы өзекті тақырыптардың бірі 
– реалиялардың лексика-семантикалық ерек-
шеліктері, аударылуы, маңызы мен қыз меті 
мәселелері. Реалиялар – белгілі бір ұлт тың, 
этникалық топтың, т.б. тарихына, мәдение-
тіне, т.б. қатысты лексикалық бірліктер. Сәйке-
сінше, реалиялар белгілі бір ұлттың ерекше 
белгілерінен, рухынан хабардар етеді. Елба-
сы Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында халқымыздың алға 
бастар ұлттық қасиеттерін жаһандану кезеңінде 
сақтаудың маңызын алға қояды (Nazarbayev, 
2017). Ал осы ұлттық қасиеттер мен ұлттық рух 
көркем шығармаларда, оның ішінде реалиялар-
да көрініс табатынын ескерсек, мәдени маркері 
бар лексикалық бірліктерді зерттеудің өзектілігі 
барынша айшықталады. Демек, реалияларды 
ұлттық кодтың тілдегі көрінісі деп атауға әбден 
болады.

Смағұл Елубайдың 1932 жылғы аштық пен 
1937 жылғы репрессия туралы жазылған «Ақ 
боз үй» романы этномәдени ақпарат беретін 
тілдік бірліктерге аса бай. Сонымен қатар, 
автордың бұл шығармасы әдебиеттану, аудар-
матану, мәдениеттану, этнология, т.б. тұрғыдан 
арнайы зерттелуге әбден лайық. Осы орайда 
Рымғали Нұрғалидың «Ақ боз үй» романы ту-
ралы пікірін атап айтқымыз келеді: «Роман 
көркемдігінің басты кілті тілінде. Соны тілге кез 
болдық. Әңгіме етіп отырған аймақтың жері мен 
желінен, адамдар тіршілігінен пайда болған тіл 
шығармада өз орнын тапқан. Мойындау керек, 
біз бұл кезде қызық заманды бастан кешіріп жа-
тырмыз ғой: тіл жоқ, бірақ сөз бар, тіл жоқ, бірақ 
шығарма бар. Осының салдарынан көмескі су-
рет, хабарлама оқиға, дәмсіз сөз шығарма бетін 
қаптайды. Романдағы көш суреті, дала кейпі, 
аштық айдаған жолаушылар жайы, махаббат 
күйі болсын – бар бәрі де тартымды, тың тіл 

қуатымен жанданған» (Nurgali: http://adebiportal.
kz/ru/retailing/view/337). Рымғали Нұрғали «ро-
манда ... тіл жоқ, бірақ сөз бар, тіл жоқ, бірақ 
шығарма бар» деп, С. Елубайдың халқымыздың 
тұрмыс-тіршілігін бұлжытпай суреттегенін атап 
көрсетеді. Роман қазақтың ең таңдаулы жүз ро-
маны сериясы бойынша басылып, орыс, түрік, 
ағылшын тілдеріне аударылған.

Аударматану саласы бойынша жүргізілген 
ғылыми еңбектердің көпшілігінде реалиялардың 
өзге тілдер мен мәдениеттерге берілу тәсілдері, 
оның ішінде көркем шығармалардағы тәржі-
масы ғана қарастырылады. Ал осындай 
ұлттық маркері бар лексикалық бірліктердің 
шығармадағы қызметін талдау шет қалып 
қояды. Алайда, бұл лексикалық топтың өзге 
тілдерге барабар жеткізілуі оның түпнұсқадағы 
прагматикалық қызметін толық анықтауға 
тікелей тәуелді. Реалиялардың түпнұсқадағы 
функционалдық-прагматикалық аспектілерін 
қарастыру аударманы оңтайландыруға, са-
пасын арттыруға, аударма мәтінінің дұрыс 
қабылдануына әсер етеді. 

Көптеген ғалымдардың еңбектерінде реалия-
лардың қызметі ұлттық және тарихи нақышты 
білдіретін лексемалар ретінде қарастырылған. 
Мәселен, белгілі болгар ғалымдары Влахов 
пен Флориннің пікірінше, реалиялардың өзге 
сөздерден айрықша ерекшелігі – оның заттық 
мағынасында, яғни реалия атайтын заттың, 
түсініктің, құбылыстың, яғни референттің, бір 
жағынан, халықпен (мемлекетпен), тайпамен не 
қандай да бір әлеуметтік топпен немесе, екінші 
жағынан, тарихи уақыт аралығымен тығыз байла-
нысында (Vlahov, Florin, 1980: 30). Сәйкесінше, 
олардың белгілі бір ұлттық (жергілікті) және/не-
месе тарихи нақышы бар. Бұл ғалымдар реалия-
ларға мынадай анықтама береді: «Біздің түсіні-
гімізше, реалиялар дегеніміз белгілі халықтың 
өміріне (тұрмысына, мәдениетіне, әлеуметтік 
және тарихи дамуына) тән, ал өзге халыққа 
жат заттарды атайтын сөздер (сөз тіркестері)» 
(Vlahov, Florin, 1980: 47). 
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Көркем шығармадағы реалиялардың қызметі 

И.Р. Абкадырова «К. Фуэнтестың «Старый 
Гринго» романындағы мексикалық мәдениет 
реа лияларының рөлі мен қызметі» атты еңбе-
гінде реалиялардың тақырыптық топтастыры-
луы бойынша қызметтерін анықтаған. Мәселен, 
табиғи-географиялық ортаға қатысты реалиялар, 
ғалымның пікірінше, мекендік (локализациялау-
шы) қызмет атқарады. Оларға геогра фиялық ата-
улар, флора және фауна бірліктері жатады. Ан-
тропонимдер, оның ішінде тарихи тұлғалардың 
есімдері, сондай-ақ, тарихи және саяси оқиға 
атаулары шығармадағы оқиға уақытын білдіреді, 
тарихилық және шынайылық белгілерін бере-
ді. Тұрмысқа, өлшем бірліктеріне, салт-дәстүр-
лерге қатысты реалиялар, сонымен қатар, негіз гі 
ұлттық концептілер белгілі бір ұлтты ерекше-
лейді. Ғалымның пікірінше, ұлттық қанатты 
сөз дер мен дәйексөздер – ұлт мәдениеті туралы 
қосымша ақпарат беріп, интертекстуалды қыз-
мет атқаратын реалиялар (Abkadyrova, 2013: 17).

Д.В. Гурова өзге тілден енген сөздердің 
прагматикалық қызметтерін зерттеген ғалым 
С.И. Манинаның концепциясын негізге ала оты-
рып, Л.Эскивельдің «Malinche» және «Como 
agua para chocolate» атты романдарындағы 
реалиялардың бірнеше қызметін анықтайды 
(Gurova D.V., http://www.alba-translating.ru/ru/ru/
articles/2015/gurova-d-v.html):

1. Дәуірлік нақыш. Бұл қызметті белгілі 
бір тарихи дәуірге тән реалия-персоналиялар 
атқарады.

2. Ұлттық (мәдени) нақыш. Бұл қызметті салт-
дәстүрлер атаулары, мифологиялық кейіпкерлер 
мен фольклор бірліктері, т.б. атқарады. 

3. Географиялық (жергілікті) нақыш. Бұл 
қызметті, көп жағдайда, топонимдер атқарады. 

4. Дескриптивті қызмет ұлттық киімдердің, 
тағамдар мен сусындардың сипатталуында 
көрініс табады.

И.В. Плоткина «Прагматика реалий в двуя-
зычном аспекте (на материале произведений С. 
Шелдона)» атты еңбегінде реалиялар қызметінің 
статистикасын анықтаған. Оның есептеуінше, 
зерттелген ұлттық маркері бар лексиканың 30% 
әлемнің тілдік бейнесін, 26% дәуірлік нақышты, 
17,5% АҚШ-тың арнайы мәдени фонын, 15% 
АҚШ-тағы өмірдің этнографиялық ерек-
шеліктерін, 10,5% америкалық емес нақышты 
көрсету үшін қолданылған (Plotkina I.V., http://
cyberleninka.ru/article/n/pragmatika-realiy-v-
dvuyazychnom-aspekte-na-materiale-proizvedeniy-
c-sheldona). 

Осылайша, жоғарыда аталған авторлар 
реалиялардың белгілі бір ұлтқа қатысты номи-

нативті және денотативті қызметін қарастырған. 
Әлбетте, белгілі бір этникалық топтың әлемдік 
тілдік бейнесін осы реалиялар білдіреді. Деген-
мен, реалиялардың қызметі мұнымен шектеліп 
қоймайды. 

Н.А. Фененко жоғарыда аталған номинативті 
қызметтерден басқа реалиялардың символдық 
қызметін атап көрсетеді. Бұл жағдайда нақты 
референтті атайтын R-реалия (зат) белгілі бір 
символды білдіретін С-реалияға (концепт) айна-
лады. Сондай-ақ, ғалым ассоциациялық қызметті 
атап көрсетеді. Оның мәні – реалиялардың 
көркем шығарманың атауында қолданылуында 
(Fenenko, 2014: 159). Гуменнің пікірінше, 
реалиялардың, сонымен қатар, бағалаушы 
және характерологиялық қызметтері бар. 
Бағалаушы қызмет оқырманға белгілі бір затты 
не құбылысты бағалауға мүмкіндік жасайтын 
ақпарат береді. Характерологиялық қызметі 
бар реалиялар сөз болып отырған зат туралы 
белгілі бір қорытынды жасауға мүмкіндік береді 
(Gumen, 2004: 8). 

Н.В. Карповская реалиялардың қызметтерін 
үлкен екі топқа бөледі (Karpovskaya, 2009: 101):

1. Кумулятивті қызмет белгілі бір этникалық 
топтың жинаған тәжірибесін, тарихын, мате-
риалдық және рухани мәдениетін, жалпы 
құндылықтарын көрсетеді.

2. Стилистикалық қызмет шығармаға экс-
прес сивті-көркемдік және эмоционалды-экс-
прессивті мағына береді. Бұл қызмет одағай, 
бағалаушы мәні бар зат есімдер, мәдени мәні бар 
морфемалар, метафоралар арқылы жүзеге асады.

Эксперимент

Жоғарыда аталған еңбектерге сүйене 
отырып, Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» 
романындағы реалиялардың қызметін анықтау 
керек. Бұл мақсатта романдағы реалиялар жи-
налып, олардың номинативті мәнімен қатар 
қосалқы коннотациялары анықталды. Осы 
орайда, жинақтау, сұрыптау, топтау және тал-
дау әдістері пайдаланылды. Трилогияның үш 
бөлімінен жиналған реалиялардың саны – 1130 
лексикалық бірлік. 

Нәтиже мен талқы

Талдау нәтижесінде романдағы реалиялардың 
қызметін кумулятивті және стилистикалық атты 
үлкен екі топқа бөлуге болады. Кумулятивті 
қызмет реалиялардың номинативті, денотативті, 
индикативті мәнін қамтыса, стилистикалық 
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қызмет реалиялардың R-реалиядан C-реалияға 
айналып, белгілі бір эмоционалды-экспрессивті 
мәнде қолданылуын қамтиды.

Кумулятивті қызмет бойынша реалиялардың 
мынадай мәні бар:

1. Топонимдер, географиялық атаулар, 
жергілікті флора және фауна атаулары оқиға ор-
нынан хабар беріп, мекендік қызмет атқарады. 
Мәселен, көшпелілердің қыстауға баратын жолы 
суреттелгенде, әр түрлі жер атаулары аталады: 

Сонау Самдағы жылы қора-қыстауларына енді бір-екі 
жұма өткізіп көшерміз деп отырған шаруа ауыл қатты 
дүрлікті (Yelubay, 2008: 32).

Мал нобайлап туып, қозы аяқтана бастасымен, 
Самды қыстаған қалың ел козғалып ақырын жылжып 
сонау ит арқасы қиян теріскейдегі жаз жайлауы – Жем 
бойына қарай лықсыды (Yelubay, 2008:48).

Ақ тазы ерткен қара арғымақ атты Бұлыш түстік 
беттегі қарауытып жатқан көлденең жотадан әрі 
асып көрінбей кетті. Бағыты – Сарыбай құмы (Yelubay, 
2008:16).

Сам, Жем, Сарыбай құмы секілді топо-
ним-реалиялар шығармадағы локация жайынан 
ақпарат береді. Жергілікті өсімдік атаулары да 
оқиғаның орны туралы ақпарат береді. Мәселен:

2. Уақыттық нақышты белгілі тұлғалардың 
есімдері, сондай-ақ саяси және тарихи оқиға-
лардың атаулары береді. Мәселен,

Мекалайдың заманы келмеске кеткен. Бүгінде 
батыраққа қол тигізгенге статья бар (Yelubay, 2008: 27).

Мұндағы Мекалай – Ресей император-
лары Николай I мен Николай II есімдерінің 
бұрмаланған түрі. Ол оқиғаның аталмыш 
билеушілердің заманынан кейін болғанын 
көрсетеді. 

Пахраддин салықтан құтыла алмай жатқанда, ел 
шетіне «Қызыл отау» дегені келді (Yelubay, 2008: 68).

«Қызыл отау» деген атауға ие болған шағын 
мәдени-қамту мекемелері XX ғасырда жиырма-
сыншы жылдардың аяғы, отызыншы жылдардың 
бас кезінде өмірге келді. Кеңес ағасы, ауыл-
совет, комсомол, т.б. советизмдер де осындай 
дәуірлік-саяси сипатқа ие. 

3. Этнографиялық нақышты шығармадағы 
қазақтың тұрмыс-тіршілігі, өнері мен мәдениеті 
туралы ақпарат беретін реалиялар, сондай-
ақ этникалық нысандар, өлшем бірліктер мен 
ақша бірліктері көрсетеді. Мәселен, «қымыз», 

«ірімшік», «қазы», т.б. қазақтың ұлттық тағам-
дары мен сусындары, «камзол», «бешпет», 
«сырма етік», «тымақ», т.б. ұлттық киімдері, 
«сандық», «кебеже», «кесе», «тай қазан», 
«шаңырақ» секілді т.б. үй, жиһаз атаулары, 
«сүйменшот», «кетпен», «балта» секілді еңбек 
құралдары, «келе», «құнан», «астау» деген 
сияқты мал шаруашылығына қатысты реалия-
лар, т.б. этномәдени ақпарат береді (Yelubay S., 
2008).

Реалиялардың стилистикалық қызметі 
олардың тікелей номинативті мәнімен қатар, 
қосымша ассоциативті, экспрессивті ақпарат 
беруінде көрініс табады. Бұл қызметтің бірнеше 
сипаты бар:

1. Бағалаушы сипат мына сөйлемдерде 
көрініс табады:

Мынау Шегенің жаман қоңыр үйі. Анау ауыл 
ортасында айдыны шығып тұрған үлкен ақ боз үй – 
Хансұлудың үйі (Yelubay, 2008: 17).

Қазақ қоғамында дәулетті адамдар бес-алты 
қанаттан тұратын ақ боз үй, ал орташалар төрт 
қанаттан тұратын қоңыр тіккен (Omarbekov T. et 
al., 2016: 168). Ал кедейдің үйі – қараша үй. Бұл 
реалиялар арқылы автор Хансұлу мен Шегенің 
әлеуметтік статусын көрсеткен.

Шығармада Шәріптің баласы Шеге туралы 
«Жігіт болып қалыпты-ау өзі» (Yelubay S., 2008: 
38) деген ойы келтірілген. Бұл жағдайда жігіт 
реалиясы – ер «жеткен, кәмелетке толған ер аза-
мат, бозбала ғана емес», «өнеге көрген, тәрбие 
алған, ой-өрісі қалыптаса бастаған адамды» 
нұсқайды (Kazakhstan: National Encyclopedia, 
1998). 

2. Символдық сипат. Заттық R-реалия 
концепттік С-реалияға айналып, қосымша 
коннотацияларға ие болып, белгілі бір символ-
ды бейнелейді. «Ақ боз үй» романында бұл си-
пат қаратпа сөз-реалияларда көрініс табады. 
Мәселен, Балқияның Бұлышқа айтылған «Ары-
сым» деген сөзі (Yelubay, 2008: 43). Ол арбаның 
артқы бөлігі мен алдынғы бөлігін байланысты-
ратын бөлшекті білдіреді (Kazakhstan: National 
Encyclopedia, 1998), яғни арыс – арбаның негізгі 
тіреуіші. Бұл заттық реалия концептке айна-
лып, адамға қатысты қолданылады, Балқия 
үшін Бұлыштың қаншалықты маңызды екендігі 
меңзеледі. Бұл қазақтың «арысым атқа мінсе 
белі, арбаға мінсе, арысы майысқан» деген 
батырға қатысты айтылатын фразада да көрінеді. 
«Арыс» реалиясы, осылайша, тіректің, күштің, 
қайрат-қуаттың символына айналған.
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Символдық сипатқа «маралым» атты қаратпа 
сөз-реалия да ие. Бұл –Пахрадиннің өзінің аяулы 
жары Сырғаға айтылған сөзі. Бұл анималистік 
реалия тек Еуразия даласына тән фауна түрін 
ғана емес, сұлулықтың, паңдықтың, кербездіктің 
символы болып табылады. «Кер маралдай 
керілген», «Ақмаралым» секілді фразалар осы 
реалияның мәнін аша түседі.

3. Характерологиялық сипат. Бұл жағдайда 
реалия арқылы белгілі бір кейіпкердің не заттың 
портреті не образы анықталады. Мәселен:

Пахраддин бәйбішеден, Әзберген тоқалдан туған. 
Әзберген өмірге өлердей ызалы. Әсіресе, «байлардың күні 
батуға таяу» деген, кеше жәрмеңкеде есіткен әңгімеден 
кейін ызалы (Yelubay, 2008:: 6).

Қазақ халқының ұғымында тоқалдан туған 
бала бәйбішеден туған баладан кейін тұрады. 
Адамның мәртебесін түсіретін «тоқалдан 
туған» деген сөз де кездесіп жатады. Осы-
дан Әзбергеннің өмірге неліктен сонша ызалы 
екендігі де анықталады.

- Тарт! – деп айқайлады қауға алып тұрған атан жілік 
қара жігіт Бұлыш (Yelubay, 2008: 9).

деген мысалда автор кейіпкердің бейнесін «атан 
жілік» деген реалия арқылы суреттейді. Атан 
– түйе шаруашылығында қолданылатын реа-
лия, ірі жілікті, күші мол еркек түйені атауға 
қолданылады. Осы реалияны пайдалану арқылы 
автор Бұлыштың ірі денелі, қайратты ер адам 
екендігін көрсете алған.

4. Ассоциативтік сипатқа мысал ретінде 
шығарманың тақырыбында қолданылған реали-
яларды алуға болады. Осы орайда романның ата-
уы «Ақ боз үйді» қарастырайық. Жоғарыда атап 
өткеніміздей, ақ үйлер дәулетті қазақтардың 
баспанасы ретінде тігілген. Бұл – ақ боз үйдің 
бағалаушы сипаты, ал реалия ассоциативті 
сипатқа белгілі бір шығармада ғана ие бола-
ды. Мәселен, берілген романда ақ боз үйді 
мекендейтін отбасының ауыр тағдыры сипат-
талады, олар ақ боз үйдегі өмірді аңсайды, 
армандаған бейбіт өмір ұдайы елестеп отырады. 
Мәселен:

Сол-ақ екен, я, паруардігер, көзіне сенсін бе, сенбесін 
бе, әлгі ұзыннан шұбап сұлық жатқан жотаның үстінде 
томпиған бір үй тұр. Сағымнан жартылай шығып үлкен ақ 
боз үй тұр. Пахраддин ал кеп шұқшисын. Жоқ, айна қатесі 
жоқ, ақ күмбез үй тұр. Астапыралла, бұ қашан келіп қонған 
үй? Жүрегі өрекпіп кетті Пахраддиннің (Yelubay, 2008: 249).

Сәби Хансұлу абажадай үй ішінде тәй-тәй 
басып келеді. Еңселі ақ боз үйдің төрінен есігіне қарай 
тәлтіректеп жүріп келеді (Yelubay, 2008: 408).

5. Экспрессивті сипат оқырманға не 
шығармадағы белгілі бір кейіпкердің іс-
әрекетіне әсер ету мақсатында қолданылған ре-
алия арқылы беріледі. Мәселен, Мажан байдың 
дүниесі кәмпескеленгенде:

Жалаңдаған кедей жастар өршеленген үстіне 
өршеленіп, ... шапқылап жүріп уықтарды сыпырғанда, 
шайқалып кеткен қара шаңырақ, бақанмен тіреуге 
үлгертпей үйдің ортасына келіп гүрс ете түсті (Yelubay, 
2008: 82).

Автордың киіз үйдің уық, кереге емес, дәл 
шаңырағын «құлатуының» өзіндік сыры бар. 
Шаңырақ – қазақ халқы үшін бірліктің, берекенің, 
отбасы мүшелерінің түгел болуының символы, 
сол себепті оның құлауы оқырманға әсер ететіні 
айдан анық. «Шаңырағы шайқалды», «шаңырағы 
ортасына түсті» деген фразеологиялық тіркестер 
де осындай экспрессияға ие. Бұл жайт роман 
кейіпкерлеріне де әсер еткен:

Күл-паршасы шыққан шаңырақты көріп жиналған 
жұрт тіксінді.

«Жайлауыңды – жау, қыстауыңды – өрт шалды» 
деген осы да! (Yelubay, 2008: 82)

Шаңырақ әлгінде ортаға түсіп күл-паршасы шыққанда 
бейне өз ордасы құлағандай төбе шашы тік тұрып еді 
Пахраддиннің... «Біткен екенбіз» деп іштей омырылды 
Пахраддин (Yelubay, 2008: 82).

Ендігі бір мысалда антропонимдік реалиялар 
морфемалық эпифора ретінде қолданылған:

Ай, Балжан! Наржан! Қалжан! Айжан, Гүлжан! Уай, 
«жандарың» шықсын! (Yelubay, 2008: 34)

Автор қазақ халқының есім қоюдағы ең та-
нымал морфемаларының бірі «жанды» пай-
даланып, Шырылдауық Шәріптің сөзіндегі 
экспрессиялық қызметті үдете түскен. 

Қорытынды

Осылайша, реалиялар көркем шығармада тек 
уақыттық-тарихи, этномәдени, географиялық 
ақпаратты атау үшін ғана емес, анафора, эпи-
фора, градация, аллюзия, теңеу, метафора, па-
ралеллизм т.б. стилистикалық тәсілдер арқылы 
ассоциациялық, характерологиялық, символдық, 
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бағалаушы, экспрессиялық сипат беру үшін де 
қолданылады. Реалияларды өзге тілдерге барабар 
аудару үшін олардың осындай прагматикалық 
қызметін алдын ала анықтап алған жөн. Автор ре-

алияларды тек белгілі бір ұлттың ерекшеліктерін 
атау үшін ғана емес, сондай-ақ стилистикалық, 
эмоционалдық-экспрессивтік бейне жасау үшін 
де пайдаланады. 
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THE ROMANTIC ORIGINALITY  
OF W. IRVING’S BOOK «THE ALHAMBRA»

 The subject of this article is the identification of the romantic originality of W. Irving’s short sto-
ries from the book «The Alhambra.» In connection with this, the following characteristic features of the 
aesthetics of romanticism are clarified: the problem of the romantic hero, his opposition to society, the 
break of the ideal with reality, the role of folklore, the reception of contrast, etc. In the context of reveal-
ing the peculiarity of romanticism W. Irving, the creative evolution of the writer and the artistic structure 
of his short stories, reminiscent of a fairy tale. The problems and the subject-composition structure of 
Irving’s works, based on the motive of adventure, are considered in detail; the uniqueness of the artistic 
chronotope with elements of magic, the combination of myth and reality in the depiction of heroes; the 
plot-forming role of the reception of contrast, the specificity of cultural, historical and spiritual realities 
borrowed by the writer from Arabic and Spanish legends and fairy tales; the importance of fiction and 
irony as a means of understanding the contemporary writer of reality. All this gives grounds to draw a 
conclusion about the romantic context of the works of the writer – the founder of American romanticism.

 Key words: romanticism, national, folklore, tradition, plot, image, motive, irony, history.
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В. Ирвингтің «Альгамбра» кітабының романтикалық ерекшелігі

 Осы мақаланың негізі В. Ирвингтің «Альгамбра» кітабындағы әңгімелерінің романтикалық 
өзіндік ерекшелігін анықтау болып табылады. Осыған байланысты романтизм эстетикасының 
мынадай ерекшеліктері анықталды: романтиканың кейіпкері, оның қоғамға деген қарсылығы, 
шындыққа деген ұмтылыс үзілуі, фольклордың рөлі, контрастты алу және т.б. В. Ирвингтің 
романтизм ерекшелігін анықтау контексінде автордың шығармашылық эволюциясы және 
оның ертегілерді еске түсіретін әңгімелерінің көркемдік құрылымы айқындалды. Ирвингтің 
шығармаларының себептеріне негізделген туындылары мен композициялық құрылымы толығырақ 
қарастырылады; сиқырлы элементтермен көркем хронотоптың бірегейлігі, кейіпкерлердің 
суреттерінде миф пен шындықтың тіркесімі; контрастты қабылдаудың сюжетті қалыптастырушы 
рөлі, жазушының араб және испан аңыздары мен ертегілерінен алынған мәдени, тарихи және 
рухани шындық ерекшелігі; қазіргі заманғы жазушы шындықты түсіну құралы ретінде көркем 
әдебиеттің және ирониялық маңыздылығы. Мұның бәрі америкалық романтизмнің негізін 
қалаушы – жазушының туындыларының романтикалық контекст туралы қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді.

 Түйін сөздер: романтизм, ұлттық, фольклор, дәстүр, сюжет, образ, мотив, ирония, тарих.
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Романтическое своеобразие книги В. Ирвинга «Альгамбра»

 Предмет данной статьи – выявление романтического своеобразия новелл В. Ирвинга 
из книги «Альгамбра». В связи с этим уточняются следующие характерные черты эстетики 
романтизма: проблема романтического героя, его противостояние с обществом, разрыв идеала 
с действительностью, роль фольклора, приема контраста и др. В рамках выявления своеобразия 
романтизма В. Ирвинга была исследована творческая эволюция писателя и художественная 
структура его новелл, напоминающих сказку. Подробно рассмотрена проблематика и сюжетно-
композиционная структура произведений Ирвинга, основанная на мотиве приключения; 
своеобразие художественного хронотопа с элементами волшебства, сочетание мифа и 
реальности в изображении героев; сюжетообразующая роль приема контраста, специфика 
культурно-исторических и духовных реалий, заимствованных писателем из арабских и испанских 
легенд и сказок; значение фантастики и иронии в качестве средств постижения современной 
писателю действительности. Все это дает основание сделать вывод о романтическом контексте 
произведений писателя – основоположника американского романтизма. 

 Ключевые слова: романтизм, национальный, фольклор, традиция, сюжет, образ, мотив, 
ирония, история.

 Introduction

In the history of culture, the era of the turn of 
the century (1790-1860) was named as an era of ro-
manticism, which is based on a sharp protest against 
bourgeois reality (Paul, 1984: 41). American ro-
manticism was recognized to reflect the new laws of 
social life, the emerging norms of new social insti-
tutions (McGann, 1983: 5). A characteristic feature 
of the aesthetics of romanticism is the gap between 
ideals and reality, romantics seek their ideal in the 
field of dreams, oppose the unattractive bourgeois 
world to a fictional world, their dream. Romanticism 
in literature and art is a way of realizing romance 
as one of the properties of a person’s thinking. The 
essence of romance is a dream, an ideal idea of   the 
relationship between the inner reality of the person 
and the surrounding reality. In the center of a ro-
mantic world relationship, there is always a human 
personality capable, according to researchers, with 
the help of a dream to overcome any external forces 
– natural and social (Fenster, 1984: 22).

Great importance for the development of Amer-
ican literature and critical realism was the work of 
the writer Washington Irving. When it comes to 
the literature of American romanticism, his name 
is called one of the first. �e rightly is considered 
the founder of American fiction, the father of an 
American novel. Irving is the first American nov-
elist to have won European fame (Aderman, 1990: 
52). This is the first romantic, which American lit-
erature has put forward. At that time, it was just 
beginning to acquire its own national identity. And 

it was to the generation of romantics that it was an 
honor to win international recognition for Ameri-
can literature.

In today’s writer America, there have been great 
changes, in all there was uncertainty. This required 
an artistic rethinking. A new hero was needed-an 
ideal being, highly moral, passionate, charming and 
free from public vices. In real life, he was not, he 
had to be an abstraction, a dream of the beautiful, 
the fair, the true. Irving succeeded in solving this 
problem – he was a pioneer, he developed a novel 
– a favorite genre of American writers, according 
to scientists

The aim of this work is to reveal the peculiarity 
of the romantic world relation of Washington Irving 
on the basis of an analysis of his works from the 
Alhambra collection.

To achieve this goal, it seems necessary:
a) consider the writer’s work in the context of 

American romanticism;
b) investigate the creative evolution of the 

writer; 
c) to reveal the features of his romantic aesthet-

ics on the basis of the material of the collection of 
short stories «Alhambra».

Experiment

Irving’s first book destroyed the traditional for 
European criticism of America as a country capable 
only of producing material values, and completely 
sterile in the sphere of spiritual values. Nevertheless, 
it is quite obvious that America, as a young state, 
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did not have such a history and such cultural tradi-
tions as Europe possessed, that is, there was a lack 
of national culture. This encouraged the Romantics 
to create paintings that reflect the national identity 
of European and Eastern peoples, penetrate the cul-
tural, historical and spiritual world of exotic coun-
tries (Myers, 1984: 9). Consequently, America’s ro-
manticism has the same historical background and 
aesthetic basis as the European one:

1. attention to the inner world of man;
2. The principle of romantic two world is ro-

mantics affirm the idea of   imperfection of the real 
world and oppose the world of their imagination. 
Both worlds are constantly compared, compared;

3. interest in folklore – one of the forms of pro-
test against the prose and prose of everyday bour-
geois existence becomes the idealization of Euro-
pean antiquity, ancient cultural life;

4. Full creative freedom of the artist, rejec-
tion of normativeness – from the very beginning, 
American romantics began to vigorously consider 
the traditional foundations of English prose, which 
was facilitated  by the reference to the material of 
national life. In this regard, the romantics mixed ab-
stract essays with a specific description of the essay, 
picturesqueness of landscapes with the dynamism 
of the plot of national legends and legends (Kasson, 
1982: 12).

Thus, American romantics developed the best 
that was in European culture, and at the same time 
they studied American history and the thinking, 
psychology and character of Americans. It is known 
that for romantics, the genre of travel is of primary 
importance, which opened the cultural and national 
image of the country, asserted the idea of   finding 
new lands. The structure of many of Irving’s ro-
mantic novels, stories and stories is based on the ad-
ventures that occur during travel. American writer 
poeticized pioneering, perseverance and courage of 
pioneers. In 1826, as a member of the American dip-
lomatic mission, Irving was sent to Spain. �e settled 
in Madrid with great joy, he was attracted by the 
heroic past of countries, the opportunity to work in 
the Spanish archives (Bowers, 1980: 210).

Irving intended to inspect the Alhambra in five 
days, and lived there for four months. The «Al-
hambra», consisting of thirty-one novels, each of 
which represents sketch or novel. It was this book 
that marked the beginning of American novellistics 
(Bowers, 1980: 42), it refers to the second stage of 
the work of Washington Irving and most fully ex-
presses the romantic aspirations of the author. This 
famous work takes the reader into the world of fairy 
tales and legends about old Spain. The writer simply 

reworked the Spanish and Arabic legends, which 
gave him material for essays and stories. In this 
work the reader will find a wide variety of material: 
the impressions of an enthusiastic observer and trav-
eler, information collected by inquisitive historians, 
everyday scenes, and finally legends and stories that 
affected the imagination of the writer and passed to 
them with special grace.

Before the reader stands a fairy world, where 
we meet Arab astronomers, rulers, soldiers, Span-
ish governors, artisans, priests. In the foreword to 
the book, Irving in the Eastern manner calls novels 
«arabesques», then «sketches», taken from life by 
stories based on folk legends. The main storyline of 
the narrative is the description of the Alhambra and 
the false stories heard here. In the description of the 
palace Irving brings a touch of magic, a combina-
tion of myth and reality (Irving, 1991: 3). Irving’s 
novels are very similar to fairy tales and correspond 
in many respects to their criteria: «a long time ago 
...», «lived-was ...». In the narrative there is a feel-
ing of enthusiasm, sentimentality, a romantic mood, 
and all this is mixed with irony. A similar example 
is the episode when the author, observing from the 
window the scene of the dedication of a girl in a nun, 
imagines her grief, unwillingness to tonsure, sym-
pathizes with her lover. Later it turns out that «the 
heroine of a touching story was not at all young and 
beautiful; she had no beloved; in the monastery she 
went of her own free will ...» (Irving, 1991: 26).

The very fact of the writer’s attention to the genre 
of the fairy tale is interesting: the fantastic fantasy 
becomes for the Romantics a means of comprehend-
ing the present, so the realistic element in the fairy 
tale is so obvious. Irving’s interest in the fairy-tale 
genre is most evident in the novel Alhambra. 

The place of action of Irving novels is «The 
Kingdom of Granada», but this Granada is so old 
that it appears that the action takes place in the «Far-
away Kingdom», that is, Irving emphasizes the 
timeless nature of the problems of fairy tales. Thus, 
the novel «The Legend of the Three Beautiful Prin-
cesses» is distinguished by the absence of fantastic 
fantasy. The atmosphere of unusualness is created 
by appealing to the world of the East. �ere Sultan 
Mohamed is called Lefty, because «he is doing ev-
erything in the wrong hands». The main actor is the 
three sisters, and the youngest of them becomes the 
true heroine of the fairy tale.

�ere Irving removes the traditionally sharp con-
trast between the older and the younger, because the 
age difference between girls is small – only three 
minutes, and all three princesses are endowed with 
beauty and intelligence. All the sisters are in love 
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with Christian knights, so the stories of their love 
are similar, like their names – Soraaid, Soraid and 
Said (Irving, 1995: 13). Consequently, the way of 
contrasting the heroes in this novel characterizes the 
author as a kind of romanticist going his own way.

It is curious that the younger sister of Soraaid is 
endowed with all the qualities of a genuine romantic 
heroine – she is timid, hovering in the clouds. �ow-
ever, it is for lack of determination, a sober view 
of the world, timid Soraaida remains with nothing. 
At the same time, her less sensitive sisters achieve 
success in life and best suit their destiny with their 
beloved. The sad fate of Soraaida accentuates the 
fact that Irving again refuses the traditional «happy 
end», when exactly the youngest of the three heroes 
turns out to be the most successful and becomes 
happy.

Irving gives a romantic color and contrasts of 
his stranger, when in the novel Christianity is op-
posed Islam. Romance is that Moorish princesses 
and Christian gentlemen find themselves united by 
a love affair, and it is known to be much stronger 
than religious and national contradictions. In gen-
eral, the love theme is very interesting for Irving. 
�e introduces into the story the love story of the 
girls’ educator – Kadigi and the chief of the guard of 
�ussein-Baba, which depicts the idealized feelings 
of the princesses and their cavaliers. Relationships 
of this pair begin with money talks. Kadig arranges 
the escape of his pupils, and runs away along with 
his chosen one. But this ritual comes to an end with 
the dropping of the maid into a stormy stream, and 
�ussein-Baba does not move a finger to help her 
«beloved». This situation reveals the true value of 
love as opposed to monetary calculation, which en-
hances the romantic perception of the novel.

In the «Legend of the Three Princesses» there 
is no element of fiction, and in this respect it is in-
teresting to compare it with the novel «The Rose of 
the Alhambra.» So, in the «Rose of the Alhambra» 
there is an element of fiction, manifested in the epi-
sode of the apparition of the Moorish princess. The 
storyline of the novella tells of the wanderings of 
a girl – minstrel, who, having bypassed the whole 
kingdom, conquered the king with her art. In paral-
lel, she heals the king from a heartache, and receives 
a rich groom as a reward.

This tale has a sharp social connotation: the 
grief-monarch Philip V is healed from his illness 
not because of the dexterity and resourcefulness of 
the girl, but thanks to her art. The peculiarity of the 
romantic consciousness of the writer in this novel is 
revealed in his refusal from the traditional method 
of obtaining the bride, here the presence of the femi-

nine is more emphasized (Cracroft, 1994: 54).
Results and discussion

In the story there is a traditional attribute of a 
fairy tale – a magical subject that contributes to the 
success of the hero. The girl is so wonderful playing 
on her musical instrument, because it is inspired by 
love. Thus, the miracle unites the concepts of «love» 
and «art», bringing them closer. And as a result, the 
fairy tale is crowned with the romantic motif of the 
eternity of art, its magical power.

It is the girl-musician who is the ghost of the 
Moorish princess, the heroine of the «Legends of the 
Three Princesses». This unites both tales according 
to the principle of mirror image: the main character 
of «The Roses of the Alhambra» is perceived as 
the embodiment of the heroes of the fairy tale 
«The Legend of Three Princesses» (it is casually 
mentioned that Soraaida’s beloved was ancestor of 
Rosa Alhambra). We can say that the «Rose of the 
Alhambra» repeats the plot of the fairy tale about 
the princesses: the girl traditionally marries and 
finds happiness (Cracroft, 1994: 103). Obviously, 
the «Legend of the Three Princesses» performs the 
role of a false myth in relation to the «Rose of the 
Alhambra», as the action in the first novel takes place 
in the distant past, but has a direct continuation, and 
tragic events eventually find a happy solution.

In the lyrical and philosophical and witty fairy 
tale «The Legend of Prince Ahmed al-Kamel» there 
are also all the effective attributes of fairy-tale – 
magic knight armor, enchanted horse, carpet-plane 
and other, whose meaning is deeply humane – the 
role of love and fidelity in a person’s life, his courage 
. �ere Irving again draws a high ethical ideal of a 
loving person. Prince Ahmed calls himself «assistant 
of love» and performs knightly deeds, winning a 
beautiful beloved, although the young man grew 
up in complete isolation from life. This ideawas 
borrowed by Irving from the work of P. Calderon 
«Life is a dream.» The prince’s father wanted to 
protect the young man from women’s enchantments 
and disappointments of love and explained to his 
son what love is: «So love is the cause of half of 
the misery of an unfortunate humanity ... Caring and 
grief, dreary days and sleepless nights – that’s her 
companions» (Irving, 1995: 75). Later the enamored 
pigeon gives another explanation of love: «These 
are torments for one, happiness for two, enmity for 
three.» �aving learned love, Ahmed is convinced of 
the correctness of both statements.

Subsequently, after verifying in practice the 
wisdom of the philosopher owl, the prince gives 
her the post of minister in the new state. Another 
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character of «The Legend of the Prince», a parrot, 
unusually courageous, gossipy, skilfully cites other 
people’s verses, witticisms, lets go of insolent jokes. 
�owever, this character is depicted by the author 
with irony. In particular, the prince, describing the 
picture of the future and promising to give the parrot 
an important position, when he becomes the ruler, 
also entices the parrot to his side in an attempt to 
win the princess.

In the form of seemingly innocuous tales, 
Irving criticizes modern American reality. The 
conversation between the prince and the parrot 
is very reminiscent of the cynical conversation of 
politicians, when one bribes another, giving all kinds 
of promises. In Irving’s tale, the parrot gets its own.

Thus, in the novels of the writer harmoniously 
merge various components: irony with sincerity, 
criticism with idealization, a fairy tale with reality. 
As the analysis of some short stories, carried out 
by us, shows, the book of Washington Irving 
«Alhambra» is by all signs a romantic work. «The 
Spanish book of sketches» called «Alhambra» 
Prescott, as the main story, which gave the title of the 
book, was motivated by Spanish-Moorish folklore, 
whose subtle expert was Irving, who lived for many 
years in Spain. At the same time, the Alhambra is a 
vivid example of American artistic thought.

Irving stood at the source of a new, romantic 
trend in US literature, and his work absorbed the 
brightest moments of the national romanticism of 
this country.

Let us highlight the following fundamental 
features of the romanticism of the American writer:

– folklore motifs of European countries, artfully 

crafted and received national identity;
– protest against unsightly bourgeois reality by 

idealizing European antiquity and culture, where 
love, art, courage, harmony reigned;

– a combination of the fantastic with the realistic, 
the transition from everyday to magical, while the 
mysterious appears as something natural;

– interest in the genre of travel-adventure while 
moving from place to place;

– a combination of soft irony, humor, parody, 
grotesque and satire, facing the image of the modern 
writer of American life.

 
Conclusion

Summarizing, we can conclude that Irving 
«presented» America novel, distinguished by 
the liveliness of the story, the entertaining story, 
combined with irony, the charm of the landscape. 
The writer proceeded from an optimistic view 
of the world and human nature, did not set out 
to save the world. None of his compatriots had 
such a total lack of rebellious spirit, like Irving. 
�e broke with the bourgeoisie as a young man, 
because he could not reconcile himself to how 
much revolutionary mood is engendering much 
harm and harm.

Turning to the image of the past, the folklore of 
other nations, Irving, for all his «Europeanization» 
developed a national theme and was a harbinger 
of a critical realistic trend in American literature. 
This is what brings Washington Irving to the list 
of the most outstanding romantics of the USA and 
confirms his deserved fame as the first original 

American writer.
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О. БӨКЕЙДІҢ «АТАУ КЕРЕ» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  
ГЕРМЕНЕВТИКАЛЫҚ САРЫНДАР

Оралхан Бөкей шығармашылығындағы айқын бір арна – адамның ортадан шеттеу, жатсыну, 
жалғыздық күйін шынайы, иланымды бейнелеудегі өзіндік қаламгерлік ұстаным, беталыс бағыты. 
Түптеп келгенде, бұл тұрғыда кеңіте зерттеуді қажет етіп жатқан мәселелер бар. Оралхан 
кейіпкерлері жалғыз жүргенімен жатбауыр емес, ортадан баз кешіп, жан баласын керек қылмай 
кеткен кісікиіктер де емес. Олардың жалғыздығы – жағдай тудырған сырттай жалғыздық. Мақалада 
О. Бөкейдің «Атау кере» шығармасы герменевтикалық аспектіде қарастырылған. Көбіне көп тұспал, 
жасырын, ишара, меңзеу, жұмбақтап айту үлгілерінде берілген бұл туындыда автор адамның 
түпкі құпияларына батыл бару еркіндігін дарытуда елеулі еңбек жасаған. Аталмыш шығармада 
жалпыадамзаттық қасірет көлеңкесі, ХХ ғасырдағы өктем жүйе жұтқан қайырсыз жылдар өксігі, 
ұлттық сенделіс-дағдарыс, ұлы дүниенің тұтас құдіретіне қапысыз ынтығу серпіндері анықталды.

Түйін сөздер: ұлттық мүдде, ұлттық рух, жалғыздық, рухани дағдарыс.
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Hermeneutical motives in the work of Oralhan Bokei «Atau kere»

One of the obvious directions in the work of Oralkhan Bokei is the ability to clearly reproduce the 
state of a person’s soul, when he is ousted from society, alienated, lonely. In the end, in this context, 
there are problems that require extensive research. Oralhan’s heroes although lonely, but they are not 
like those to whom they are not needed, that is, they are not strangers who are wandering around hu-
manity. They are loneliness, because it’s extrinsic factors, that is, in captivity they are alone in this world. 
In the article O. Bokei’s work «Atau kere» is considered in the hermeneutical aspect. In this work, which 
is largely part of a multitude of hidden designs, gestures, hints and ridiculous examples, the author made 
a lot of efforts to get the freedom to boldly go and achieve the deepest secrets of a person. In this work 
there is a shadow of the universal tragedy of mankind, the destructive heat of the 20th century, the scope 
of the national crisis and the impetuous rush of a great power. 

Key words: national interest, national soul, loneliness, spiritual crisis.
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Герменевтические мотивы  
в произведении Оралхана Бокея «Атау кере»

Одно из явных направлений в творчестве Оралхана Бокея – умение четко воспроизводить 
состояние души человека при вытеснении из общества, отчуждение, одиночество. В конце 
концов в этом контексте есть проблемы, требующие обширных исследований. Герои Оралхана 
хотя и одиноки, но они не как те, кому они и не нужны, то есть они не чужие, которые 
сторонятся человечества. Их одиночество образовалось из-за внешинх факторов, то есть по 
неволе они одиноки в этом мире. В статье произведение О. Бокея «Атау кере» рассматривается 
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О. Бөкейдің «Атау кере» шығармасындағы герменевтикалық сарындар 

в герменевтическом аспекте. В этом произведений, которое в значительной степени является 
частью множества скрытых замыслов, жестов, намеков и нелепых примеров, автор приложил 
немало усилий, чтобы получить свободу смело идти и достигнуть глубочайших секретов 
человека. В этой работе есть тень всеобщей трагедии человечества, разрушительная жара 20-го 
века, размах национального кризиса и стремительный порыв великой державы.

Ключевые слова: национальный интерес, национальный дух, одиночество, духовный кризис.

Кіріспе

Герменевтика – филология ғылымының ежел-
ден келе жатқан мәселелерінің бірі. Ол көркем 
мәтінді терең түсінудің әдісі болып табылады. 
Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Г. Гадамердің 
еңбектерінде герменевтика мәселесіне бай-
ланысты ой-тұжырымдар нақты сараланған. 
«Мәтінді «алдын ала ұғу» немесе «түсінбеу» 
деген құбылыстардың өзі әдеби шығарманы 
түсінудің логикалық сатылары екенін қайта-
қайта еске салатын герменевтиканың негізгі 
қағидаларын білген жөн. Қазіргі кездегі 
герменевтикалық теориялар мәтіндегі жасы-
рын, құпия ишара, меңзеу түріндегі көркем 
ақпаратты танудың жолдарын қарастыруда. 
Автордың ойлау жүйесіндегі мифтік сананың, 
ұжымдық сананың, архетиптердің, әрқилы ир-
рационал образдардың табиғатын зерттеуге де-
ген қызығушылық басым» (Есембеков, 2015: 
162). Осы тұрғыдан ойымызды өрбітсек, адам 
баласының жаратылыс жұмбағынан туындап, 
күні бүгінге дейін шешімін таппаған, табылуы 
мүмкін де емес жан жүйе болмысының ұлы 
құпияларына ынтыға үңілген Оралхан Бөкей 
– ой айтуға бейім жазушы. Қаламгердің оңаша 
күн кешетін кейіпкерлері ұдайы ой қамауында 
жүретіндігі иланымды. Өз кеудесін күйдірген 
өткір әлеуметтік, адамгершілік проблемалар-
ды жазушы кісікиіктеу табиғатымен дараланып 
отыратын кейіпкерлер шоғырында солардың 
іс-әрекет, ой-пайым, дүниетаным иірімдерінде 
көтеріп, қозғап отырды. Жазушы көксеген жан 
тазалығын, ар тазалығын, маңдай термен нан 
табудың мехнат-рақатын, ұлттық мүдделер, 
ұлттық рух идеалын оның әрқилы тағдыр, әр 
қалыпты ғұмыр кешіп жатқан кейіпкерлері 
өмірлік мұрат еткен.

«Атау кередегі» Нюра кемпірдің жалғыздық 
күйі – қарт адамның өмір көшінің соңындағы 
тына бастаған қалпымен де, баласы Еріктің 
қалауымен болған ортадан жырақтау жағдайы-
мен де, тіпті қала берді, қаншама жерден 
қазақтың от анасы болғанымен де, діл, орта, 
арғы негіздер тұрғысынан да қылаң беруі тиіс 
жалғыздығы.

Нюра характерін шынайы шыңдауда 
жетіспей жатқан да нышандар бар. Тым қазақша 
ойланып, қазақша күйзелуі, қазақша мінез қалпы 
соншалықты иландыра да бермейді. 

Нюра – науқас адам. Төсек тартып жатыр. 
Көбіне жалғыз қалады. Ондайда ой қамайды. 
Өткен-кеткен есіне түседі. Өткен өмір дегені 
«көп пен көрген ұлы той» – сонау бір жылдардағы 
төңкерістің, ақ пен қызылдың, кәмпеске, ашар-
шылықтың заманы. Адамзатқа тажал болған 
соғыстың естелігі. Нюра кемпірдің ойы бітпейді. 
Ұзақ тарихты түгендеп шығады. Жазушы осы 
тәсілімен белгілі бір кезең, уақыттардың жал-
пы мінезін, қоғам, заман құрсауындағы адамдар 
мінезін ашады. 

Заманның екпіні қатты уақыттарда да адам-
шылығын сақтап қалғандар өмір атты ұлы көшті 
үзіліп қалудан сақтауға септігін тигізгендер. 
Нюраның бітпейтін, таусылмайтын ойларынан 
арғы мен бергі, Алтайдың ой-қырын мекен еткен 
адам мінездері, кесек тұлғалар болмысы орын 
табады. 

Талдау

«Атау кереде» жазушы Нюра кемпірдің ішкі 
ойларымен заманның мың құбылған аярлығын, 
құбылған заман бұзған адам баласының азғантай, 
мардымсыз бірдеңе лерді малданып, ақырындап, 
асқақтап барша адамның абыройдан жұрдай бо-
лар бақытсыздығын жекелеген кейіпкер әрекет-
тері арқылы ашуға ден қойған.

Нюраның қыр соңынан қалмай қойған Шолақ 
қол да – заман тудырған адамның шынайы кейпі.

««Шынымызды айтсақ қайтеді» деген тәуе-
келге бел байлаған мезетте, ауылдың аш құрсақ 
итін шулатып Шолақ қол келіп үлгереді. Амал 
жоқ, алдынан шығып, қарсы алды. Аттан адам-
ша емес, оң аяғын ердің алдыңғы қасынан асы-
рып, шабандоз баладай секіріп түскен нәшәндік:

«Қоңдысыңдар ғой өздерің, не жеп семір-
діңдер? – деді қамшысын сапиян етігінің қоны-
шына тыға сөйлеп. 

– «Өлмегенге өлі балық» деген, жолдас 
бастық, колхоз не берсе, соны талшық етеміз, – 
деп жауап берді Көкен. 
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– Есеп-қисаптан жырым-шеттіктейді деген 
сигнал бар. Істеп жүрген жерінен тістеп жүретін 
қазақтың ежелгі әдеті. Сені де тексеру керек. Екі 
қатынды, екі баланы асырайтын азық қайдан 
келді саған. 

– Тексеріңдер. 
– Көрші ауылдағы бригадирдің қалай 

ұсталғанын, қалай сотталғанын білесің бе?
– Естімеппін, – деді Көкен.
– Ондайда құлағың керең бола қалады. Ат-

тонын ала қашып танып болмаған соң, бала-
сының тезегін тексеріп келіп жібергенде ішінен 
бидай шықты, – деп қарқылдап күлді. – Ал 
енді сендер бара тұрыңдар, Нюра Фадеевнамен 
оңаша сырласып көремін» (Бөкей, 2013: 128).

Нюрадан дәмелі осы бір кемтар адамның 
жан күйіне жазушы жаны да ашып қарайтындай. 
Адамның осалдығы да, әлсіздігі де – барлы-
ғымызға ортақ күй ғой дегендей ойлар қамайды 
оқушыны. 

«Қақ маңдайдан ұрдың-ау, аспан көз қатын. 
Қайтейін сені, қайтейін, жалғандағы жалғыз 
қуанышымнан айырдың, абыройымды айран-
дай төктің, жігерімді құм қылдың, жігіттігімді 
қорладың, аяулы сезімімді аяқ асты еттің. 
Енді қайтіп ашуланбаймын, енді қайтіп елді 
қан қақсатпаймын, айтшы өзің... Жазығым не, 
жазығым жар қызығын көрейін дегенім бе?

Нюра таңғалды. Шолақ қол бетін қос ала-
қанымен басып алып, әйелдерше ал кеп сол-
қылдап жыласын. Басқа-басқа да, дәл осындай 
оқыс қылық, босаң көңіл күтпеген еді әрі оған 
тас емен жүрегі жылып, жаны ашыған» (Бөкей, 
2013: 128).

«Атау кере» повесіндегі өнімді көркемдік 
тәсілдің бірі – Оралхан Бөкейдің қаламына, 
оңтайлы әдеби шешім – психологиялық талдау. 
Жазушы Нюра кемпірдің ішкі ойлары арқылы 
тұтас бір дәуірдің қайшылықты өмір ағысында 
арпалысқан адам образдарын ашу амалдарына 
жол табады. 

Нюра кемпірдің ішкі ойында қырланып, да-
ралана түсетін бейненің бірі – баласы Еріктің 
образы. 

«Тура жүріп, тура сөйлейтін Қандауырдың 
тым-тым қара қылды қақ жарған әділдігі тұқым 
қуалап, Ерікке жұға қойған жоқ-ты»; «Ұлым 
менің әкеме тартқан пысық, қолы ісмер-ді. 
Бірақ...»

Нюра кемпірдің әкесі – орыс ұлтының өкілі. 
Заманында байлық жасап, жалшы жұмсаған 
бақуатты жан.

«Атау кере» бұдан ара туралы айтумен қоса 
будан адамның да болмысын көлденең тартады. 

Еріктің бойындағы суықтау бірбеткейлік, әкесі 
Қандауырға тартпаған жатбауырлық...

Оның жабайы сонаға айналып кеткендігі ту-
ралы жазушы жайдан-жай айтпас еді. Қай туын-
дысында да тұспал, ишара, меңзеу «Атау кереде» 
де жеке адамдар тағдыры мен қоғам, заманалар 
тарихындағы сабақтас айқын нышандар, зауал 
мен зардап, қайырсыз, қайтарымсыз қаттылыққа 
асыққан адамзаттың ақырзаманы туралы да ой 
желісін түрлі астастырулар аңғарында баяндаған. 

Көркемдеудегі ой ағыны арқылы қасында 
мың қаралы адам жүрсе де жападан жалғыз 
қалған жалаңаш тағдыр жанның күйін жеткізуге 
Оралхан Бөкейдің қаламгерлік, суреткерлік 
әлуеті әбден жетеді. «Атау кередегі» екі баланы 
жеке тәрбиелеп өсіріп жатқан шал – шындық 
өмірде болуы екіталай тұспал бейне. Символдық 
астарда бұзылып бара жатқан қоғамдық-
әлеуметтік өмір ортасын жатсыну, қаны таза 
ұлттық болмыс дара, жалпыадамзаттық ізгілік, 
игілік өресіндегі жақсы адамды сақтап қалу. 

«Ұлымның аты – Қозы, қызымның есімі 
– Баян, ырымдап әдейі қойдым, – деді ақсақал 
әңгімеге ықылас білдіріп. – Егер тегін қуаласаң, 
бірі – батыстан, бірі – шығыстан. Әдейі 
Қазақстанның екі қиыр шетіндегі балалар үйінен 
алып келдім. Қандары араласып, балталаса 
бөлінбейтін ұжымды ел болсын дегенім. 

– Шынымды айтсам, ағасы, сіздің осы әре-
кетіңізге түсінбей отырмын. Не үшін? Жа-
ман айт пай жақсы жоқ, ешкім де мың жасай 
алмайды...  

– Өліп кетсең, екі бала кәмелетке толмай да-
лада қалады деген уайымың шығар. – Айтшы, 
шырақ, маған қанша жас бересің?

– Шамамен... – деп, ойланды Таған. – Кем де-
генде жетпіске жақындап қалдыңыз. 

– Сақалым мен шашымның ағына қарап 
ажыратсаң, солай, әрине. Нақтысы – 1924 
жылғымын, демек, елу сегіздемін. Енді бір он бес 
жылсыз өлімнің дұзағына іліне қоймаспын деген 
сенім бар. Ендеше менің екі балам ол кезде бірі 
бой жетеді, екіншісі ер жетеді, яғни жиырманың 
үстіне келеді деген сөз... Одан ары менің керегім 
жоқ, өз күндерін өздері көреді, атамекеннің ат-
пал азаматы болады. 

– Қызық екен... ертектегідей... бәрібір түпкі 
мақсатыңыз тұманды. Елдің ішінде отырып ер 
жеткізсеңіз кім таршылық жасар еді. Обал ғой, 
аға, обал...

– Бүгінде ел қалды ма? – деп саумалады шал. 
– «Бүлінгеннен бүлдіргі алма» деген... Егер мен 
елден қашсам, баламның саудайы қылық, арзан 
қызықтан таза өссін дегенім. 
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О. Бөкейдің «Атау кере» шығармасындағы герменевтикалық сарындар 

– Ағайыннан көңіліңіз қалған-ау. Әйтпесе 
Үлкен Жердегінің бәрі ақымақ дегенге кім 
сенер. Рас, көпшіліктің ортасында жүріп те 
жалғызсырайсың, ондай ауыр сәт өз басымда да 
болған. Бірақ айналайын халықпен қақтығысып 
жүргенге не жетсін. Мен қазақтың атом апаты-
нан да, бүлінген ауадан да, ішімдік пен аяқтан 
шалар ағайын алауыздығынан да ада, таза да 
тәкаппар ұрпағын тәрбиелеймін. Иә, пәле – қала, 
өсек- жаладан ... меңдуана жегендей желіктірер 
әуен мен әумесер қылар айғай шудан да алып 
қашып отырмын. 

– Адамзаттың өмірі Алтайдан басталған 
деуші еді, әрі жазушы, әрі тарихшы бір досым. 
Соның сөзін бәлкім, сіз дәлелдеп шығарсыз, – деп 
күлді Таған. – Сонда қалай, екеуін үйлендіресіз 
бе? 

– Дәм жазса, ондай ойым жоқ емес» (Бөкей, 
2013: 176).

Талқылау

«Атау кереде» бір шоғыр жан ортадан 
оқшауланып өмір кешіп жүр. Әрқайсысының 
өзіндік себебі бар. Шығармадағы орталық 
кейіпкердің бірі – Таған. Таған бейнесінде 
жазушы ХХ ғасырдың белгілі бір кезеңінде –
тоқырау жылдары тұсында бел алып, орнығып 
қалған зардапты жайларды айыптайды. Ар 
тазалығы, жан тазалығы тапталған адамгершілік 
құндылықтар сақталмаған қоғамда Адам қанша 
жерден дарынды, адал, ақ болса да тығырықтан 
шықпай, аяусыз жан азабының қыспағында күн 
кешетінін меңзейді. Жазушы Оралхан Бөкейдің 
жылдар бойы Адамға жақын жүрген, Адам 
тұлғасының күрделі күйлерін болжаған, оның 
мұңы мен шаттығына ортақтасып отырған 
қаламгерлік жолындағы көркемдік табысының 
бірі – Таған образы. Бұл – мейлінше реалистік 
бейне. Жас адамның қалыптасу жолында етек-
тен тартып, еңсесін түсірер, алған бағытынан 
адастырар кедергілер дендеп кеткен дәуірдің 
ащы шындығымен суарылған осы Таған 
образы...  

Ешкімге қылдай қиянаты жоқ, білімді, 
алғыр, адал жас адам – Таған айықпас дерт – 
мас күнемдікке түсті. Жүрек қан жылайтын, 
күйзелетін ауыр күй. Ақиқат. Кеңестік кезеңнің 
бейбіт бір күндерде бел алып кеткен ауыр кеса-
паты. 

Алтай – ата-бабаның алтын ұясы. – Қайран, 
Алтай – сол Алтай – сол Алтайдың аяулы адам-
дары Тағанды да айықпас кеселден біртіндеп 
арылтады. Жазушы жас адамның арылу, таза-

ру жолын шынайы, шым-шымдап баяндайды. 
Тағанға бала күнгі досы Ерік қай пиғылмен бол-
са да қол созған. 

Нюра кемпір мен Айнаның адамшылықтан 
озбаған ықылас, пейілі де дертке дауа, тап-
тырмас ем болғаны рас. Жазушы шығарманың 
көркемдік желісіндегі мәнді арқау – маскүнем 
Тағанның жұмбақ тағдырын біртіндеп-біртіндеп 
ашады. 

Оралхан Бөкей өзінің жазу машығындағы 
оңтайлы көркемдік тәсілдің бірі – ой ағынын 
пайдаланған. Бір жұтым сыраға үздігіп, өң мен 
түсті айыра алмай есалаң болып қалған, әйтеуір 
кеудесінде жан бар тірі өлік Тағанның сырын 
жазушы көпке шейін жасырып отырады. Бұл – 
маскүнем адамның болмысына орайластырылған 
шынайы өмірлік жағдайлардан туындаған 
мығым логика. 

Біртіндеп жаны тазара бастаған, ара-тұра 
табиғат тылсымымен тыныстап, дүниеге енді 
көз ашқан сәбидей таң тамаша қалып қарай 
бастаған Таған енді өзінің кім екенін, өткен 
оқиғаларды, бұл күйге қалай тап болғанын ой-
лай бастайды. Ойлана бастайды. Ол ойланба-
стан бұрын автор өзі кең толғап, арғы-бергідегі 
атамекен тағдырын, ұлт жайын, оның қазір 
тығырыққа түсіп, тыпыр ете алмай қалған 
халін жорналшы Оралхан Бөкейдің алымды 
мақамымен публицистикалық сарында көсіп-
көсіп, шындықтың бетін біліп отырып баяндап, 
жүректі қапаландырған, қамаған ойларын төгіп-
төгіп алады. 

Бір қызығы, бір қарағанда өзі іш тарта 
бермейтін кейіпкері Еріктің ойымен де бірталай 
шындықты жеткізеді. Соған қарағанда Ерік те 
тұра қашатындай тұғырсыз бейне емес. Еңбектің 
адамы. Бірақ ой-өрісі сараңдау көптің бірі. 

Жазушы өз кейіпкерлерін жалғыз-жарым 
алып, шоқитып қана көрсетуден, бәріне жазықты 
етіп жерден алып, жерге салып айыптаудан 
аулақ. Әңгіме жалпыадамзаттық ауқымға ойы-
сып кетіп отырады. Шындықтың төркіні қайда 
екені меңзеледі. 

«Ол ойлағандай, дүниенің бәрі құрыған, 
тіршілік қуарған, су суалған жоқ еді. ... 
Табиғаттың ең ақылды да саналы түлегі болып 
есептелетін Адам, ең бір аңқау да ақымағы еді. 
БІЗДІҢ ақымақтығымызды Жаратқанның басқа-
басқа мүшелері – жанды, жансыз күн-түн, жыл-
жыл, ғасыр-ғасыр сайын көзге шұқып, көрсетіп 
жатса да, жан кешті айқас пен айға шабар ары-
нымыздан арылған емеспіз. Түп атамыз түркіден 
бермен түсін де, үнін де өзгертпей, мәңгіліктің 
қыл қобызы секілді Алтайды күйге бөлеген 
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Қатын өзені-ақ Біздің бейшара тірлігіміздің 
мазақшысы емес пе. Енді... енді ол қаһарлы 
Қатынға қылбұрау түсіп, дәл бауыздауынан 
бөгеп ГРЭС салмақ. Бұл хабардан осы өңірдің 
өр кеудесін жайлаған қазақтар хабарсыз еді. 
Өйткені жоспаршылар жойқын құрылыс са-
ларда жергілікті халықпен ешқашан санасқан, 
ақылдасып, кеңескен емес. Есептемейді де, есеп-
тесе, есептен жаңылады. Алтайдың қос бұрымы 
бар десек, бірі мынау Қатын суы болса, екіншісі 
Бұқтырма болатын. Сол жарықтық Бұқтырманы 
бұрқатып бөгерде де сөйткен, тұрғылықты 
жұртшылықтан рұқсат сұраған емес, ал енді 
сол бөгесіннен пайда болған жасанды теңіздің 
астында не қалмады: атамекен, бабалардың 
бейіті, екі ауданның егістік жері қалды. Тәңірім-
ау, толайым тарихымыз су астында қалды! 
Кәне осы сорақылықтан дүниенің қылшығы 
қисайғаны?! Әне, Қатынға да қауіп төнді. Асыл 
Қатын бұғауланбақ» (Бөкей, 2013: 190).

Жазушы Алтайдың сұлулығына сұқтана 
түскен санасы біртіндеп қайта жаңғырып, «адам 
болып» келе жатқан Таған таудағы Шал үйінен 
қайтарда осы бір ой тасқынын сел құйғандай 
төпелеп, өз уақытының көкейкесті, өзекті 
күйлерін төгіп-төгіп айтып алады да, әңгіме 
бағытын алаңсыз бір рахат күйге ойысқандай, 
жан түкпірін түрткілеген дүниелер бас көтере 
бастаған Тағанға қайта бұрады. 

Табиғатқа еміне қарап, жігіт жан рахаты-
на кенелгендей бір күйге түскен. Газет оқып, 
радио тыңдамағанына қаншама уақыт бол-
ды. Осының өзі дұрыс па деп ойлады. Төрткүл 
дүниенің дүбіріне алаңдамайсың, дүрбелеңнен 
шошымайсың. Оңаша бір тыныштық. Ерік те 
бірдеңе білгеннен осылай жүр-ау. Денсаулық 
үшін де тау арасының оқшаулығы жақсы екен... 
дегендей ойлар баурайды Тағанды.

Баяғы біз көргеннен ойсыз, қамсыз маскүнем 
Таған енді арғы-бергіні ой елегінен өткізе ба-
стайды. Оның жаны сауығып келе жатқанын 
жазушы ұтымды оқиға өрбіту, ой логикасы 
арқылы ашқан. Таған біртіндеп, күрделі кесек 
тұлғаға айнала бастайды. Ол ел қамын ойлаған 
азамат екен. Оның мұңы тіпті де жеке бастың 
қызығын қуалаған тар мүдденің мұңы емес екен. 
Таған – ұлы мұраттармен ұшқыр ғұмыр кеш-
кен, тағдырлы, тарихы бай ұлтының ұлы. Жал-
пы адамзаттық ауқымдағы, әлем әдебиетіндегі 
әсершіл, әуес, әрекетті жас адамдардың өмір 
бұралаңдарындағы жан-күйі ашылған озық 
туындылардағы орталық кейіпкерлермен қандас, 
туыс тұлға. XIX ғасырда, одан бұрын да Батыс, 
орыс әдебиетінде қатар түзген қайшылықты өмір 

ағысында малтыған жас адамдар образының ор-
тасына қосылуға қақылы бейненің бірі деуімізге 
де болады. 

«Әлі есінде, Алтай тарихына қатысты, яғни 
онда мекендеген уранхайлықтар туралы бір 
кітапты оқып отырып, көзі қарауытып, басы 
айналып кеткені. Қан қысымы көтерілді ме, 
неге екені белгісіз көпке дейін ес-ақылын жия 
алмады. «В 1862 году десять семейств уйман-
ских раскольников (река Уйман – один из двух 
истоков – реки Катунь. Долина ее издавна за-
селена была раскольниками) вышли в Улукем-
скую степь и обосновались на р. Урон...» деген 
сөйлемдерден солтүстік Алтайдың, яғни Россия 
құрамындағы Алтайдың тарихын танығандай 
болған. Әрі қарай құмарта оқып келе жатып: «В 
деле русской колонизаций Криссанского края, 
роль искателей «Беловодья» имели выдающееся 
значение деген тұсқа келгенде, өз ауданындағы 
Ақсу – Беловодья аталар ауыл есіне түскен. Сол 
жерді қоныстанған кержақтар тарихын танып, 
түп-төркініне үңілгендей болған. Ал енді «Вся 
история России представляет из себя картинку 
постопенного продвижения славянского пле-
мени на восток и ассимиляции им менее куль-
турных народностей...» дегенін қалай түсінуге 
болады? 

Совет өкіметі орнаған тұста жазылған, 
басылған бұл кітаптың әр ұлттың өз ерекшелігі 
мен тілін, ділін, генетикасын сақтау керек-
ке саятын лениндік методологияға қайшы 
емес пе? Оны былай қойғанда, «Земля тому 
– кто ее отрабатываеттың» кері емес пе? Ой 
айтудағы концептуалдық қателік әрқашан да ұлт 
наразылығын тудырарын ескере бермейтініміз, 
әлбетте, өз нәтижесін, қайғылы нәтижесін бер-
мей қоймайды. Міне, Тағанның қан қысымын 
көтерген де осына тұжырымдар еді. Ендеше 
тарихты терең білген сайын, денсаулықтан 
айырыласың» (Бөкей, 2013: 191).

Қорытынды

Оралхан Бөкей «Атау кере» повесінде 
бірнеше әлеуметтік өзекті күйді арқау етеді. Арғы 
тарих та, адамның ар алдындағы жауапкершілігі 
де, белгілі бір кезеңнің саяси, шаруашылық 
ахуалы да, жалпы адамзаттық адамсүйгіштік 
аңсар да – барлығы қосақабат тау арасындағы 
оқшау өмірдің ішті қазандай қайнатып жатқан 
өкініш, үміт, өтірік пен шындық, жақсы мен 
жаман, ақ пен қара араласқан өмірінің фонын-
да айтылып ашылады. Жазушы көзбен көріп, 
жанымен сезініп отырған өз уақытының рухани 
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О. Бөкейдің «Атау кере» шығармасындағы герменевтикалық сарындар 

дағдарыстарына, қазақ үшін қайырсыз болған 
қасіретті тұстарына қайырылып отырып, тау 
арасындағы оқшау өміріне дән риза омарташы 
Еріктің, оның сұлу да, сырлы келіншегі Айнаның 

анасы Нюраның, кездейсоқ келіп қосылған 
кешегі ержігіт – бүгінгі еңсесі түскен Тағанның 
тағдыр сырлары, әрекет, аңсарлары ауқымында 
көркемдік кеңістікке алып шыққан. 
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ДАСТАН-ПОЭМАЛАРДАҒЫ ДҮБІРЛІ ДӘУІР СИПАТЫ
 

Ұлт-азаттық тақырыбы қазақ поэзиясында ерекше орын алады. Мақалада Көдек Марал-
байұлының, Таңжарық Жолдыұлының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін, оның шығу себептерін, 
сипатын қамтыған өлең-жырлары талданады. Автор өзі өмір сүрген дәуір шындығының ауыр 
көрінісін айна-қатесіз бейнелеген ақындардың ішінде Көдектің, Таңжарықтың орны бөлек екенін 
жан-жақты қарастырып, ғылыми тұжырым жасайды. Мақалада ақын өлеңдерінде әділетсіз 
саясаттың ауыр зардабы, Азамат соғысы жағдайындағы майдан өмірі, азапты күндері кеңінен 
қамтылып, бар болмысымен жырланғаны туралы айтылады. Ақын поэзиясы заман шындығын 
жырлаған өзге ақын-жазушылардың шығармаларымен бірлікте, сабақтастықта қарастырылған.

Түйін сөздер: қазақ поэзиясы, поэма, ақын, ұлт-азаттық көтеріліс, өлең, заман шындығы, 
шығарма.
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 Characteristics of a tough epoch in the dastans and epic poems 

The article says Кodeк Maralbayuly, Tanzharyk Zholdyuly poems, in which he wrote about the na-
tional liberation uprising in 1916. The author highlights the Kodek, Tanzharyk from all other poets who 
have written about the hard life in his time. In an article he wrote about the poem that spoke of the unfair 
from the government, and the times of the civil war, warriors, living away from their homeland, about the 
suffering of the people. The works of the poet about the life of the people of those times was considered 
and studied, along with the works of other poets.

Key words: Kazakhrhyme, poem, poet, of national liberation uprising, verse(poem), the truth of life, 
creation.
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Характеристика сложной эпохи в дастанах и поэмах-эпосах

Тема национально-освободительного восстания занимает особое место в казахской поэзии. 
В статье говорится о стихотворениях Кодека Маралбайулы, Танжарык Жолдыулы, в которых они 
писали о восстании 1916 года, о характере и причине этого восстания. Автор особо выделяет 
Кодека, Танжарыка из всех остальных поэтов, писавших о нелегкой жизни в его время. В своей 
статье он писал о стихотворениях, в которых говорилось о несправедливой политике тех времен, о 
гражданской войне, о военных, живших вдалеке от родины, о страданиях народа. Произведения 
поэта об истинной жизни народа тех времен были рассмотрены и изучены наряду с работами 
других поэтов.

Ключевые слова: казахская поэзия, поэма, поэт, национально-освободительное восстание, 
стихотворение, истина жизни, произведение.
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Дастан-поэмалардағы дүбірлі дәуір сипаты

Кіріспе

XIX ғасырдың соңғы ширегі мен XX ғасырдың 
бірінші жартысында өз шығармаларына халық 
тағдырын, көңіл күйін, ел тіршілігін, заман ты-
нысын арқау еткен ақындар шоғыры өмір сүрді. 
Олар халық тағдырын, аласапыран жылдардың 
қатал шындығын, өз басындағы күйініші мен 
сүйінішін көркем ой, кестелі тілмен өрнектеді. 
Өктемдікке, теңсіздікке, кер заманға кектеніп, 
оны сын тезіне алып, қилы кезеңнің көркем 
шежіресін жасады. 

 Халқымыздың басынан өткен қилы заман 
аз болмағаны шерлі тарихтан белгілі. Ел басы-
на күн туған сондай аумалы-төкпелі шақтардың 
өткен ғасырдың алғашқы жартысына тиесілі 
екені мәлім. Ғасырмен ере келген аласапы-
ран заманның, әрқилы өзгерістердің ұлт ба-
сына үйірілген тұмандай әсер еткен жағдайы 
1916 жылғы оқиғалардан, одан кейінгі қуғын-
сүргіннен, зұлмат жылдардан ерекше байқалды. 
Ұлтының азаттығы, бас бостандығы үшін атқа 
қонған ер-азаматтардың ерлігін, алмағайып 
шақтың ауыр зардабын жырға қосты. 

Эксперимент

Кер заманның теперішін көріп, екі 
империяның да өктем үнін естіп өскен Көдек 
те, Таңжарық та өздерінің бастан кешкен азап-
тарын, қалай тұтқындалуынан бастап, айда-
уда кешкен зардабын, абақтыдан шыққанға 
дейінгі көрген қорлығы мен жантүршігерлік 
қинауларын, абақтының азапты өмірін су-
реттеу арқылы сол тұстағы ұлттың рухын 
өшіруді мақсат тұтқан әділетсіз үкіметтің 
зорлық-зомбылығын, отаршылдық саясатын 
шыншылдықпен әшкерелейді. Қуғын-сүргін 
жылдардың қасіретін, жазықсыз жәбірленген 
ел азаматтарының көрген құқайы мен ая-
нышты тағдырын дастан-толғауларына, по-
эмаларына арқау етіп, кестелі тілмен шынайы 
сипатта баяндайды. Ресей патшалығы мен 
Қытай империясының сол кездегі зорлықшыл 
саясаты мен елдің басына төнген ауыр да, 
мүшкіл халін бүкпесіз көрсетумен бірге, барша 
халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтай білді. 
Бұқара халыққа қысым жасап, зәбір көрсеткен 
билеушілердің отарлау саясатының қиянатын 
танып, еңсесі түскен қалың қауымның ауыр ха-
лын дәл бейнелеп, ақындық биігі мен азаматтық 
болмысын танытар туындыларын жазды. 

Озбырлық саясаттың кесірінен шекараның 
қос қапталында қалып, тағдыры екіге бөлінген 

ұлтымыздың көргенін тілге тиек ете отырып, сол 
тұстағы өздері көрген, куә болған шындықтан 
ауытқымай, қаз-қалпында суреттейді. Әділетсіз 
өкіметтің қысымынан босқын болып ауа көшкен 
елдің тартқан тауқыметі мен абақтыда шеккен 
азабын ет жүрегі езіле отырып толғайды. 

Талқылау

Өзі өмір сүрген дәуір шындығының ауыр 
көрінісін айна-қатесіз бейнелеген ақындардың 
ішінде Көдек Маралбайұлының орны бөлек. 
Көдектің 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін, 
оның шығу себептерін, сипатын қамтыған 
толғау-дастандарының бірі «1916 жыл» даста-
ны болса, екіншісі «Сағыныш толғауы» деп 
аталады. Ақынның басқа өлең-жырларынан 
бұл туындыларының мәні, орны бөлек. Өйткені 
мұнда халық басына түскен отарлық пен 
озбырлық және өктемдіктің қысымы нақтылы 
дерек арқылы көрініс тапқан. «Көңіл ырза бол-
маудан наразылық туады. Наразылық мұңға 
айналады. Мұңнан ой, қиял тербеледі. Сөйтіп, 
көңіл ырза болмағандағы шығатын толғаулар 
жалғыз көңіл күйінің сөзі болмай, ой, қиял 
қатысып шығады...» (Baytursinuly, 2013: 334) – 
деп Ахмет Байтұрсынұлы толғау ерекшеліктерін 
көрсетіп жазғандай, ақын толғауында өз өмірінің 
бел-белесіндегі бір ақиқатты айту арқылы халық 
басындағы қым-қуыт тіршілікті, ауыртпалықты 
мейлінше қамтып, кеңінен суреттейді.

Толғауда халыққа жасаған қысымы мол 
патшалық Ресейдің отарлау саясатының 
пиғылын сезіп, қиянатын танып, еңсесі түскен 
қалың қауымның ауыр халін, патша өкіметінің 
озбырлық саясатының кесірінен жергілікті 
азаматтардың қызыл қырғынға ұшырағанын дәл 
көрсетеді. Бұл нәубеттің кесірінен тек қазаққа 
ғана емес, көршілес қырғыз елінің де көргенін 
тілге тиек ете отырып, сол тұстағы халықтың 
көргенін тарата түседі, әрі болған шындықты 
ауытқымай, қаз қалпында суреттейді. 

Қырылды Қарақолдың түрмесінде 
Кемеңгер жұрт бастаған саңлағым-ай. 
Басшыдан ақыл табар айырылған соң, 
Албанның бекер босқа сандалуы-ай. 

Туындының нақты қай жылы жазылғаны 
белгісіз болғанымен, ондағы суреттелетін 
оқиғаның сол дүрбелең дәуірдің шежіресін та-
нытатынын анық байқаймыз. Көдек те әскер 
қатарында болған, бар қиындықты өз басы-
нан өткерген. Бір қарағанда өлең өзінің өмірі, 
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жүріп өткен жолы, мехнатты сапары туралы бо-
лып көрінгенімен, астарында ел басына төнген 
нәубет, ел азаматтарына түскен ауыртпалық, 
жалқының емес жалпының мұң-шері жатқаны 
анық. Әскерге алынған ер-азаматтар алдымен 
қырғыздың бірнеше қыстақ, қалаларын басып, 
Жамбыл, Шымкент, одан кейін Ташкент арқылы 
Бұқара, Самарқан қаласына барады. Артта 
қалған ел мен жерді сағынған ақын өзінің сыр-
сезімін тартымды жырлайды.

Бір алла өзің сақта ғарыбыңды,
Дүние жаман көрдім қалыбыңды.
Құдайға бір мал айтып сояр едім
Текесті, көрсем аман аға-інімді.

Туған жердің әр тасы қымбат екенін ұзақ та 
беймәлім сапарға шыққанда тереңірек ұғынған 
ақын жанын түсінгендейміз. Өзінің туып-өскен 
мекенін, өскен ортасын, туған жерінің ғажайып 
табиғатын көз алдыңа әкелетін ақын жырлары 
сағыныштан, сезімнен туғанын анық аңғарамыз. 
Қарқарада өткен балалық шағы, Текесте қалған 
бозбалалық кезеңі есінен бір шықпайды. Ақын 
алыста қалған туған жерін, елін аңсайды. 
Олар Отанын қорғаудан қашпақ емес, қорлық 
іске жұмсалғандарына зығырданы қайнайды. 
Майданға қолдан жасалған «іспескемен шақырып 
жүргізгеніне», ел билеушілерінің аяр амалда-
рына, сол тұстағы әміршіл жүйеге қарсылық 
екенін аңғаруға болады. Бүкіл халықтық бағыт 
алған ұлт-азаттық көтерілістің шығуының ба-
сты себебі майданның қара жұмысына адам 
алу болатын. Сондықтан 1916 жылдың дабы-
лы мен дауылын халық аз көрмеген еді. Бұл 
– бүкіл халық басына түскен нәубет, еркіндікті 
аңсаған елдің ашу-ызасы. Айналып келгенде, 
шет аймақтардағы ұлттық қозғалыстар ресейлік 
үстемдікке қарсы жүргізілген күреске ұласып, 
отаршылдық жүйеге елдің ашу-ызасын туғызды. 
Ақын да майданға алынған көп азаматтың бірі. 
Сондықтан ауылынан алыстап алыс сапарға ат-
тану азап өмір ретінде суреттеледі. Бұл – анық 
ақиқат. Өмірдің өзі тудырған шындықты бүкпесіз 
жырлап, заманның бет-бейнесін шыншылдықпен 
бейнеледі.

Айдады тағы төмен қамандарым,
Жоқ болсын дүниеде неге арманым.
Барлықты тарлықпенен тең көрсетіп,
Сұм жалған осы ғұрлы неге алдадың, –

деген жолдар да көп жайдың бетін ашады. 
Ақынның үміт пен күдікке толы ой-сезімі, наз-

наласы айқын көрінеді. Тек Көдек қана емес, 
бұл тұста туған шығармалардың бәріне ортақ бір 
түйін-тұжырым бар. «Ұлт-азаттық көтеріліске 
туған поэзия үлгілері 1916 жылғы қазақ халқы 
ұлт-азаттық қозғалысының сан қырлы сипаты мен 
сан алуан құбылысын терең қамтып, жан-жақты 
ашатын жырлар болып табылады. Бұларда мау-
сым жарлығына жаппай наразылық толқынының 
жалпы халықтық стихиялы көтеріліске ұласу 
мен оның өрлеу, даму кезеңдері, майдан өмірі 
сияқты ірі-ірі оқиғалары молынан елес беріп 
отырады» (Abdimanuly, 2002: 72). Бұл шынында, 
сол кезең поэзиясының дәуір сипатына, замана 
шындығына байланысты ерекшелігін танытады-
деп тұжырым жасауымызға болады.

Ақын «Сағыныш толғауында» деп атала-
тын туындысында Нарынқол өңірінен аттанып, 
өзі жүріп өткен жерлерді (Пржевал, Қарақол, 
Піспек, Шолпаната, Арыс, Түлкібас, Мерке, 
Шымкент, Ташкент т.б.) тізбектеп, ұзақ сапар ба-
рысында көрген-білгендерін, алған әсерлерін өз 
түсінігіне орай суреттеп отырады. Елдің шетінде, 
желдің өтінде жаяу-жалпылап, кейінірек атпен 
жүрген солдаттарды ақыры отарбаға отырғызып, 
беймәлім жаққа қарай алып кетеді. Ақырында 
көп жерлерді басып өткен оларды Ташкент 
арқылы Самарқан дуанының маңайына алып 
келеді. Таулы аймақтың тұнық су, таза ауасын-
да өскен адам үшін бүрге-шыбыны қаптаған 
қапырық ыстыққа төзу де оңай болмайды. Ақын 
қаламынан осының бәрі шынайы тұрғыда жырла-
нады. Жан да тәтті, жарлық та қатты. Абақтының 
ауыр тұрмысымен бара-бар азапты өмір сол 
тұстағы халық ақындары жырлаған шындықпен 
сәйкес екенін аңғарамыз. Еркінен тыс жегілген 
жұмыс ақын жанын жегідей жейді. Патшаның 
жарлығына, отаршылдардың айла-шарғысына 
қарсы келу, бұзу мүмкін емес екеніне көздері 
жете түседі. Бұрын тәртібі қатал әскери өмірді 
көрмеген, елінен ұзап шықпаған адам мұндай 
тіршілікке бірден көндіге қоюы қиын. Мұны 
ақынның жыр жолдары да растайды. Орысқа 
солдатқа беру баласын жоғалтумен бірдей екенін 
ашық айтады. Көдектің қаламынан майданға 
алынған жігіттердің көрген ауыр азаптары да 
қаға беріс қалмайды. Бұрын қару-құралды ұстап 
көрмеген жігіттерге сегіз ат тартатын ауыр 
зеңбіректі алып жүру оңай емес. Ақынның «азап-
ты мұндай көрген сұрамаңыз» дейтін сөзі бекер 
айтылмаған. Жабылып атпен сүйрелеген жан-
далбаса тірліктері, зеңбіректің жолын күрекпен, 
кетпенмен ашамын деп әуреленгендері, майдан 
даласындағы ауыр шындық ақын назарынан тыс 
қалмайды. 



Хабаршы. Филология сериясы. №2 (170). 201872

Дастан-поэмалардағы дүбірлі дәуір сипаты

Сайлапты төрт кісіден зеңбірекке,
Сегіз ат тартады екен дөңгелетсе.
Азапты мұндай көрген сұрамаңыз
Матырылып жатады екен көлден өтсе.

Халық басына түскен зілді жарлық ешкімге 
де жеңіл тимеген. Мұндай озбырлыққа біреу 
шыдайды, біреу шыдамайды. Империяның 
қатал қысымынан туған жерін тастап кеткендер 
де аз болмаған. Майданның қара жұмысында 
жүріп мерт болғандар да жоқ емес. Сондай 
азаматтардың бірі, елден бірге жолға шыққан 
жолдасы Мамырхан жол азабына шыдай алмай, 
ауыр сапарда мерт болады. Ақын ауылдан бірге 
жүріп, бірге келген оның мезгілсіз қазасына 
қайғырады. Ертеңгі күнге деген сенім азайып, 
үміттің шоғы болмасыз жылтырайды. Мұны 
Көдектің өзі де ауырып, дәрігердің көмегіне 
жүгінген сәтінен байқауға болады. Қиналған жа-
нына дәрігердің де емі шипа бола қоймағанын, 
одан ары қиналып, азапқа салынғанын бей-жай 
оқу мүмкін емес. Тәні ғаны емес, жаны жаралы 
екенін кімге айтпақ, кімге мұңын шақпақ? Кіндік 
кескен жұртынан айырып, халқын сергелдеңге 
салғандардың жазасын кім бермек? Босқын 
елдің халі түзеліп, бостандық таңы атар күнді 
аңсайды. Ақын ауыр халін жырға айналдырып, 
жаралы жанына ем іздегендей аласұрады.

Көдек Маралбайұлы өзінің осы бір толғау-
жырлары арқылы-ақ 1916 жылдың тарихи 
шындығын, отаршылдық саяясаттың астар-
пиғылын, езілген елдің ыза-кегін көз алдымызға 
әкеледі. Әділетсіз саясаттың ауыр зардабы, 
Азамат соғысы жағдайындағы майдан өмірі, 
ел-жұртынан алыста жүрген жігіттердің мұң-
зарлары, азапты күндері кеңінен қамтылып, бар 
болмысымен жырланған. Отаршылдыққа қарсы 
үлкен серпіліс тудырған ұлт-азаттық көтерілістің 
шындығын барынша шынайы, көркемдікпен 
бейнелеген.

Азаматтардың ұлт бостандығы үшін басын 
бәйгеге тіккен талайлы тағдырлары, жүріп өткен 
жолы, көрген азабы мен мехнаты, азапты өмірі 
көркем шығармаға арқау болып, ұлттық рух-
ты өзек еткен шығармасы шынайы тұрғыдан 
кескінделген. 

Таңжарық Жолдыұлы поэзиясын да өзінің 
өмірінен, бастан кешірген тағдырынан бөле-жара 
қарауға болмайды. Ақын туындыларының тари-
хи негізі, туу себептері өз өміріне, көріп, білген 
оқиғаларына барып тіреледі. Қысқа ғұмырының 
саналы бөлігі түгелдей қуғын-сүргінде болды, 
алты жылдан астам уақыт бойы абақтының ауыр 
азабын бастан кешірді. Түрмедегі түнек өмірдің 

жан түршігер бейнесі өлең-толғауларында бар 
болмысымен, шын кейпімен көрініс тапты. 
Шындығында да, Таңжарықтың қазірге дейін 
жарық көрген мол мұрасының басым көпшілігі 
сол түрмеде жатқан кезінде жазылған. Арғы-
бергі дәуірде түрме тағдырын кешкен қазақ 
ақындары аз емес. Алайда түрме хәлін, абақты 
азабын ұзақ әрі қинау әрекетінің неше түрін 
басынан кешірген, оны жеріне жеткізе сурет-
теп, өлең жолдарына түсірген ақын ретінде 
Таңжарықтың орны оқшау тұратынына ешкім 
де шек келтірмейді деп есептейміз. Оның өмірі 
мен шығармашылығы ХХ ғасырдың бірінші 
жартысындағы Қытайдағы қазақтардың шындық 
шежіресі деуге болады.

Төңкеріс пен демократияға опасыздық жа-
сап, милитаризмге бет бұрған шың шысай 
үкіметі халықтың саналы деген азаматтарын 
қойдай көгендеп, Үрімжі түрмесіне апарып тыға 
бастады. Сонымен Таңжарық 1940-жылдың ба-
сында Үрімжі түрмесіне айдалып кете барды. Ол 
гоминдаң жендеттерінің қаніпезер қаталдығын 
әшкерелейтін ең тамаша өлеңдерін осы түрмеде 
отырып жазды. Жеті жыл бойы ақынның үні бір 
толастамай, оның өлеңдері ауыздан-ауызға тара-
лып, жауларының бетіне қарғыс таңбасындай ба-
сылып жатты. Абақтының азапты шындығының 
нақты суреті жасалды. Ол туралы жазылған 
ақынның «Абақты» дастаны барша қазаққа 
әйгілі.

Үрімжі абақтысында жоғарыдағыдай екі 
рет қамауда болу барысында Таңжарық ақын 
гоминдаң тұтқындаған көп ұлттың озық ойлы 
адамдарымен пікірлес болады.

Өлсекте біздің өлмес атағымыз,
Белгілі істеп жүрген шатағымыз.
Алыстан алтын сәуле бір күлімдер,
Болғанмен қазір түнек жатағымыз,-

деп ішкі сырын бүкпей, жайып салады. Әділет, 
ұлт теңдігі, еркіндік, тәуелсіздік жолындағы 
ұлы мұратын ашық айтып, көпшілікке 
ұғындырғандай болады. Ақынның жауынгерлік 
рухының қоғамдық сипат алғанын көреміз.

Ақынның абақты өмірі бастан-аяқ тас-
қындаған поэзия өмірі болды. Туындыла рының 
басым көпшілігін абақты ішінде жазды. Қазақ 
тарихында талай ғұламалардың, талантты 
ақын-жазушылардың ғұмыры абақтыда сор-
лап сөнген. Таңжарық поэзиясы абақтының 
жантүршігерлік жауыздық өмірінің күнделігі си-
паттас, онда абақтыда күн сайын түлеп, жетіліп 
отырған өздерінің асыл мұрат-мақсаттарынан 
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хабар беретін жеке өлеңдер де бар. Мұндай жеке 
бір лирикалық циклды құрайтын Таңжарық 
ақынның өлеңдеріндей мұра сирек. Осындай 
шыншыл да сыншыл, ұлт жанды,көркемдікқуаты 
мол ақын поэзиясы түрме ішіндегі түрмелестерін 
ояту, баулудың үстіне, сондай қыспақты қиын 
шақтарда да, көңілдеріне үміт отын жағып, 
бір жарық сәуле түсіргендей болады. Жалын-
ды жырға зындан-түрме бөгет бола алмады. Ол 
қапас-қамаудай шығып, кең байтақ ел-жұртымен, 
қан майданда әділдік, ұлттық еркіндік, теңдік 
үшін сайыста жүрген сардар-сарбаздардың 
жүрегіне жол тауып жатты. Оларды әділдікке, 
үмітке, тайсалмастыққа, нұрлы болашаққа сену-
ге шақырды.

Қай дәуірдің, қай халықтың қаламгері болма-
сын, егер ол шындықты айналып өтіп, өз жанын 
ғана күйттеп, жалғандыққа жол берсе, онда ол 
адамның қас талант, халық ұлы болмағаны. Егер 
ол шын талант, үлкен жүректі азамат болатын 
болса, өзі өмір сүрген дәуірдің шындығын бедер-
лемей тұра алмайды. Бұл тұрғыдан қарағанда, 
Шыңжаң қазақ әдебиетінің классигі, әйгілі 
ақын Таңжарық Жолдыұлы – өз заманының бар 
шындығын көркем ой, кестелі тілмен өрнектеп 
кеткен ұлы тұлға. Шындықты шымбайына ба-
тыра айтқаны үшін, халық тілегі, ұлт мүддесін 
жырлағаны үшін, ол теңсіздік жайлаған қоғамда 
әділетсіз үкіметтің тегеурініне ілікті. Қуғын-
сүргын көрді, жеті жылға жуық түрмеде отырды. 
Алайда оның бәрі жүрегінің оты бар, өр мінезді, 
өжет ақынды жасыта алмады. Қайта қажырын 
қайрап, өршелене өрге жүзді. Отты жырларын 
дауылдата түсті.

Бұл туралы профессор Зұфар Сейітжанов 
«Шыңжаң қазақ әдебиеті» атты монографиясын-
да: «Абақты» аймақ әдебиетін қойып, бүкіл қазақ 
әдебиетінде түрме туралы жазылған алғашқы 
көлемді шығарма болып табылады» (Seitzhanov, 
1999: 136) -деген-ді. Дастанда отызыншы 
жылдардың соңын ала «үкіметке қарсылар, 
ұлтшылдар» деген атпен гоминдаң үкіметі 
жағынан жүргізілген қанды қырғын қапысыз 
бейнеленеді. Оқиға лирикалық кейіпкердің аты-
нан баяндалады. Лирикалық кейіпкер – ақынның 
өзі. Ол – түрме түнегіндегі азапты өз басынан 
кешкен, азаттық үшін арпалысқан ерлердің бірі. 
Ақын өзінің екі реткі қалай тұтқындалуынан 
бастап, абақтыдан шыққанға дейінгі көрген 
қорлығы мен жантүршігерлік қинауларын, 
абақтының азапты өмірін суреттеу арқылы 
сол тұстағы ұлттың рухын өшіруді мақсат 
тұтқан әділетсіз үкіметтің зорлық-зомбылығын 

шыншылдықпен әшкерелейді. Қуғын-сүргін 
жылдардың қасіретін, жазықсыз жәбірленген ел 
азаматтарының аянышты тағдырын баяндайды.

Дастанда гоминдаң абақтысының адам ба-
ласы көргенді қойып, құлақ естімеген неше 
түрлі жазалаудың, қинаудың небір сұмдықтарын 
қолданып, бейкүнә жандарды тірідей шырылда-
тып жатқаны көз алдыңа елестейді. Абақтының 
азабын тартып аштықтан бұралған адамдарды 
қинаудан он шақты түрін ойлап табады. Соның 
бірі бірнеше тәулік не тамақ, не су бермей қояды. 
Адамның еті сүйегіне жабысып қайыстай қатып 
қалады. Осындай сәтте екі бетке ұрады. Сөйлеуге 
тіл жоқ адамды осылай есеңгіретіп құлатады. Ал 
енді жазалаудың екінші түрі мынадай:

Көмірге отырғызып ұсақ шағып,
Қан деген май құйрықтан судай ағып.
Үрпіңе ши жүгіртіп боздатқанда,
Шыбын жан шығып кетпей тұрсың нағып!?

Адамның жанды мүшесіне ши жүгірту 
қандай қорлық. Мұндай қинауға екінің бірі төзе 
алмаған. Тақтайға шеге қағып, соның үшкір 
жағына отырғызу – нағыз тағылық, қинау болса, 
тырнақтың көбелері ине сұққан кезде адамның 
шыбын жаны шырқырап есінен танары хақ. Тағы 
бір кезекте қинаудың басқа бір түрін қолданады. 
Тектеу-тиым болмаған соң гоминдаң жендеттері 
ойларына келгенді істеген.

Ет жүректі пенденің қиналуы, жәбір көруі 
дәл осы жырда баяндалғаннан артық болмас. 
Қандай жаза болғанда да, осындай адам бала-
сы төзгісіз, адам түгіл хайуан екеш хайуанға 
да істетпейтін жаза қолданып, қорлау, қан 
қақсату қанішер жауыздардың, адам тонын 
жамылған тағылардың әрекеті. Бұл – аңыз 
емес, шындық. Суреткер ақын осы шындықты 
өз басынан өткізді де, оны қаз-қалпында аса 
шеберлікпен оқырманның жан дүниесіне ерек-
ше әсер ететіндей психологиялық серпін арқылы 
бейнелейді. Ақын дастанда абақтыдағы осы 
ақиқатты айна-қатесіз бейнелейді. Қаралы 
жылдардағы қанды наубеттің қалай басталып, 
қаншама адамдардың өмірін қиғанын хабардар 
етеді. Абақтыда жатқан әр ұлт халқының тағдыр- 
тауқыметіне көрген азабына ақын өз басының, 
өз ұлтының тауқыметіндей ортақ күңіренеді. 
Бел шешіп, білек сыбанып күрескенде ғана азап-
тан арылып, еркіндік, теңдікке қол жететіндігі 
сынды ақиқатты ұғындырды. Ел тағдырын, ұлт 
азаттығын жырының қайнары, күресінің мұраты 
ете білген күрескер ақын:
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Келсеңдер Үрімжінің қаласына,
Көзің сал қалтарыс сай-саласына.
Ұмытпа өле-өлгенше осыны деп,
Тапсырып кет балаңның баласына, –

деп осы қысым-қиянатты өле-өлгенше ұмыт-
пауға, қанды кек қайтарып, еркіндік үшін күресті 
тоқтатпауға, ұрпақты баулып күреске шақырады. 
Осылайша ақын өзінің әділетшіл, бостандықты 
аңсаған, отаншыл, күрескер ақын екендігін 
әйгілеп кетті.

Қорытынды

Қысқасы, ақынның «Абақты» дастаны 
– халық тағдырының қаралы беттерін қапы-
сыз бейнелеген, өзінің ажар-айшығымен, көр-

кемдік қуатымен, тәрбиелік құндылығымен 
өткен күннің ғана емес, бүгінгі, тіпты, ертеңгі 
күннің де талап-тілегіне сай келетін өміршең, 
реалистік қуаты мол, деректі туынды. Ақын 
асқан шыншылдықпен өз кезіндегі қанқұйлы 
зұлымдықты талдап, таңбалайды.

Ақындық өнердегі алғашқы адымда-
рын шығыс сюжеттерін негіз етіп шығарма 
жазудан бастаған Көдек, Таңжарық сынды 
ақындарымыз біртіндеп қоғамдық-әлеуметтік 
шындықты арқау еткен туындылар жазып, 
қазақ жазба әдебиетінің жанрлық мүмкіндігін 
арттыруға, дастан-толғау жанрының көркемдік 
шарттарын жетілдіріп, тақырыптық ауқым-
арнасын кеңейте түсіп, өмір шындығының 
шынайы, көркем тілмен жырлануына үлкен 
үлес қосты.
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КОНТАМИНАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  
РЕЛИГИОЗНЫХ СКАЗКАХ

В статье исследуются процессы контаминации, являющиеся композиционной особенностью 
азербайджанских религиозных сказок. Исследования показывают, что, как и в других группах 
сказок, в религиозных сказках также существуют методы сочетания сюжетов, названные в 
фольклористике контаминацией. В азербайджанских сказках есть 4 самые распространенные 
формы и методы контаминации, трое из которых встречаются в религиозных сказках. Эти методы 
следующие: 1. Рассказ в основном сюжете истории об отце и матери, а в следующем – об их 
детях. 2. Отправление героя узнать какую-либо тайну или чью-то историю. 3. Сбор нескольких 
людей и их рассказ о своих приключениях.

Отмечается, что контаминации в религиозных сказках наблюдаются внутри сюжетов как 
одинаковых, так и разных групп. В статье исследуются отдельные религиозные сказки, созданные 
на основе сочетания разных сюжетов. В этих сказках выявляются методы контаминации и их 
роль в новых примерах.

Ключевые слова: религиозные сказки, сюжет, импровизация, контаминация форма и метод.
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Contamination in azerbaijani religious tales

Contaminations, considered as one of the compositional features of Azerbaijani religious tales, were 
involved in the study. Researches show that as other tale groups, there are also methods in religious tales 
which are created by combination of plots and called contamination in folklore. There are four most 
widely spread forms and methods of contamination in Azerbaijani tales, which three of them are found 
in religious tales. These methods are: 1. Telling about moments experienced by father and mother in the 
main plot and their children in the next plot; 2. Sending the main character to reveal some secret or to 
learn someone’s story; 3. Several people gather together and tell a tale about them. 

It is noted that contaminations in religious tales are observed in the plots both within the same and 
different groups. In the article, separate religious tales are involved into investigation arising from the 
combination of different plots. Methods of contamination in those tales and their role in newly created 
samples are revealed. 

Key words: religious tales, plot, improvisation, contamination, form and method.
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Әзірбайжан діни ертегілеріндегі контаминация

Мақалада діни ертегілердің композициялық ерекшелігі болып табылатын контаминация 
үдерісі зерттеледі. Фольклорде контаминациядағы сюжеттердің үйлесімді әдістері өзге 
топтағы ертегілермен қатар діни ертегілерде де бар екендігі зерттеуде көрсетілген. Әзірбайжан 
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ертегілерінде контаминацияның ең көп тараған 4 үлгісі мен әдісі бар, оның үшеуі діни ертегілерде 
кездеседі. Ол әдістер: 1. Сюжетте негізінен ана мен әке туралы тарихты, одан кейін олардың 
балалары туралы әңгімелейді. 2. Кейіпкерді қандай да бір құпияны немесе тарихты білуге жіберу. 
3. Бірнеше адамдардың басын қосу және олардың өз басынан өткізгендерін баяндауы. 

Діни ертегілерде контаминация сюжеттердің ішінде бірдей, сондай-ақ әртүрлі топтарда 
байқалады. Мақалада әртүрлі сюжеттің үйлесімі негізінде құрылған жеке діни ертегілер 
зерттелген. Бұл ертегілерде контаминацияның жаңа әдістері мен оның рөлі анықталады. 

Түйін сөздер: діни ертегілер, сюжет, импровизация, контаминация үлгісі және әдісі.

Введение

Контаминация – характерный процесс сю-
жетной структуры сказок. Сюжет сказки, само-
определяясь, вырастает путем контаминации. 
Этот механизм создания сюжета может функ-
ционировать в различных тематических группах 
сказок по-разному. В этом смысле, религиозные 
сказки привлекают внимание.

Известно, что в фольклористике соче-
тание сюжетов называется контаминацией 
(Vedernikova, 1972: 160). Процесс контамина-
ции, характеризующийся сочетанием двух или 
более сюжетов в одной и той же сказке, наблю-
дается во многих сказках. Хотя в некоторых 
исследованиях по азербайджанской фолькло-
ристике рассматривались некоторые моменты 
контаминации (Askerov, 1992: 97-97; 5), одна-
коотдельного исследования по этой проблеме 
не было сделано. Фольклорист И. Рустамзаде 
приопределении сюжетного указателя азербайд-
жанских сказок, впервые уделил отдельноевни-
мание процессу контаминации, показывающего 
себя в сказках (Rustamzade, 2013: 51-57). Так ав-
тор, при определенииосновного сюжета каждой 
сказки,указывает источники сказок, относящих-
ся к этому сюжету, отмечая их контаминацию 
(если они есть) по сюжетному номеру.

А также, второйпараграф второй главы дис-
сертации Атеша Ахмедли, «О сказительском ис-
кусстве в фольклоре», был посвящен процессу 
контаминации в сказительском искусстве (Ах-
медли, 2014: 20).

Следует отметить, что процесс контамина-
циихарактерен не только для сказок, но и по-
казывает себя в других жанрах фольклора, как 
механизм создания сюжета. В этом отношении 
контаминация, по мнениюпроф. Р.Алиева, про-
является и в других внутрижанровых видах пре-
даний (Aliev, 2005: 128-143).

Эксперимент

В русской фольклористике у Н.М. Ледерни-
ковой, Р.К. Ковалевой и Т.Г. Ивановой имеют-

ся исследования, связанные с контаминацией. 
Они оценивают контаминацию, как творческое 
явление. На самом деле существуют причины, 
зарождающие появление контаминации в каком-
то контексте, и это непосредственно связано с 
повествователем и его профессионализмом. А 
так как, сказительскую аудиторию как правило 
составляют одни и те же люди, то репертуар вы-
ступающего сказителя, его словесное сокровище 
часто бывает знакомым для слушателей.

Тогда профессиональный сказочник, чтобы 
привлечь внимание слушателей, пытается пред-
ставить текст сказки в несколько ином виде, до-
бавляя новый сюжет к уже имеющему внутри 
сюжету сказки.

Не случайно Н.М. Ведерникова, считающая 
контаминацию одним из средств импровизации, 
писала: «На основе сочетания знакомых сюже-
тов в определенной традиционной сказкепове-
ствователь словно создают новое произведение. 
Слушатель легко узнает своих любимых персо-
нажей, отдельные эпизоды, нонеожиданное раз-
витие событий вызывает огромный интерес у 
аудитории» (Vedernikova, 1972: 161).

Р.М. Ковалева, говоря о межтекстовой ин-
теграции в произведениях устной народной 
литературы, объясняетего как сочетание двух 
или более сюжетов творческим и механическим 
путями,связывая этот процесс с контаминацией. 
Автор не рассматривает механическую контами-
нацию как явление интеграции (Kovaleva, 45).

Контаминацию создают определенным об-
разом окружающая среда, конкретные условия, 
то есть, это – процесс, зависящий от интересов 
слушателя. Тот факт, что ранее организованные 
вечера сказок сейчас почти не существуют, и 
отсутствие аудитории слушателей сказки в по-
следние годы повлиялии на процесс контами-
нации всказках. И. Рустамзаде по этому поводу 
пишет: «В сказках, отмеченных за последние 
годы, было мало случаев контаминации. Отме-
тим только тот факт, что в период с 2000 по 2003 
год только в нескольких сказках из 150-ти заре-
гистрированных в Агдашском районе, встреча-
ется процесс сочетания сюжетов.
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Основной причиной в такой степени ослабле-
ния процесса контаминации является постепен-
ное устранение из бытовой жизни вечеров сказок 
(зимние календарные обряды, обрядовые бесе-
ды, поминки в честь имамов и т.д.) и вступление 
в повседневную жизнь таких развлекательных 
средств, как радио и телевидение,которые спо-
собствуют ослаблению процессов исполнения и 
повествования. Из-за отсутствия долгих вечеров 
сказок повествователь не считает необходимым 
расширить объем сказки путем объединения сю-
жетов» (Rustamzade, 2013: 52).

Существуют различные причины возник-
новения контаминации. Контаминация также 
является одним из средств, служащих раскры-
тию темы и характеров образов. Проводя специ-
альное исследование по контаминации, фоль-
клорист Н.М. Ведерникова определила два его 
типа: механический и творческий. По мнению 
ученого, сочетание сюжетов при первой, то есть 
механической контаминации, носит случайный 
(механический) характер, переход от одного сю-
жета к другому почти не обосновывается, герои 
меняются. При втором типе, т. е. при творческой 
контаминации чувствуется попытка повествова-
теля обосновать сюжетные переходы, передавая 
им смысл (Vedernikova, 1972: 161).

И. Рустамзаде, который определяет сюжет-
ные признаки азербайджанских сказок, указы-
вает на следующие широко распространенные 
формы и методы контаминации: 1. В основ-
ном сюжете рассказ об истории отца и матери, 
а в следующем – истории и события об их де-
тях. 2. Повествование рассказов на разные по-
учительные темы с целью оберегать каких-либо 
действий короля; 3. Отправление героя узнать 
какую-либо тайну, или кого-либо историю. 4. 
Сбор нескольких человек вместе и рассказысво-
их историй» (Rustamzade, 2013: 54).

Контаминация занимает особое место в ком-
позиционной структуре религиозных сказок. 
Из вышеперечисленных формы методов, пред-
ставленные И. Рустамзаде, – исключая второй, 
остальные три формы находят свое отражение в 
религиозных сказках. Контаминации в религиоз-
ных сказках наблюдаются между сюжетами, как 
внутри одной и той же группы, так и в разных 
группах. С этой точки зрения привлекает вни-
мание сказка «Наказание грешника» (Sostaviteli: 
İsmailov, Aliev, 2008: 262-266), которая была соз-
дана в результате сочетания сюжетовдвух рели-
гиозных сказок одной и той же группы – 807*А 
и 760B*. Сюжет 807 * включен в подгруппу «Че-
ловек в ином в мире», а 760B* – «Бог вознаграж-

дает или наказывает». В этой сказке обасюжета 
объединены в один фрагмент единого текста.

В некоторых случаях контаминации, на-
блюдаемые в религиозных сказках, объединены 
сюжеты, принадлежащие к разным сказкам. С 
этой точки зрения представляет интерес «Сказка 
про пророка Сулеймана» (Svod azerbaydjanskogo 
folklotra. /Sostaviteli: G. İsmailov, O. Aliev. Baku: 
Nurlan, 2008, 347-352).На основе сказки стоит-
сюжет 759C, относящийся к религиознымсказ-
кам. Также в эту сказку, путем контаминации, 
были добавлены три сюжета (922� * + 679 * + 
922B **), с целью иллюстрировать необычные 
способности пророка Сулеймана. Но эти сю-
жеты относятся к другой группе сказкок, а не к 
религиозным. Сюжет под номером 922� * при-
надлежит к новеллаобразным сказкам. Описание 
сюжета «Судья орет как осел» выглядит следу-
ющим образом: «Судья соглашается орать, как 
осел, чтобы отобратьзолотую монету из рук ре-
бенка. Ребенок говорит: «Ты будучи ослом, зна-
ешь, что это золото, а я человек, не знаю что это 
такое?» (Rustamzade, 2013: 254).

Сюжет № 679* называется «Cмех рыб». Сю-
жет принадлежит группе волшебных сказок. 
Краткое содержание сюжета таково: «Малень-
кий ребенок объясняет, почему рыбы смеются. 
Царь узнает, что его жена (дочь)имеет любовни-
ка, убивает ее» (Rustamzade, 2013: 178).

Третий эпизод 922B**, добавленный в сказку 
путем контаминации, относится к группе новел-
лаобразных сказок. Вот описание этого сюжета 
под названием «Монета, упавшая на землю»: 
«Мальчик закапывает монету, которую дал ему 
царь, на землю, а затем он не может ее найти. 
Когда царь говорит: «Не убивай себя, отдам еще 
одну монету», мальчик отвечает: «Меня беспо-
коит то, что ваша монета лежит под землей». 
Эти слова понравились царю, и он давал маль-
чику горсть золота» (Rustamzade, 2013: 252-253).

Очевидно, что в сказке «Про пророка Сулей-
мана» путем контаминации сюжетов из разных 
групп, была создана новая сказка. В этой сказ-
ке контаминация придавая основной идее но-
вые оттенки, делает ее более привлекательной и 
обобщенной.

Теперь обратим внимание на употребление 
в религиозных сказках самых распространен-
ных форм и методов контаминации в азербайд-
жанских сказках. Как уже упоминалось выше, 
первый метод это тот, где в основном сюжете 
рассказываются истории об отце и матери, а в 
следующем – истории об их детях. С этой точ-
ки зрения сюжет номер 770*, не имеющий эк-
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вивалента в международном каталоге, занимает 
основное место в начале сказки «Два брата». 
Описание этого сюжета, под названием «По-
золоченное зерно» выглядит следующим обра-
зом: «Два брата посеяли зерно. Не сообщая друг 
другу оба брата пересыпали определенное ко-
личество своего зерна в мешок брата. Бандиты, 
оказавщиеся свидетелями этого события, дарят 
братьям часть золота, которую они заработали» 
(Rustamzade, 2013:195).

Сказка «Два брата» начинается так: «В од-
ном городе жили два соседа, один –купец, дру-
гой – земледелец. У каждого из них было два 
сына. Мальчики купца были бездарными и непо-
слушными. Только знали одно – дразнить всех, 
кого встречали. Но мальчики земледелеца были 
умны, трудолюбивы и послушны. Все богатство 
этого человека состояло изпары быков. Его стар-
ший сын был женат, а младший – холост. Про-
ходят месяцы, годы, земледелец умирает. После 
смерти отца два брата на некоторое время живут 
вместе...» (Sostaviteli: Seyidov, 2005: 239).

Сюжет «Позолоченное зерно», под номером 
770, который нашел свое отражение в сказке 
«Два брата», посвящен именно этим двум бра-
тьям. Следующую часть сказки охватываети-
стория купца и его сыновей. Здесь с помощью 
контаминации были использованытри сюжета, 
принадлежащие к группе новеллаобразной сказ-
ки (982* + 929 ** + 928***).

Сюжет (982*) в сказке «Два брата» про 
старшего сына купца, который называется 
«Неблагодарный сын», гласит: «Деньги, полу-
ченные от отца для торговли, сын тратит сво-
ей любовнице. Потерявший все свое состоя-
ние, молодой человек возвращается домой» 
(Rustamzade İ., 2013: 278), сюжет про младшего 
сына торговца – «Деньги зарабатываются не 
силой, а умом» 929** («Деньги зарабатывают-
ся не силой, а умом». Сын не соглашаетсясо 
словами отца. Он хочет с силой пройти через 
паром, хочет бесплатно выпить воду, и каждый 
раз его бьют. Наконец он понимает, что отец 
был прав» (Rustamzade, 2013: 262) и сюжет № 
928***, называемый «Случайный успех» («Ко-
роль объявляет, что подарит свой перстень 
тому, кто сможет стрелять из лука через коль-
цо, висящее с минарета мечети. Мальчик стре-
ляет из лука и лук проходит через кольцо, но 
он не принимает награду из-за случайности 
происшествия» (Rustamzade, 2013: 261) служат 
выражению основной идеи сказки путем кон-
таминации.Эта идея выражается устами купца 
в конце сказки:«Настоящий доход зарабатыва-

ется благодаря труду, умению, и уму человека 
(Sostaviteli: Seyidov., 2005: 244).

Одним из способов употребления контами-
нации, встречающихся в религиозных сказках, 
является отправление героя узнать какую-то 
тайну, или чью-то историю. Среди религиозных 
сказок есть несколько примеров, по содержанию 
очень близкие к сюжету 770** («Необычный ко-
лос»), которые были созданы сочетанием того 
же сюжета (828* «Тайнымолодости»). Обратим 
внимание на сказку о «Колос в размере лошади-
ного хвоста», которая относится Гарабахскому 
фольклору: Однажды старый мужчина, пахав-
ший землю, увидел под землей место, похожее 
на клад. Там было зерно в размере персика и ко-
лос в размере лошадиного хвоста. Удивленный 
старик сорвал один колос и показал его всем 
пожилым (аксакалам) и молодым (гарасакалам) 
людям. Никто об этом ничего не знал. Слух об 
этом доходит до дворца короля. Советник ви-
зиря говоритмужику, что в некой деревне есть 
столетний старик, спросите его, может он знает 
об этом что-либо. Мужик находит 100-летнего 
старика. Старик сказал, что он ничего не знает, 
но об этом может знать его старший брат. Му-
жик находит его старшего брата и рассказывает 
историю. Этот старик тоже отправляет его к дру-
гому, более старшему брату. Наконец мужчина 
приходит к самому старшему брату. Хотя этот 
брат был старше всех, новыглядел моложе своих 
братьев. Мужик рассказывает историю про ко-
лос. Это, история про колос, которая относится 
к сюжету 770**, под названием «Необычный ко-
лос». Сюжет гласит так: «Человек купил землю 
и находит под землей 7 кувшинов, наполненные 
золотом (В упомянутой сказке – один кувшин 
– Х.М). Он хочет вернуть золото прежнему вла-
дельцу земли, но он не принимает (По совету 
судьи). Они поженили своих детей и стали род-
ственниками. В этом же годузерно, растущее на 
этомучастке, было в размере яйца или гороха (в 
упомянутой сказке – в размере персика – Х.М.)» 
(Rustamzade, 2013: 362).

Как видно, в этой сказке герой отправляет-
ся в путь, чтобы раскрыть тайну колосаи, нако-
нец, узнает секрет. После этого к сказке путем 
контаминации добавляется другой сюжет под 
номером 828*, называемый «Секреты молодо-
сти». Герой сказки спрашивает причины того, 
каким образом старший брат выглядит намного 
моложе свох братьев? Старший брат отвечает 
следующим образом: «Сынок, моему первому 
брату не везет ни дома, ни вне дома. То есть, 
дома он не может найти общий язык с женой, 
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а вне дома – с людьми. Вот почему он так по-
старел. Мой второй брат дома ладит с женой, а 
вне дома с людьми не может найти общий язык. 
Поэтому он постарел немного. А я, слава Богу, и 
в доме, и вне дома нахожу общий язык со всеми» 
(Sobirateli: Asker, Rustamzade, Orudjov, Farxadov, 
2012: 484-330).

Таким образом, в этой сказке повествователь 
с помощью сочетания сюжетов добавляет новые 
оттенки к выражению идеи, и в результате соз-
дается пример интересной сказки.

Одним из методов употребления контами-
нации, встречающихся в религиозных сказках, 
является собрание нескольких людей и их рас-
сказы о своих приключениях. В сюжетном по-
казателе азербайджанских сказок сюжет № 766, 
относящийся к религиозным сказкам, называет-
ся «Асхаби-кахф». Сказка, которая относится к 
этому сюжету вошла в XVIII книгу Азербайд-
жанской антологии Шекинского фольклора под 
названием «Доброта» (Sostavitel: Abdulgalimov., 
2009:118-121). Описание сюжета таково: «Три 
молодых человека убегают от угнетения Дагю-
нуса и прячутся в пещере. Они там засыпают. 
Когда они проснулись, подумали, что они за-
спали всего один день, но, когда они зашли на 
рынок купить хлеб, выяснилось, что они спали 
в течение нескольких сотен лет» (Rustamzade, 
2013:194). Сказка «Доброта» была создана на 
основе этого сюжета, но сюда путем контамина-
ции были добавлены три сюжета из религиозных 
сказок.

Из сказки выясняется, что злой и жестокий 
король Дагюнус требовал от всех поклоняться 
ему. Три молодых человека протестовали и от-
казалисьпоклоняться ему.Армия короля пресле-
дует их. Убегая от них, молодые люди дошли до 
горы и помолились Богу, чтобы он помог им. В 
это время гора раскрывается, они входят в пе-
щеру и гора опять закрывается. Там они крепко 
заснули. Проснувшись не могли найти выхода. 
В отчаянии они решили, что пусть каждый рас-
скажет одну историю из собственной жизни. 
Эти истории послужили сочетанию сюжетов, 
образовав контаминацию. Молодые люди нача-
ли рассказывать свои истории. Первый сюжет, 
сочетающийся со сказкой, называется «Отвер-
гнутая зарплата». Описание сюжета таково: «Бо-
гатый мужчина нанимает двух рабочих, чтобы 

капать яму. Один рабочий работал с утра, а дру-
гой с полудня. Но богатый мужчина платил им 
обоим одинаковую зарплату. Рабочий, работаю-
щий с утра, был недоволен своей зарплатой и от-
казался взять эти деньги. Богатый мужчина ку-
пил на эти деньги барана. Несколько лет спустя, 
нуждающийся в деньгах рабочий требует свою 
зарплату. И богатый мужчина дает ему стадо 
овец, которое образовалось от потомства, когда-
то купленного барана» (Rustamzade, 2013: 213).

Результаты и обсуждения

Сюжет 839*А, который добавляется к сказ-
ке путем контаминации называется «Бог видит». 
Хотя сущность этого сюжета в сказке «Доброта» 
одинакова, но есть некоторое отличие. В сюжете 
события происходят между женой пророка Эйю-
ба, которая хотела сироп или воду, и бабником, 
который является и рассказчиком истории. Опи-
сание сюжета 839А выглядит так: «Кузнец пред-
лагает молодой женщине, которая хотела пше-
ницу, пойти с ним. Женщина не соглашается на 
это. Но после смерти своих детей от голода она 
соглашается, но при условии, что он отведет ее 
туда, где их никто не увидит. Кузнец приводит 
ее в пустой дом. Но женщина говорит, что бог 
видит их. Кузнец очень покаялся своим поступ-
ком, видя, что женщина не забыла про бога.

Сюжет 779, добавленный в сказку «Доброта» 
путем контаминации, называется «Родительская 
любовь». Обратимся к сюжету: «Бог награждает 
сына за то, что он каждый день кормил своих ро-
дителей свежим молоком овцы. 

Как видно из сказки «Доброта» три разных 
сюжета из религиозных сказок сочетаясь обо-
гатили выраженную идею. Повествователь при 
помощи контаминации, образуя сюжет внутри 
сюжета, создал новую сказку.

Заключение

Итак, представленные примеры доказыва-
ют, что методы контаминации, существующие в 
азербайджанских сказках, встречаются и в рели-
гиозных сказках. А это является обусловливаю-
щим фактором отличия с композиционной точки 
зрения религиозных сказок от легенд-преданий и 
создания отдельной группы религиозных сказок. 
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METALINGUISTIC REFLECTION OF KAZAKH TOPONYMS

The research work analyzes the influence of metalinguistic processing of geographic names in Ka-
zakhstan. Any person or traveler wants to understand the meaning of a geographic name, when he sees 
familiar or unfamiliar geographic names during his journey. Thus, a traveler seeks for coincidence of 
geographic names with the words he already knows, and then he pays attention to the place and its his-
tory. The process of understanding and remembering geographic names takes place in different way in 
people’s minds. Some people pay attention to the coincidence of geographic names with the names of 
object or phenomenon, some people associate them with the names of heroes of epics. 

Names, especially toponymic names are closely connected with the history of the country or local-
ity. Kazakhstani respondents usually associate toponymic names with the historic events. The main rea-
son of this is the relations between Kazakh and Mongol, Kazakh and Kalmyk and Kazakh and Russia. The 
close relation between these peoples led to wide spreading of foreign names in the territory of Kazakh-
stan. Such names as Petropavl, Oskemen, Pavlodar, Semei, Ablaketka, Kaskelen, Shamalgan, Boraldai, 
etc are the evidence of this process.The results of the research allows to assume that the respondents as-
sociate names with the geographic information. For instance, Karagandy, Shymbulak, Keles, Betpakdala, 
Arkalyk, Saryarkaand others.The results of the research can be further grouped into several subgroups. 

Key words: toponyms, toponyms of Kazakhstan, feflection, metalinguistic reflection, toponymicre-
flection, geographic names.
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Қазақ топонимдерінің метатілдік рефлексиясы

Мақалада Қазақстан географиялық атауларының метатілдік рефлексиясы қарастырылады. 
Кез келген адам немесе жолаушы жер-су атауын кездестіргенде оның мағынасын түсінуге 
тырысады. Атаудың мағынасын, шығу төркіні жайлы ақпарат білмесе, өзге сөздермен дыбыстық 
жағынан байланыстырып немесе географиялық орналасуы мен тарихына мән береді. Жер-
су атауларын түсіну және оның мағынасын ашу әр метатілдік санада әр түрлі орын алады. 
Кейбір адамдар топонимдерді белгілі бір нысан не құбылыс атауларымен, кейбіреулері батыр 
есімдерімен байланыстырады. 

Атаулар, әсіресе топонимдік атаулар орналасу тұрғысынан ел не елдімекен тарихымен тығыз 
байланысты. Сауалнама респонденттері жер-су атауларын көп жағдайда тарихи оқиғалармен 
байланыстырады. Мұның себебі, тарихта орын алған қазақ-монғол, қазақ-қалмақ, қазақ-орыс 
қатынастары.Осы халықтар арасындағы тығыз байланыс Қазақстан аумағында өзге тілді 
атаулардың кең таралуына әкелді. Бұл үрдістің дәлелі ретінде Петропавл, Өскемен, Павлодар, 
Семей, Аблакетка, Қаскелең, Шамалған, Боралдай және т.б. атауларды алуға болады.Зерттеу 
нәтижелері респонденттердің атауды географиялық ақпараттармен байланыстыратындығын 
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көрсетті. Мысалы, Қарағанды, Шымбұлақ, Келес, Бетпақдала, Арқалық, Сарыарқа және т.б. 
атаулар. Зерттеудің нәтижелері бірнеше түрге топтастырылып берілген.
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Метаязыковая рефлексия казахских топонимов

В статье анализируется метаязыковая рефлексия географических названий Казахстана. 
Любой человек или путешественник хочет понять значение географического названия, когда он 
видит знакомые или незнакомые географические названия во время своего путешествия. Таким 
образом, путешественник ищет совпадения географических названий со словами, которые он уже 
знает, а затем он обращает внимание на место и его историю. Процесс понимания и запоминания 
географических названий в сознании людей происходит по-разному. Некоторые люди обращают 
внимание на совпадение географических названий с именами объекта или явления, некоторые 
люди связывают их с именами батыров.

Имена, особенно топонимические, тесно связаны с историей страны или местности. 
Казахстанские респонденты обычно ассоциируют топонимические имена с историческими 
событиями. Главная причина этого – отношения казахского и монгольского, казахского и 
калмыцкого, казахского и российского. Тесная связь между этими народами привела к широкому 
распространению иностранных имен на территории Казахстана. Свидетельством этого являются 
такие названия, как Петропавл, Оскемен, Павлодар, Семей, Аблакетка, Каскелен, Шамалган, 
Боралдай и т.д. Результаты исследования позволяют предположить, что респонденты связывают 
имена с географическими информациями. Например, Караганды, Шимбулак, Келес, Бетпакдала, 
Аркалык, Сарыарка и другие. Результаты исследования сгруппированы в несколько видов 
метатекстов.

Ключевые слова: топонимы, топонимы Казахстана, рефлексия, метаязыковая рефлексия, 
топонимическая рефлексия, географические имена.

Introduction

The presentation of the relation of a language 
and reasoning, a language and mind is clearly seen 
from speaking activity or the ability of a person 
to express his idea. This requires considering the 
language from an anthropocentric viewpoint.

Cognition of the environment, perceiving 
and over lapping it with one’s personal opinion, 
as well as evaluating are the signs of reflection in 
simple metalinguistic consciousness. We define the 
following terms for use in the research work: cons-
ciousness, linguistic consciousness, metalanguage, 
metalinguistic consciousness, simple metalinguistic 
consciousness, reflex, reflection and others.

Consciousness can be considered as a philosophic 
notion, even as a mind or intellect. Consciousness 
describes mutual relationships between everything 
around us. Consequently, consciousness is the 
highest form of intellectual activity. Men regulate all 
types of relationships with the environment through 
the consciousness. Consciousness also plays great 
role in subjective cases of intellectual activity.

Consciousness discloses world view, that 
comprises a person and his all types activity 
(Leont’yev, 1975: 25).

Some scientists perceive consciousness as inner 
cognition/knowledge and belief (Duwal, Wicklund, 
1972), mind and intellect (Mandler, 1975).

Y.A. Sorokin notes that it is necessary to be 
guided by notions such as reasoning, intellect, 
rationality and irrationality, cognition and reflection 
in researching the notion of consciousness (Sorokin, 
1994).

The problem of defining the notion of 
consciousness is one of the main and complex 
problems in philosophy. The reason of this is that it 
is impossible to see, measure and perceive by senses. 
Consciousness is one of the factors that differentiate 
people from animals. Undoubtedlyconsciousness 
serves as a binder between a human being and the 
environment.

To a certain extent man defines the variety of 
the relation between himself and the environment, 
world by a language. Through a language man 
meets the rational and relational requirements and 
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those of the whole life, his needs to obtain necessary 
information.

Language is a universal means of interaction 
between consciousness and environment. It is also 
an aspect of linguistic material which studies the 
function of a language and speech as a presentation 
of mental view of a linguistic community. 
Linguistic consciousness is not an object of this 
work; it is a subject of the research work. Linguistic 
consciousness arises in an individual as a result of 
interaction.

Linguistic consciousness directly influences on 
establishing text, linguistic intellect, and then on 
metalanguage and metatext (Shumarina, 2011: 40).

Metalanguage (from Greek meta – after) 
is one of the main concepts of contemporary 
logics and theoretical linguistics. Metalanguage 
is a language of linguistics, it is a linguistic lexis. 
Metalanguageis used in studying varied natural, 
mathematic languages, in investigating relations 
between languages of different levels, and in 
studying relations between the language studied 
and subjective branch, which is represented by it, 
structures of sentences, and its relations with other 
languages. Language-object studies iconic structure 
of a sentence, it proves theorems on peculiarities 
of presentation and studies its relation with other 
languages through a metalanguage. 

R. Jacobson evaluates the metalinguistic 
function of a language and says that: «…meta-
language is not only a necessary research tool used 
by logicians and linguists, it also plays an important 
role in our everyday language. ... We use meta-
language, without realizing metalinguistic nature of 
our actions. If the speaker or the listener needs to 
check whether they use the same code, the subject 
of a speech becomes the code itself; it performs a 
metalinguistic function here» (Jacobson, 1975:201).

It is possible to define the notion of metalinguistic 
consciousness on the basis of above mentioned 
notions as consciousness and metalanguage. It is a 
complex of cognition and presentation of formal and 
notional interrelations, functions and development 
of a language and its structural elements. Thus, it 
is an opinion, description or discussion on any 
linguistic phenomena or linguistic object.

Reflex (from Latin reflexus) is a terminology 
of biology. It is an answer of an organism to inner 
or outer stimuli with the help of a central nervous 
system. In linguistics the phenomena of reflex can be 
defined as presentation of any subject or phenomena 
in a language, its influence on human consciousness.

Reflection (from Latin reflexio) is individual’s 
actions of paying attention to himself, his 

consciousness and activities and trying to feel and 
cognate himself. Thus, reflex is a common notion, a 
reaction of any organism, reflection is comparatively 
narrow notion used only in relation to human-being.

Shumarina says the following on the functions 
and peculiarities of reflection: «Reflection is a 
mental operation, which takes place in a ‘silent’ 
way, but it can be realized verbally in the form of 
expressions-interpretations (Shumarina, 2011: 42).

These terms are the main concepts of this 
research work, as it aims at defining toponymic 
reflection in a simple metalinguistic consciousness, 
which comprises these concepts.

Consequently, the aim, tasks, object and 
materials of the research work have been defined. 
The object of the work is toponymic names in the 
territory of Kazakhstan.

Kazakhstan is the ninth largest country in the 
world, with a deep history. It is situated in the central 
part of Eurasia. It occupies 2% of the territory of 
the whole world and 5% of the Eurasian territory. 
The Caspian Sea, Mangistau Peninsula, ranges 
of mountains such as Tien Shan, ZhongarAlatau, 
Tarbagatai, rivers and lakes such as Oral, Zhaiyk, 
Syrdaria, Amudariya, Balkash and others have 
attracted interests of antique philosophers 
�erodotus, Alexander the Great, Ptolemy, Strabo, 
as well as Chinese, Arabian, Russian and European 
researchers and these toponymic names frequently 
met in the scientific works of most of them.

There are well-founded reasons of selecting 
toponyms of Kazakhstan as an object of research, 
which include numerous geographical objects. 
The fact that during centuries various geographical 
names of Kazakhstani territory have changed under 
political and economical circumstances requires to 
study their etymology. Etymological research of 
toponyms has attracted not only geographers and 
historians, but also linguistics.

Toponymic myths and legends reveal not only 
the reasons of geographic names, but also narrate 
historical occasions from the past of the folk. 
The main object of any historical myth is not to 
narrate the origin of the geographic names, but to 
try to reveal the historical facts connected with the 
geographical names (Pangereev, 2010: 162).

In old times myth sand legends were 
transmitted from generation to generation in oral 
form. Unfortunately, this tradition has been lost. 
Myths and legends underwent modifications under 
different circumstances and as a result of narrators’ 
intentions. �owever, the anthropocentric viewpoint 
which has been an object of linguistics assisted to 
reveal several changes in this field of science.
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Methods

Methods of the research work can be 
considered by separating into several stages. 
To determine toponymic reflection in the view 
of simple metalinguistic consciousness, at first, 
it is necessary to analyze means that define the 
relationships between toponymic names and the 
owner of simple consciousness. To determine the 
opinion and interpretation of a respondent on the 
geographic object a method of questionnaire has 
been used. It is possible to see simple consciousness 
owners’ defining specific names anonymously. The 
advantage of this method is that respondents give 
their anonymous answers in a relaxed atmosphere. 
The disadvantage is that respondents tick a «do 
not know» choice of a question when they are not 
familiar with the geographic name. Consequently, 
all requirements are not fulfilled.

The second problem is to identify the owner 
of a simple consciousness in order to define the 
toponymic refection in a simple metalinguistic 
consciousness. This is a person with a high or 
higher education, not a geographer or linguist, who 
does not research geographic names and toponymic 
names from the etymological perspective.

The third problem is that to define the number 
and importance of toponyms to be included into 
a questionnaire. It is impossible to include all 
toponyms into a questionnaire, if to take into account 
that there are more than hundred thousand toponyms 
in Kazakhstan. For that reason it was necessary to 
classify geographic names and divide them into 
administrative and regional sections.

Toponymswere classified according to their 
type as oronyms (names of mountains), hydronyms 
(names of rivers, lakes) and oikonyms (names 
of cities, towns, regions). The questions of the 
questionnaire were developed on the basis of 
five parts of Kazakhstan (Western Kazakhstan, 
Northern Kazakhstan, Eastern Kazakhstan, 
Southern Kazakhstan and Central Kazakhstan) and 
14 regions according to administrative and regional 
division.

The selection principles of toponyms of the 
questionnaire are the following:

1. Names familiar to most of the people of 
Kazakhstan;

2. Geographic names familiar to the population 
of a specific region;

3. Geographic names whose etymology were 
stormy debated among scientists;

4. Toponyms with simple naming;

5. Geographic names with unclear and 
extraordinary meanings.

In the territory of some regions there are less 
toponyms compared with the other regions.Because 
of this fact, it was decided to include five names into 
the questionnaire. Taking more than five geographic 
names may cause some problems; some regions do 
not have so many geographic names, especially, 
astionyms, and respondents would have problems 
with giving the answers. Including less than five 
names leads to volume reduction and ignoring of 
the information.

The aim of the questionnaire is to define the 
toponymic reflection of the simple consciousness 
owner through the given toponyms. 

Resultsand discussion

Respondents were suggested 14 online 
questionnaires. Respondents selected from the 
questions about their homeland or about 14 regions 
of Kazakhstan.The rules and requirements of the 
questionnaire were explained before starting the 
answering the questionnaire. 

After the respondents answered the 
questionnaire, each answer was analyzed and 
included into the list of names. The aim of the 
research was to obtain at least 10 answers from each 
questionnaire, questionnaires with more than ten 
answers were not analyzed in order to provide the 
balance. Totally 350 names were taken into account, 
25 toponyms were used in each questionnaire. If 
to assume that 10 answers were obtained from 
14 completed questionnaires, the total number of 
answers reached 3500. �owever, such answers as 
«do not know» and «did not hear about it» (1999 
answers) were excluded from the total number of 
answers. Consequently, the number of informative 
answers is 1501. The number of answers to the last 
question about the respondent’s homeland is 173, so 
the total number of answers reached 1674.

In the diagram Kazakhstan is divided into 
five parts. �owever, Kazakhstan has fourteen 
administrative and political regions. Western 
Kazakhstan includes Western Kazakhstanregion, 
Mangystau region, Atyrau region, Aktobe region, 
Northern Kazakhstan includes Northen Kazakhstan 
region, Kostanai region, Pavlodar region, Akmola 
region, Eastern Kazakhstan includes Eastern 
Kazakhstan region, Southern Kazakhstan includes 
Southern Kazakhstan region, Almaty region, 
Kyzylorda region, Central Kazakhstan includes 
Karagandy region. 
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Analysis and conclusion

As a result of the analysis of the questionnaire 
answers, it is clearly seen that an owner of a simple 
metalinguistic consciousness lacks of geographic 
and onomastic knowledge, and does not think about 
it. The answers ‘I do not know’ and ‘I have not 
heard about it’ are the evidence of it. The another 
reason of it is that respondents are born and grew 
up in different regions and they unfamiliar with the 
local geographic names. 

Apart from this, tourism in Kazakhstan is 
less developed compared with other countries. 
Consequently, less work is done on the familiarization 
and adverticement of local picturesque places as 
mountains, rivers and other sightseeings. Complete 
and relevant answers were given by linguists, 
geographers, experienced and elder dwellers, as well 
as specialists of administrative and governmental 
organizations, while ordinary people could not give 
answers of full value.

The questionnaire was conducted online. 
Consequently, the respondents are people capable 
of using internet. Age range is from 15 to 50.

Most of the respondents accept toponyms 
unfamiliar to them or not corresponding to the 
realia as borrowed items. The respondents show 

the Mongol, Kyrgyz, Uzbek, Kalmyk, Russian 
languages as a source of a word loaning process.

From the Kyrgyz language:about Keles river 
(Southern Kazakhstan region) «This river flows from 
Kyrgyzstan, perhaps it has a meaning in Kyrgyz 
language»;

From the Turkish language: Shelek river (Almaty 
region) «Perhaps this name originates from Turkish 
‘Çilek’ meaning ‘cherry’ and means a place where 
many cherries grow»;

From the Turkic and Persian languages:Shymkent 
city (Southern Kazakhstan region) «It is derived 
from Turkic ‘shym’ and Persian ‘kent’ I suppose»;

From Chinese: Samsy (Almaty region) village 
«Perhaps it was formed under the Chinese language 
influence»; 

From Russian:Pavlodar (Pavlodar region) 
«Pavlu darit’ (to present Pavel)»;Oskemen(Eastern 
Kazakhstan region) «the mouth of the stone 
mountains»; Semei (Eastern Kazakhstan region) 
«seven chambers»; Petropavl (Northern Kazakhstan 
region) «Petr and Pavel»; 

From Kalmak and Mongol languages: Kaskelen 
city (Almaty region) «I have heard of Kalmak hero 
named Kasgelen»; Shamalgan village (Almaty 
region) «I have heard of Kalmak hero named 
Shamal Khan»etc.

Diagram 1 – Common statistic information of the questionnaire

*A – The total number of the answers received: (14 regions, 25 names in each 
region, total sum of respondents from each regions is 3500)
*B – Number of respondents who answered «do not know»
*C – Answers with the complete information
*C1 – Answers with the partial information
*D – Number of answers with the information about one’s homeland
*E – Total number of answers with the information (С+C1+D or E=(A-B)+D) 
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It is clearly seen from these examples that 
respondents give such kind of answers not because 
they know foreign languages. In most cases the 
reason is giving hypothetical answers on the basis of 
personal conclusion about close relationships with 
neighboring countries that go deep into the ancient 
history.

A well known scientist T. Zhanuzak says the 
following about it: «The structure, composition and 
origin of Kazakh toponyms are quite varied. It is a 
normal historical phenomenon that there are many 
toponyms of ancient times and middle ages, as well 
as contemporary ones. Some of these toponyms are 
of Sak, Kanly, Uysun and Gun times, some of them 
are of Turkic origin, others are of times of Oral Altai 
language family. Majority of toponyms are Kazakh 
words, and only few of them are of Arabian, Persian, 
Mongol and Slavic (Russian, Ukrain, Polish, etc) 
origin» (Zhanuzak, 2011: 13).

Some respondents tried to analyze their own 
answers and divide toponyms into morphological 
parts. For instance, the origin of the Kaspian sea 
is described as the following: «In old times it was 
named Gerkam. I think that its contemporary name 
is derived from the words Kas and Bi».

In defining the origin of geographic names, 
respondents demonstrated the seme relevant to the 
toponyms, that is they gave associations with them: 

– Defining on the basis of geographic location: 
Zhaiyk – a river in Oral city; Kaskelen – a city in 
Almaty region, there is a university named after 
Suleimen Demirel; Shymbulak– a spring on the peak 
of the mountain; Mashat– a mountain in the Southern 
Kazakhstan region; Korgas – Chinese territory, a 
fortress in old times, a fortress close to the borders, 
derived from the word ‘to defend’; Petropavl – it 
was given this name because it is close to Russia; 
Keles – a river in the ducts of Syrdarya, and etc.

– Defining from a historical perspective: 
Kazygurt – a place where Noah’s ark stopped and 
was fixed, the name of the ship was Kazygurt; 
Abylainkit (Ablaketka) – a place which was 
considered saint by Mongol Abylai; a place where 
Abylai died; a place where Abylai Khan’s throne 
was situated; Ushkonyr – a village where president 

N.A. Nazarbayev was born and grew up; Kyzylorda 
– an ex-capital of Kazakhstan; Akmola – its former 
name is Tselinograd, it is named Akmola because of 
its cold climate and etc.

– Giving numerical information: Kozhakent – a 
village with a population over 3 thousand; Taraz – a 
city that changed its name five times; Almaty – a 
millionaire city, that is a city with a population over 
a million; and etc.

– Defining names on the basis of associations: 
Almaty – an apple, traffic jam; Kyzylorda – rice; Kaspi 
– oil, a swan; Zhezkazgan – copper; karagandy – 
medicine academy; Kapshagai – seaside; Turkestan 
– mausoleum of Khozha Akhmed Yasawi; Otyrar 
– tomb of Arystan Bab; Shymkent – Shymkent beer, 
spectacular, beautiful; Medeu – big; Saryarka – 
wide, green pasture; Shelek – water; Saimasai – to 
be equal, to be right; and etc.

– Describing toponyms on the basis of their 
nature and natural resources: Каspi is rich with 
fish; Karagandy is a centre of black gold, it is named 
a black land because it is rich with trees and its 
soil is black and fertile; Shymbulak is a place with 
a spring a spring rich with grass; Аktobe means a 
mountain of chrome, asbestos; Аlakol means healing 
water, salted standing water, perhaps it means 
dirty water, Alakol’s water is of three colours; 
Zhezkazganis named because it is rich with brass; 
Аrkalyk is named because it is rich with hills and 
mountains; Меdeumeans high and beautiful peak; 
Таldykorganmeans rich with trees; Betpakdala 
means wide valley, desert, plain; and etc. 

– Giving information irrelevant to the facts: 
‘Sagyz’– may be local people like chewing gums; 
‘Korgas’ – perhaps lead is produced there; ‘Shelek’ 
– perhaps there is a factory manufacturing iron; 
‘Kostanai’– because the dawn is early and the 
sunset is late; ‘Samsy’– sounds like ‘samsa’ (a baked 
product with stuffing). 

The results of the research have demonstrated 
that not only geographic location and political 
occasions influence on the formation of geographic 
names, but also beliefs, traditions, even dreams and 
hopes of local people have a great impact of the 
formation and further changes of geographic names. 
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ПРАГМАТИКА НЕГІЗДЕРІ: ОЙЛАУ МЕН СӨЙЛЕУ

Мақалада ойлау мен сөйлеу теориялары прагматиканың негізгі компоненттері ретінде 
қарастырылады. Бұл теориялар философия, психология және филология бағытында жазылған 
еңбектер негізінде талданды. Қазақ тіл білімінде сөз, сөйлеу қызметі ойлаумен салғастыра 
алғашқы рет қарастылырып отыр. Ойлау мен сөйлеу күрделі механизм ретінде адам баласына ғана 
тән екендігі жан-жақты ғылыми пікірлермен толықтырылады. Мақалада сөйлеу қызметі ойлау 
қызметінің прагматикасына байланысты көрсетілетіні басты межеге алынды. Психологияда ойлау 
түрлері үшке бөлінеді: ұғым, пікір, ой қорытындылары. Осылар психолингвистикалық тұрғыдан 
талданып, қарастырылды. Сөйлеу теориялары бойынша психологиялық және филологиялық 
еңбектердегі ортақ пікірлер алынды. Прагматика – бірнеше салалардың объектісі. Сол себепті тіл 
білімінде прагматиканы өзге салалармен салыстыра-салғастыра зерттеу маңыздылығы мақалаға 
арқау етілді.

Түйін сөздер: прагматика, ойлау, антропоөзектілік, сөз, сөйлеу қызметі.

Alkebaeva D.A.1, Akhmetkaliyeva L.Zh.2,
1Doctor of Science, Professor, 2doctoral student  

of Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  
e-mail: alkebaeva@mail.ru, liza91_1604@mail.ru

The foundations of the pragmatists: thought and speech

The article deals with the basics of the theory of speech and thinking as the main components of 
pragmatics. These theories were analyzed on the basis of works written in the direction of psychology, 
philosophy and Philology. In Kazakh linguistics the interrelation of speech, speech act with thinking is 
considered for the first time. The article gives specific arguments from the sources about the complex 
mechanism of thinking and speech, which are peculiar only to man. Communicative situations faced by 
a person change his / her thinking and speech, along with the change of pragmatic meaning in speech 
are revealed by the example of oratory discourse. The importance of pragmatism is clearly seen in the 
analysis of the oratorical discourse. Definitions on types of thinking are given and examples are given. 
For comparison and understanding of the topic taken from the General concept of the sources of psy-
chology and Philology of the theory of speech. Since pragmatics is considered to be the object of several 
Sciences, the article was directed and written on the basis of comparison and comparison of the theory 
of the above Sciences.
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Основы прагматики: мышления и речь

В статье рассматриваются основы теории речи и мышления как основные компоненты 
прагматики. Данные теории были проанализированы на основе трудов, написанных по 
направлению психологии, философии и филологии. В казахской лингвистике впервые 
рассматривается взаимосвязь речи, акта речи с мышлением. В статье даны конкретные аргументы 
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Прагматика негіздері: ойлау мен сөйлеу

из источников о сложном механизме мышления и речи, которые свойственны только человеку. 
Коммуникативные ситуации, с которыми сталкивается человек, меняют его мышление и речь, 
наряду с этим изменения прагматических значений в речи выявлены на примере ораторского 
дискурса. В ходе анализа ораторского дискурса конкретно видны значение прагматики. Даны 
определения на виды мышления и приведены примеры. Для сравнения и осмысления темы взяты 
общие понятия из источников по психологии и филологии о теории речи. Так как прагматика 
считается объектом нескольких наук, статья была направлена и написана на основе сравнения и 
сопоставления теории вышеуказанных наук.

Ключевые слова: прагматика, мышление, антропоцентричность, речь, речевой акт.

Кіріспе

Қазіргі таңда ғылымды қоғамның айнымас 
бөлшегі адаммен байланыстыра зерттеу жетекші 
орынға шықты. Адамды тану айналадағы адам 
қолымен жасалған материалдық заттар мен 
өзге де құбылыстардың сырын тану, ашу болып 
отыр. Өткен ғасырлардан бері психология, фи-
лософия, логика және лингвистика салаларын-
да антропоөзектілік жайлы пікірлер айтылып 
келеді. Тіл біліміндегі антропоөзектілік жайлы 
алғаш идея көтерген Ф. Гумбольдт екені белгілі. 
Белгілі зерттеушінің ойынша тілді меңгеру ол 
қоғамдағы барлық салалардан хабардар болып, 
адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасын 
түсіну және өз жеке болмысыңның сырларына 
үңілуі саналады. Ф. Гумбольдтің ойларын А. По-
тебня жалғастыра келе адам тілді үйрену арқылы 
өзін түсінеді және айтылған сөзінің мағынасын 
өзгелер арқылы аша түседі дегенге келеді. 
Осы ойлардың жетегімен ғалым Э. Бенвенис 
алғашқылардың бірі болып тіл білімінде автор 
мен адресат ұғымдарын енгізіп, тілге жүйелік 
тұрғыдан сипаттама беріп өткен. Сонымен қатар 
тілдің адам үшін жаратылғанын, сол себепті де 
тілді адамнан бөліп зерттеуге де, меңгеруге де 
болмайтындығын алға тартады. Осы тұста про-
фессор Д. Әлкебаева мынадай орынды пікір 
білдіреді: «Сөздің иесі – адам, себебі адам – өте 
күрделі тұлға, оның сөзі де өте күрделі «жан-
ды организм» болып табылады» (Alkebaeva, 
2014:  36).

Жеке адамның сөзі арқылы болмысын, 
ойын, интеллектісін және ниетін, пиғылын 
айқын дап, өмірінен хабардар болуға болады. 
Антропоөзектілік парадигмасы бойынша адам 
басқы орынға шығып, тіл оның ары қарай өмір 
сүруіне арналған қажеттілігі саналады. Тіл 
білімінің дамуына антропоөзектілік парадигма-
лары, атап айтқанда сөйлеу мен адамның ойлану 
процестерінің байланысы мәселелері ықпал ете 
бастайды.

Прагматика сөзде толық көрініс тапқандықтан, 
оның негізі ойлауда болатындығы белгілі. Ой-

лау теориясы туралы ғылыми пікірлер ғылыми 
айналымда баршылық. Осы мәселе айналасын-
да лингвистика, психология бағытында шетел 
ғалымдары В. Фон. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, 
Эдвард Сепир, И.И. Мещанинов, А.Н. Леонтьев, 
В.В. Давыдо, В.Л. Поплужний, О.К. Тихомиров 
және т.б. өз ғылыми тұжырымдамаларын жасаған 
Алайда айтылған пікірлер әлі күнге дейін бір 
жүйеге түспей отыр. Тіптен психологтардың да 
арасында сөйлеу мен ойлау процесінің қайсысы 
бірінші адам миында қалыптасатындығы әлі 
күнге дейін шешімін тапқан жоқ. Сөйлеу кезінде 
сөз иесінің мақсаты (прагматика) бірінші ме, 
ойлау я сөйлеу процестері алғы орында ма не-
месе адам миындағы күрделі механизм ойлау 
мен сөйлеу бүгінгі тіл біліміндегі жаңа бағыт 
прагматиканың бөлшектеріне жатады ма деген 
күрделі де заңды сауалдар туындайды. 

«Қазақтан сөз қалмаған» демекші, ойлау 
процесі сөйлеуден бұрын қалыптасуы мүмкін 
дегенге негіз болатын тілімізде мағынасы терең 
даналы сөздер бар. Мәселен, «ойланып сөйле», 
«ойынан құрастырған», «аңдамай сөйлеген ау-
ырмай өледі», «ой үстінде отыр», «ойы жүйрік», 
«ойы басқа жақта», «ойы жақсы» деген тіркестер 
бекер айтылмаса керек. Осы сияқты орыс тілінде: 
«Мысль наперёд слова идёт», «мысль у умного, 
у дурака слова», «умный не тот, кто болтает, 
а тот, кто мыслит и говорит», «сначала мысли 
головой – затем слово молви» – десе, ағылшын 
тілінде: «To talk without thinking is to shoot 
without aiming», «When a man stops thinking he 
stops feeling», «If you are a fast talker at least think 
slowly», «Think much, say little, write less» – де-
ген мақалдар ойлау мен сөйлеудің арақатынасын 
көрсетеді. Сонымен қатар ойлаудың сөзге негізгі 
тірек, іргетас болатынын дәлелдейді.

Ойлау теориясы – философия, филология, 
лингвистика, логика және психология сала-
ларының зерттеу обьектісі. Ойлау теориясын фи-
лософияда сана мәселесімен байланыстырады. 
Олар сананы адам миының қызметінің нәтижесі, 
онсыз оның көріну мүмкіндігін жоққа шығарады. 
Философияға арналған оқу құралында осыған 
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қатысты: «Сана – бұл, ақиқатты бейнелеудің 
тек қана әлеуметтік өресінен орын алатын және 
адамның миы арқылы ең алдымен ұғым, пікір, ой 
қорытындысы сияқты абстрактілі ойлаудың иде-
алды түрлерімен іске асатын ең жоғары деңгей» 
– деп анықтама береді (Zhunshiev, Tokenov, 
Iztileyov, 2007: 291). Қ. Жарықбаев ойлау теория-
сы айналасында төмендегідей пікірлер келтіреді: 
«Ойлау дегеніміз сыртқы дүние заттары мен 
құбылыстарының байланыс-қатынастарының 
миымызда жалпылай және жанама түрде сөз 
арқылы бейнеленуі. Ой толық сөз күйінде 
білдірілгенде ғана айқындалып, дәйектеліп, 
дәлелдене түседі. Ойлау мен сөйлеу бірдей 
нәрсе емес. Ой – сыртқы дүниені бейнелеудің 
ең жоғары формасы, сөз – ойды басқа адамдарға 
жеткізетін құрал. Ойдың сөз арқылы бейнеленуі 
арқасында адам өзінен бұрынғы ұрпақтар 
жинаған тәжірибе мен білімді сақтап қала алады, 
ойды өмірді онан әрі жақсарту мақсатына пайда-
ланады» (Zharyqbaev, 2002: 184).

Ойлауға берілген біршама анықтамалардан 
табиғаттың бір бөлшегі жануарлардың миының 
мүмкіншілігі елестетуге жеткенмен, миының 
сана бейнелері арқылы ойлау қызметін атқара 
алмайтындығын аңғартады. Яғни, адамды жан-
жануарлардан артық қылып тұрған оның ақыл-
есі я миының көлемі емес, ойлана білу процесі. 
Ал ойлау ми мүмкіншілігінің ең күрделісі. 

 Сана, ой және ақыл психологиялық 
еңбектерде түрлі деңгейлі болып келсе, тілімізде 
саналы, ойлы, ақылды ұғымдары жарыспалы, 
жуық мағынада қолданылады: «Саналымен 
санаспа, санасызбен жанаспа», «саналы адам 
сағыңды сындырмас, санасыз адам жағыңды 
тындырмас», «санасызға сан айтсаң да болмай-
ды», «Уа, құдайым, бала бер, бала берсең сана 
бер». Сана – разум, ой – мысль, ал ақыл-ум деп 
аударылса, орыс тілінде де сананы ақыл мен ой-
дан жеке бөліп қарастырмайтындығын: «Каков 
разум, таковы и речи», «Птицам даны крылья, а 
человеку – разум», «Ум без разума – беда» – де-
ген мақалдарынан байқалады.

Психологиялық еңбектерде ойлау қабыл-
даулар мен елестердің негізінде жасалатынды-
ғын айтады. Жантану ілімінің зерттеушілері: 
«Жаңа туған балада ешқандай ойлау болмай-
ды, ойлау баланың сыртқы ортамен белсенді 
қарым-қатынас жасауының нәтижесінде, оның 
өмір тәжірибесімен қосақталып дамып отыра-
ды» -деп, тілдің шығуы бала ойлауының елеулі 
кезеңіне жатқызады (Zharyqbaev, 2002: 202). 
Тілдің шығуы (сөйлей алуы) ойлау процесінің 
дамып отыруына үлкен ықпал ететіндігін 

көрсетеді. Ойлау процесі адам миында сөйлеуге 
қарағанда алғаш қалыптасқанмен, тілі шығып, 
адам сөйлеп бастағанда ойлау процесі жетіліп 
отырады. Баланы кішкентай кезінен оқуға 
бейімдеп өсіру адамның ойлауын дамытады деп 
тұжырымдайды. Қазақ ұлтының дүниеге келген 
сәбиді бесік жыры, ертегі мен жаңылпаштарға 
баулу арқылы бала тілін жетілдіре тәрбиелеуінде 
де үлкен рухани ғана емес, ғылыми да мән 
аңғарылады. 

Психологтардың сәби дүниеге келгенде 
ойсыз халде болады деген пікірлері біздіңше 
жансақтау, себебі ол ым тілімен болса да өзінің 
физиологиялық мүмкіншілігіне қарай жағ даят қа 
тап болады. Белгілі бір деңгейде ойлау процесі 
жүріп жатады. Нәрестенің сөйлеу құралы 
ым тілі, жылау процесі. Жылау барысын-
дағы интонацияның шарықтауы я түсуі сәби 
интенциясын көрсетеді. Бұл ең қарапайым 
өмірлік мысал. Ары қарай күрделене түседі. 
Прагматикалық элементтер өзгереді, көбейеді, 
ойлау процесі дамып, сөйлеумен ұштасады, 
адамдар арасындағы дискурс та тақырыптық 
және мазмұндық жағынан сан алуан болады. Со-
нымен қатар коммуникативтік ситуацияларға 
қарай адамның прагматикасы да өзгереді, да-
миды және прагматиканың компоненті сөйлеу 
әрекетінің нәтижесін тану қиындай түседі.

Психологтар да философтардың пікірлерінен 
алшақтамай, ой түрлерін, кей оқулықтарда фор-
маларын үшке: ұғым, пікір, ой қорытындыларына 
жіктейді. 

Эксперимент

 Ұғым – мидағы образдар мен сол образдарды 
бейнелейтін тілдік бірліктердің (сөз, сөз тіркесі 
және мәтін) байланысы, сонымен қатар ұғым 
адам миында белгілі бір құбылыстардың санаға 
әсер етуінен пайда болады.Ол түйсіну, қабылдау, 
елестету негізінде туындайды. «Ұғым – бұл зат-
тар мен құбылыстардың жалпы және маңызды 
қасиеттерін бейнелейтін ойлаудың түрі. Ұғым 
бір-бірімен байланысты зат туралы түсініктер-
ден – оның қасиеттері, жағдайлары, байланы-
стары және қатынастарынан тұрады. Әрбір зат, 
әрбір құбылыс әртүрлі көптеген қасиеттерді, 
белгілерді иеленеді» – деген түсіндірулерді 
С. Бап-Баба береді (Bap-Baba, 2003: 180). Тіл 
білімінде ұғым әр ұлттың өз концептілері 
желісінде адам миында қалыптасады. Атап 
айтқанда, «бірлік», «ынтымақ» ұғымдары тілі-
міздің даналық мұрасына айналған шешендік 
сөздерінің дискурсында көп аңғарылады:
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Төле би жас кезінде талай жасы үлкен 
атақты абыз билердің алдынан өтіп батасын 
алады. Төле бала әуелі әкесіне барыпты. Жасы 
жүзге тақап отырған әкесі ынтымақ, ел бірлігі 
жөнінде әңгіме айтып отырады. Төле «Қалай ет-
кенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ» 
дегенді сұрайды. Сонда, әкесі әуелі жауап айтпас 
бұрын бір бума солқылдақ шыбық алдырады:

- Балам, мынаны сындырып көрші.
Төле буылған шыбықты олай-бұлай иіп сын-

дыра алмайды. 
- Енді сол шыбықты біртіндеп сындыр-

шы? Төле ортасынан буылған шыбықты шешіп, 
біртіндеп пырт-пырт етіп оп-оңай сындыра 
береді. Әлібек би:

- Бұдан не түсіндің, балам? – дейді.
Сонда. Төле бала:
- Түсіндім, әке бұл мысалыңыздың мәнісі: 

ынтымағы, бірлігі мықты елді жау да, дау да ала 
алмайды. «Саяқ жүрген таяқ жейді» демекші, 
бірлігі, ынтымағы жоқты жау да, дау да оп-оңай 
алады дегеніңіз ғой.

- Бәрекелді, балам, дұрыс таптың. Ел билеу 
үшін алдымен елді ауызбірлікке, ынтымаққа 
шақы ра біл. «Бақ қайда барасың дегенде, 
ынтымаққа барамын» дегеннің мәнісі осы, – 
депті (https://www.itest.kz). 

Жоғарыдағы шешендік сөзден ынтымақ 
ұғымы оқырманға буылған шыбық арқылы беріліп 
тұр. Адресантқа әсер ету үшін буылған шыбықты 
олай-бұлай иіп сындыра алмайды, ал Төле ор-
тасынан буылған шыбықты шешіп, біртіндеп 
пырт-пырт етіп оп-оңай сындыра береді деген 
сөйлемдердегі қарамен белгіленген қайталама 
еліктеуіш сөздер жақсы қолданған. Егер автор ол 
тілдік бірліктерді қолданбаса оқырман көз алды-
на шыбықты елестете алмас еді. Философтардың 
пікіріне сүйенетін болсақ, елестетусіз адам ми-
ында белгілі бір ұғым да қалыптаспаған болар 
еді. Коммуникацияға түскен Төле мен оның қарт 
әкесі ынтымақ, бірлік ұғымдарын ұлттық сана 
деңгейіне дейін көтеріп, өз прагматикасын іске 
асырып, діттеген мақсатына жетіп отыр: Түсіндім, 
әке бұл мысалыңыздың мәнісі: ынтымағы, бірлігі 
мықты елді жау да, дау да ала алмайды. «Саяқ 
жүрген таяқ жейді» демекші, бірлігі, ынтымағы 
жоқты жау да, дау да оп-оңай алады дегеніңіз 
ғой. Осы сөйлемдегі түсіндім, әке тіл бірлігі 
коммуникацияға түскен Төленің әкесі көрсеткен 
жағдаяттардан кейін анализ жасап, ойлаудың 
күрделі формасы саналатын ой қорытындысын 
жасағандығын көрсетеді. 

 Ойлаудың күрделі формаларының бірі – ой 
қорытындылары. Ой қорытындылары дегеніміз 

бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі. 
Қорытынды шығару үшін оны белгілі тәртіпке 
бір-бірімен байланыстыру қажет. Қатар тұрған 
кездейсоқ пікірлерден қорытынды шықпайды. 
Ал грамматикада мұны сөз бен сөздің, сөйлем мен 
сөйлемнің арасындағы логикалық байланыс деп 
атайды. Егер де адамның сөйлеп тұрған сөзінде 
логикалық байланысы болмаса тыңдаушы адам 
оны бірден түсінбеген болар еді. «Ойын дұрыс 
жеткізе алмады», «басы жоқ, аяғы жоқ», «ойы 
үзік-үзік», «сөзінде ешбір байланыс жоқ» сын-
ды тіркестерді қай кезде де айтып жатуы жайдан 
жай емес. Қазақ тілінде ойдың логикалық байла-
нысы қаншама ғасырлардан бұрын келе жатқан 
шешендік сөздерде берік сақталған. Дискурсқа 
түсуші би мен шешендердің сөзі бірінен соң бірі 
мағыналық тізбекпен байланысқа түсіп, ойдан 
ой туындатады:

Бір төре кедей адамға егін ектіріп, ақы 
төлемей, өзі пайдаланып жүреді. Кедейге бала-
шағасын асырау қиын болыпты. Келесі күзде 
егін жақсы шығып, кедей егінді төреге айтпай 
жинап алыпты. Төре кедейді ұрып, басын жа-
рыпты. Таяқ жеген кедей Төле биге арыздана 
барыпты. Төле кедейдің жағдайын естіген болса 
керек. Төрені шақыртып алып:

Таласқандарың қара жер, 
Қор болмасты ойласаң,
Төрем, болдың босқа тер.
Мүсәпірдің қақын бер, – 

деген соң әлгі төре ұялып, кедейдің ақысын 
беріп риза қылыпты (https://www.itest.kz)

Берілген жағдаятты оң шешуде Төле би 
прагматикасының тереңдігі аңғарылады: Төрем, 
болдың босқа тер.

Мүсәпірдің қақын бер, – деген өлең жолда-
рында кедейдің ақысын жеген байды Төрем деп 
мәртебесін жоғары көтеріп, болдың босқа тер 
тіркесімен құр қара жер үшін кедейді соққыға 
жығып бекер әурешілік жасадың дегендей 
байдың санасына әсер етіп, мүсәпірдің қақын 
бер деген иллокутивті етістіктермен төрені 
бітімге шақыруда кедей деген сөзді емес, мүсәпір 
(мүсәпірдің ассоциациялық мәні күнін көре алма 
жүрген бишара) сөзін қолданып кедейге ақысын 
төлеттіргені бидің негізгі мақсатына (бітімге 
шақыру) жеткендігін дәлелдейді. Белгілі бір 
тілдік элементтермен сөйлеу интенциясы іске 
асырылып, прагматикалық мәні ашылады.

Ойлау процесінің мида қалыптасатын саты-
ларынан ойдың абстрактілі көрінісі, өнімі сөз 
пайда болады. Ал сол ойлауға түрткі болған 
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біздіңше прагматикалық элементтер ол су-
бьект тап болған жағдаят (ситуация). Жоғары 
мысалдағы кедей тап болған жағдаят мәтінде 
былай сипатталады: Бір төре кедей адамға егін 
ектіріп, ақы төлемей, өзі пайдаланып жүреді. 
Кедейге бала-шағасын асырау қиын болыпты. 
Келесі күзде егін жақсы шығып, кедей егінді 
төреге айтпай жинап алыпты. Төре кедейді 
ұрып, басын жарыпты. Осы аталған жағдаяттан 
кейін «Таяқ жеген кедей Төле биге арыздана ба-
рыпты». Кез келген коммуникативтік жағдаят 
адамды іске жұмылдырады және прагматикасын 
өзгертеді. Прагматиканың өзгеруіне оның ойла-
уы себеп болды.

Ойлау бірінші мида қалыптасады деген 
болсақ, алайда сөйлегенде ол дамиды, ал адре-
саты сөйлеу актісі барысында нақтыланады. 
Жоғарыдағы шешендік сөздерде сөйлеу актісін 
құрайтын автор да, адресат пен адресанты бар. 
Д. Әлкебаева: «Сөйлеу актілері – сөйлеудің екі 
жақты келісімімен сөз тудыру әрекетіне әсер 
етуі. Сөйлеу актісі сөзге қатысушылардың уақыт 
пен кеңістікке тәуелсіздік мүмкіндігін таныта 
алады» – деп жақсы ғылыми анықтама береді 
(Alkebaeva, 2014: 62). Л.М. Шайкенова еңбегіне 
сүйене келе сөйлеу актісі сөйлеу әрекетінің 
ұстанымдары мен ережелерімен реттелетін, 
мақсатты бағытталған, белгілі бір социумда 
қабылданған, қандай да бір сөйлеу жағдаятында 
адресаты бар сөйленістің айтылуы болып отыр 
(Shaikenova, 2007: 62). Яғни сөз (речь), сөйлеу 
актілері жеке-жеке мәні бар ұғымдар.

Ал сөйлеуге психологтар мынадай 
анықтама береді: «сөйлеу – пікір алысу 
процесінде жеке адамның белгілі тілді пайда-
лануы» (Zharyqbaev, 2002: 207). Психологияға 
қатысты оқулықтарда сөйлеуді сыртқы және 
ішкі сөйлеу деп үлкен екі топқа жіктейді. 
Сыртқы сөйлеу ауызша және жазбаша сөйлеу 
болып, ал ауызша сөйлеудің өзі диалог және 
монолог. Ал жазбаша сөйлеуді өте күрделі және 
оның ғылыми, публицистикалық, көркем әдеби, 
іс-қағаздық стильдері бар.

Сөйлеудің жеке бір түрі – ішкі сөйлеу. Ішкі 
сөйлеу деп тілдік материал негізінде дауыстамай-
ақ сөйлеу алушылықты айтады. Әр ұлттың өкілі 
қандай бір нәрсе туралы ойласа да, алдымен 
өз тілінде ойлайды. Осындай кезде адам ішкі 
сөйлеуді пайдаланады. Ішкі сөйлеу адамдармен 
тікелей қарым-қатынас жасауға арналмаған. 
Оны адам өзінің ойлау әрекетінің ішкі мақсаты 
үшін пайдаланады. 

Филологиялық еңбектерде сөйлеуді жоғары-
дағы анықтамамен ұштастыра сипаттама береді: 

«Сөйлеу дегеніміз – белгілі уақыт ішінде 
өтетін және дыбыстық форма жамылған не-
месе жазбаша түрде көрінетін нақты ой (ішкі 
ойлау – ішкі сөйлеу). Сөйлеуге сонымен қатар 
жадтағы (ойдағы) немесе хаттағы белгіленген 
ой, шығармашылық сөйлеу түрінде (мәтін) ай-
татын ойдың жемісі жатады. Адамның сөйлеген 
кезіндегі сөзінің өзіне тән ерекшелігі бар» 
(Alkebaeva, 2014: 36).

Сөз сөйлеу табиғаты өте күрделі. Сондықтан 
сөзді интеллектуалдық, психо-физиологиялық, 
психолингвистикалық, эстетикалық құбылыс 
ретінде тану оның маңызды сипатын анықтауда 
басты міндет ретінде алынады. 

Д.Әлкебаева адамның сөзін жеке тұлғаның 
психо-физиологиялық табиғатына қарай екіге 
бөледі:

1. Ішкі сөз.
2. Сыртқы сөз.
Ішкі сөз – адамның ішкі ойлау стиліне 

сыртқы көріністі түйіндейтін, түрлі құбылысқа 
жинақталған түсінігі. 

Ішкі сөз сыртқы сөзге қарағанда өте күрделі, 
себебі ішкі сөз сыртқы сөздің қалыптасуына, 
құрылуына негіз болады. Ішкі сөз сыртқы 
сөздің мәндік, хабарламалық сипаты мазмұнды, 
стильді болуына тікелей ықпал етеді. Бірақ 
ішкі сөз сыртқа шықпауы да мүмкін. Мысалы, 
Абай ішінен: «Шіркін, Базаралы оқыған болса, 
бір Тобықты емес, бар қазақтың осындай мұң-
мұқтажына алтын береке, асыл діңгек болар 
еді-ау!» – деп ойлады (М.Әуезов). (Alkebaeva, 
2014: 40-41). Бұл берілген мысалда кейіпкердің 
ішкі сөзі арқылы автордың да прагматикасын 
анықтауға болады. Алайда қағаз бетіне түскен 
ішкі сөз толыққанды адам миындағы ішкі ой-
лауды ашып бере алмайды. Ой – ұшы қиыры 
жоқ, белгілі бір шекаралық байламасыз адам 
миында жүріп жататын күрделі процесс. Ішкі 
ойлаудан ішкі сөзге жалғасқан механизм қағазға 
мәтін түрінде түсіп, я ауызша жеткен дискурс 
болсын, белгілі бір тілдік құралдарды таңдау 
арқылы жеткізушінің прагматикасы басқы 
орынға шығып, сөз сөйлеу мәдениетін реттейді 
және белгілі бір дәрежеде ойдың тиянақталуына 
септігін тигізіп отырады. Ал адам миындағы 
барлық ойды ешкім және ешнәрсе қадағалай ал-
майды. Сөйлеу кезінде оның толық көрініс та-
буы да қиын, тіптен мүмкін емес. 

Нәтиже мен талқы

Эксперимент нәтижелерін қорытындылай 
келе мынадай тұжырымдар келтіре алдық:
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1) Прагматика адам мен тіл арасындағы 
қатынас, демек адамның сөйлеу процесіне дейін 
ойлауда да прагматика өтеді;

2) Ойлау туралы психологиялық, 
филологиялық, философиялық еңбектер негізіне 
сүйене отырып сөзде ойлау мақсаты, яғни праг-
матика болатыны анықталды;

3) Адам сөзі ойлау арқылы сүзгіден өтеді, 
прагматиканың ойлауда негізі қаланады;

4) Ойлау – тек адам баласына тән күрделі 
процес. Қазақ тілінде «маймылдың басы ойнауға 
жеткенмен, ойлауға жетпейді» деген жалпақ 
тілмен айтылған мақалы мен «ойлай берсең дана 
боларсың, ойнай берсең бала боларсың» сөздері 
соған дәлел;

5) Сана, ақыл, ой ұғымдары қандай тілде 
болса да жарыспалы, жуық мағынасында 
қолданылады, ал психология мен философиялық 
еңбектерде әрқайсысы бөлек деңгейлі процес 
ретінде сипатталады;

Адамда ойлаудың қалыптасуы оған әсер ет-
кен, я болмаса еңбек ету, өмір сүру барысында 
алдынан шыққан жағдайлар себеп бола алады, 
прагматикасы туындап, сөзі де жағдаятқа қарай 
ауысады.

Адамдық фактор мен тіл арақатынасын ойла-
умен сабақтастыру логикада, танымдық негізде 
дәйектеу философиялық бағытта, тіл «әрекетін» 
функционалды қолданыс қызметінде қарастыру 
көп аспектілі прагматикалық кешенді зерттеу 
болып табылады.

Тіл де – ойлау секілді, барынша күрделі 
коммуникативтік жүйенің құрамдас бір бөлігі. 
Тіл мен ойлаудың арасында диалектикалық бай-
ланыс бар. Ойлауды жалпы түрде субъектінің 
объектімен (табиғат пен адам қоршаған әлем) 
өзара әркетінің психикалық үрдісі ретінде 

қарауға болады. Соның нәтижесінде адамдардың 
сөзінде сөз тіркестері мен сөйлемдерге 
негізделген білім түрінде қоршаған әлемдегі зат-
тар мен құбылыстардың жалпыланған бейнесі 
пайда болады. Әлемнің тілдік бейнесі болып 
табылатын нақ осы білім адам санасының 
негізі болады, нақты жағдаяттарда адамдар 
арасындағы сөйлеуге құрылған қарым-қатынас 
осыған негізделеді. 

Сөз – хабарлау, тіл – қодтау. Ендеше, сөз 
қызметі – сөз әрекеті, яғни ойлау мазмұнын 
тілдік арнайы кестеге негізделген ережелер бой-
ынша кодқа салу және ашу үрдісі болып отыр. 

Қорытынды

Тіл білімінде прагматиканы ойлау мен сөйлеу 
теорияларынан жеке дара бөліп зерттеу мүмкін 
емес. Сөз ойлаудың бейнесі ретінде таныл-
са, сөйлеу тек тірі ағзалардың бірі адамға ғана 
берілген үстем қабілет. Ойлау, сөйлеу, сөйлеу 
актісі арқылы ғана адам өмірге бейімделеді, да-
миды әрі мақсаттарына жетеді.

Бастапқыда философияның негізгі обьек-
тісіне айналып отырған прагматика тіл 
білімінде де үлкен орынға ие. Прагматика 
филологтардың адресаттың адресантқа әсер 
етудегі тілдік бірліктердің таңдалып алынуы 
және философтардың айтып отырған сөзді өз 
пайдасына шешуі ғана емес, адамның ары қарай 
өмір сүруі үшін белгілі бір мақсаттарға жету 
барысында мидағы күрделі ойлау мен сөйлеу 
процестерінің іске асуы, коммуникацияға түс-
кен дердің арасындағы интеллектік байланысы 
мен қоғамдағы өзгерістердің тілдік бірліктер 
мен санадағы ұғымдарға әсер етуін басқара 
жетектейтін тіл біліміндегі сан аспектілі сала. 
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FEATURES OF PRECEDENT TEXTS IN HYPERTEXT

The article considers the problems of semantic organization of modern mass media texts, which is 
a hypertext. The precedent texts, along with intertextuality, are means of expressing of the intertextual 
interaction in the hypertext. The precedent text stands for the frequently quoted texts that are significant 
for members of a particular culture (the lines of popular works, proverbs, idioms, quotations from literary 
works, aphorisms, lines from songs, etc.). The main function of precedent texts is not only to inform the 
reader or listener, but the impact on him/her, shaping a certain opinion about a particular event, situ-
ation. An indicator of activity of precedent texts in modern mass media text is the frequency of usage 
of the same original texts, while the studied text-precedents become a model according to which new 
linguistic units are produced. The factual material are domestic Russian-language press.

Key words: precedenttext, hypertext, Internet, links, intertextuality, postmodernism.
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Гипермәтін құрамындағы прецедентті мәтіндердің ерекшеліктері

Мақалада гипермәтін болып табылатын қазіргі БАҚ мәтіндерінің мағыналық ұйымдастырылу 
мәселелері қарастырылады. Гипермәтінде интертекстуалдылықпен қатар мәтінаралық өзара 
әрекеттесуді білдірудің құралдары прецедентті мәтіндер болып табылады. Прецедентті мәтіндер 
дегеніміз белгілі бір мәдениет өкілдеріне маңызды болып табылатын жиі айтылатын мәтіндер 
(әйгілі шығармалардан үзінділер, мақалдар, фразеологизмдер, әдеби шығармалардан алынған 
дәйексөздер, қанатты сөздер, өлең жолдары және т.б.). Прецедентті мәтіндердің негізгі қызметі 
оқырманды немесе тыңдаушыны хабардар ету емес, оған әсер етіп, белгілі бір оқиға немесе 
жағдаят туралы пікір қалыптастыру. Қазіргі БАҚ мәтінінде прецедентті мәтіндер белсенділігінің 
көрсеткіші бір бастапқы мәтіндердің қолданылу жиілігі болып табылады, сонымен қатар 
қарастырылып отырған прецедентті мәтіндер жаңа тілдік бірліктер жасалатын үлгіге айналады. 
Іс жүзіндегі материал ретінде отандық орыс тіліндегі баспасөз алынды. 

Түйін сөздер: прецедентті мәтіндер, гипермәтін, Интернет, сілтемелер, интертекстуалдылық, 
постмодернизм.
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Особенности прецедентных текстов в гипертексте

В статье представлены прецедентные тексты как способ организации гипертекста. 
Современные отечественные СМИ (русскоязычная пресса) представляют собой гипертекст. Под 
прецедентными текстами понимаются часто цитируемые тексты, значимые для представителей 
той или иной культуры (строки из популярных произведений, пословицы, фразеологизмы, 
цитаты из литературных произведений, афоризмы, строки из песен и др.). Основная функция 
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прецедентных текстов не в информировании читателя или слушателя, а в воздействии на него, 
формировании у него определенного мнения о том или ином событии, ситуации. Показателем 
активности прецедентных текстов в тексте современных СМИ служит частотность использования 
одних и тех же первичных текстов, при этом рассматриваемые тексты-прецеденты превращаются 
в модель, по которой производятся новые языковые единицы.

Ключевые слова: прецедентные тексты, гипертекст, Интернет, ссылки, интертекстуальность, 
постмодернизм.

Introduction

With the advent of human life at the end of the 
last century, information technology, in particular 
the Internet, there are new ways to exchange in-
formation between people. The expansion of com-
municative space leads to the emergence of virtual 
communication between people. According to N. In. 
Basco, «In the late 80’s-early 90-ies of the twentieth 
century changed the shape of the development of 
humanity: before humanity has transformed the en-
vironment, now the technology (global TV, comput-
ers, Internet) have become largely determine the na-
ture of social relations» (Basco,2014: 253). Today it 
is possible to allocate language of the Internet as one 
of functional varieties of language as it has a certain 
sphere of use (the Internet), characteristic language 
features. The Internet as a new form of communica-
tion plays an important role in human life and has 
«a large area of intersection with the media» (Kush-
neruk, 2007: 142).

It is the mass media that reflect cultural percep-
tions, value orientations and national mentality. 
According to Yu.N. Karaulov, part of the national 
identity is the national-cultural memory, which is a 
«storehouse of information, emotions, facts, how do 
we in our daily life and routine get information to 
answer the perennial questions: who we are, where 
we are and where we are going; to be proud of in 
its past and present, and be ashamed; why it is so 
and not otherwise; and even what it all meant. This 
is not a story in its purest form, and how the past is 
represented in our today’s thoughts and how it fits 
into our knowledge of the modern world» (Karau-
lov, 1999: 28).

Despite the desire of modern journalists to 
«maximum freedom, to discover creative individu-
ality», there is a tendency of active use of existing 
texts. This is due primarily to the desire of the au-
thor», at least in part to hide their subjectivity and to 
correlate your text with the existing traditions» (Na-
khimova, 2007: 3). Treatmentto the different nature 
of the primary texts required considerable erudition 
of the author, so the «category of subject of speech» 
is fundamental (Arutyunova, 1981: 5).

Today, the texts of electronic publications pres-
ent a huge hypertext. The latter one is characterized 
by such features as fragmentation, multimedia, open-
ness, virtuality, etc. (see works by R.K. Potapova 
(Potapova, 2002: 576), U. Eco (Eco, 2007: 502), A.N. 
Baranov (Baranov, 2001: 360), O.V. Dedova (Dedo-
va, 2006: 48). For the first time, the term «hypertext» 
was used in 1965 by programmer Theodor Nelson, 
understanding a hypertext document consisting of 
small fragments and characterized by nonlinearity, 
that is, the reader chooses the path of familiarization 
with the document by activating hyperlinks.

The hypertext can be divided into several main 
blocks: pretext, the actual text, post text, a link 
which is the precedent texts. The main element of 
the hypertext is precedent text (Epstein. http://www.
lingvolab.chat.ru/library/hypertext.htm). Means of 
expression of the intertextual interaction in hyper-
text, along with the intertextuality, precedent texts 
are. Most actively precedent texts are found on the 
pages of publications.

Precedent texts is «significant for a particular 
individual in cognitive and emotional relationship 
with a superpersonal character, i.e. are well known 
and convenient environment of the person, includ-
ing its predecessors and contemporaries, and, final-
ly, such an appeal which is renewed repeatedly in 
the discourse of the language personality» (Karau-
lov, 1987: 223).

Scientists explain the active use of precedent 
texts by journalists in different ways. Today in 
journalistic texts is a prominently felt a craving for 
speech rethinking old structures. The authors seek 
to reassign old expression, play with word, Shine 
wit. Perception of precedent text by the reader oc-
curs only in the presence of certain background 
knowledge (Valgina, 2003: 100). Already existing 
texts give rise to new texts, they «shoot» against the 
background of recognizable; light, accessible form 
highlights the current situation, the fact of modern 
life. On the use of precedent texts are largely influ-
enced by the «characteristics of mass communica-
tion» (Naumova, 2004: 18).

Different types of precedent texts, widely used 
by the authors, help to form a certain reader’s as-
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sessment. They are widely used both in text and in 
headings. 

The authors ‘ use of Proverbs, sayings, phra-
seological units is mainly aimed not at decorating 
the speech, but to awaken in the reader’s mind the 
meaning behind the precedent text. Knowledge or 
ignorance of the precedent text indicates that the 
reader belongs to a certain era, social group, etc.

The case-law text, which is in a strong position 
in relation to other elements of the text, is in most 
cases found in the headings. Therefore, we have se-
lected and analyzed case texts-headings. The reader, 
coming to the website of the newspaper, first of all 
focuses on the titles of articles. 

Experiment

Texts from classical literary works represent a 
special group of precedent texts on the pages of Ka-
zakh Newspapers.In the Newspapers we have seen 
examples borrowed from the works of A.S. Pushkin, 
M.Y. Lermontov and I.A. Krylov, A.S. Griboedov, 
L.N. Tolstoy, Shakespeare, P.P. Ershov, S. Perrot, 
monuments of old Russian literature, etc.

The most numerous of the frequency of use are 
the lines from the works of A. S. Pushkin. Knowl-
edge of the novel «Eugene Onegin» is manifested 
in the frequency of the use of lines from the work: 
«We will make her read» – in the article on the proj-
ect on book reading for young people. Compare: �e 
has forced to respect himself and is better could not 
invent». Question statement from the «Tale of the 
dead Princess and the seven heroes» journalist was 
transformed into «Who in the world is stronger?»- 
article about the Kazakh army. Compare: «I’m the 
lightest of all the sweeter, all ruddy and whiter?». 
�ead of the farmers Association of Kostanay re-
gion-Chairman of the Association «farmers Union 
of Kazakhstan»: Friends, our Union is in vain! – a 
line from the poem «October 19». Compare: «My 
friends, our Union is beautiful!» «Smother fine 
impulses» – an article about the video dangerous 
games among the teenagers.Compare: with a line 
from the poem «to Chaadayev». Compare the title 
of the article «Thirty-three – heroes» – the criminals 
robbed the office of «Kazpost» in South Kazakhstan 
region) with characters of the fairy tale «the Tale 
of Czar Saltan...» (Public-political newspaper The 
Vremya. http://www.time.kz/).

The title of the novel of M. Lermontov «�ero of 
our time» is presented as the �eroin of our time on 
the main police in the country.

Fables of Ivan Krylov Russian speakers famil-
iar from childhood. Some of them became winged 

expressions. So, the line from the fable «Swan, Pike 
and Cancer»: Yes, but carts are different there and 
its transformation, «But cart is there» – the problems 
of the villagers is entitled, «But �IV is here now» 
the problem of the treatment of �IV-infected aliens 
(Public-political newspaper The Vremya. http://
www.time.kz/).

Comedy A.S. Griboedov «Woe from wit» is 
relevant to this day, and many lines from this work 
grew into aphorisms: «And judges who?»- about 
corruption actions of officials. Compare: the phrase 
of Chatsky «who are the judges?»»And Queens 
who?»- on the fight against corruption. �appy 
Ramsey is not observed (on the new clip Galymzhan 
Moldoyarov). Compare: �appy hours are not ob-
served (Public-political newspaper The Vremya. 
http://www.time.kz/).

Transformed lines from the works of L. N. Tol-
stoy’s «Anna Karenina» «All mixed up in the Kiev 
house (Public-political newspaper The Vremya. 
http://www.time.kz/) – about the release of the for-
mer Governor of the Odessa region Mikhail Saa-
kashvili, I. Ilf and E. Petrov «Ostap Gender» – how 
in Shymkent a serial swindler has sentenced. Sourc-
es of precedent texts in the Newspapers were also 
texts from the works of Soviet writers: �ow dab-
bled in steel – on the second Tournament of Military 
glory. Compare: with the name of N. Ostrovsky’s 
roman «�ow the steel was tempered» and others. 
Precedent texts are аctively used that refer to the 
tale Charles Perrault «Puss in boots» – «Livestock 
in boots» – about flooding in the village of Donetsk 
East Kazakhstan region; to the poem by M. Lermon-
tov «A Song about Tsar Ivan Vasilyevich...» – Oh 
you, gay... – about the festival «strong male love», 
etc. (Public-political newspaper The Vremya. http://
www.time.kz/).

The given examples show that the texts used are 
focused on the average level of education (citations 
from the works of the school curriculum) and are not 
designed for a highly educated reader.

The following source of use of precedent texts 
represent proverbs and sayings which express a 
national assessment of life. The texts of electronic 
publications are dominated by paremia and this is 
undoubtedly due to the fact that proverbs and say-
ings reflect the wisdom of the people, able to enrich 
the speech of contemporaries. Journalists often turn 
to proverbs and sayings that carry the wisdom of the 
people and represent the creativity of the people. 
Most of the proverbs and sayings, which we find 
in the text, have a transformed appearance. The au-
thors, transforming these precedent texts, count on 
the reader’s awareness, as they are easily identified 
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and restored in memory. Take care of the honor of 
the young – about the drama «Shame», held in Al-
maty theater «Artichoke». Not in reservation, and in 
eyes – is about to release the first batch of armored 
vehicles «Alan» (Express K: daily public-political 
newspaper. https://express-k.kz/). 

Journalists often refer to phrases from famous 
films and their names. Reference to films is a com-
mon technique for authors of articles. They use the 
names of feature films, phrases from them. Their 
meaning is clear and recognizable, gives the ap-
peal of the reported information. And you will be 
cured! – about the work of the psychiatric service 
in our country. Compare: replica from the movie 
«Ivan Vasilyevich changes profession» «and you 
will be cured, and I will be cured...» (Public-po-
litical newspaper The Vremya. http://www.time.
kz/). Professor, of course, is a burdock – about the 
exposure of scammers. Compare: remark of Pro-
fessor «Professor, of course, is a burdock. But the 
instrument when it... When it...» in the film by Leo-
nid Gaidai «Operation «Y» and other adventures 
Shurik» (Public-political newspaper The Vremya. 
http://www.time.kz/).

Some of the examples listed may also refer to 
case texts that are based on works of art. �ere there 
are difficulties in determining the primacy of one or 
another precedent text.

Often there are precedent texts, the sources of 
which are popular songs of different years. Quotes 
from the songs evoke the reader’s emotional reac-
tion and quickly establish contact with him. It is 
not the quote itself that is important, but its func-
tion, which is recognition: the reader perceives the 
title as something familiar. Most of the precedent 
texts of the song character occupy quotes from the 
songs of the Soviet period: Trump is not simple, not 
simple... – Compare: with string from songs» All, 
that I have in life» «the World not is simple, quite 
not is simple... Tormented at school, tormented at 
school – about the Director of Zhanaozenschool, is 
under arrest for taking bribes. Compare: «Taught at 
school, taught at school...» etc. (Express K: daily 
public-political newspaper. https://express-k.kz/).

Phraseological units reflect the picture of the 
world of native speakers and are usually easily «rec-
ognizable». 

Most often, the meanings of phraseological 
units and phraseological combinations in case texts 
are presented in their true sense:

The Kurds of discord – about how the US con-
flict with Turkey in Syria ended. Pandora’s box 
– about receiving a bribe ex-head of the Ministry 
of economic development of Russia Alexey Ulyu-

kayev. Transfusion of blue blood – about Khan’s 
language in the vast of the great steppe.Opening the 
cards – about the archaeological site of Akmola re-
gion and others. (Express K: daily public-political 
newspaper. https://express-k.kz/).

Discussion of results

The precedent texts that analyzed by us can be 
divided into three groups: precedent names, prec-
edent statements and precedent situations.

A precedent name is understood as an indi-
vidual name associated either with a widely known 
text, usually related to case law (for example, Abai 
Kunanbayev, Bukhar-Zhyrau), or with a precedent 
situation (for example, Stanislav Kurzhey, Marat 
Zhylanbaev), widely known to native speakers and 
serving as a precedent. E.A. Nakhimova notes the 
importance of using precedent names in the «tradi-
tional, denotative meaning», that to refer to specific 
people.

The precedent names are an important part of 
the national language picture of the world, they set 
a national system of values and antivalues that to 
some extent regulate the behavior of representatives 
of society, uniting «their own» and opposing them 
to «strangers».

A precedent statement that is understood as a 
reproducible product of speech activity; complete 
and self-sufficient unit, which may or may not be 
predicative; a complex sign whose sum of values is 
not equal to its meaning; quotations from texts of 
various character belong to the number of precedent 
statements.

It should be noted that along with canonical 
precedent statements, that is, citations, the trans-
formed ones also stand out. Among the transformed 
statements, truncated statements play an important 
role. The meaning of this technique is to change 
the meaning of a certain phrase by separating a part 
from it. For example, while truncating the second 
part of the proverb «not to be born beautiful, but to 
be born happy» its meaning, in a certain context it 
significantly changes and acquires a negative char-
acter, that is, with this formulation the author means 
that beauty leads to misfortune.

Sometimes authors change the components of 
phraseological units in order to radically change 
their meaning and create the necessary effect. For 
example, the chapter of the book Yu.N. Karaulov 
«The role of precedent texts in the structure and 
functioning of the language personality» begins 
with the changed quotation «Tell me who your 
friend is and I’ll tell you who you are» – «Tell me 
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what you read...». This author emphasizes the im-
portance of reading, and also demonstrates that the 
degree of education and human readability, as well 
as the range of his interests, influence the formation 
of personality.

The precedent situation is understood as «a cer-
tain» reference «situation related to the collection of 
certain connotations, the differential signs of which 
are included in the cognitive basis (for example, The 
Wedding, Тhe Miner’s day, New Year’s Day, The 
Birthday).

The source of the precedent situation can be 
both a situation that took place in reality and relates 
to historical events (for example, such concepts as 
the Time of Troubles, Waterloo) and belonged to a 
certain literary work: the confrontation between two 
families of Montague and Capulets, the death of Ro-
meo and Juliet, the transformation of Cinderella in 
the princess and others. The source of the precedent 
situation can be myths and beliefs. To illustrate the 
above, let us cite as an example, the works of W. 
Shakespeare («Venus and Adonis» and so on), in 
which the situations described in ancient myths are 
very often encountered.

Among the precedent situations, it can be found 
as exclusively national precedent situations, under-
standable only to the residents of a certain com-
munity with its unique history and culture, as well 
as universally-precedent situations that are unclear 
to any average representative of the whole society 
without proper explanation. Their source are events 
that have affected the history of the whole world, 

or works that are widely known and have received 
world recognition.

Conclusion

By the nature of use, precedent texts can be clas-
sified in terms of their sources of use. We can dis-
tinguish the following types of sources of precedent 
texts: art works, mass media, oral folk art, songs, 
etc.

An important stage in the study of precedence is 
the reference to the source areas (religion, folklore, 
literature, theater, politics, etc.) that serve in a par-
ticular society as the main source for the repertoire 
of precedent texts. Reflection of the «mentality» of 
the author and the reader is «the diversity and het-
erogeneity of sources of citation.»

Consideration of source areas of precedence can 
provide interesting material for assessing erudition, 
life experience, political preferences, pragmatic 
attitudes and speech skills of the author, and for 
evaluating the author’s idea of similar qualities of 
the address. Yu.N. Karaulov suggests that not only 
verbal texts, but also the names of musical works, 
works of architecture and painting, historical events 
and names of political leaders should be classed as 
precedent phenomena, which in turn increases the 
number of possible areas of sources of precedence. 
Somewhat later, an even broader range of original 
spheres was singled out as sources of text reminis-
cences, among them the Bible, ancient mythology, 
music, folklore, popular songs, politics.
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ТЕКСТОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Мақалада текстология ғылымының жалпы зерттелуі, оның ішінде текстология ғылымының 
зерттеу нысаны мен мақсат-міндеті қарастырылды. Зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне шолу 
жасай отырып, текстология ғылымы тек әдебиеттану саласында ғана емес, лингвистикалық 
тұрғыда да зерттелу керектігі жөнінде ой тұжырымдалды. Қазақ тіл біліміндегі текстология 
ғылымына байланысты өзекті мәселелер анықталды. Түрлі сөздіктерде текстологияға берілген 
анықтамаларға талдау жасалды. Осыдан қазақ тіл білімінде қазіргі уақытта «текстология» термині 
«мәтінтану» терминімен алмастырып қолданылып жүргені мәселе етіп қаралды. 
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Aktual problems of textology

The article examines the general study of textology, including its subject, goals, and tasks. Having 
examined works of various researchers, it was concluded that textology should be studied not only from 
a literary perspective, but taking into account linguistic dimensions. The actual problems connected with 
textology in the Kazakh linguistics are revealed. Through the analysis of definitions, given textology in 
various dictionaries, there placement of the term «textology» with «мәтінтану» [mæ’tintanu] (its literal 
translation in to Kazakh) is highlighted.

Key words: textology, manuscript, text, transfer.
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Актуальные проблемы текстологии

В статье рассматривается общее исследование текстологии, в том числе предмет, цели и 
задачи текстологической науки. Рассмотрев работу исследователей, сделан вывод о том, что 
текстологическая наука должна изучаться не только в области литературоведения, но и с 
лингвистической точки зрения. Выявлены актуальные проблемы, связанные с текстологической 
наукой в казахском языкознании. Посредством анализа определений термина «текстология», 
данных в различных словарях, выявлена проблематика замены термина «текстология» на термин 
«мәтінтану» в казахском языкознании. 

Ключевые слова: текстология, рукопись, текст, перевод.
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Кіріспе

Жазба әдеби еңбектердің дүниеге келуімен 
бірге, олардың мәтінін қағаз бетіне дұрыс 
көшіріп жазу, қатесіз түсіндіру, көшірмелерін 
жасау, көбейту, қарапайым салыстыру негізінде 
текстология ғылымы пайда болғаны белгілі. Тек-
стология – авторлардың қолжазбаларын, көзі 
тірісінде және қайтыс болғаннан кейін басып 
шығарылған әдеби шығармалары, күнделіктері, 
қойын дәптерлері, хаттары, ауыздан-ауызға та-
ралып, кейіннен хатқа түскен қолжазбаларын 
зерттейді. 

Текстологияның басты міндеті мәтінді тари-
хилық тұрғысынан қарастырып, ғылымға бел-
гілі барлық нұсқаларымен салыстыра отырып, 
авторлық мәтіннің нағыз, дәл нұсқасын ай-
қындап, ешбір қоспасыз, қатесіз баспаға әзірле-
нетін мәтінді қалыптастыру болып табылады. 
Текстологиялық жұмыстарды көне дәуір тексто-
логиясы, ортағасырлық текстология, халық ауыз 
әдебиеті текстологиясы, шығыс әдебиеті тексто-
логиясы және жаңа заман әдебиеті текстологи-
ясы деп қарастыруға болады. Зерттеу нысаны 
көркем шығарма болғандықтан, көп жылдарға 
дейін текстология ғылымын әдебиеттану саласы 
зерттеп келді. 

Көшірмешілер мәтінді көшіру барысында 
қолданыстан шығып қалған көне сөздерді алып 
тастап, кірме сөздерді қосып жазуы, өз жадынан 
мақсатты және мақсатсызөзгертулер жасауы тек-
стология ғылымының түрлі мәселелерінің туын-
дауына себеп болды. 

Мақсатсыз түрде жасалған өзгертулер «қате» 
деп аталады. Бұған мәтіннің дұрыс оқылмауы-
ның әсерінен немесе баспаға терілу барысында 
жіберілген әріптік қателер жатқызылса, мақ-
сатты түрде жасалған өзгертулерге белгілі бір 
сөздердің көнеруі, мағыналарының көмескеленуі 
оқырманға түсініксіз болғандықтан, көшірмеші 
өз тарапынан қосқан өзгертулерді атауға болады. 
Бұл жайында текстология ғылымын зерттеуші 
ғалымдардың бірі Д.С. Лихачев былай дейді: 
«Текст – это языковое выражение замысла его 
создателья. Этим создателем в литературе нового 
времени бывает по большей части только автор, 
но в литературе древней и средневековой функ-
ции создателя текста часто распространяются 
и на переписчика.. редактора. Переписчик при-
соединяет свое творчество текста к творчеству 
автора. Впрочем, и в литературе нового времени 
подобное «соавторства» редакторов не редкость. 
Для понятия текста во всех случаях важно, од-
нако, следующее: он результат сознательного 

к нему отношения. Бессознательно сделанные 
ошибки рукописи не выходят в понятие текста. 
Это внетекстовые явления, возникающие поми-
мо воли создателей текста» (Likhachev, 1964). 

Мәтін басылымдарының қай түрі болма-
сын бір-бірінен көп айырмашылықтары бол-
мауға тиіс. Тек қалың оқырманға арналған 
мәтіндегі кейбір түсініксіз сөздер ғана сол бетте 
сілтемемен берілуі тиіс немесе көркем шығарма 
мәтіні оқырманның деңгейіне, жас мөлшеріне 
байланысты қысқартылып, не мәтін жеңілдетіліп 
беріліп, міндетті түрде ескерту жасалуы тиіс. 
Мәселен, «көркем шығарма мәтіні қысқартылып 
берілген», «көркем шығармадан үзінді» немесе 
«көркем шығарма мәтіні жеңілдетіліп берілген». 

Дегенмен, текстологияның осындай айыр-
машылықтарының болуын қостамайтын кереғар 
пікірлер де бар. Орыстың көрнекті текстолог 
ма маны Б.М. Эйхенбаум мәтіндегі көне тіл эле-
менттерін жаңаша беру тарихқа қиянат жасау 
деп есептеді (Redaktor i kniga. Sbornik stat’yey, 
1962).

Осындай мәселелерден кейін текстология 
саласы тек әдебиеттану саласына ғана емес, 
лингвистика саласының да зерттеу нысанына 
айналып, тілдік тұрғыда да зерттеу жұмыстарын 
жасау қажеттілігі бар екені айқындалды. 

Эксперимент

Ғылым саласы ретінде текстология тарихы 
тым әріден басталады. Еуропалық текстология 
бірнеше кезеңдерді қамтиды және қоғамдық 
өмірдің ғылым мен мәдениет дамуымен тығыз 
байланысты болды.

«Інжілдік сын» дамуының ерте кезеңі Цельс, 
Порфирий, Ориген есімдерімен байланысты 
болса, аталғандардың практикалық тәжірибесіне 
сүйене отырып, «інжілдік сын» кейінгі кезеңдерде 
ғылыми сипатқа ие болды. Мәтіндерді түзетуде, 
түсіндіруде және түсініктеме беруде текстология 
әдіс-тәсілдері белсенді қолданылған. XVII-XIX 
ғасырларға қарай інжіл кітаптарына Б. Спиноза, 
И.С. Землер, Г. Гегель, Д.Ф. Штраус ғылыми тал-
дау жасау қағидаларының негізін қалады. 

Қайта өркендеу дәуірі жаңа тарихи сана-
сезімді қалыптастыра отырып, текстологияның 
гуманитарлық саланың ғылымдарымен бай-
ланысын нығайтса, жаңа заман еуропалық 
текстологиясының негізін қалаушылардың ба-
сты назары дереккөздерді, біртекті мотивтерді, 
архетипті анықтау айналасында болды. Бер-
линдік профессор И. Беккер (1785-1871) грек-
рим классиктерінің басылымдарын дайында-
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уда сыни әдісті жасап шығарды. Ал оның ізін 
жалғастырушы – неміс тарихшысы Леопольд 
фон Ранке (1795-1886) – кең ауқымды тарихи 
зерттеулер саласына И. Беккер әдісін қолданды.

Неміс текстология мектебі негізінен ежелгі 
әдебиет ескерткіштерін зерттеуге иек артты. 
Мәтіннің жаңа филологиялық сынының негізін 
Карл Лахман (1793—1851) қалады. Оған «ортақ 
қателіктер» теориясы тиесілі, аталмыш «ортақ 
қателіктерді» анықтау қолжазбалардың шығу 
тегі ұқсас екенін көрсетті.

Жаңа заман әдебиетін зерттеуде текстология-
лық зерттеу қағидаларын қолдануды М. Бер-
найс пен В. Шерердің неміс текстология мектебі 
енгізді. К. Лахманның идеялары Прага текстоло-
гия мектебінің еңбектерінде де әрі қарай дамы-
ды. Оның ғылыми теориясы және сарамандық 
жұмысы негізінен текстологияның тарихи-
филологиялық бағытында өрбіді.

Алайда К. Лахманның теориясы әмбебап 
бол  ған жоқ. Оны Ш. Бедье сынға алды. К. Лах-
ман бұрынырақ жазылған мәтінді артық көрді. 
Себебі, оны кейінгі тізімдерде «бұрмаланады» 
деп санады. Жаңа әдебиетке қатысты қолтаңбалар 
мен алғашқы жарияланымдар «ластанбаған» деп 
саналды. 

XIX ғасырдың ортасынан бастап Францияда 
текстологияға көңіл аудару күшейді. ХХ ғасыр Г. 
Лансонның ғылыми текстология мектебінің пай-
да болуымен, париждік Көне мәтіндер тарихы 
институтының белсенді жұмысымен есте қалды 
(http://www.textologia.ru).

Орыс ғалымдарының еңбектерінде текстоло-
гия ның негізгі міндеттері түпнұсқаны анықтауға 
қол жеткізу, өзгерістер мен түзетулердің себеп-
терін түсіндіру, қажет жағдайда автор психоло-
гиясын зерттеу, мәтін жазылған кезеңді зерт-
теу, мәтін нұсқаларын анықтап алу, т.б. осы 
сияқты қазіргі текстологияға қажетті негізгі 
тұжырымдарды, оларды зерттеуді жүзеге 
асырудың әдіснамасын көрсетіп бере алды.

«Текстология» терминін дұрыс бағытта 
қолда нылып, термин ретінде қалыптасуына 
Б.В.  Томашевскийдің еңбегі зор болды. Бұған 
дейінгі батыс және орыс ғалымдары «мәтін 
сыны» деген атауды қолданған болатын. 

А.С. Рейсер, Б.В. Томашевский, Д.С. Лиха-
чев, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, П.Н. Бер-
ков, Е.М. Прохоров, В.С. Нечала, Н.Л. Горина т.б. 
орыс ғалымдары текстология саласында үлкен 
еңбек етіп, теориялық зерттеу жұмыстарын жа-
сады. Олар Х-XYIІІ ғасырлардағы көне орыс 
жазба мұраларын, классик ақын-жазушылардың 
шығармаларын зерттеу нәтижесінде көптеген 

теориялық еңбектер жариялады. Ал, Л.Д.  Окуль-
ская, И.Г.  Ларина, М.В. Безродный, В.А. За-
падов сияқты ізденуші ғалымдар кандидат-
тық, докторлық диссертациялық жұмыстарын 
жазды.  

Орыс филологиясында текстология тео-
риялық, әдістемелік негізі қалыптасқан іргелі 
ғылым салаларының бірі. Тіпті, жазба ескерт-
кіштері мен тарихи құжаттарына тек қана әдеби 
тұрғыдан ғана емес, тілдік тұрғыдан да талдау-
лар жүргізілген. 

Д.С. Лихачев «Текстология» атты еңбегінде 
мәтіндерді жарыққа шығару оны тәжірибеде 
қолданудың бір ғана саласы деп таныды 
(Likhachev, 1964). 

Тіл тарихын зерттеуде жазба ескерт-
кіштеріміздің алар орны ерекше. Ал олардың 
түрлі көшірмелерін бір-бірімен салыстырып, 
мәтінге тілдік тұрғыдан зерттеу жүргізу тари-
хи грамматика үшін өте қажет. Әсіресе, ежелгі 
дәуір әдебиеті мәтіндерін салыстыру ісіне өзбек, 
әзірбайжан, түркмен филологиясында жақсы да-
мып келеді. Атап айтар болсақ: П. Шамсиев «На-
учно-критический текст Хамса Новой». Таш-
кент, 1970; «Научно-критеческий текст поэмы 
Низами «Хосров и Ширин». Баку, 1960; Д.Ж.  До-
далишаев «Поэма «Хафт и Манзар» Хатыфы и 
ее научно-критический текст». Душанбе, 1974; 
«Текстологические исследования Китабы-деде-
Коркыт». Баку, 1985. 

Ежелгі дәуір әдебиеті шығармаларының 
бірнеше нұсқалары салыстырылып, кандидаттық, 
докторлық диссертациялар қорғалған жұмыстар 
да бар. Мысалы, М.Х. Рашидова «Текстологи-
ческие исследования произведения Алишера 
Навои «Назмул Джавахир»», АКД, – Ташкент, 
1991; Г.К. Ругия «Подготовка научного текста, 
текстологические исследование и комменти-
рование труда Фридун-Бека Кочарли», АКД, 
– Баку, 1981; И.Г. Галяутдинов «Тарих-наме и 
булгар» Таджетдина Ялсыгулова / лингвотексто-
логический анализ списков памятника. Фоноло-
гические интерпретаций графики, морфология/
АКД, – Москва, 1977; т.б. 

Қазақ филологиясында алғашқы текстоло-
гия лық жұмыстар Абай шығармаларынан 
бас тап жасалды деуге болады. 1965 жылы 
Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған Р. Сыз-
дықованың мақаласында: «Ұлы ақын Абай 
шығармаларының ең соңғы 1957 жылғы ба-
сылуы шын мәнінде едәуір толық ғылыми 
текстологиялық жұмыстың жүргізілгенін және 
ол жұмыстың дұрыс бағыт алғанын көрсететін 
үлгі деп айта аламыз», – деді (Sizdikova, 1964). 
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Бұл ғылыми жұмысты Қ. Мұхамедханов жаса ған 
болатын. 

З. Ахметов, Ы. Дүйсенбаев, Б. Кенжебаев, 
Ғ. Мұсабаев, Т. Абдрахманов, Қ. Өмірәлиев, 
Ш. Сарыбаев, Ә. Құрышжанов, Р. Сыздықова, 
Б. Сағындықұлы, Е. Жұбанов, М. Малбақов т.б. 
ғалымдар классик ақын-жазушылардың, ежелгі 
дәуірлерден келіп жеткен жазба мұралардың 
мәтінін ғылыми басылымға әзірлеуде аса құнды 
еңбектерімен танылды. 

Е. Жұбанов пен М. Малбақовтың «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу эпосының текстология-
сы» – Алматы, 1994; Ғ.Айдаровтың «Орхон 
ескерткішінің тексті». – Алматы, 1990; Б.  Әбіл-
қасымовтың «ХІІІ-ХІХ ғасырдағы қазақ әдеби 
тілінің жазба мұралары». – Алматы, 1988 және 
т.б. еңбектерді орта ғасыр және ежелгі дәуір 
әдебиеттерін зерттеуде жасал ған текстологиялық 
жұмыстардың жемісі деп есептеуге болады. 
Ш. Сарыбаев пен Ә. Құрыш жановтың «Халық 
жырларының текстологиясы» (ҚазССР Ғылым 
Академиясының Хабаршысы, 1959, №9), 
Ә.  Ибатовтың «Абай тілінің сөздігін жасаудағы 
кейбір текстологиялық ескертпелер (Қазақстан 
мектебі, 1965, №8), Қ.  Мұхамеджановтың 
«Бұхар жырау» (ҚӘ,1982, 30 июнь), Н.  Келім-
бетов тың «Жыраулар поэзиясын сөз етсек» 
(ҚӘ,1982, 12 март), Қ. Өмірәлиевтің «Иә, терең 
зерттеу қажет» (ҚӘ,1971, 24 декабрь) деген 
мақалалары текстологиялық мақсатқа тіке лей 
бағытталмағанымен, шығарма дәлдігін айқын-
дауға қатысы бар аса маңызды мәселелерді 
қозғайды (Ubaydullaeva, 2001). 

Соңғы жылдары ғылыми текстологиямен ай-
налысушылар қатары біршама өсіп, таза тілдік 
тұрғыда текстологиялық талдау жұмыстары 
жасала бастады. Мәселен, Б. Сағындықұлы Ах-
мет Йүгінекидің «Һибат-ул хақайық» («Ақиқат 
сыйы»)атты ХІІ ғасыр ескерткішін алғаш бо-
лып барлық көшірмелерінің түпнұсқаларын 
бір-бірімен салыстырып, қазақ тіліне лингвис-
тикалық аудармасын және транскрипциясын жа-
сады. «Ахмет Йүгнекидің «һибат-ул хақайиқ» 
атты дастаны ХІІ ғасырда көне түркі жазба 
әдеби тілінің арғу, чығыл, яғма диалектілік 
негізінде жазылған. Бірақ көшірмешілер өз 
тарапынан әр түрлі себептермен оғыз бен 
қыпшақтың жаңа элементтерін енгізіп жіберген. 
Бұл текстологиялық зерттеулер негізінде 
анықталады», – деп түркі жазба ескерткіштерін 
жеріне жеткізіп зерттеп, текстологиялық 
жұмыстарды тілдік тұрғыда зерттеу түрколог 
ғалымдардың ұшан-теңіз еңбек етулерін талап 
етеді (Sagyndykuly, 2002). 

Осы еңбектің негізінде тарихи грамматикаға 
көптеген жас ғалымдардың назары ауып, 
көне ескерткіштер тілін жан-жақты зерттеу 
жұмыстары қолға алынды. Сол еңбектердің бірі 
Г.  Убайдуллаеваның Алтын Орда дәуіріндегі 
түркі тілдес халықтар тілінде туған ең көрнекті 
жазба ескерткіштерінің бірі – Хорезмидің 
«Мухаббат наме» ескерткіш тіліне жасаған 
текстологиялық жұмысын атап айтуға бола-
ды. Ғылыми еңбекте аталмыш ескерткіштің 
бізге жеткен барлық жазба нұсқаларын са-
лыстыра отырып, тілдік тұрғыдан алғашқы 
текстологиялық зерттеу жұмысын жасап көрсетті. 
Ғ. Әнес әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршы-
сы журналында жарияланған «Текстологиялық 
зерттеулердің зәрулігі» деген мақаласында бұл 
ғылым саласының өзекті мәселелерін қозғай 
келіп, оның «зерттелуі түбегейлі қолға алы-
нып, лингвистикалық тұрғыдан теориялық 
тұжырымдар түйілуге тиісті ғылым саласы-
на айналғаны» туралы сөз қозғайды (Anes, 
1999). Сонымен қатар, Ғ. Әнестің «Махамбет 
Өтемісұлы өлеңдерінің лингвотекстологиясы» 
атты кандидаттық диссертациясын және «Мәтін 
кеңістігі: семантикалық, этимологиялық аспект» 
атты докторлық диссертация жұмысын текстоло-
гия саласына жасаған бағалы еңбектер қатарына 
жатқызуға болады (дегенмен, Ғ. Әнес «текстоло-
гия» терминін «мәтінтану» деп береді).

Нәтиже мен талқы

Көп уақытқа дейін текстология «приклад-
ная филология» деп аталып, практикалық пән 
ретінде ғана қарастырылып келді. Текстология-
ны кәсіп деп, ал әдеби шығарма сәтті жасалған 
текстологиялық зерттеулерді текстологтың та-
лантына байланысты өнер деп қабылдаған кез-
дер де болды. Дұрысына келсек, текстология 
ешқандай кәсіп емес, ол – бірнеше ғылымның 
тоғысқан, зерттеушінің ізденушілік, тапқырлық 
талантының нағыз ашылар – көзі. Себебі, 
текстолог тек мәтіннің жарыққа шыққанға 
дейінгі тарихын зерттеп қана қоймайды, әрбір 
қолжазбадағы өзгерістердің себебін дәлелдеу 
барысында сол шығарманың жазылған дәуір 
тарихын, әдеби ағымдарын, этностың тілін, 
саяси-мәдени жағдайларын, тіпті көшірмешінің 
мақсатын да байқап, ескеріп отыруға міндетті. 
Мәтінге жасалған кейінгі зерттеулердің дұрыс 
бағыт алуы да текстология ғылымына тікелей 
тәуелді. Демек, текстология – филологияның 
көмекші пәні емес, керісінше, оның бастауы мен 
негізі, өзіндік даму тарихы бар ғылым саласы. 
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Ғылыми әдебиеттерде текстология терми-
ніне мынадай анықтамалар беріліп келеді. 
«Лингвистикалық терминдер сөздігінде»: «Тек-
стология» – (анг.texstology, fijacon de un texto). 
Раздел филологии, занимающийся установле-
нием точного текста литературных памятни-
ков и исторических документов для их научно-
го издания» (Slovar’ lingvisticheskikh terminov, 
1966) – десе, әдеби энциклопедиялық сөздікте 
әдеби шығармалардың мәтінін зерттейтін фи-
ло логияның бір саласы деп түсіндіріледі 
(Literaturnyy entsiklopedicheskiy slovar’, 1987). 
Бұлардан гөрі кеңірек түсінік беретін анықтаманы 
«Советтік энциклопедиялық сөздіктен» табуға 
болады. Онда: «Текстология (от текст и ... ло-
гия), отрасль филологии, литературоведческая 
дисциплина, изучающая произведение писмен-
ности, литературы и фольклора в целях крити-
ческие проверки, установления и организации 
их текстов для дальнейшего исследования и 
публикации» – деп, бұл ғылым саласының зерт-
теу нысаны біршама толық аталған (Sovetskiy 
entsiklopedicheskiy slovar’,1990).

Қазақ тіліндегі анықтамаларға шолу жа-
сар болсақ, текстологияның мән-мағынасы 
жан-жақты ашылмай, тым қысқа түсіндірілгені 
аңғарылады. «Қазақ тілінің түсіндірме сөзді-
гінде» «Текстология әр алуан әдеби мұралар 
мен тарихы документтердің текстін анықтайтын 
филология ғылымының бір саласы» (Kazakh 
tilinin tusindirme sozdigi, 1986) – деген түсінік-
темеден текстология ғылымы жайында толық 
мағлұмат алу қиынға соғады. Бірақ, Қазақ Со-
вет энциклопедиясында «текстология – фило-
логия ғылымының әдеби мұралар мен та-
рихи документтердің текстерін анықтайтын 
саласы. Объектілердің көне-жаңалығына қа-
рай текстология өте ертедегі нұсқалардың, 
орта ғасыр ескерткіштерінің және сақталған 
жағдайларына орай әрбір халықтың ұлттық 
мәдениеті мен әдебиетінің ерекшеліктеріне 
сай текстологияның әдіс-тәсілдері сан қилы 
болады», – деген анықтама беріп, бұл ғылым 
саласының принциптері мен міндеттері, 
қолдану аясы, зерттелуі кеңірек сөз болған 
(Kazakhsha kenester entsiklopediyasy, 1977). 
Бұларға қарағанда «Әдебиеттану терминдерінің 
сөздігінде» «текстология (лат. textus және 
грек logos – сөз, ғылым) – филологияның 
шығарма текстінің анық қанықтығын сақталған 
қолжазбасымен түпкінұсқасымен салыстырып 
тексеретін жариялайтын саласы» – деп оқырман 
қауымға түсініктірек анықтама береді де, дербес 
ғылым ретінде қалыптасуын өзге ғылым салала-

рымен байланысын сөз етеді (Kazakh adebiettanu 
terminder sozdigi, 1998). 

1998 жылы Сорос қорының көмегімен 
жарыққа шыққан «Тіл білімі сөздігінде»: «Әдеби 
және басқа да шығармалар мәтіндерін зертте-
умен айналысатын филологияның бір саласы» 
деген анықтама беріліп, бұл терминді қазақша 
«мәтінтану» деп қолданылу ұсынылған (Til 
bilimi sozdigi,1998). 

2006 жылы шыққан «Қазақстан ұлттық эн-
циклопедиясында» текстология жақшаның 
ішінде «мәтінтану» деп беріліп, әдебиеттанудың 
шығарма мәтінін қолжазбамен, түпнұсқамен 
салыстыра тексеретін саласы деп санайды 
(Kazakstan Respublikasynyn ulttyk entsiklope-
diyasy, 2006). 2009 жылы А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтынан шыққан 
«Қазақ әдеби тілінің сөздігінде» текстоло-
гия деген термин сөз мүлдем кездеспейді. Бұл 
терминге байланысты ұғым «мәтінтанудан» 
ғана табылады. Сөздікте «мәтінтану филоло-
гия ғылымының әдеби мұралар мен тарихи 
құжаттардың мәтіндерін анықтайтын, оларға 
түсініктеме беріп зерттейтін саласы. Мәтінтану 
қарастырылып отырған мәтіннің қай дәуірге не-
месе авторға тиесілі екендігін анықтайды» – де-
ген анықтама береді (Kazakh adebi tilinin sozdigi, 
2009). 

Осы анықтамалардан кейін қазақ тіл 
білімінде текстология терминінің мүлдем жойы-
лып бара жатқандығын аңғарылады. 

Бірақ, «текстология» терминінің орнын 
басып отырған «мәтінтану» термині орыс 
тіліндегі «текстоведение» сөзінің мағынасынан 
қаншалықты ауқымы кең. Біздіңше, «мәтінтану» 
термині «текстоведение» сөзінің мағынасымен 
мәндес, «текстология» терминінің мәнін то-
лық ашып бере алмайды. Орыс тіл білімінде 
«мәтінтану – кешенді интеграциялық білім са-
ласы. Ол мәтін туралы түрлі ғылым салаларын 
жүйелейді, зерттеудегі жан-жақты тәсілдерді 
жинақтап, мәтіндегі бірліктерді айқындап, 
олардың байланысу түрлерін, мәтінге сай норма-
ларын қарастырады. Коммуникативті аспектіде 
мәтінтану мәтін қалай құралады және қалай 
пайдаланылатындығын зерттейтін білім сала-
сы» деп түсіндіреді (http://lingvistics_dictionary.
academic.ru). 

Мәтінтану саласы белгілі бір мәтіннің иде-
ясын, жазылу тарихын, шығарманың стилін, 
автордың ойын, түйін сөздерін, абзац т.с.с. мәтінге 
қатысты жан-жақты зерттеу жұмысын жасаса, ал 
текстология термині мәтіннің ішкі құрылымына, 
бірнеше нұсқаларын немесе бірнеше басы-
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лымдарын салыстыра отырып, мәтін тіліндегі 
ұқсастық пен айырмашылықтарын зерттейтін 
ғылым саласы. 

Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан 
кейін көптеген термин сөздер қазақшаланған бо-
латын. Ол термин сөздердің дұрысы да, бұрысы 
да бар. Термин сөздердің бірізділікке түспей, әр 
аудармашы әрқалай аударып, қолданып жүргені 
баршамызға аян. Терминдер сөздігіне бекітіліп 
кеткендіктен, шарасыздан қолданып жүргеніміз 
де жасырын емес.

Қорытынды

Әдебиеттану терминдерінің сөздігінде 
текстологияға байланысты Ө. Күмісбаев: 
«Қазақ әдебиеттану ғылымында текстоло-
гия әлі бұғанасы қатпаған жас ғылым. Қазіргі 
әдебиетімізде бұл ғылымның әліппесі өте қажет. 
Текстология табиғатын, мән-жайын, кешегісі 
мен бүгінгісін түсіндіретін аударма оқулық кітап 
жоқ...» – деп атап көрсеткен болатын (Kazakh 
sovet entsiklopediyasy, 1977). Бұл пікірдіҒ. 
Убай дул лаеваныңда зерттеу жұмысынан 
да көре аламыз: «Белгілі бір шығарманың 
мәтінін зерттеу үшін әлі күнге дейін орыс-
ша әдебиеттерге сүйенуімізге тура келеді. Ал 
қазақ әдебиет шығармалары мен тарихи жаз-
ба мұраларымыздың өзіне тән ерекшеліктері 
текстологияның орысша әдебиеттерде берілген 

теориялары тұрғысынан қарауға сай кел-
мей өзіндік қиындықтар тудыратыны белгілі. 
Сондықтан, қазақ текстологиясы, бүгінде, ар-
найы теориялық оқулыққа мұқтаж», – деп өз 
пікірін білдіреді (Ubaydullaeva, 2001). Өкінішке 
орай текстология саласында жазылған ғылыми 
еңбектің жоқтығы бұл саланың өзектілігін 
тағыда бір дәлелдейді.

Кез-келген шығарма белгілі бір уақыт 
аралығында түзетіліп, өңделіп, кей бөліктері 
қысқартылып, қосылып, бірнеше мәрте 
көшіріліп барып дүниеге келеді. Осы бір ұзақ 
процестен кейін ғана автор өз шығармасын 
баспаға ұсынатыны белгілі. Ал текстолог сол 
баспаға берілген шығарманы кейін қарай, 
алғашқы сөйлемінің қағазға қалай түскеніне 
дейінгі аралықты зерттейді. Шығарманың жа-
зылу тарихын зерттеу барысында ол мәтіннің 
түрлерін (қолжазба, автордың қолжазбасы т.б.) 
айырып, оларды бір-бірімен салыстырады. 
Салыстыру нәтижесінде байқалған айырма-
шылықтардың себебін анықтайды. Бұл тексто-
логия ғылымының қызықты да, қиын екендігін 
тағы бір дәлелдейді. Қазақ тілі білімі және 
тарихи грамматика саласы лингвистикалық 
тұрғыда зерттелген текстологиялық ғылыми 
еңбекті қажет ететіндігі, көптеген туындыларға 
текстологиялық зерттеу жұмыстарын жасау 
керектігін айқын анықтап берді. Ол жұмыстарды 
жасау болашақ ғалымдардың еншісінде. 
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 МЕН/БЕН/ПЕН ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРЫНЫҢ  
ВАРИАНТТЫЛЫҒЫ – ЖАЛҒАМАЛЫ ТІЛДІҢ БЕЛГІСІ

Мақалада қазақ тіл білімінің қолданбалы бағытын зерттеуде фонетикалық варианттылық, 
тілде варианттардың пайда болуы, норма, семантикаға қатысты мәселелер қарастырылған. Жалпы 
тіл білімінде тіл мен сөйлеуде көрініс табатын тілдік бірліктердің қызмет ету сипатын анықтауда 
квантитативті және квалитативті әдістердің рөлі айтылған. Квантитативті математикалық тіл 
білімінде шартты түрде алгебралық лингвистика деп аталатын бағытының берер нәтижесі 
дәлелденген. Қазақ тіл білімі ғалымдарының зерттеулеріне шолу жасай отырып, мен/бен/пен 
жалғаулық шылауларына түрлі стильдегі мәтіндер бойынша жасалған квантитативті, квалитативті 
талдауларының нақты нәтижелері берілген. Сондай-ақ, аталмыш зерттеу нысаны бойынша 
фонетикалық варианттың теориялық зерттеу қажеттілігі мен практикалық қолданысының 
ерекшелігі айқындалған.

Түйін сөздер: вариативтілік, вариология, варионтология, инвариант, норма, семантика, 
фонетикалық вариант, квантитативті өлшемдер.
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Variability of copulative conjunctions men/ben/pen –  
the feature of agglutinative language

In the article the questions of phonetic variation, occurrence of the variants in the language, norms, 
semantics in the applied researches of the Kazakh linguistics are considered. The role of quantative and 
qualitative method in describing the characteristic functions of the linguistic units that occur in the lan-
guage and speech in general linguistic is taken into consideration. The results of the direction that are re-
ferred to algebraic linguistics in quantitative metamatical linguisticshave been proven. The researches of 
the scientists of the Kazakh linguists is reviewed and the precise results of quantitative, qualitative analy-
ses, conducted by the texts of different styles on the copulative conjunctionsmen/ben/pen are presented.
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Вариантность соединительных союзов мен/бен/пен –  
знак агглютинативного языка

В статье рассматриваются вопросы фонетической вариантности, возникновения вариантов 
в языке, нормы, семантики в исследовании прикладного направления казахской лингвистики. 
Роль квантативного и квалитативного методов в определении характеристики функции 
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 мен/бен/пен жалғаулық шылауларының варианттылығы – жалғамалы тілдің белгісі

языковых единиц, проявляющихся в языке и речи в общей линвгистике, была принята во 
внимание. Результат направления, которое условно называется алгебраической лингвистикой 
в квантативной метаматической линвгистике, был доказан. Был сделан обзор исследований 
ученых казахской линвгистики и представлены точные результаты квантативных, квалитативных 
анализов, проведенных по текстам разного стиля. 

Ключевые слова: вариативность, вариология, вариантология, инвариант, норма, семантика, 
фонетический вариант, квантитативные меры. 

Кіріспе

Қазақ тіл білімінің қолданбалы бағытында 
квантитативті өлшемдер әр фонетикалық ва-
риант тың үндесе алатын дыбыстарын ғана емес, 
сонымен бірге сол дыбыс үндестігіне негізделген 
варианттың мәтінде таралу жиілігінің сандық 
көрсеткішін де анықтауға мүмкіндік береді. 

Дыбыстардың өзара үндесуі барысындағы 
фонетикалық варианттардың сандық жиілік 
көр сеткіші тілдің типологиялық (морфоло гия-
лық) құрылымының аталған жалғаулық шылау-
лардағы көрінісін, ықпалын саралауда сүйенетін 
дерек болып табылады. 

Тіл динамикасын бейнелейтін заңды үрдіс-
тердің бірі вариативтілік екендігі белгілі. 
Оған тілдің тарихын және қазіргі жай-күйін 
зерттеушілер де айрықша назар аударуда. Линг-
вистикада варианттарды зерттеп, оның мәнін 
түсіндіруде түрлі қырынан қаралатындығы 
байқалады, себебі варианттылық мәселесі көп-
қырлы, ХХ ғасырдың ортасынан бастап қазіргі 
уақытқа дейін ол отандық және шетелдік 
ғалымдардың түрлі лингвистика салалары мен 
бірқатар аралас ғылымдардың зерттеу нысаны 
болып табылады.

Варианттылық мәселесін қарастыруда әдеби 
норма мен лексикалық варианттылық өлшемдерін 
анықтау аса маңызды, ол үшін вариант және 
варианттылық терминдерін анықтау мәселесіне 
назар аудару керек. Зерттеу нысаны варианттар 
болып табылатын ғылымның терминологиялық 
аппаратын реттеу қажеттілігі бұрыннан-ақ пісіп 
жетілген болатын, ал ғасырлар тоғысындағы 
ғылыми лингвистикалық парадигманың мұндай 
сипаттауға сенімді әдіснамалық және теориялық 
негізі бар.

Қазақ тіл білімі ғалымдары еңбектерінде өзекті 
мәселе ретінде қарастырылатын орфографиялық 
норма, орфоэпиялық заңдылықтар тікелей түрде 
варианттылық жайларымен қабысып жатады. 
Жалпы тілдік норма, әдеби тіл нормасы, сөйлеу 
мәдениеті, тіл мәдениеті, орфографиялық нор-
ма, орфоэпиялық заңдылықтар мәселелерін 
тілдік бірліктердің варианттар түрінде өмір 
сүруі, түр өзгерткіштікке бейімдігі тудырады. 

Мысалы, проф. М. Балақаевтың еңбектерінде 
көтерілген әдеби тіл мен сөйлеу тілі мәдениеті, 
әдеби норма мен стильдік ерекшеліктер тура-
лы мәселелері (Solntsev, 1984: 3), (Sheremeteva, 
2001: 8), Р.  Сыздықованың (Iazykı mıra, 
1990: 89), Н. Уәлиев пен А. Алдашеваның 
(Sheremeteva, 2001: 25) еңбектерінде әдеби нор-
маны қалыптастыруда өзекті болып табыла-
тын әріптердің дыбыстық мәні, фонемалардың 
позициялық, тарихи алмасуларының жазудағы 
көрінісі, бірге және бөлек жазылатын сөздердің 
кейбір типтері, орыс және араб-парсы тілдерінен 
енген сөздердің орфографиясы сияқты жай-
лар, проф. М. Серғалиевтің (Iazykı mıra, 
1990: 108) әлем жаңалықтарын, әлеуметтік-
қоғамдық жағдай, ғылым мен өнер, мәдениет 
сияқты жаңалықтарды баяндайтын ақпарат 
құралдарының тіліндегі жарыспа тұлғаларды 
тұрақтандыру тұрғысындағы қарастыратын 
әдеби тіл нормасы мәселелері қазақ тіліндегі 
варианттардың көрініс беруімен, тілде қызмет 
етуімен байланысты зерттеледі. Жалпы әдеби 
норма мен варианттылық мәселесінің тығыз 
байланыстылығын И. Ұйықбаев дәл сипат тай-
ды: «Әдеби тіл нормасының дамуы вариант-
тардың қызметімен тығыз байланысты болған-
дықтан, тілдегі сөз варианттарын зерттеу 
– жалпы тіл білімінің, тіл мәдениетінің ең басты 
проблемасының бірі» (Komlev, 2000: 3). 

Кейбір ғалымдардың пікірінше, варианттар 
– бұл мағынасы жағынан ұқсас тілдік бірліктер, 
сөздің дыбыстық материалдық формасының 
ұқсастығы мен айырмашылығы, оның мәнді 
белгісі емес, ал варианттылық – бір мағынаны 
білдірудің көптілігі. Басқа лингвистердің 
пікірінше, варианттар – мағына ұқсастығымен 
және жартылай сөздің дыбыстық құрамының 
өзгешелігімен сипатталатын бір сөздің әр 
түрлілігі, ал варианттылық – сөздің материалдық 
қабыршығының кейбір өзгерісі.

Жалпы тіл білімінде тіл мен сөйлеуде көрініс 
табатын тілдік бірліктердің қызмет ету сипатын 
анықтауда квантитативті және квалитативті 
әдістер қолданылады. Квантитативті математи-
калық тіл білімінде шартты түрде алгебралық 
лингвистика деп аталатын бағыт айқындалған 
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болатын. Квантитативті әдістерді тіл білімінің 
кейбір бөлімдерін математикалық сипаттауда 
қолдануға болады. 

Тіл көптеген өлшемдері бар, көп деңгейлі, 
күрделі жүйе болып табылады. Дәл осындай 
жүйеге ықтималдық теориясы, математикалық 
статистика, ақпарат теориясы және тағы бас-
қалары сөйлеуде жиі кездесетін белгілі шарттар-
мен байланысты кездейсоқ тіл құбылыстарының 
статистикалық заңдылықтарын қарастыруға 
сүйе неді. Егер ауызша және жазба тіл ағы-
нындағы қандай да бір тілдік бірліктердің пайда 
болуын кездейсоқ оқиғаға жатқызуға болатын 
болса, онда статистикалық зерттеуде мұндай 
жағдайлар ықтималдылығы болуы мүмкін. Қазақ 
тіл білімінің дамуы сөздердің тек фонетикалық, 
грамматикалық категориялары мен морфоло-
гиялық кластарын ескеріп қана қоймай, сондай-
ақ тілдің барлық сөздік қорын әдеби аспектіде 
де, жалпы тілдік тұрғыдан да ескеруді бол-
жайды. Бұл орайда мынадай ғалымдардың 
М.  Балақаев, Р. Сыздық, Н. Уәлиев пен А. Алда-
шева, И. Ұйықбаев, С. Бизақовтардың қазақ тіл 
мәдениеті, тілдік норма, әдеби тіл нормасының 
қалыптасуы мен дамуы, тілдегі варианттылыққа 
арналған еңбектерінде қарастырылады.

Әр түрлі стильдік бояудағы қазақ мә тінд-
ерінде шылаулардың қолданылуын статис-
тикалық есептеу Қазақ грамматикасында 
атап көрсетілген ережені бұзудың көптеген 
себептерін айқындауға мүмкіндік береді (Qazaq 
grammatıkasy, 200: 522). 

Тіл қандай да ықтималды-статистикалық 
заңдарға бағына отырып, элементтері сөйлеуде 
қолданылуға болатын құрылым ретінде 
қарастырыла алады. Егер бұл осылай болса, 
онда статистикалық әдістемені қолданудың 
объективті қажеттілігі түсінікті болып шығады, 
өйткені дәл осы әдістеме әр түрлі статистикалық 
заңдар әрекетін аңғаруға арнайы бейімделген, 
тіл білімінің қолданатын дәстүрлі мойындалған 
әдістемелері тілдік бірліктердің өзін-өзі сапа-
лық сипаттау үшін қолайлы, бірақ олар 
статистикалық табиғаты бар генетикалық және 
функционалдық заңдылықтарды айқындау және 
тану үшін мүлдем тиімсіз. Сондықтан да линг-
вистер статистикалық әдістемелер мәселелеріне 
түрлі қырынан келуге айрықша назар аударады. 

Бұл шарттардың негізі ретінде статисти-
каның тілдің квантитативті өлшемдер әдіс-
темесімен дәстүрлі бірлігін айтуға болады. 
Бұл бірлік аса қажет, себебі, лингвист сөз, сөз 
табы, сөйлем мүшелері, сөйлем түрлері және 
т.б. категориялардың статистикасын қолдана 

алады, яғни сандық интерпретация тікелей 
түрде сапалық талдаумен ұштасады. Стати-
стика өздігінен тілдің қарапайым бірліктерінің 
сапалық сипатын тануды қамтамасыз ете ал-
майды. Дегенмен, статистика тілдік бірліктерді 
сапалық талдау нәтижесіне сүйене отырып, 
жүзеге асырған олардың қолданылуы мен 
дамуының заңдылықтарын көрсетеді және жаңа 
зерттеу деңгейінде сапалық бағаға негіз бола-
ды. Бұл мәселеде қазақ тілі материалы бойын-
ша статистикалық зерттеулер жүргізген проф. 
А.Қ. Жұбановтың пікірі маңызды, ғалымның 
есептеуінше, тілдік құбылыстың жиілігі – уни-
версалды тілдік категория. Бұл жерде тіл зерттеу 
барысында тек математикалық, дәлірек айтсақ, 
статистикалық әдіс-тәсіл мен математикалық 
өрнекті қолдану туралы ғана сөз болып отырған 
жоқ, сонымен бірге сандық сипат белгілі бір 
тілдің ішкі табиғатына объективті түрде тән деп 
түсінген жөн. Шынында да, бүгінгі таңда тіл 
құрылымындағы сапалық және сандық сипат-
тар іштей тығыз байланыста болатыны күмән 
туғызбайды. Тілді статистикалық тәсілдермен 
зерттеу тілші-мамандардың субъективті тұжы-
рымдарын не объективті шындыққа айналдыруға 
көмектеседі немесе оның теріс екендігін 
дәлелдеп береді (Djýbanov, 1987: 11).

Эксперимент

Мен/бен/пен фонетикалық варианттарының 
дыбыстар үндестігіне сәйкес пайда болғаны қазақ 
тіл білімінде аталып өткенімен, оның табиғаты 
терең танылған жоқ, әр варианттың өзіндік 
үндесетін дыбыстары және шылаулардағы 
бұл сингармонизмнің тілдің типологиялық 
(морфологиялық) ерекшелігіне қатысы, соған 
орай туындайтыны сөз болған емес. 

Вариативтілік – тілдің әмбебап қасиеті, ол 
түрлі себептерге байланысты түсіндіріледі. 
Бірінші кезекте, вариативтілік түрлене оты-
рып коммуникативтік жарамдылығын сақтауға 
талпыныстағы тіл табиғаты арқылы, басқаша 
айтқанда, тілде варианттардың пайда болуы 
оның қызмет ету қажеттілігімен орайласады.

Тілде варианттардың пайда болуының 
шын дығындағы себептері, сөзсіз, тарихи (диа-
хрондық), әлеуметтік (әлеуметтік линвис-
тикалық), психологиялық (психолингвис тика-
лық) т.б. көптеген факторларға байланысты. 

Тілдегі варианттылықтың көріністері тура-
лы түсініктемелердің ішінен, әсіресе, вариант-
тылықтың тілдің өзінің типологиялық сипаты-
на байланысты туындайтыны тұрғысындағы 
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тұжырымдар ерекше орын алады. Сөздің 
морфо логия-типологиялық ерекшелігі тілдердің 
4 типке – жалғамалы, қопармалы, даралау-
шы, полисинтетикалық – бөлінуі негізінде 
түсіндірілетіні белгілі.

Сондықтан мен/бен/пен вариативтілігінің 
ерекшеліктерін тілдердің жалғамалы типіне 
жататын тіл үндестігі тән қазақ тілінің типо-
логиялық қасиетіне сәйкес қарастырамыз. 

Бұған қарама-қарсы вариалогия және вари-
антология түріндегі орыс терминдері мен неміс 
лингвистері енгізген ұғымын varitions Lingistik 
(«тілдегі варианттылық құбылыстарының барлық 
зерттеу саласын білдіреді») салыстырайық 
(Solntsev, 1984: 14). Бұл жерде варианттылыққа 
байланысты ерекше мәселе негізін қалаушы 
тілдегі социолингвистикалық сәттер болып та-
былады, онда түрлі экстралингвистикалық – 
аумақтық, әлеуметтік, жағдаяттық, байланыстық 
(контактілік) факторлардың әсерінен варианттар 
пайда болады; вариативтілік тілдік құзырлық 
деңгейімен, сондай-ақ пиджиндену және креол-
дану үдерістерімен жанасады.

Бұдан шығатын қорытынды, тілде социо-
лингвистикалық факторларға негізделген ва-
рианттар, сондай-ақ тілдің типологиялық таби-
ғатына негізделген варианттар бар. 

Мәселен, қопармалы тілдердегі варианттар 
көбінесе сөздің құрылымдық өзгерістеріне бай-
ланысты туындаса, жалғамалы тілдердегі сөз 
варианттары, сондай-ақ алломорфтар – қосым-
шалардың варианттары жалғамалы типке тән 
аффиксация, қосымшалардың бірмәнділігі мен 
бірқалыптылық сипатынан туындайтын дыбы-
стар үндестігі заңдылығына байланысты пайда 
болған.

Варианттылықтың осы айтылған типоло гия-
лық ерекшелікпен байланыстылығы мен/бен/
пен жалғаулық шылауларына да қатысты болып 
отыр. Нақ осы себептен пайда болуына тікелей 
ішкі грамматикалық мағына берілуінің жалғану 
процестері кезіндегі дыбыстр үндестігі түрткі 
болған қазақ тіліндегі мен/бен/пен жалғаулық 
шылауларының варианттар ретіндегі орнын 
қарастыру маңызды. 

Теориялық мәселе ретінде варианттылықты 
қарастырған А.Г. Шереметьваның көптеген 
зерттеулерін атап кеткен жөн. Оның докторлық 
диссертациясында алғаш рет орыс тіліндегі лек-
сика-грамматикалық варианттылыққа син хрон-
ды-диахрондық талдау жасалынған (Shereme-
teva, 2001: 18).

Тілдік бірліктердің вариантталуын сипат-
тауда олардың формалды және семантикалық 

вариативтілігін ажырату қажет, осыған байла-
нысты вариантталу саласының өзінде формал-
ды вариантталу және семантикалық вариант-
тауды ажыратып көрсетеді. Вариантталудың 
бұл типтері «Языки мира: Проблемы языковой 
вариативности» кітабында бүге-шігесіне дейін 
сипатталған. Формалды түрөзгертушілікке тілдік 
жүйенің кез келген деңгейіндегі, тақырыпқа 
сәйкес біз қарастырып отырған – фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық синонимиялық топ-
тар кіреді. «Жалғыз шарт бұл топты тек бір ғана 
тіл деңгейінің құрылымына енгізу болып табыла-
ды... Формалды вариантталуда сөйлеушілер үшін 
екі (немесе бірнеше) лексикалық синонимдердің 
біреуін таңдау мүмкіншілігі ғана қалады. 
Олардың ішінен ол осы қатынас жағдаятына 
неғұрлым лайық келетін сөзді таңдайды неме-
се (егер тілдік жағдаят мүмкіндік берсе) өзіне 
неғұрлым үйреншікті, яғни оның жеке сөйлеу 
стиліне кіретін лексеманы қолданады» (Iazykı 
mıra, 1990: 6).

Қазіргі орыс тілінде формалды белгілер бой-
ынша вариативтіліктің төрт түрі ажыратылады: 
акценттік, фонетикалық, фонематикалық және 
морфологиялық. Формалды вариативтіліктің 
мұндай кең ұғынылуына кейбір шектеулер де 
қойылады, вариантты деп синонимиялық фор-
маларды тек бір тілдің шеңберінде ғана есептеу 
керек.

Семантикалық вариантталу деп «тілдің бір 
құрылымдық бірлігі (сөзден сөйлемге дейін) 
бірнеше мағынаны қосқан жағдайды» түсіну 
қажет, жеке бірлік үшін оларды дұрыс түсіну 
мүмкін емес. Бір формадағы семантикалық 
варианттардың біреуін таңдау үшін тілдік не-
месе жағдаяттық контекст керек» (Iazykı mıra, 
1990: 98). Бұл жерде лексикадағы тілдің сөздік 
құрамының толығуына байланысты вариант-
талу формалары мен шекаралары әрдайым 
ауысатындығын атап кету керек.

Лингвистикадағы қазіргі орыс тілі матери-
алында ішкі тілдік құбылыс ретіндегі формал-
ды вариантталу семантикалық вариантталумен 
салыстырғанда неғұрлым толық сипатталған, 
олардың зерттелуінің реттілік сипаты болған 
жоқ және тілдік жүйенің кейбір құбылыстарына 
қарағанда іріктеп жүргізілді. 

Тілде варианттылықтың көрінуі сондай-
ақ антонимия болып табылады. Әр түрлі 
түбірлі паронимдердің вариантталудың 
негізгі принциптерін анықтау үшін олар-
ды антонимдермен салыстыру қажет. 
«Антонимиканың пайда болуы үшін сөз 
мағынасында ұлғайып қарама-қарсыға дейін 
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жете алатын сапалық белгілер болуы ке-
рек» (Sheremeteva, 2001:  6). Осы құбылыстың 
негізінде жатқан қарама-қайшылық бір мәннің 
шеңберіндегі айырмашылықтар болып санала-
ды, «мұндай мәннің қарама-қарсы көріністері, 
олардың полярлық анықтамалары» (Iazykı 
mıra, 1990: 8). Бұған қоса антонимияның 
негізінде жатқан қарама-қайшылық түрлерінің 
кез келгені антонимияның ортақ (инвари-
ант) белгісіне кіреді. Мұндай константты 
белгілер антонимиялық жұптардың мүшелерін 
айқындаудағы «шектік болымсыздық салда-
ры болып табылады (Komlev, 2000: 10).Ан-
тонимдер антонимияның ортақ инвариантты 
белгілеріне қатысты вариантталады. Бұл жерде 
вариантталу константасы «сол бір мән» болып 
табылады, оның ішінде қарама-қайшылық пай-
да болады. Бірқатар жағдайларда инвариант, 
антонимдер семантикасында ортақ белгілер 
ретінде форма қызмет етеді (бір түбірлі анто-
номияда). 

Ғалым С. Аманжоловтың келесі анықта-
масында осы шылауларды санамалап көрсету 
амалы назар аудартады: «Ыңғайластық 
жалғаулықтары: да, де, та, те, әрі, және, мен 
(бен, пен). Бұлар сөйлемдегі мәні тең бірыңғай 
мүшелерді бір-бірімен байланыстыру үшін 
қолданылады» (Amanjolov, 1994: 253). Ғалым 
бен/пен жалғаулықтарын жақшаның ішіне 
алып көрсеткен, яғни олардың арасында мен 
жалғаулығын негізгі деп есептеген сияқты. 

Осы мәселелер мен/бен/пен, жалғаулық шы-
лаулары қазақ тілінде дыбыс үндестігі дамуының 
нәтижесінде, яғни интралингвистикалық се-
бептермен пайда болуы мүмкін және олар 
мен жалғаулығының вариативтері деген 
болжамымызға негіз болып отыр, өйткені 
қазақ тілінде, жоғарыда көрсеткеніміздей, осы 
жалғаулық (мен) қажет ететін дыбыстарға 
аяқталатын сөздер санының көп үлес алуына 
байланысты да анықталады. 

Лингвистикалық дереккөздерді талдау көр-
сеткендей, вариативтілік құбылысының зерт-
телуі түрлі аспектіде жүзеге асырылады. Мыса-
лы, жалпы тіл білімі тұрғысынан «вариант» және 
«инвариант», «вариантталу типтері мен түрлері», 
«вариантталу диапазоны», «вариативтілік ше-
каралары», «формалды және семантикалық ва-
риантталу» және т.б.; қарастырылса, сөйлеу 
мәдениеті тұрғысынан – «бірліктердің норма-
тив тілігі / бейнормативтілігі» және т.б.; тіл 
тарихы бойынша – «тіл бірліктерінің даму 
эволюциясы» және т.б.; социолингвистика бой-
ынша – «варианттардың стратификациялық 

және аумақтық жүзеге асырылуы» және т.б.; 
терминология тұрғысынан – «термин вариантта-
рын таңдау» және т.б. қарастырылады.

Мен/бен/пен жалғаулық шылаулары ва-
рианттарын тілдің жалғамалық сипатының 
белгісі тұрғысынан түсіндіруге болады. Бұл 
пікірімізге осы жалғаулық шылаулардың эти-
мологиясына байланысты ғылыми зерттеулер 
мен тұжырымдар, болжамдар негіз болады. 
Т. Қордабаев, М. Томанов сияқты ғалымдар 
қазіргі әдеби тілімізде қолданылу орнына қарай 
бірде жалғаулық шылаулары, бірде түбірге 
жалғанатын көмектес септігі жалғауы делініп 
жүрген мен/бен/пен жалғаулық шылаулары 
келетін орындарда және жалғаулық шылауы 
солардың мағыналары мен функцияларында 
«Жамиғ-ат тауарих» шежіресінде бірлән, бірлә, 
илан морфемдері қолданылғанын айтады (Qazaq 
grammatıkasy, 200: 303). Жалғамалы тілдерде 
қосымшалар түбірге емін-еркін, өз бетінше 
емес, белгілі бір тәртіп, заңдылық бойынша 
жалғанатыны туралы қалыптасқан тілдік тео-
рияны мен/бен/пен жалғаулық шылауларына да 
қатысты қарастыруға да болады. 

«Ескі тіл ескерткіштерінде бірле (біле) шыла-
уы атау, ілік, табыс, құралдық септік, жатыс септік 
тұлғалы сөздермен тіркескен. Зерттеушілердің 
айтуынша, «бірлен» шылауының осылай қол-
данысында мағыналық та айырмашылықтар 
болған. Мысалы, атау септікті сөзді сөздермен 
тіркескенде, бірлестік, құралдық, мақсат, істің 
істелу тәсілі сықылды мағыналарды білдірген. 
Ал ілік жалғаулы сөздермен тіркескенде, тек 
бірлестік мәнде айтылса керек. Құралдық, не 
жатыс септіктеріндегі сөздермен тіркескенде, 
көбінесе мезгілдік мәнде жұмсалған. Осы 
мәндердің кейбір іздерін қазіргі қазақ тіліндегі 
көмектес септік жалғауының қолданысынан 
да байқауға болады: көмектес септігі кейде 
ілік жалғауының үстіне жалғанады: «оныңмен 
сөйлестім». Бұл, әрине норма емес. Алайда 
ХІХ ғасырдағы жазба тілі бұл құбылысты жай 
деп санамаған сықылды. Мысалы: Көптен 
бері мен қалап едім сеніменен сөйлесуге, менің 
қымбатты достым. 

 «Морфемалардың бірыңғай жуан не жіңішке 
буынды болып және олардың аралығында қатар 
келген дыбыстардың біріне-бірі акустика-
артикуляциялық жақтан бейімделіп, үйлесіп» 
тұру заңдылығы негізінен түбір мен қосымшаның 
аралығында – грамматикалық мағынаның бері-
луіндегі жалғамалы тәсіл барысында туын-
дайтын тілдік құбылыс, сондықтан жалғау, 
жұрнақтардың варианттылығы, сонымен қатар 
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көмектес септігі жалғауымен тұлғалас мен/бен/
пен жалғаулық шылауы да тілдің жалғамалы 
сипатының белгісі ретінде танимыз. Себебі 
қазақ тіліндегі диірмен/тиірмен, иесі/егесі, 
жүзу/дүзу, ажуа/әжуа, заңғар/зеңгір, қария/
кәрия, бейіл/пейіл сияқты көптеген сөздердің әр 
түрлі дыбыстық варианттарының мағыналық 
тепе-теңдігі толық сақталады және олардың 
қолданысы дыбыстық үйлестікке байланысты 
емес. 

Қазіргі қазақ тілінде сөздер варианттарының 
пайда болу себептері ғалым С. Бизақов еңбегінде 
талданған: орфоэпиялық, яғни сөз құрамындағы 
айтылуы ауырлау дыбыс тіркестерін жеңілдету 
бағытындағы өзгерістің бір түрі сөздегі көршілес, 
кейде көршілес емес дыбыстардың орын алма-
стыруы сияқты метатезалық варианттар (хауыз/
қаузы, құлып/құлпы, өкпе/өпке т.б.); жергілікті 
ерекшелікпен байланысты орфоэпиялық ва-
рианттар (шөп/чөп, жақсы/джақсы), бір әріп-
тің орнына басқасын таңбалаудан түзілген 
орфо графиялық варианттар (сақара/саха-
ра, бұ қара/бұхара, шекара/шегара); поэзия-
да рит микаға, өлең ұйқасы мен буын санына 
қарай қолданылатын орфоэпиялық варианттар 
(жүреді/жүред, оқиды/оқид, беріледі/берілед); 
сөз тұлғасын біріктіріп, тіркес түрінде немесе 
дефис арқылы жазудан қалыптасқан вариант-
тар (ұрдажық/ұрда жық/ұр да жық, көк ала/
көгала); қос сөздердің түрленген варианттары 
(ығы-жығы/бығы-жығы, нан-ман/нан-пан, аз-
маз/аз-мұз/аз-паз); сөздің ықшамдалуы бары-
сында пайда болған варианттар (ол/о, сол/со, 
бұл/бұ); қазақ тілінің даму ерекшелігі тудырған 
семантикалық варианттар – еліктеуіш сөздер 
мен одағайлардың түр-түрі (ақшию/бақшию, 
жалт-жалт/жалт-жұлт, дабыр-дұбыр/дабыр-
дыбыр) сияқты көптеген варианттар көрсетіледі.

Ал жалғаулық шылаулардың мен/бен/пен 
сияқты варианттары тікелей үндестік заңына 
сәйкес пайда болған және үндестік заңының 
грамматикалық мағынаның берілуінде түбірге 
немесе туынды сөзге қосымшаның жалғанған 
жігінде жүзеге асатынын, ескеруіміз керек. 

Ғалым Е. Ағмановтың айтқанындай, көмек тес 
септік жалғауы бірлән шылауының грамматика-
лизциялануының нәтижесінде пайда бола оты-
рып, іс-әрекеттің жүзеге асуында субъектілердің 
қатысуындағы, іс-әрекеттегі үлестерінің сипа-
тына қарай аздаған өзгешеліктердің орын алуы 
бұл өзара тұлғалас грамматикалық бірліктердің 
семантикалық ортақтастығы болғанымен, функ-
ционалдық тұрғыдан саралануына әкелген 
сияқты. 

Көнеден келе жатқан тамырластығы бұл 
грамматикалық бірліктердің өзгеріс динами-
касын былай көрсетуге болады: бірлан → ме-
нен/бенен/пенен → -мен, -бен, -пен → мен/бен/
пен. О баста бірлан сөзінің шылау ретінде тілде 
қызмет еткен кезінде білән, илан сияқты вари-
анттары болғанымен, олар дыбыс үндестігіне, 
нақты айтқанда, тілдің жалғамалық сипаты-
на орай туындаған варианттар болмаса керек, 
себебі дыбыс үндестігінде байқалатын түбір мен 
қосымшаның аралығында қатар келген буындар 
мен дыбыстар үйлесі тұрғысынан түсіндіруге 
келмейді.

Нәтиже мен талқы

Сонымен мен/бен/пен жалғаулық шылаулар 
варианттарын қазақ тілінің жүйесіндегі тілдік 
бірліктердің эволюциялық дамуының нәтижесі, 
интралингвистикалық себептермен – тілдің 
жалғамалық типіне тән үндестік заңы тудырған 
құбылыс деп анықтаймыз. 

Қазақ тіліндегі мен/бен/пен, және жалғаулық 
шылауларының квантитативті өлшемдерін 
анық тау барысында түрлі стильдер бойынша 
жан-жақты талдаулардың бірі мынадай нәтиже 
берді (сурет).

Бұл диаграммада көркем әдебиет, пулицис-
тикалық және ғылыми стильдері бойынша 
квантитативті өлшемдерді ғана емес, сонымен 
қатар мен/бен/пен жалғаулық шылаулаларының 
варианттылығының табиғатына қатысты өлшем-
дерді де аңғаруға болады. Оның үстіне мен, және 
жалғаулық шылауларының қолданылу жиілігі 
жайында да көптеген дәлелдер мен алынған 
нәти желердің болмысы, жалпы табиғатын 
аңғаруға болады.

Қазақ тіліндегі сөздер мен сөз тіркестерін 
жалғастырып, ыңғайласқан қатынасын білді-
ретін мен/бен/пен жалғаулықты шылаулары 
жүргізілген эксперименттік әдіс қорытындысы 
бойынша мәтін авторының қолдану аясы, 
стиліне байланысты және сөйлем мен сөз 
тіркестерінің соңғы буынына қарай, яғни да-
уысты немесе дауыссыз, оның ішінде қатаң, 
ұяң немесе үнді болып келуіне қарай ішінара 
өзгеріп отырады.

Мен жалғаулықты шылауы – дауысты [а, ә, 
е, о, ү, ұ, ы, і, я]; үнді [л, м, н, ң, р, й, у] ды-
быстарымен аяқталған кезде жалғанады. Мы-
салы: алма мен өрік, түлкі мен ешкі, күн мен 
түн, т.б. 

Пен жалғаулықты шылау – ұяң [б, г, ғ, д, в] 
және қатаң [п, к, қ, т, ш, с, ф, һ, ц, ч] дыбыстары-
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мен аяқталғанда кезде жалғанады. Мысалы: До-
санов пен командир, сауыт пен қалам, Әпеш пен 
Мырзаби, т.б.

Бен жалғаулықты шылауы – ұяң [з], [ж] ды-
быстарымен аяқталған кезде жалғанады. Мыса-
лы: қыз бен жігіт, аяз бен боран, т.б. 
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Сурет

Қай тілде болмасын, жазба тіл – дыбыстық тіл 
секілді практикалық және теориялық зерттеуді 
талап ететін маңызды тілдік материал. Жазба 
тілге тән ерекшеліктер жазба мәтін бірліктерінің 
сапалық және сандық ара қатынасында 
түрлі әдеби жанрларда көрінеді. Қазақ тілін-
дегі сөздердің соңғы әріптері мен әріптік 
тіркестерді жан-жақты статистикалық зерттеу 
синтагматикалық, сондай-ақ морфологиялық 
факторлардың соңы екендігін дәлелдейді.

Қорытынды

Мен/бен/пен жалғаулық шылаулары ортақ 
етістікке қатысты бірыңғай сөздерді: ара-
сы, ортасы деген сөздерге қатысты бірыңғай 
сөздерді немесе өз ара салыстырылып тұрған 
заттарды білдіретін сөздерді байланыстыра-

ды. Мұндай жағдаятты мен/бен/пен жалғаулық 
шылауларының орнына басқа ыңғайлас жалғау-
лық шылаулардың ешқайсысы жүре алмайды. 

 Ал тілдік бірліктердің бұл варианттары 
мен/бен/пен жалғаулық шылаулары сияқты 
интралингвистикалық себептермен тілдің жал-
ғамалық типі тудырған варианттар емес, олар 
– тілдік қатынас (байланыс) және қостілділік 
секілді экстралингвистикалық себептермен; 
тілдің өмір сүруінің жекелеген формалары: 
әдеби тілдің әр түрлі тіл варианттарымен бірге 
өмір сүруі; тілдің ұлттық-аумақтық түрлері: 
әдеби тіл және диалектілердің болуына байла-
нысты қалыптасқан варианттар. 

Бұл тұжырымды қолдай отырып, өз тарапы-
мыздан мен/бен/пен жалғаулық шылауларының 
варианттары тілдің жалғамалы сипатына 
негізделгенін атап айтқымыз келеді. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
ЭКСПРЕССИВНОЙ ФУНКЦИИ АББРЕВИАТУР  

В ЯЗЫКЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ

В статье рассматриваются способы реализации экспрессивной функции аббревиатур в языке 
французской прессы. Методом исследования является лексико-семантический анализ аббревиатур 
в контексте газетных и журнальных статей французской периодики. Аббревиатуры в языке прессы 
способны реализовать различные и в разной степени выраженности и совмещенности между 
собой функции: экономия языковых средств, информативность, экспрессивно-эмоциональное 
воздействие. В настоящее время вопрос о функционировании аббревиатур в языке прессы 
как средств экспрессивно-эмоционального воздействия является наименее изученным. 
Возникновение аббревиатур диктуется необходимостью кратко обозначить новые понятия в 
различных сферах жизни современного общества. Аббревиатуры как понятия представляют 
сложный смысловой комплекс, что позволяет использовать их как средства выразительности. В 
результате исследования особенностей функционирования аббревиатур во французских статьях 
автором выявлены и сформулированы способы актуализации аббревиатурами экспрессивной 
функции. 

Ключевые слова: аббревиация, экономия речевых единиц, средство выразительности, 
оценка, контекст.
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Implementation of the expressive function of abbreviations  
in the language of the French press

The article describes the ways of realization of the expressive function of abbreviations in the lan-
guage of the French press. The method of research is the lexical-semantic analysis of abbreviations in 
the context of newspaper and journal articles of French periodicals. Abbreviations in the language of the 
press are able to realize in different and in varying degrees of intensity and combination between func-
tions: saving language means, informative, expressive and emotional impact. At present, the question 
of the functioning of abbreviations in the language of the press as means of expressive and emotional 
impact is the least studied. The appearance of abbreviations is dictated by the need to outline briefly 
the new concepts in various spheres of life of modern society. Abbreviations as concepts represent a 
complicated semantic complex that allows using them as means of expressiveness. As a result of analyz-
ing of peculiarities of the functioning of abbreviations in French articles, the author has identified and 
formulated the ways of actualizing of the expressive function by abbreviations.

Key words: abbreviation, economy of speech units, means of expressiveness, evaluation, context.
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әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университетінің доценті, ф. ғ. к.,  
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Қысқартулардың экспрессивті функциясын жүзеге асыру  
француз баспасөзінің тілінде

Мақалада француз баспасөзі тіліндегі қысқартулардың мәнерлі функциясын іске асыру 
тәсілдері қарастырылады. Зерттеу әдісі – француз мерзімді басылымдарының газет және 
журнал мақалалары контексіндегі аббревиатуралардың лексикалық-семантикалық талдауы. 
Баспасөз тіліндегі қысқартулар функциялардың арасында әртүрлі дәрежедегі қарқындылық пен 
үйлесімділіктің деңгейін жүзеге асыра алады: үндестірудің тілдік құралдары, ақпараттық, мәнерлі 
және эмоционалды әсер ету. Қазіргі уақытта баспасөз тіліндегі аббревиатуралардың жұмыс 
істеуі туралы мәселе өте көп зерттелмеген. Қысқартулардың пайда болуы қазіргі қоғамның түрлі 
салаларында жаңа түсініктерді қысқаша баяндау қажеттілігінен туындаған. Қысқартулар күрделі 
семантикалық кешенді ұсыну ретінде. Француз мақалаларындағы аббревиатуралардың жұмыс 
істеу ерекшеліктерін зерттеу нәтижесінде автор экспрессивті функцияның қысқартуларын 
өзектілігінің жолдарын анықтап, тұжырымдады.

Түйін сөздер: аббревиация, сөйлеу бірліктерінің экономикасы, мәнерлілік әдісі, бағалау, 
контекст.

Введение

Под понятием «аббревиация» в широком 
смысле слова принято понимать один из спосо-
бов словообразования, процесс создания сокра-
щенных лексических единиц, а «аббревиатура» 
– конечный результат такого процесса. В раз-
личных источниках «аббревиатура» в общем и 
целом определяется как существительное, состо-
ящее из усеченных слов, входящих в исходное 
словосочетание, или из усеченных компонен-
тов исходного сложного слова (Мартине, 1963; 
Балли, 2001; Костомаров, 1971). Аббревиация 
является одной из актуальных тенденций раз-
вития языка прессы, которая в последнее время 
продолжает укреплять свои позиции. Как счи-
тает С. Сяохэ, аббревиация переживает всплеск 
активности, по численности среди новых слов 
аббревиатуры занимают одно из первых мест 
(Земская, 19073). Аббревиатуры на страницах 
современных газет и журналов, стремятся с од-
ной стороны, передать большой объем инфор-
мации в рамках одной публикации, а с другой 
– применить аббревиатуру в качестве экспрес-
сивного средства, средства художественной вы-
разительности, языковой игры. Возникновение 
аббревиатур связано с появлением новых по-
нятий, которые трудно передать одним словом 
и с этой целью все чаще стали использоваться 
сложные словосочетания в виде составных наи-
менований. Каждое отдельное слово в таких 
наименованиях является давно известным, но в 
словосочетании все вместе они описывают но-

вое понятие. Форма аббревиатуры используется 
для краткости изложения материала, стремления 
к стандарту, а экспрессия, оценка реализуются 
благодаря языковой игре содержания понятия 
аббревиатуры и контекста высказывания. 

Аббревиатуры прочно входят в язык прессы. 
Одной из общих причин продуктивности таких 
образований в языке прессы является то, что 
данные аббревиатуры – эффективное средство 
экономии речевых единиц. Концепция эконо-
мии речевых средств получила наибольшее раз-
витие в трудах А. Мартине (Сяохэ, 2000). Суть 
«экономного использования языка» заключается 
в обеспечении передачи максимального количе-
ства информации в единицу времени, то есть в 
повышении коммуникативной роли языка. С та-
кой точки зрения именно экономное использо-
вание аббревиатур языком рассматривается как 
один из способов концентрирования информа-
ции в целях повышения эффективности общения 
Ни одна английская, французская или русская 
газетная статья, очерк, интервью, объявление не 
обходится без различного рода сокращений. Так, 
например: « Nous avons donc développé jusqu’à 
cette année une série d’actions dans le champ de la 
RSE ». (RSE – Responsabilité Sociétale des Entre-(RSE – Responsabilité Sociétale des Entre-RSE – Responsabilité Sociétale des Entre- – Responsabilité Sociétale des Entre-Responsabilité Sociétale des Entre-é Sociétale des Entre-Sociétale des Entre-étale des Entre-tale des Entre- des Entre-des Entre- Entre-Entre-
prises /Социальная ответственность предприя- /Социальная ответственность предприя-
тий/). (Мартине, 1963; Балли, 2001; Костомаров, 
1971; Чекалина, 1991), изучение же лексико-се-
мантических и контекстуальных возможностей 
аббревиатур, позволяющих реализовать ими 
экспрессивную функцию в языке прессы, требу-
ет дальнейших исследований.
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Эксперимент

С началом ХХ века бурное развитие науки 
и техники привело к появлению все большего 
количества открытий — новых материалов, тех-
нологий и продуктов. Постоянно возникают та-
кие термины, которые должны указывать не на 
одно, а на несколько отличительных признаков 
созданного новшества и давать его точное опре-
деление. То же самое можно сказать и о других 
сферах человеческого общества. Возникают но-
вые понятия, связанные с повседневной жизнью 
(должности, предприятия, организации); в сфе-
ре шоу-бизнеса средства массовой информации 
формируют имиджи политиков, артистов, деяте-
лей науки и искусства. Объем смыслового содер-
жания аббревиатур усложняется и может играть 
роль микроконтекста, что дает возможность ав-
торам газетных и журнальных статей использо-
вать их в качестве выразительных средств языка. 
Так, например, один из составляющих атрибутов 
понятийного содержания аббревиатуры CDD 
(contrat à durée déterminée /контракт с опреде-rat à durée déterminée /контракт с опреде-at à durée déterminée /контракт с опреде-durée déterminée /контракт с опреде-ée déterminée /контракт с опреде-e déterminée /контракт с опреде- déterminée /контракт с опреде-déterminée /контракт с опреде-éterminée /контракт с опреде-terminée /контракт с опреде-ée /контракт с опреде-e /контракт с опреде- /контракт с опреде-
ленным сроком действия/), выраженного опре-
делением «déterminée», противопоставляется в 
нижеприведенном отрывке из газеты «Le canard 
encha�né» прилагательному «permanent /постоян-�né» прилагательному «permanent /постоян-né» прилагательному «permanent /постоян-é» прилагательному «permanent /постоян-permanent /постоян- /постоян-
ный/». См.: «Dans une boulevеrsante interview (le 
« JDD », 20/4/13) la ministre sortante Aurélie Filip-
patti avait invité le pédégé Rémy Pflimplin, à requa-
lifier en CDI «ces» CDD éternellement renouvelés. 
Au départ, ces CDD assurent les remplacements. 
A l’arrivée, ils deviennent des «CDD permanents» 
(httpphilology.by/uploads/logo/ref/peshkovsky.
pdf.) Если в обычной разговорной речи « déter-Если в обычной разговорной речи « déter- déter-éter-ter-
miné /permanеnt » не являются противоположны-é /permanеnt » не являются противоположны-permanеnt » не являются противоположны-еnt » не являются противоположны-nt » не являются противоположны-» не являются противоположны-
ми друг другу по смыслу, то в данном контексте 
они становятся конфликтными, т.е. реализуют 
смысловое противопоставление: «действующий/ 
не действующий» или «постоянный/ не посто-
янный». Аббревиатура CDD – реалия, которая 
представляет собой проект министерства труда 
Франции для найма на работу на определенный 
срок с частичной оплатой труда данной катего-
рии работников из государственного бюджета. 
Цель такого проекта – решить проблему рабочей 
занятости, особенно среди молодежи. Однако в 
реальности имеют место злоупотребления и ис-
пользование денежных средств государства не 
по назначению. Эта мысль автора реализуется за 
счет противопоставления «permanent/déterminé» 
(автор воздействует на читателя, чтобы вызвать 
у него возмущение тем, что контракты с опре-
деленным сроком действия превращаются в кон-

тракты с постоянным сроком действия). Харак-
теризующее выражение при аббревиатуре CDD 
«éternellement renouvelés/постоянно возобнов-ternellement renouvelés/постоянно возобнов- renouvelés/постоянно возобнов-renouvelés/постоянно возобнов-és/постоянно возобнов-s/постоянно возобнов-/постоянно возобнов-
ляемые контракты с определенным сроком дей-
ствия» также усиливает отрицательную оценку 
проекта, обозначенного данной аббревиатурой. 

Экспрессивная функция аббревиатур в языке 
прессы может реализоваться за счет употребле-
ния указательных и неопределенных прилага-
тельных. См.: «Il n’est pas prévu à son programme 
de déjeuner à l’�ôtel de ville avec l’autre multi-
millionnaire du foot et du PSG, David Beckham, 
« mais j’adorerais, pour qu’il me parle du modèle 
anglais. Car moi, confie-t-elle, Thatcher n’est pas 
du tout mon modèle». Contrairement à une certaine 
NKM !». (Nobili Christophe, 2017: 4) В данном 
интервью неопределенное прилагательное «cer- неопределенное прилагательное «cer-неопределенное прилагательное «cer- прилагательное «cer-прилагательное «cer- «cer-
taine/некая/» при аббревиатуре NKM (une cer-некая/» при аббревиатуре NKM (une cer-/» при аббревиатуре NKM (une cer-при аббревиатуре NKM (une cer- аббревиатуре NKM (une cer-аббревиатуре NKM (une cer- NKM (une cer-
taine NKM /некая NKM ) передает отрицатель-некая NKM ) передает отрицатель- NKM ) передает отрицатель-передает отрицатель- отрицатель-отрицатель-
но-пренебрежительную оценку деятельности 
женщины-политика Натали Кошиуско-Моризэ 
(NKM – Nathalie Kosciusko-Morizet), о которой 
речь шла в предыдущем контексте статьи, в 
сравнении с Анной Идальго – автором вышед- с Анной Идальго – автором вышед-с Анной Идальго – автором вышед- Анной Идальго – автором вышед-Анной Идальго – автором вышед- Идальго – автором вышед-Идальго – автором вышед- – автором вышед-автором вышед- вышед-вышед-
шей в печать книги « Mon combat pour Paris » и 
героиней интервью журналиста.

Аббревиатуры в языке прессы функциониру-
ют как выразительные средства в случаях, ког-
да автор умело обыгрывает те или иные харак-
теристики, смысловые атрибуты выражаемых 
ими понятий. В совокупности, отличительные 
смысловые признаки аббревиатурных понятий 
могут переосмысляться в контексте всей статьи, 
что придает аббревиатурам экспрессивность и 
оценку. Так, в статье Режи Дебрэ «Rebelle, im-Rebelle, im-, im-im-
possible métier/Повстанец, трудное ремесло/» 
аббревиатура PDG (Président-Directeur général/ 
Главный управляющий директор/) приобретает 
ярко выраженный оттенок иронии в подзаголов-
ке статьи: «Dans un monde où les PDG se rendent 
en jeans, col ouvert et blouson de cuir à l’opéra, la 
rebellion, c’est la cravate». (В мире, где высшие 
управленцы /les PDG/ ходят в оперный театр в 
джинсах, с открытым воротом и кожаной курт-
кой, восстанием становится ношение галстука) 
(Chavelet Elisabeth, 2013 : 74). Идея автора статьи 
– рассуждения о девальвации социальных цен-
ностей, в частности понимания обществом идей 
мятежа, восстания, борьбы за социальную спра-
ведливость в разрезе исторических событий. По-
нятие PDG включает в себя не только название 
должности на предприятии, но и этику поведе-
ния, дресс-код, образ повседневной жизни ру-
ководящего состава и т.д. По контексту несоот-
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ветствие дресс-коду воспринимается как норма, 
тогда как принятый дресс-код и соответствую-
щее этой категории людей обязательное ноше-
ние галстука в театр воспринимается как мятеж. 
Автор иронизирует над тем, что в современном 
мире многие ценности кардинально поменялись 
местами. Противопоставление одной или не-
скольких характеристик понятия, заключенного 
в аббревиатуре, общему содержанию или макро-
контексту статьи способствует осуществлению 
аббревиатурой ее экспрессивной функции. 

В последние десятилетия в языке прессы 
наблюдается появление большого количества 
аббревиатур имен собственных. Особенности 
публицистического стиля влияют на то, что аб-
бревиатуры имен собственных могут успешно 
функционировать как средство эмоционального 
воздействия на читателей и как возможность ав-
тора передать читателю свою идейную позицию. 
Как правило, сокращенные имена собственные в 
газетах и журналах касаются людей известных, 
имена которых у всех на слуху. Примеры таких 
аббревиатур: JFK (Jhon Fitdgerald Kennedy), VGE 
(Valéry Giscard d’Estaing), ВВ (Brigitte Bardot). С 
нашей точки зрения, эти аббревиатуры не толь-
ко обеспечивают экономию места на газетной 
полосе в сочетании с необходимостью высокой 
концентрации информативности материала, но 
и являются средствами эмоционально-оценоч-
ного восприятия. Таковыми они становятся в 
общем контексте статьи. Так, например, в статье 
Анри-Жан Серва «Le ciel, le soleil et la mer font 
cortège à sa plastique de rêve/небо, солнце и море 
составляют кортеж ее фантастической грации/» 
аббревиатура ВВ приобретает оттенок мягкой 
фамильярности, любви и восхищения известной 
киноактрисой и иконой стиля 60-х годов Брид-
жит Бардо. Об этом свидетельствует и опреде-
ление BB: «initiales enflammant le monde entier/ 
инициалы, восхищающие весь мир/ » при аббре- » при аббре-» при аббре-
виатуре BB в контексте: « Vadim en fait à la fois le 
symbole et le phénomène d’une époque qui desserre 
ses corsets et se tabous. A sa plastique de rêve font 
cortège le ciel, le soleil et la mer. «Et Dieu...créa 
la femme », tourné avec des bouts de chandelle, au 
titre si prémonitoire, devient et l’écran et l’écrin de 
BB, initiales enflammant le monde entier » (Debray 
Régis, 2013 : 14). Конечно, вопрос об экспрессив-Конечно, вопрос об экспрессив-
ности аббревиатур имен собственных остается 
недостаточно изученным и доказанным. Несо-
мненно то, что автор пытается влиять на поло-
жительное, либо отрицательное, или ироничное 
отношение читателя к таким аббревиатурам, 
вернее к личностям, которые они обозначают. 

Используя определенные лексико-семантиче-
ские средства, автор может направлять читателя 
к необходимому мнению, позиции в отношении 
человека, которого в статье именуют данной аб-
бревиатурой. 

Результаты и обсуждение

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что в языке современной прессы аббреви-
атуры являются не только средством экономии 
языковых единиц и обеспечения высокой ин-
формативности изложения материала. В языке 
прессы аббревиатуры могут функционировать 
как выразительные средства языка и тем самым 
выражать идейную позицию автора и оказывать 
воздействие на читателя. Лексико-семантиче-
ский анализ понятийного содержания аббревиа-
тур и анализ контекстуального взаимодействия 
лексических единиц при аббревиатурах позво-
лил выделить способы актуализации экспрес-
сивно-оценочной роли аббревиатур в тексте. 
Были выделены следующие способы:

– контекстуальное противопоставление слов 
– определителей аббревиатур (permanent /déter-permanent /déter- /déter-déter-éter-ter-
miné);

– наличие характеризующих аббревиатуры 
выражений (constamment renouvelés);

– употребление аббревиатур с указательны-
ми прилагательными (ce, ces ..), которые при-ce, ces ..), которые при-, ces ..), которые при-ces ..), которые при- ..), которые при-
вносят в их семантику отрицательно-ироничную 
оценку;

– употребление аббревиаций с неопределен-
ными прилагательными (certain), передающими 
отрицательно-пренебрежительное отношение к 
объекту, понятию, выраженному аббревиатурой; 

– авторское отношение к человеку, влияю-
щее на восприятие читателем аббревиатуры соб-
ственных имен(BB);

– переосмысление в контексте всей статьи 
тех или иных смысловых атрибутов понятия, 
представленного аббревиатурой. Такое переос-
мысление реализует намерение автора, а сами 
аббревиатуры выполняют при этом ярко вы-
раженную роль экспрессивных средств языка 
(Dans un monde où les PDG se rendent en jeans, col 
ouvert et blouson de cuir à l’opéra, la rebellion, c’est 
la cravate). 

Заключение

Таким образом, аббревиатуры на страницах 
газет и журналов обеспечивают не только со-
четание высокой информативности и краткости 
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изложения материала, но и его экспрессивность. 
Возрастание числа сокращенных единиц, упо-
требляющихся на страницах современной прес-
сы, подтверждает принцип периодики – «чере-
дование стандарта и экспрессии». В настоящей 
работе предпринята попытка лексико-семан-
тического и контекстуального анализа спосо-
бов реализации аббревиатурами экспрессивной 
функции во французских газетных и журналь-
ных статьях. К таким способам можно отнести 
языковые единицы, выступающие в роли харак-
теризующих аббревиатуры определений (ука-
зательные и неопределенные прилагательные, 
развернутые словосочетания). Важную роль 
в реализации аббревиатурами экспрессивной 
функции в прессе играют понятия, которые они 

обозначают. Эти понятия являются многогран-
ными, сложными по своей смысловой нагрузке, 
они могут представлять абстрактное понятие, 
собирательный образ общественно-политиче-
ской или военной организации, представителя 
какой-либо профессии или должности (PDG/
управляющий генеральный директор/и т.п.), 
конкретную известную личность и т.п. Вопрос о 
смысловом наполнении понятий, обозначаемых 
аббревиатурами, требует отдельного изучения. 
Исследование и анализ функциональных осо-
бенностей аббревиатур в языке современной 
французской прессы представляет интерес для 
более глубокого понимания основной сути ста-
тей, идейной позиции их авторов и способов их 
воздействия на сознание читателей. 

Литература

Ярмашевич М.А. Образование и функционирование аббревиатур в газетно-публицистическом и научном стилях 
(к проблеме соотношения кода и текста).- Дис.канд. филол. наук. – Саратов: Изд-во Саратовского гос.университета им. 
Н.Г.  Чернышевского, 1990. – 219 с. 

Доза А. История французского языка / Пер. с франц. Е. Н. Шор. Под ред. и с предисл. Гурычевой М.С. – М.: Изд-во 
иностр. лит-ры, 1956. – 471 с.

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Просвещение, 1973. – 304 с. 
Сяохэ С. Лексические особенности русской городской газеты (на материале санкт-петербургских газет). – Автореф. 

дис. канд. филол. наук. – Санкт- Петербург: Изд. СПбГУ, 2000. – 24 с. 
Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. – Вып. III. – M.: Прогресс, 1963. – 566 с. 
Балли Ш. Французская стилистика. – 2-е изд., стереотипное. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 392 с.
Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1971. – 261 с. 
Чекалина Е.М. Язык современной французской прессы: Лексико-семантические аспекты. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1991. – 168 с.
Пешковский А.М. Сборник статей. Методика родного языка. Лингвистика. Стилистка. Поэтика. Л. – М., 1925. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: httpphilology.by/uploads/logo/ref/peshkovsky.pdf.
Nobili Christophe. La vie quotidienne au paradis des CDD de France Télés. – le journal « Le canard encha�né », No 4896, 27 

août, 2017. – P. 4.
Chavelet Elisabeth. Anne �idalgo. J’aime travailler. Mais aussi être jolie. Je suis Parisienne, une bonne vivante. – Paris-Match. 

Du 14 au 20 mars, 2013. – P. 74.
Debray Régis. Rebelle, impossible métier. – Le Monde, 31 août-1septembre, 2014. –P. 16.
Servat �enri- Jean. Le ciel, le soleil et la mer font cortège à sa plastique de rêve. –Paris-Match, Du 21 au 27 août, 2014. – P. 48.

References

Balli S�. (2001) Frantsuzskaya stilistika. 2-e izd., stereotipnoe. M.: E�ditorial URSS, 2001. 392 p.(In Russian)
Doza А. (1956) Istoriya frantsuzskogo yazyka [�istory of French]. Per. s frants. E.N. S�or. Pod red.i s predisl. Gurychevoj M.S. 

M.: Izd-vo inostr. lit-ry, 1956. 471 p. (In Russian)
Zemskaya E.А. (1973) Sovremennyj russkij yazyk. Slovoobrazovanie. [The modern Russian language. Word formation]. M.: 

Prosveshhenie, 1973. 304 p. (In Russian)
Kostomarov V.G. (1971) Russkij yazyk na gazetnoj polose [Russian language on the newspaper page]. Moskva: Izd-vo Mos-

kovskogo un-ta, 1971. 261 p. (In Russian)
Martine А. (1963) Osnovy obshhej lingvistiki. Novoe v lingvistike [Fundamentals of General Linguistics. New in Linguistics]. 

Vyp. III. M.:Progress, 1963. 566 p. (In Russian)
Peshkovskij А.M. (1925) Sbornik statej. Metodika rodnogo yazyka. Lingvistika. Stilistka. Poehtika. [Digest of articles. Tech-

nique of the native language. Linguistics. Stylist. Poetics] L.-M., 1925. [E�lektronnyj resurs] Rezhim dostupa URL: httpphilology.
by/uploads/logo/ref/peshkovsky.pdf. (In Russian)

Syaokheh S. (2000) Leksicheskie osobennosti russkoj gorodskoj gazety (na materiale sankt-peterburgskikh gazet) [Lexical fea-
tures of the Russian city newspaper (on the material of St. Petersburg newspapers)]. Аvtoref. dis. kand. filol. nauk. Sankt- Peterburg: 
Izd. SPbGU, 2000. 24 p. (In Russian)



Вестник. Серия филологическая. №2 (170). 2018122

Реализация экспрессивной функции аббревиатур в языке французской прессы  

C�ekalina E.M. (1991) Yazyk sovremennoj frantsuzskoj pressy: Leksiko-semanticheskie aspekty [Language of the modern 
French press: Lexical and semantic aspects]. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1991. 168 p. (In Russian)

Yarmashevich M.А. (1990) Obrazovanie i funktsionirovanie abbreviatur v gazetno-publitsisticheskom i nauchnom stilyakh 
(k probleme sootnosheniya koda i teksta) [Formation and functioning of abbreviations in newspaper and journalistic and scientific 
styles (to the problem of the correlation of code and text)]. Dis.kand. filol. nauk. Saratov: Izd-vo Saratovskogo gos.universiteta 
im.N.G.C�ernyshevskogo, 1990. 219 p. (In Russian)

Chavelet Elisabeth, Anne �idalgo. (2013) J’aime travailler. Mais aussi être jolie. Je suis Parisienne, une bonne vivante. Paris-
Match. Du 14 au 20 mars, 2013. P. 74. (In French)

Debray Régis.(2014) Rebelle, impossible métier. Le Monde, 31 août-1septembre 2014. P. 16. (In French)
Nobili Christophe. (2017) La vie quotidienne au paradi des CDD de France Télés. le Journal «Le canard encha�né», No 4896, 

27 août, 2017.) P. 4. (In French)
Servat �enri-Jean. (2014) Le ciel, le soleil et la mer font cortège à sa plastique de rêve. Paris-Match, du 21 au 27 août, 2014. 

P. 48. (In French)



© 2018  Al-Farabi Kazakh National University 

MRNTI 16.31.51 

Nurmukhanbetova A.A., Issabayeva B.,
Assistant Professors of al-Farabi Kazakh National University,  

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

ENGLISH AS AGLOBAL LANGUAGE

The article is devoted to the study of the role, global distribution and status of the English language 
in the modern world. The authors study the factors that contribute to the spread of the English language 
and the history of its development. Borrowing is an important factor in the development and change of 
the lexical system of language. The borrowed words were divided into classification. Now the world is 
in transition, and English takes on new forms. Language reflects patterns of contrast with other languages   
and the changing needs of people in communication. The popularity of English as a language of commu-
nication will continue to exert pressure on global uniformity. This can lead to lower standards, language 
changes and the loss of linguistic diversity. English will become a tool that opens the windows to the 
world, opens the door for opportunities and expands our minds with new ideas. The types of borrowings 
in some European countries have been examined and analyzed. We have come to a general conclusion 
about the relevance of studying the borrowing words.
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Ағылшын тілі – халықаралық тіл деңгейінде

Бұл мақалада қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі, жаһандық таралуы және оның 
мәртебесінің зерттелу сұрақтары қарастырылады. Авторлар ағылшын тілінің таралуына және 
оның даму тарихына ықпал ететін факторларды да зерделейді. Тілдердің өзара әрекеттесуі, бір 
тілдің екінші тілге енуі, кірме сөздердің пайда болуы белгілі бір тілдің лексикалық жүйесін дамыту 
және оны өзгертудің маңызды факторы болып табылады. Сонымен қатар, бұл мақалада авторлар 
басқа тілдермен әрекеттескен ағылшын сөздерінің жіктелуін жасады. Қазіргі уақытта әлем шетел 
тілдерін жетік меңгеруге көшу кезеңінде болғандықтан, ағылшын тілінің де жаңа формалары 
пайда болып, бұл үрдіс басқа тілдермен қарама-қайшылықтың үлгісін және коммуникациядағы 
адамдардың өзгеретін қажеттіліктерін де көрсетеді. Ағылшын тілін коммуникация тілі ретінде 
тарату – жаһандық біркелкілікке қысым көрсетуді жалғастырады, ал бұл стандарттар тілдегі 
өзгерістері мен геолингвистикалық әртүрліліктің жоғалуына әкелуі мүмкін. Ағылшын тілі жаңа 
идеялардың пайда болуына мүмкіндік ашатын бірден бір құрал болып табылады. Мақалада үнді-
еуропа елдерінен енген сөздердің түрлері қарастырылып, талданды, сондай-ақ кірме сөздерді 
зерттеудің өзектілігі туралы қорытынды жасалды. 

Түйін сөздер: жаһандану, жаһандық тіл, ағылшын тілі, халықаралық қарым-қатынас тілі, 
қоғам, тілді меңгеру, шығу тегі.
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Английский как международный язык

В статье рассмотрены вопросы исследования роли, глобального распространения и 
статуса английского языка в современном мире. Авторы исследуют факторы, способствующие 
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распространению английского языка, и историю его развития. Заимствование является важным 
фактором развития и изменения лексической системы языка. Авторами также составлена 
классификация заимствованных слов. В настоящий момент мир находится в стадии перехода, 
следовательно, появляются новые формы английского языка, отражающие модели контраста с 
другими языками и меняющиеся потребности людей в общении. Распространение английского 
языка как языка общения будет продолжать оказывать давление на глобальное единообразие, 
что может привести к снижению стандартов, языковых изменений и утрате геолингвистического 
разнообразия. Английский станет инструментом, открывающим возможности возникновения 
новых идей. Рассмотрены и проанализированы различные виды заимствования из 
индоевропейских стран, а также сделан вывод об актуальности изучения заимствованных слов. 

Ключевые слова: глобализация, глобальный язык, английский язык, язык международного 
общения, общество, заимствование, происхождение.

Introduction

Do we need to be troubled about the future of 
the English language in the 21th century? According 
to the latest data, English is still the world standard 
language, and there is no threat to the language or its 
global popularity. Yes, changes are coming. (Melvia 
A. �asman The role of English in the 21st century. 
English Teaching Forum, 2000) 

The global spread of English over the last 50 
years is evident. It is unprecedented in several ways: 

– by the increasing number of uses speaking the 
languages;

– by its penetration into societies;
– by its range of functions.
Worldwide over 1.4 billion people live in 

countries where English has the official status. One 
out of 5 of the world`s population spears English 
with some degree of competence and by the 
beginning of the 21st century one in five, i.e. over 
one billion people are also learning English. Over 
70% of the world`s scientists read English. About 
85% of the world`s male is written in English and 
90% of all information in the world`s electronic 
retrieval systems is stored in English.

By 2020 the number of people who speak 
English as foreign language will exceed the number 
of native speakers. This trend will certainly affect 
the language. 

English is used for more purposes than ever 
before. Vocabularies, grammatical forms and the 
ways of speaking and writing have been influenced 
by technological and scientific developments, 
economics and management, literature and 
entertainments genres. 

The following factors contribute to this spread 
of English:

– English usage in science, commerce and 
technology;

– the ability to incorporate vocabulary from 
other languages;

– the acceptability of various English dialects.
It should be noted that in science German was 

replaced by English after World War II. With this 
technical and scientific dominance, the beginning 
of overall linguistic dominance emerged, firstin 
Europe and then globally.

Today the Information age has replaced the 
Industrial age compressing time and distance.

The Information Age is redefining our world 
ignoring geography and borders.

In less than 20 years information processing, 
once limited to the printed word, has given way 
to computers and the Internet. Computer-mediated 
communication is closing the gap between spoken 
and written English. It encourages more informal 
conversational language and a tolerance for 
diversity and individual style,and has resulted in 
Internet English replacing the authority of linguistic 
institutes and practices.

Experiment

Like many languages, English uses a phonetic 
alphabet and fairly basic syntax. �owever, it has 
a large and extensive vocabulary of which about 
80% is foreign. Therefore, it has cognates from 
virtually every language in Europe and continues 
borrowing words from Spanish and French, 
�indi and Arabic, Urdu and Bengali, Malay and 
Chinese, as well as languages from West Africa 
and Polynesia. This language characteristics 
makes it unique in history.

In the first half of the 16th century as a result 
of dynastic relations between England and Spain, a 
certain number of Spaniards lived in England. As 
a result, British have learned the certain Spanish 
words relating to customs and trade. As an example 
of that time, it is possible to give such examples: 
comrade (English); the companion; camarade 
(French); comrade (Spanish); mulatto (English); 
mulato (Spanish). 
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The Spanish loans of that period are classified 
as follows: 

1) Terms in the sphere of trade: cargo (English); 
freight – cargo (Spanish); contraband (English); 
contraband (Spanish). 

2) Designation of objects of trade: banana 
(English); banana (Spanish); cacao (English); cocoa 
– cocao (Spanish); potato (English) – potatoes – 
patata (Spanish); tomato (English) – tomato -tomate 
(Spanish). 

3) The words relating to the natural phenomena, 
plants and animals: savannah (English) – the 
savanna, a meadow – sabana (Spanish); canyon 
(English) – the gorge – canon (Spanish); cockroach 
(English) – a cockroach – cucaracha (Spanish). 

4) Military terms which were formed as a result 
of the Spanish-English wars: armada (English) – the 
military fleet – armada (Spanish); gallion (English) 
– a galleon – galleon (Spanish).

Sofa, alcove, jar and carafe – each of these words 
means in a varying degree comfort and all of them 
have been borrowed from Arabic: sofa comes from 
the word «suffah» (a long bench); alcove -from the 
word «al-qubbah» (arch); jar – from «jarrah» (an 
earth vessel for water); carafe – from «gharrafah» 
(bottle). Arabic has also enriched the dictionary of 
English with the words designating various colors: 
crimson, carmine, azure and lilac. As for leisure, 
there are such words as «racket» for designation of 
a tennis racket that has come from Arab «raha»- a 
hand palm. 

The words camel, jar, muslin, cotton,sugar, 
syrup, sherbet, marzipan, algebra and algorithmhave 
the Arab origin.

Such fruit as apricots, oranges, limes, and 
vegetables among which there were artichokes, 
spinach and aubergine have the Arab names.

Talisman and elixir conduct the origin from 
the Arab alchemy, and the word al-manakh has 
come from the Arab astronomy. Other borrowed 
technical designations include caliper, caliber, 
camphor, carats and average. (http://nuruliman.ru/
archives/426)_

Below you will get acquainted with the English 
words of the Indian origin such as:avatar, bungalow, 
cash, guru,jungle, shampoo and pyjamas. (http://
englishon-line.ru/indiiskie-slova.html)

These words have got to language in various 
ways, but most of them have become current during 
the colonial period. 

It is known that today English is taught 
everywhere. More and more people begin speaking 
English fluently. The Chinese are no exception. 
But the problem is that for some reason learning 

English is rather difficult for them. There is a special 
kind of the Chinese English called «Chinglish». 
At the same time, China is influenced by English 
that contributes to increasing the English words 
and phrases in the Chinese spoken language. 
The authors of the article give a brief review of 
translating them in a proper way. Otherwise, you 
can face some problems. Such words as china, silk, 
shanghai, mandarin,typhoonare ofChinese origin 
widely used in English today.

Finally, no English language central authority 
guards the purity of the language. Therefore, 
many dialects have developed: American, British, 
Canadian, Indian and Australian.

There is no standard pronunciation but within 
this diversity, there is a unity of grammar and a set 
of core vocabulary. 

Thus, every country that speaks the language 
can inject aspects of its own culture into the usage 
and vocabulary.

Results of the experiment and discussion

�owever, the future is unpredictable. According 
to D. Crystal (1997). (D. Crystal English as 
the language of international communication. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997) 
there has never been a language so widely spread or 
spoken by so many people as English. So, there are 
no precedents to help us predict what happens to a 
language when it achieves genuine world status. 

The world is in transition now and the English 
language is taking new forms. The language is 
reflecting patterns of contrast with other languages 
and the changing communication needs of people.

English is divesting itself of its political and 
cultural connotations since more and more people 
realize that English is not just the property of a few 
countries. It is a vehicle used globally and is leading 
to more opportunities. The language belongs to 
whoever uses it for whatever purpose.

The popularity of English as a language of 
communication will continue to exert pressure 
toward global uniformity. This could result in 
decliningstandards, language changes and the loss 
of geolinguistic diversity.

There is no reason to suppose that any one 
other language will appear within the next 50 years 
to replace English. �owever, it is possible that 
English will not keep its monopoly next century. 
For example, Spanish is becoming popular because 
of expanding trade and the increase of the Latino 
population in the US. This could create a bilingual 
English – Spanish region.
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English as aglobal language

Internal migration an urbanization may 
restructure areas, thereby creating communities 
where English will become the language of 
interethnic communication the so called neutral 
language.

English has been an international language 
for only 50 years or so. If the pattern follows the 
previous language trends, well still have some 
100 years before a new language dominates the 
world. (The Future of English. London: The British 
Council, 1998.)

Conclusion

�owever, English remains popular and 
occupies its dominant position. This does not 
mean that English will replace other languages. 
On the contrary, it can co-exist with languages by 
making strangers possible to communicate across 
linguistic boundaries. It has become an instrument 
that opens windows to the world, unlocks doors 
to opportunities and expands our minds to new 
ideas.
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АҒЫЛШЫН, ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ  
ПАРЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРІНІҢ  

СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 
(«Еңбек – еңбегі жоқтық» тақырыптық тобының  

материалдары негізінде)

Осы мақалада еңбек тақырыбына байланысты орыс және қазақ мақал-мәтелдері мен 
олардың ағылшын тіліндегі баламалары қарастырылды. Еңбек және еңбегі жоқтық туралы 
паремиялардың ұқсастықтары мен өзгешеліктері анықталып, сол паремиологиялық бірліктердің 
семантикалық компоненттері талданылды. Адамның еңбек ету үдерісін бейнелейтін ағылшын, 
орыс және қазақ тілдері мақал-мәтелдерінің материалдары негізінде біз тек сол халықтың 
мәдениетімен ғана танысып қоймаймыз, сонымен қатар сол халықтың психологиясы мен 
дүниетанымымен танысуға мүмкіндік аламыз. Ағылшын, орыс және қазақ тілдері «Еңбек – еңбегі 
жоқтық» тақырыптық тобының паремиологиялық бірліктерінің семантикалық сипаттамасы 
салыстырмалы түрде алғашқы рет талданып отыр. Туыс емес тілдердің «Еңбек – еңбегі жоқтық» 
тақырыптық тобының паремиялары салыстырмалы түрде лингвистика саласында әлі күнге дейін 
толығымен зерттелмеген. Осы бағытта жүргізілген зерттеу жұмысы ағылшын, орыс және қазақ 
тілдері паремияларына ортақ және жеке ұлттық ерекшеліктерін анықтауға септігін тигізіп, 
оның практикалық және теориялық маңыздылығын арттыра түспек деп тұжырымдаймыз. Үш 
генетикалық жағынан туыс емес паремиологиялық бірліктерінің семантикалық сипаттамасы 
салыстырмалы түрде алғашқы рет талданып, оның ұлттық және тілдерге ортақ маңыздылығы 
лингвистикалық, жалпы филологиялық әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы зерттелді. 

Түйін сөздер: паремия, еңбек, еңбегі жоқтық, семантика.
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Semantic characteristics of paremiological units  
in English, Russian and Kazakh languages 

(on the material of the thematic group «Labour – idleness»)

The article represents the English equivalents of Russian and Kazakh proverbs about labor. The se-
mantic components of these paremiological units have been analyzed. The similarities and differences 
of proverbs about labor and idleness have been revealed. We have the opportunity to get acquainted 
not only with the peoples’ culture of the studied languages, but also with the psychology, worldview of 
the people on the basis of proverbs in Russian, Kazakh and English languages, reflecting the labor activ-
ity of a person. For the first time the semantic characteristics of the paremiological units of the thematic 
group «labor – idleness» in English, Russian and Kazakh languages are examined comparatively. The 
proverbs of the thematic group «labor-idleness» of unrelated languages in terms of comparative study 
have so far been little studied, especially in linguistics, and such study of this field will reveal universal 
and nationally specific features between English, Russian and Kazakh proverbs, which will have practical 
and theoretical significance.

Key words: proverbs, labor, idleness, semantics
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Ағылшын, орыс және қазақ тілдері паремиологиялық бірліктерінің семантикалық сипаттамасы   
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Семантическая характеристика паремиологических единиц  
английского, русского и казахского языков  

(на материале тематической группы «Труд – безделье»)

В статье рассматриваются английские эквиваленты русских и казахских пословиц о труде. 
Проанализированы семантические компоненты данных паремиологических единиц, выявлены 
сходства и различия в употреблении паремии о труде и безделье. На материале пословиц 
русского, казахского и английского языков, отражающих трудовую деятельность человека, 
мы имеем возможность ознакомиться не только с культурой народа изучаемого языка, но 
и с психологией, мировосприятием представителей той или иной страны. В статье впервые 
рассматриваются паремиологические единицы в сопоставительном анализе семантической 
характеристики. Паремии тематической группы «труд – безделье» неродственных языков в плане 
сопоставительного изучения до сих пор мало исследованы, особенно в лингвистике, а такое 
изучение данного направления позволит выявить универсальные и национально-специфические 
особенности между английскими, русскими и казахскими паремиями, что будет иметь 
практическое и теоретическое значение. Исследование семантики паремий в трех генетически 
неродственных языках, как английский, русский и казахские языки, в сопоставительном плане 
даст возможность выявить их типологические общие и различительные признаки паремий в 
исследуемых языках. 

Ключевые слова: паремия, труд, безделье, семантика. 

Кіріспе

Кез-келген халықтың тұрмыс-салты, мента-
литеті, халық психологиясы мен оның та-
рихы, әдет-ғұрпы мен мәдениеті, туған өлке 
табиғаты мен құбылыстары тілде сөздер ретінде 
бейнеленеді және ол сөздер сол тілдің сөздік 
құрамының қатарын құрайды. Сөздік құрам 
тілдің даму күйін қамтып көрсетеді. Сөздік 
құрамнан бөлек, өнегелік құндылықтар, адамның 
эстетикалық қажеттіліктері мен дүниеге де-
ген көзқарасы, ата-бабаларымыздың ғасырлар 
бойы қорытылған тарихи және қоғамдық 
тәжірибесі мақал-мәтелдерде одан да анық 
байқалады. Сондықтанда мақал-мәтелдер, әрі 
халық ой-санасының бірқилы көрінісі, әрі халық 
даналығының қазына байлығы.

«Ертеде Британдық либералды саясат-
кер Элл Расселл, мақал-мәтел – көпке ортақ 
даналық, әрі бір адамның ұшқыр ойы. Ең ба-
стысы мақал-мәтелдің қысқа, кең мағыналы 
сөйлемдер арқылы келтірілуінде. Мақал-мәтел 
– біреуге сабақ бола алатын насихат. Адам жа-
дында еш қиындықсыз жатталады», – деп Пре-
стон өз пікірін білдіреді (Preston Th., https://
www.gutenberg.org/files/39281/39281-h/39281-h.
html). Ал, кеңес фольклоршы Г.Л. Пермя-
ков мақал-мәтелдерге келесідей түсініктеме 
береді: «Мақал-мәтелдер – біріншіден, көбінесе 
фразиологиялық тіркестерге ұқсас тұрақты 
тіркестерден құралған тіл құбылысы болса, 

екіншіден, ол белгілі-бір пайымдамаларды 
білдіретін логикалық бірліктер, үшіншіден, 
ақиқат деректерін жиынтықтаудың айқын 
нақышталған үлгідегі көркемдік миниатюрасы» 
(Permyakov, 1988: 13). Енді өзіміздің қазақ тілі 
түсіндірме сөздігіне назар аударатын болсақ, 
мақал-мәтелдерге келесідей түсіндірме берілген: 
«Мақал-үлгі-өнеге ретінде айтылатын жалпы 
халықтық нақыл сөз; «мақал», – деп қысқа, об-
разды, ұйқасты, тұжырымды нақыл сөзді айта-
мыз» (Daurenbekov, 2001: 102).

Түрлі ұлт өкілдері айналадағы қоршаған 
әлемді әр қалай қабылдайды, сәйкесінше олардың 
сөздік қоры, мақал-мәтелдері түрленіп келеді. 
Түрлі халықтар мақал-мәтелдерінде тек сол 
халықтың өзіне ғана тән арнайы ерекшеліктері 
бар болғанымен, олардың арасында бір-біріне 
ұқсас келетін мақал-мәтелдерді де кездестіруге 
болады. Әр түрлі халықтардың мақал-мәтелдерін 
салыстырмалы түрде зерттеу арқылы халықтың 
қайталанбас ерекшеліктері мен тілдердің өзіндік 
реңін анықтауға септігін тигізеді.

Әр түрлі себептерге байланысты түрлі халық 
мақал-мәтелдері құрылымы болсын, семанти-
касы жағынан болсын бір-біріне ұқсас келеді. 
Мақал-мәтелдер немесе ғылыми тілмен айта-
тын болсақ, паремиялардың өзара ұқсас бо-
лып келуінің бірнеше себептерін паремиолог 
Г.Л.  Пермяков былай деп түсіндіреді: 

1) түрлі халықтардың бір тілдер тобынан 
шығу себебіне байланысты;
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2) кей жағдайларда сан ғасырлар бойынан 
тығыз қарым-қатынаста болған көршілес ел 
болу себебіне де байланысты;

3) қоғам дауының кезеңдерінде халықтың 
бастан өткізген тарихи тәжірибесінің ортақ бо-
луында (Permyakov, 1988: 20). 

Сонымен, даму сатысының түрлі деңгей-
лерінде тұрған елдер паремияларының мағы-
насы жағынан синонимдік қатар құруына ша-
ғын қауымдастық тілдердің славян, балтық, 
герман, кельт, роман, иран, үнді, түркі тілдері 
секілді бірыңғай тілдер тобынан шығуына; 
мыңдаған жылдар бойынан экономикалық 
және саяси жағынан бір-бірімен тығыз қарым-
қатынас орнатқан шекаралас мемлекет болу-
ына; және белгілі-бір ұлт өкілдерінің бастан 
кешкен тарихи уақиғаларының ұқсас болуына 
байланысты тілдегі паремиологиялық бірліктер 
семантикалық сипаттамасы жағынан бір-біріне 
ұқсас болып келеді. 

Жоғарыда келтірілген себептерден бөлек па-
ремиялар ұқсас келуінің негізгі заңдылықтарын 
бұзып, оларға қарама-қайшы келетін паремия-
ларының бірізді болуы үдерісіне себеп бола-
алатын, паремиолог Г.Л. Пермяков атап кеткен 
келесі тармақтарды мысал ретінде жатқызуға 
болады. Олар:

1) бірыңғай туыстық қатынаста емес 
халықтар арасында паремиялар ұқсастығының 
бар болуы;

2) бір-бірімен ешқандай қарым-қатынастары 
жоқ халық арасында паремиялар ұқсастығының 
бар болуы;

3) қоғам дамуының түрлі сатыларында 
орналасқан халықтардың паремиялары да кей 
жағдайда бір-біріне ұқсас келуі (Permyakov, 
1988: 20). 

Көріп отырғанымыздай, генетикалық 
жағы нан бір емес ұлттар арасында, ешқандай 
экономикалық, саяси және мәдени қатынасы 
жоқ елдер арасында, тіпті, даму деңгейі бірдей 
емес елдердің паремиялары да бір-біріне ұқсас 
болып келуі мүмкін. 

Түрлі халық мақал-мәтелдерін типология лық 
түрде зерттеу арқылы олардың ортақ белгілері 
мен өзгешеліктерін анықтай отырып, түрлі 
халық мәдениеттерін бір-біріне жақындатуына, 
халықтардың өзара түсіністік қабілетін орнатуы-
на көмегін тигізеді. Қай тілде болмасын, мақал-
мәтелдердің тура және ауыспалы мағыналарын 
дұрыс түсініп, оларды дәл және орынды қолдану 
– мәдениетаралық қарым-қатынас үдерісін 
жетілдіруінің негізі болып есептеледі.

Мәдениетаралық қарым-қатынас үдерісінің 
жетілуі мемлекет арасында қоғамдық келісім 
мен халықаралық ынтымақтастық қарым-
қатынастың орын алуына жол ашады. Ал, 
бұл дегеніміз – өз алдына әлемдік жаһандану 
үдерісінің немесе бірыңғай адамзат қауымы 
қалыптасуының негізгі факторларының бірі. 
Сондықтанда, тек тіл мамандарына ғана емес, со-
нымен қатар мәдениеттанушыларға да паремия-
лар аясында жүзгізілген зерттеу жұмыстарының 
маңызы орасан зор. 

Негізі, мақал-мәтелдер қай тілде де болма-
сын, әліпби немесе тақырыптық, мәселен, адам, 
еңбек туралы, ғылым-білім туралы, достық, 
жалқаулық, байлық, өмір, дін туралы мақал-
мәтелдер деп алуан-алуан тақырыптарға са-
раланады. Паремиялар тақырыптары шексіз. 
Осы тақырыптар арасындағы қолданыста ең 
жиі кездесетін тақырып – еңбек турасындағы 
мақал-мәтелдер. В.И. Даль пайымдауынша 
«Негізгі құндылықтарды білдіретін кез-келген 
мәде ниеттің өзінің кілт сөздері болады», – де-
гендей (Dal, 1989: 86), «еңбек» лексемасы өзге 
жиі кездесетін сөздермен қатар кез-келген 
мәдениеттің негізгі сөздері қатарына жатады.

Бұл кілт сөздер адамдардың ой-санасында 
болмысты тану үшін қолданылатын ұғыну 
құндылықтары бар қандай да бір мәдениет 
өкілдерінің ерекше ментальді құрылымдарын, 
яғни, концептін құрайды (Berikhanova, 2014: 74). 
Сөз концепт мәртебесін алу үшін және көпшілік 
қолданылатын сөзге айналып, ұлт сөзіне ай-
налу үшін ол белсенді түрде фразеологиялық 
бірліктер, мақал-мәтелдер қатарына қосылу 
керек. Ол сөз номинативті тығыздылыққа ие 
болу керек (Vezhbitskaya, 2001: 47). Осын-
дай фразеологиялық және паремиологиялық 
бірліктер қатарынан белсенді қолданыстағы 
сөздер қатарына «еңбек» сөзін, ал оның антонимі 
ретінде «еңбегі жоқтық» сөз тіркесін жатқызуға 
болады.

Халық даналығы, адам тәжірибесі мен 
білімнің ерекше жинақтаушысы, әрі таратушысы 
бола отырып, мақал-мәтелдер халық танымының 
ерекшеліктері, адамның өмірге деген қарым-
қатынасының ерекшеліктері турасында және 
дәстүрлі емес жолмен қоғамның көкейтесті 
мәселелерін шешуде, яғни, еңбекке деген қарым-
қатынасы турасында мол мәліметтер қорын та-
сымалдайды (Zakharova, 1999: 26). Еңбек адам 
өмірінде өте маңызды рөл атқарады. Еңбекке де-
ген құштарлық, іскерлік, шеберлік, оқуға деген 
ынта адам үшін маңыздылығы зор болғандықтан, 
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сөзсіз, ол халық шығармашылығында да өз 
бейнесін таба білді.

Эксперимент

Шынайы өмірдегі заттардың арасындағы 
қарым-қатынастарды білдіру сипаты мен логи-
калық мағынасы бір «Еңбек» тақырыбын-
дағы паремиялар қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде де кездеседі. Мысалы, нақтылықты, 
кез-келген істі уақытылы істегенді ұнататын 
ағылшындықтардың паремиялар қоржынына 
келесі паремияарды жатқызуға болады. Олар: 
1.  �e that would eat the fruit must climb the tree. /
cөзбе-сөз аудармасы: Жеміс-жидек жегің келсе, 
алдымен оны үзу үшін ағаштың басына шығу ке-
рек/ 2. �e who would eat the nut must first crack 
the shell. /cөзбе-сөз аудармасы: Жаңғақ жегің 
келсе, алдымен жаңғақ қабығын аршы/ 3. He 
who would search for pearls must dive for them. /
cөзбе-сөз аудармасы: Меруерт іздегің келсе, 
суға сүңгі/ 4. After dinner comes the reckoning. /
cөзбе-сөз аудармасы: Түскі астан кейін ақысын 
төлеуге тура келеді/ 5. A cat in gloves catches no 
mice. /cөзбе-сөз аудармасы: Мысық қолғаппен 
тышқан ұстамас.

Қазақ халқы ертеден мал шаруашылығы 
мен егін шаруашылығын кәсіп ете отырып, 
еңбек етудің адам өмірінде алатын орны ерекше 
екенін түсінген. Тек еңбек еткен адам өз нанын 
өзі тауып жей алады деп түсінген. Бұл өмір 
шындығы мен түсініктері, қазақ халқының 
санасында келесі тұрақты тіркестер ретінде 
нық сақталып қалған: 1. Кім еңбек етсе, сол тоқ. 
2.  Еңбек етсең – емерсің. 3. Еңбек етсең ерінбей, 
тояды қарның тілінбей. 4. Еңбегіне қарай өңбегі. 
5. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар. 
6. Істесең, тістерсің. 7. Қол ойнағанның аузы 
ойнар. 8. Ексең егін, ішерсің тегін.

Жоғарыда келтірілген паремияларға ұқсас, 
ақыл мен адами моральді, сөз шеберлігін көрсете 
білген, орыс халқы өз мақал-мәтелдер қорымен 
мақтан тұтады. Мәселен: 1. Хочешь есть калачи, 
так не сиди на печи! 2. Без труда не вынешь и 
рыбку из пруда 3. Любишь кататься, люби и са-
ночки возить. 4. Без труда нет плода. 5. Кто хо-
чет съесть орешек, тот должен сломать скорлу-
пу. 6. Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду 
лезть. 7. Не замочив рук, не умоешься.

Жоғарыда келтірілген ағылшын, қазақ және 
орыс тілдерінің паремиялар тізбегінен түрлі 
халықтардың паремиялары бір-біріне мағыналас 
болып келетінін, сонымен қатар, бір тілдің 
ішінде мағынасы бір-біріне жақын паремия-

ларды да кездестіруге болатынын көре аламыз. 
Жалпы, ағылшын, орыс және қазақ тілдерінің 
паремияларын салыстырмалы түрде зерттеу 
арқылы сол паремиялар ішінде болып тұратын 
заңдылықтарды анықтауға көмегін тигізеді. 
Енді, жасалатын келесі жұмыс бұл көп тілдер 
паремияларынының семантикасын салыстыр-
малы түрде тура және ауыспалы мағыналарын 
анықтай отырып талдау. 

Тіл мамандары тек сөздердің ғана тура және 
ауыспалы мағыналарын ажыратып қоймай, со-
нымен қатар паремиялардың да тура және ау-
ыспалы мағыналары болатынын анықтайды. 
Мысалы: ағылшын тіліндегі «zoo» сөзінің ау-
дармасы, баршамызға белгілі, «хайуанаттар 
бағы» деп аударылады, орыс тіліне аударатын 
болсақ, «зоопарк». Бұл сөздің тура мағынасына 
жатады. Ал, егер, «zoo» сөзін «The classroom 
was a zoo» сөйлемінде қолданатын болсақ, «zoo» 
сөзін «хайуанаттар бағы» деп аудармай, оны 
«жабайы» немесе «өте шулы» деген ауыспалы 
мағынамен аударуды талап етеді. Сәйкесінше, 
қазақ тілінде «көздің жасы» деп «жас» сөзі тура 
мағынада қолданылып тұрса, «жас адам», «жасы 
үлкен» деген сөз тіркестерінде «жас» сөзі ауы-
спалы мағынада қолданылып тұр.

Осыған ұқсас, тура және ауыспалы мағынада 
айтылатын паремияларды да тілде кездестіруге 
болады. Мәселен: ауыспалы мағына білдіріп 
тұрған ағылшын тілі паремиясы: �e who would 
search for pearls must dive for them. /cөзбе-сөз ау-
дармасы: Меруерт іздегің келсе, суға сүңгі/. Кері 
мағынаны білдіріп тұрған орыс тілі паремиясы-
на келесі паремияны жатқызуға болады. Мыса-
лы: Не замочив рук, не умоешься. Ал, қазақ тілі 
паремиялардың ауыспалы мағынада қолданған 
паремияларға мысал: Қол ойнағанның аузы 
ойнар.  

Мәтін мен талқы

Сонымен, жасалып жатқан зерттеу 
жұмысына сәйкес «Еңбек» тақырыбына бай-
ланысты ағылшын тілі паремияларының тура 
және ауыспалы мағыналарын талдап көрелік. 
Мәселен: �e that would eat the fruit must climb 
the tree. – паремиясын қазақ тіліне cөзбе-сөз 
аударатын болсақ, ол келесі түрде мағына 
береді. Яғни: Жеміс-жидек жегің келсе, алды-
мен оны үзу үшін ағаштың басына шық. Бұл 
паремияның тура мағынасына жатады. Паре-
мия ең алғашқы рет 1721 жылы Джеймс Келли 
«Шотландық мақал-мәтелдер» атты жинағында 
кезде седі (Martin, https://books.google.kz/
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books?id=fgaUQc8NbTYC&pg). Бұл паремияға 
ұқсас мақал-мәтел XVI-ғасырдың аяғында Дж. 
Грейндждің «Алтын Афродита» (1577) атты ту-
ындысында «Who will the fruit that harvest yields, 
must take the pain», – деп түрленіп келеді (The 
Oxford Dictionary of Phrase and Fable, http://
www.encyclopedia.com/humanities/dictionaries-
thesauruses-pictures-and-press-releases/eat). Қазақ 
тіліндегі аудармасы: Жемісті молынан жинаған 
қиындыққа төзеді. Келтірілген, «�e that would 
eat the fruit must climb the tree», – деген ағылшын 
тілі паремиясының ауыспалы мағынасында, кез-
келген саланың үздік шебері болып шығу үшін 
немесе жақсы бір затқа (жеміс) қол жеткізу үшін 
талмай еңбек ету керек (ағашқа міну) деген 
мағынаны білдіреді. Мәселен, спорт, ән айту, 
сурет салу, жазушылық саласы болсын, жал-
пы, кез-келген салада нәтижеге жету үшін көп 
еңбектену керек деген сөзді білдіреді. 

Ағылшын тілі паремиясы: �e who would 
eat the nut must first crack the shell, жоғарыда 
мысал ретінде келтірілген, ағылшын тілі паре-
миясына ұқсас келеді, алайда, бұл арада жеміс 
сөзі, жаңғақ (nut) сөзімен, ал, талға шығу сөз 
тіркесі, жаңғақтың қабығын сындыру (crack the 
shell), – деп түрленіп келіп тұр. Егер, паремияны 
сөзбе-сөз қазақ тіліне аударатын болсақ, оның 
аудармасы келесідей болып келеді: Жаңғақ 
жегің келсе, алдымен жаңғақ қабығын аршы. 
Бұл паремияның тура мағынасында бадам жегің 
келсе, оның сыртқы қабығын аршымай, ішіндегі 
дәнін жей алмайсың десе, паремияның ауыспа-
лы мағынасында өзіңе қажетті бір затқа қол 
жеткізгің келсе, сол мақсатыңа жету үшін бар 
күш-жігеріңді салу керексің деген мағынаны 
білдіреді. 

Келесі ағылшын паремиясы: He who would 
search for pearls must dive for them. Паремияның 
қазақ тіліндегі сөзбе-сөз аудармасы: Меруерт 
іздегің келсе, суға сүңгі. Бұл нақыл сөздің 
авторы – Дж. Драйден (1631-1700). ‘All for Love’, 
‘Prologue’, �BQ атты еңбектерде нақыл сөз ең 
алғашқы рет қолданылған. Нақыл сөз авторы 
қарапайым халық арасында ұмытылып, казіргі 
таңда мақал-мәтел ретінде кеңінен қолданысын 
тапты. Бұл паремияның тура мағынасында, су 
астындағы терең жатқан меруертті алғың келсе, 
суға терең сүңгу керек деген мағынаны білдіреді. 
Ал, паремияның ауыспалы мағынасы алдында 
мысал ретінде айтылып кеткен паремияларға 
ұқсас: іс-әрекет етпейінше, белгілі-бір нәтижеге 
жетпейсін. Бір затты қалап тұрсаң, соны иемдену 
үшін талмай еңбек ету керек деген мағынаны 
білдіреді.

Тағы бір жоғарыда талданылған паремия-
ларға мағынасы жақын ағылшын паремиясы, 
ол: After dinner comes the reckoning. Ағылшын 
паремиясының сөзбе-сөз аудармасы: Түскі астан 
кейін ақысын төлеуге тура келеді. Паремияның 
тура мағынасында: түскі ас, әрине, дәмді, бірақ 
оның ақысын төлеу керектігін ұмытпау керек, 
тегін азық деген түсінік жоқ, деген мағынаны 
білдірсе, ауыспалы мағынада: Ерте болсын, 
кеш болсын, кез-келген заттың өз сұрауы бар, 
деген мағынаны білдіреді. Яғни, бұл паремияда 
бір істі істеу үшін, екінші бір әрекеттің істелуін 
талап етеді. Ағылшын тілі After dinner comes the 
reckoning – паремиясының мағыналық реңкі бір-
біріне сәйкес келетін синонимдік қатары өте көп, 
мәселен: 1. If you dance you must pay the fiddler. 
Сөзбе-сөз аудармасы: Билегің келсе, ақысын 
төле. 2. �e that would have eggs must endure the 
cackling of hens. Сөзбе-сөз аудармасы: Жұмыртқа 
алғың келсе, тауықтың қытқылдауына шыда. 
3.  No pains, no gains. Сөзбе-сөз аудармасы және 
қазақ тілі баламасы: Бейнетсіз, зейнет жоқ. 
4.  Love me, love my dog. Сөзбе-сөз аудармасы: 
Мені сүйсең, итімді де сүй. 5. You called the tune, 
now you must pay the piper. Сөзбе-сөз аудармасы: 
Өлеңге тапсырыс берсең, ақысын өзің төлейсің. 
6. You’ve made your bed and now you must lie 
on it. Сөзбе-сөз аудармасы: Төсегіңді қалай 
жайсаң, солай жатасың. Қазақ тілі баламасы: 
Төсегіңе қарай аяғыңды соз.7. �e who likes ski-
ing downhill must enjoy climbing uphill. Сөзбе-сөз 
аудармасы: Шаңғы тебуді ұнататын адам, тауға 
қарай өрмелеуді де ұнатады. Орысша баламасы: 
Любишь кататься, люби и саночки возить.

Келесі ағылшын тілі паремиясы: A cat in 
gloves catches no mice. Қазақ тілінде сөзбе-сөз 
аудармасы: Мысық қолғаппен тышқан ұстамас. 
Бұл паремияның ағылшын тілінде ең алғашқы 
рет қай уақытта қолданғаны белгісіз. Алайда, 
осы паремияға ұқсас келетін француз тілінде «a 
gloved cat will never mouse well (ағылшын тіліне 
әдеби тілмен аударылған),» – деген паремия XIV-
ғасырда жазба деректерінде қолданылады (Phrase 
and Idiom Dictionary, https://writingexplained.org/
idiom-dictionary/a-cat-in-gloves-catches-no-mice/). 
Француз паремиясының аудармасы ағылшын 
тілі паремиясының қазақ тіліндегі паремия 
аудармасының мағынасына тура сәйкес келеді. 
Бұл паремияның тура мағынасында мысықтың 
тышқан аулау стиліне байланысты айтылған. 
Егер мысық тырнақтарын қолданбаса, ол 
тышқан аулау кезінде тышқанды ұстай алмайды, 
дей келе, паремияға тура уәждеме немесе 
образды мағына берсе, сәйкесінше, паремияның 
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ауыспалы мағынасында адам тым нәзік немесе 
жуас болатын болса, ол өз мақсатына жете 
алмайды, дегенді білдіреді. Кей жағдайларда 
жігерлік пен қайраттылық танытып, адам өз-
өзіне сенімді болу арқылы ғана, белгілі-бір 
нәтижеге жете алатыны туралы айтылады. Бұл 
арада, сонымен қатар, паремияларды құрайтын 
сөздердің метафораланып келетіндігі туралы 
айта кету керек. Мәселен, a cat in gloves cөз тіркесі 
мен mice сөзі метафора ретінде қолданылып тұр. 
Тура мағынада мысық қолғап киіп алады деп 
ешкімнің ойына да кіріп-шықпайды, сондықтан 
да алдыңғысы нәзік немесе жуас адам деген 
мағына берсе, соңғысы жетістікке жету, мұратқа 
жету деген мағынаны сомдайды.

Жоғарыда келтірілген ағылшын паремия-
сына семантикасы жағынан ұқсас келесі орыс 
тілі паремиясын талдап көрелік. Мәселен: 1. 
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!. 
Ежелгі славяндар тұрғын үй ішінде нан мен 
асты пісіру үшін «орыс пештерін» қолданған. 
«Орыс пештері» үй жылытқан, пеш үстінде 
киім мен аяқ-киімдерін, тіпті, майда балықтар, 
саңырауқұлақтар мен жидектерін кептіретін 
болған. Кейде диқаншылар пеш үстінде буға 
шабына отырып, денелерін қыздырған. Әсіресе, 
қыстың ұзақ қақаған күндері қарттар пеш үстінде 
балаларға ертегі оқып, пеш үстінде ұйықтағанды 
ұнатқан. Бір сөзбен айтқанда, «пешсіз үй – үй 
емес» деп есептеген. Орыс халық санасында 
осы тұрмыс қалпі паремияларда «нан жегің 
келсе, пештің үстінде бос отырмай, іс-әрекет 
ет» дей келе, тек орыс халқының өзіне ғана тән 
бейнелер жиынтығымен сипаттала отырып, 
тура мағынада айтылған болса, оның логикалық 
формасы жоғарыда келтірілген ағылшын 
паремияларының мағынасына дәлме-дәл сәйкес 
келеді. Әрине, бұл паремияның ауыспалы 
мағынасында нан жегің келсе, пештің үстінде 
отыра берме дегенді әрдайым білдіре бермейді. 
Ол: белгілі-бір нәтижеге қол жеткізгің келсе, 
іс-әрекет ет, жұмыс жаса, қол қусырып отыра 
берме деген ауыспалы мағынада айтылған зат. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда – 
паремиясының тура мағынасында еңбексіз, 
балықты да тоғаннан алып шығара алмайсың деп 
келсе, паремияның ауыспалы мағынасында бір 
нәтижеге жеткің келсе, еңбек ет, кез-келген іс, 
күш пен зейінді талап етеді. Бір затты армандап, 
сол затқа қол жеткізу үшін ештеңе істемей, 
керуетте жалқауланып жататын болсаң, ол еш 
жақсылыққа, ешқандай жақсы нәтижелерге алып 
келмейді. Арманға қол жеткізу үшін еңбектен 
деп, алдында мысалға келтірілген ағылшын 

және орыс тілі паремияларының семантикасын 
қайталайды. Мәселен, ағылшын тілінде сөйлеуді 
үйренгің келсе, көп оқып, көп тыңдау керек. 
Әрдайым реті келсе, сол тілде сөйлеп жүру керек. 
Бұл жағдайда «балық», – деп отырғанымыз, 
ол – ағылшын тілі да, оқу, тыңдау, сөйлеу, деп 
отырғанымыз, ол – еңбек. Әдетте, ауыр жұмысқа 
шағымданған адам осы мақал-мәтелді өз сөзінде 
қолданады. 

Келесі талданылатын орыс паремиясы: 
Любишь кататься, люби и саночки возить. 
Паремияның тура мағынасында сырғанағың 
келсе, шанғыңды тасы, деп келсе, оның ауыспа-
лы мағынасында: осы өмірде кез-келген заттың 
өз сұрауы бар, ойын-сауық, қуаныш, өкініш, 
қайғы үшін ерте болсын, кеш болсын, еңбекпен, 
ақшамен, уақытпен, кей жағдайда абырой-бедел-
мен ақысын төлеу керек болады деп паремияға 
мән-мағына береді. 

Без труда нет плода – паремиясынының 
тура мағынасында адам маңдай тер төкпей ағаш 
жеміс бермейді деп келеді. Ағаш жеміс бере ба-
стасын десеңіз, ағашты алдымен отырғызу керек, 
күнделікті суарып тұру керек, оны баптап күту 
керек ал, паремияның ауыспалы мағынасында 
еш нәрсе оңайлықпен келмейді деген мағына 
береді. Сәттілік құпиясы – мақсатқа жету үшін 
талмай еңбек етуде. Сонда ғана мақсатыңыз 
жақындай түспек. Әлемдегі бай, әрі сәтті атақты 
адамдар, тек ауыр еңбек және білімге деген 
құштарлығы арқасында өмірде өз дегендеріне 
жете білді деп түсіндіреді. 

Не разгрызешь ореха – не съешь и ядра, Кто 
хочет съесть орешек, тот должен сломать скор-
лупу, Кто хочет рыбку съесть, тот должен в 
воду лезть – жаңғақ жегің келсе, алдымен оның 
қабығын аршы, балық жегің келсе, алдымен 
суға түс деп тура мағына берсе, оның ауыспалы 
мағынасында: ештеңе де оңайлықпен келмейді 
деп, өмір қиындығын жаңғақты аршығанға, 
суға түскенге теңесе (не разгрызешь ореха, сло-
мать скорлупу, в воду лезть), мақсатқа жетуді 
жаңғақ дәнін, балық жегенге теңейді (не съешь 
и ядра, кто хочет съесть орешек, кто хочет 
рыбку съесть). Бұл арада мағына жағынан па-
ремиялар бір-бірімен сәйкес, параллель болып 
келетіндігін көруге болады. Параллель ретінде 
мағынасы жағынан өзара жақын паремиялар 
түрлі логикалық трансформалар көмегімен 
белгіленеді. Ядро, жаңғақ, балық ретінде 
түрлі транформалар көмегімен паремиялар бір 
мағынаға иемденеді де, транформалар көмегімен 
паремиялар түрленіп келеді. Алғашқы Не раз-
грызешь ореха – не съешь и ядра паремиясы 
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жұмысқа деген оң қарым-қатынасты білдіреді. 
Яғни, білгілі-бір нәтижеге қол жеткізу үшін, 
сол іске күш салу керек дей келе, паремияны 
жағымды коннотацияға ие паремиялар қатарына 
жатқызуға болады. Кто хочет съесть орешек, 
тот должен сломать скорлупу; Кто хочет рыбку 
съесть, тот должен в воду лезть паремиялары да 
жағымды коннотацияға дарытады. 

Не замочив рук, не умоешься – Паремияның 
тура мағынасында қолыңды суламай, жуына 
алмассың деп келсе, ауыспалы мағынасында 
өмірдің ащысын татпай, тұщысын білмессің, 
қайғыны сезінбей, шын бақыттың қандай 
екендігін түсінбессің немесе жұмыстан қорық-
паған адам ғана өзінің мақсатына жетеді деген 
мағынаны білдіреді. 

Жоғарыда келтірілген ағылшын және орыс 
тілдерінің паремияларына мағынасы жағынан 
сайма-сай келетін қазақ паремиялары да бар. 
Ұлы Абай атамыздан қалған «Сегіз аяқ» 
өлеңінің Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тілінбей, – атты қос жол үзіндісі қанатты сөздер 
ретінде, еш өзгеріссіз халық жадында жатта-
лып, осы күндері мақал-мәтел ретінде халық 
арасында кеңінен қолданысын тапты. Абайдың 
«Сегіз аяқ» өлеңі ғасырлар бойынан ауызша, 
кейінен жазбаша түрде сақталып, ұрпақтан-
ұрпаққа өзгеріссіз күйінде таралып отырды. 
Жазба деректердің сақталуы арқасында бұл 
мақал-мәтел өз кіндігін «Сегіз аяқ» өлеңнен 
үзбеген мақал-мәтел қатарына жатқыза ала-
мыз. Қазіргі заман зерттеулеріне жүгінетін 
болсақ: «азық табудың жолы ретінде мифтік 
күш туралы көрініс береді», – деп паремия 
еңбек атауының когнитивті-семантикалық 
құрылымына сипаттама береді (Karymbaeva, 
2010: 12). Паремияның тура мағынасында: егер 
ерінбей жұмыс істесең, қарның тоқ болады да, 
істемесең, аш қаласың, – деген мағына бер-
се, ауыспалы мағынасы метафора қызметінің 
арқасында паремияға өзге мағына беріп 
отыр. Паремиялардың көбісі метафораланып 
келеді. Адам ойын өрбітуде паремиологиялық 
бірліктердегі метафора стилистикалық құбылыс 
ретінде зор рөль атқарады. Еңбек етсең ерінбей, 
тояды қарның тілінбей – паремиясында тояды 
қарның тілінбей бөлігі еңбекпен салыстырылып 
отыр. Еңбектенген, жұмыс жасаған адам ғана 
тоқ жүреді, – дей келе, метафора тек осы сөздер 
мағынасының аясында ғана шектеліп қалмай, 
сонымен қатар, өзге жеке сапа мен қосымша 
қасиеттерін білдіретін тағы бір қосымша 
мағынаға негізделеді. Бұл арада, тояды қарның 
тілінбей сөз тіркесі бірінші мағынасынан 

бөлек, екінші бір мағынағы ие. Сонымен, паре-
мияларда метафораның қолданылуы паремияға 
негізгі мағынадан бөлек тағы бір өзге мағына 
беретінін көріп отырмыз. Метафора бір сөз 
мағынасын екінші бір сөз мағынасының орны-
на қолданылған және екінші мағынаның маңыз-
ды сипатын анықтауда қолданылатын жасырын 
теңгерімдерден тұрады (Arnold, 2012: 64). Әдетте, 
метафора паремияларда қосымша мәнер лілік пен 
бейнелілікті білдіру үшін қолданылады. 

Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілінбей 
паремиясына синонимдік қатар ретінде Кім 
жұмыс етсе, сол тоқ; Еңбек етсең – емерсің; 
Істесең, тістерсін; Қол ойнағанның аузы ойнар, – 
деген паремияларды жатқызуға болады. Бұл ара-
да да паремиялардың тура мағынасында еңбек 
етсең өне бойы тоқ жүресің, жұмыс жасасаң, 
тура мағынада тістейсің деген мағынаны білдіре 
бермейді. Бұл жалпы паремияның образды 
түрде айтылған мағынасы. Емерсің, тістерсің, 
аузы ойнайды, тоқ жүру, – деген сөздер мен 
сөз тіркестерінде қазақ халқы дүниетанымы, 
болмыстағы әр түрлі заттар, құбылыстар мен 
жағдайлардың нәтижелері образды түрде 
беріліп тұр. Әрекет ету арқылы ғана, белгілі-бір 
нәтижеге жетуге болады деп, негізгі ойды, па-
ремиялар, жоғарыда келтірілген сөздер мен сөз 
тіркестері көмегімен астарлап жеткізіліп отыр. 
Осындай қос мағына беретін сөздер мен сөз 
тіркестердің паремияларда қолданылып келуі, 
паремияларды әсерлі, көркем, ажарландыра 
түсетіндігі сөзсіз.

Еңбегіне қарай өңбегі – паремиясы Баласағұн 
мұрасы ретінде Абай пайдаланған, оны дәлел-
дейтін материал бар. Абай осы мақалды 
түрлендіріп: «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тілінбей», – деп қолданған деген тұжырым да 
кездеседі. (Dzhumataeva, 2012: 6). Еңбегіне 
қарай өңбегі – паремиясы тура мағынада да, 
ауыспалы мағынада да қолданылып тұр. Жал-
пы, ауыспалы мағынасы жоқ паремия болмай-
ды. Жұмысты бар құлшынысыңызбен, жақсы 
істесеңіз, молшылықта өмір сүресіз, – дей келе, 
кез-келген адам осы өмірді соған сай барын-
ша еңбек етеді. Сонымен, паремиялардың тура 
мағынасы мен ауыспалы мағынасы шындықпен 
жанасып тұрған паремияларды да кездестіруге 
болады. 

Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті бо-
лар – паремиясында қатты, тәтті сөздері жай 
ғана заттың түр – түсін, сын – сапасын анықтап 
тұрған жоқ, ол бұл паремияда қатты бейнет сөз 
тіркесі – ауыр еңбек, машақатты жұмыс ретінде, 
ал татқаның тәтті болар, – деу арқылы, мақсат-
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мұратқа жету, еңбек нәтижесін көру – деген 
мағынаны білдіріп, паремияларда сөз бен сөз 
тіркестердің метафораланып тұрғанын көреміз. 
Адам баласы адал еңбек ету арқасында ғана 
мақсатына қол жекізе алады. Адал істелген 
еңбектің нәтижесі адамды шынайы қуанышқа 
бөледі. Тек тер төгіп, өз күш-қайратын жұмсап, 
қиналып, шыдап, өз қолымен, ақылымен жұмыс 
жасаған адам баласы ғана еңбектің дәмін тата-
ды. Әркімге өзінің қара еңбегімен келген нәрсе 
ғана ыстық және ең қымбат болып келеді, – 
деп паремияның мән-мағынасы өзгеріп келеді. 
Паремияларда метафоралардың қолданылуы 
паремияларға экспрессивті-эмоционалдық си-
пат береді. Паремиялардағы метафоралар – па-
ремия мағынасының тура мағынадан ауыспалы 
мағынаға қарай жылжуына себебші. 

Ексең егін, ішерсің тегін – паремиясы да 
мағынасына қарап, ой тура айтылмай, астарлы 
мағынада жұмбақтап айтылғанын көреміз. Адам 
баласының жер бетінде қаншалықты өмір сүруі 
– дұрыс еңбек ете білгендігінің арқасында. Тек 
шынайы еңбек етудің арқасында ғана адамның 
жемісі өніп, қиындыққа төзе алады. Қазақ халқы 
да өзге жұртпен қатар егін, мал шарушылығымен 
айналысқан халық. Алайда, кей зерттеушілердің 
пікіріне жүгінетін болсақ: «Тілімізге тым ерте 
еніп, санамызға сіңісіп, кеткен мақал-мәтелдерді 
кезінде хатқа түспегендіктен, бұл күнде қай 
халықта бұрын шыққанын анықтау, ажыра-
ту оңай емес. Дегенмен, әр халықтың өзіне тән 
шаруашылық кәсібін еске алып, қазірде қазақ 
мақал-мәтелдері ретінде қолданылып жүрген 
«Не ексең, соны орасың» («Қар ким экканин 
орар»), «Диқан болсаң, күз айда, күз айдасаң, 
жүз айда» («Декқан булсанг, куз хайда, куз хай-
дасанг, өз хайда») т.б. мақал-мәтелдері өзбек 
тілінен ауысқан деуге болады, өйткені түркі 
тілдес халықтар ішінде татар мен өзбек ертерек 
жер жыртып, егін егіп, отырықшы ел болған және 
қолөнері, жеңіл өнеркәсібі бұрын шығып, айыр-
бас, сауда жұмысымен ертерек шұғылданғаны 
белгілі. Сондықтан да, диқаншылық, бау-бақша, 
сауда-саттықпен байланысты мақал-мәтелдердің 
бірсыпырасы солардан таралуы әбден мүмкін», 
– деген тұжырымдамалар да кездеседі (Dinaeva, 
2015: 345). Сәйкесінше, «Ексең егін, ішерсің 
тегін» паремиясы өзбек тілінен енген паремия 
қатарына жатқызуға болады. 

Сонымен, жоғарыда келтірілген «Еңбек – 
еңбегі жоқтық» тақырыптық тобының ағылшын, 
орыс және қазақ тілдерінің паремиологиялық 
бірліктері семантикасы жағынан бір тіл ішінде 
ғана бір-біріне сайма-сай келмейді, сонымен 

қатар өзге тілдер аясында да мағыналас пареми-
яларды кездестіруге болады. Халық түрлі даму 
сатыларында орналасқан болса да, бір тілдер 
тобынан шықпаған болса да, паремиялардың 
мағынасының бір-біріне жақын болатынын 
көруге болады. Қазақ халқы: Кім жұмыс етсе, 
сол тоқ, – десе, орыс халқы: Хочешь есть калачи, 
так не сиди на печи! – дейді, ал, ағылшындықтар: 
Жеміс-жидек жегің келсе, алдымен оны үзу үшін 
ағаштың басына шығу керек. (�e that would eat 
the fruit must climb the treе) – деп паремиялар 
түрленіп келеді.

Жоғарыда келтірілген «Еңбек-еңбегі жоқ-
тық» тақырыптық тобының ағылшын, орыс 
және қазақ тілдерінде синонимдес паремио-
логиялық бірліктерінің семантикасын жеке-
жеке талдай келе, төменде келтірілген кесте-
де паремиологиялық карта құрылды. Әрине, 
өзге мақал-мәтелдер жинақтарында да бұл 
паремияларға семантикасы жағынан ұқсас басқа 
паремияларды да кездестіруге болады, алайда, 
біз тек қолда бар материалдарды ғана қолдана 
отырып, үш тілде тек бір мағынаға сәйкес 
келетін паремияларды ғана төменде келтірілген 
кестеге іріктеп алдық. 

Түрлі халықтар паремияларының бірдей бо-
лып келуіне, елдердің бірдей даму сатысында 
орналасқан/орналаспағаны, көршілес/көршілес 
емес мемлекет болуының себебіне, бір тілдер то-
бынан шығу/шықпауына, экономикалық, мәдени 
және саяси қарым-қатынаста болу/болмауына 
байланысты емес, ол – халықтардың тек өздеріне 
ғана тән болмыс пен түсініктерінің, сол халықтың 
ой-санасында бейнелік қатарды құруына байла-
нысты. Халықтардың этникалық, географиялық, 
мәдени, дүниетанымдық ерекшеліктері сол 
халықтың өзіне ғана тән бейнелік қатарды 
құрайды. Жоғарыда келтірілген паремиялар мы-
салында қарның тоқ болсын десең, еңбектен, 
деген мағынаны пайымдайды. Осылайша, әр 
халықтың өзіне ғана тән, тұрақты мекеніне бай-
ланысты сөздік қоры, сол халықтың болмыстық 
ерекшеліктері мен өзіндік бейнелік қатарынан 
тұрады: қазақ халқы тоқ болу, емерсің, тоя-
ды қарның тілінбей, ауыздың ойнауы, тістеу, 
өңбек, ішерсің тегін,- десе, тек орыс халқына 
ғана тән жалпы славяндардың пісіретін нан түрі 
– калач, ертеде Египет, Ресей Империясының 
жерлеу салтында қолданылған – (жүк арба), 
орысша: санки, пруд, печка секілді бейнелермен 
бейнеленіп келіп, келесі сөз тіркестер ретінде 
паремияларда қолданылған: есть калачи, выта-
щить рыбку из пруда, возить саночки, съесть 
орешек, съесть рыбку. Ал, ағылшындықтар: 
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жеміс жеу, жаңғақ жеу, меруерт іздеу (eat 
the fruit, eat the nut, search for pearls) секілді сөз 
тіркестерін қолданады да, оның образды не-
месе бейнелік қатары өзгешеленіп келеді. Бұл 
айтылымдар мағынасының логикалық форма-
сы абсолютті түрде бір-біріне сайма-сай келеді. 
Сөз тіркестерінің барлығы тек өз түсініктерінің 
шеңберінде ғана бір затты білдіріп тұрғанын 
аңғаруға болады. «... тілдер әртүрлі жолмен 
дами отырып, ұқсас пішіндері бойынша бір-
біріне сай келетін үрдісін тапты ... және осындай 
ұқсастықтар әлемнің ең алыс бұрыштарында да 

байқалады», – деп Э. Сепир пікірі тұжырымды 
дәлелдей түспек (Sapir, http://www.gutenberg.
org/files/12629/12629-h/12629-h.htm). Адамның 
бейнелік логикасы салыстырмалы ұқсас 
модель дерді құра алады. Адамда бірдей ой-
лау қабілетінің бар болуы адамзат мәдениеті 
дамуының, қоршаған әлемді танудағы адамзат 
танымының ортақ болуымен байланысты. Ал, 
паремияларда қолданылатын лексикалық қор 
көмегімен сол ұлттың мәдениетін, дүниета-
нымын, рухани өмірі мен халықтың даму 
тарихының сырларын аша түспек. 

1-кесте – Ағылшын, орыс және қазақ тілдері паремиологиялық бірліктерінің семантикалық сипаттамасы бір паремиялар 
(«Еңбек – еңбегі жоқтық» тақырыптық тобының материалдары негізінде)

Ағылшын тілі 
 паремиологиялық бірліктері

Орыс тілі паремиологиялық 
бірліктері

Қазақ тілі паремиологиялық 
бірліктері

 1. �e that would eat the fruit must climb the tree.
/cөзбе-сөз аудармасы: Жеміс-жидек жегің 
келсе, алдымен оны үзу үшін ағаштың басына 
шығу керек/

2. �e who would eat the nut must first crack the 
shell.
/cөзбе-сөз аудармасы: Жаңғақ жегің келсе, 
алдымен жаңғақ қабығын аршы/

3. �e who would search for pearls must dive for 
them.
/cөзбе-сөз аудармасы: Меруерт іздегің келсе, 
суға сүңгі/

4. After dinner comes the reckoning. 
/cөзбе-сөз аудармасы: Түскі астан кейін 
ақысын төлеуге тура келеді/

5. A cat in gloves catches no mice. 
/cөзбе-сөз аудармасы: Мысық қолғаппен 
тышқан ұстамас. Мағынасы: Ақсаусақ болсаң, 
жұмыс бітпес. /

1. Хочешь есть калачи, так не сиди 
на печи!

2. Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда

3. Любишь кататься, люби и 
саночки возить.

4. Без труда нет плода.

5. Кто хочет съесть орешек, тот 
должен сломать скорлупу.

6. Кто хочет рыбку съесть, тот 
должен в воду лезть. 

7. Не замочив рук, не умоешься.

1. Кім жұмыс етсе, сол тоқ.
2.Еңбек етсең – емерсің.

3. Еңбек етсең ерінбей, тояды 
қарның тілінбей.

4. Еңбегіне қарай өңбегі.

5. Бейнетің қатты болса,  Татқаның 
тәтті болар. 

6. Істесең, тістерсін.

7. Қол ойнағанның аузы ойнар.

8. Ексең егін,   Ішерсің тегін.

Қорытынды

Қорытындылай келе, паремия лексикасының 
негізгі ерекшелігі – оның бәріне бірдей ортақ 
қолданылуында. Паремияларда көнерген сөздер-
ден бөлек, тар шеңберде қолданылатын немесе 
арнайы сөздіктердің сөздері кездеспейді. Түрлі 

халық паремияларында сөздер мағынасының 
қайталанып келетіндігінен паремиялар лекси-
касында универсалия, әмбебап немесе жалпыға 
ортақтық бар екендігін аңғаруға болады. Туыс 
емес тілдерінің паремиологиялық бірліктері 
қорының ұқсастығы генетикалық емес, типоло-
гиялық болып есептелінеді. 
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А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕГІНДЕГІ  
ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТАР ЖІКТЕЛІМІ 

 
 

Мақалада қарастырылған басты мәселе қазақ тіл білімінің негізін қалаған А. Байтұрсынұлы 
әліпбиіндегі дауысты дыбыстар болып табылады. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби 
жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. Байтұрсынұлының «Оқу құралы» (1912) – қазақша 
жазылған тұңғыш әліппелердің бірі. Бұл әліппе оқытудың жаңа әдістері тұрғысынан өңделіп, 
1925 жылға дейін бірнеше рет қайта басылды. «Оқу құралы» қазіргі әдістеме тұрғысынан әлі 
күнге дейін маңызды оқулық ретінде бағаланады. Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің 
табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. «Әліпби деген – тілдің негізгі 
дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған 
дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, заманындағы өнер 
құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліп-би жақсы болмақшы», – деп жазды 
тұңғыш қазақ әліпбиінің негізін қалаушы А. Байтұрсынұлы. Мақалада А. Байтұрсынұлы 
еңбегіндегі дауысты дыбыстар қарастырылады.  

 Түйін сөздер: жазу, фонема, дыбыс, дауысты дыбыс, грамматология.  
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Classification of vowels in A. Baitursynuly`s work  
 
The aim of this article is to present the classification of vowels in A. Baitursynuly`s work. He is a 

founder of Kazakh linguistics. А. Baitursynuly is a reformer who presented new sample and national 
alphabet in the history of Kazakh science. Оku kuraly (1912) is one of the first alphabet written by A. 
Baitursynuly in Kazakh language. This alphabet was rewritten from the point of new methodologies of 
teaching and republished several times until 1925. А. Baitursynuly is a scientist linguist. He reformed 
Kazakh alphabet on the basis of Arabic script. Founder of the first Kazakh alphabet Akhmet 
Baitursynuly wrote «Alphabet is a paradise of signs dedicated to the basic sounds of language. 
Resources of these signs for language and its sounds are sufficient enough, it coincides with the sounds 
or with its help it will be easy to read, write and learn, if it is suitable to use in the means of art, 
alphabet would be better». Sounds, vowels and classification of vowels in A. Baitursynuly`s works are 
considered in this article.  

Key words: writing, phoneme, sound, vowel, grammatology.  
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Классификация гласных звуков в научных трудах А. Байтурсынулы  
 
В статье ставится задача рассмотреть классификацию гласных в научных трудах  

А. Байтурсынулы. А. Байтурсынулы является реформатором, представивший новый образец 
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А. Байтұрсынұлы еңбегіндегі дауысты дыбыстар жіктелімі

национального алфавита в истории казахского языка. А. Байтурсынулы заложил основы 
казахского языкознания. «Оқу құралы» (1912) является одним из первых алфавитов, написан-
ным А. Байтурсынулы на казахском языке. Этот алфавит перерабатывался с точки зрения новых 
методов обучения и переиздан несколько раз до 1925 года. «Оқу құралы» оценивается как 
важное учебное пособие с точки зрения методологии до сих пор. «Алфавит является раем для 
знаков, предназначенных для основных звуков языка. Чем достаточнее ресурсы этих знаков для 
языка и его звуков, чем точнее они совпадают со звуками, то с его помощью легко читать, 
писать, обучаться, удобно применять его в средствах искусства, и тем лучше будет алфавит», – 
писал основатель первого казахского алфавита А. Байтурсынулы. Особенность звука и 
классификация гласных в научных трудах А. Байтурсынулы рассматриваются в данной статье.  

Ключевые слова: письменность, фонема, звук, гласный звук, грамматология. 

Кіріспе 

«Əліпби деген – тілдің негізгі дыбыстарына 
арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл 
дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дəл 
келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай 
болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға 
қолайлы болса, соғұрлым əліп-би жақсы бол-
мақшы», – деп жазды тұңғыш қазақ əліпбиінің 
негізін қалаушы А. Байтұрсынұлы (Baitursynov, 
1992: 400).  

Қазақ əліп-биі – қазақ тілі əріптерінің 
жүйелі тізбегі, қазақ халқының мəдени өмірінде 
түркі халықтарымен бірге қолданыста болып 
табылатын əр түрлі əріп таңбаларынан тұратын 
дыбыстық жазу жүйесі.  

Қазақ фонологиясында дыбыстардың бір-
бірінен айырмасын іздеп, оларға сипаттама 
жасау тұңғыш тіл маманы А. Байтұрсынұлының 
зерттеулерінен басталады. А.Байтұрсынұлы қа-
зақ фонетикасының іргелі ұғымдарын жүйелеп 
берді. Əрбір ұғымды қатаң терминологиялық 
мəнде көрсетіп, оларды арнайы атаулармен ата-
ды. Қазақ фонетика ғылымының айырым белгі 
терминдерін жасап, жүйелеп қалыптастырды 
(Оspangazieva, 2017: 93). 

А. Байтұрсынұлының 1912 жылы Орын-
борда жарық көрген «Оқу құралында» (қазақша 
əліппе) буын, дыбыс, нүкте, дауысты 
дыбыстар, жарты дауысты дыбыс, дəйекші, 
жіңішкелік белгісі, харіп секілді терминдер 
берілген. Ал, 1914-1915 жылдары жəне одан 
кейінгі жылдары 1928 жылға дейін бірнеше рет 
басылған «Тіл құрал» оқулықтары (қазақ тілінің 
сарфы) қазіргі таңдағы қазақ тіл біліміндегі зат 
есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, 
қосымша, жалғау, жұрнақ сияқты термин-
дердің негізін қалаған оқу құралдарының бірі.  

А. Байтұрсынұлы терминдерінің күштілігі 
сөздің ішкі мағыналық құрылымына негіз-
делген. Фонетикалық принциптің ең негізгі ав-
торы А. Байтұрсынұлы. Дауысты дыбыс дегені-

міз не? Кез-келген нəрсенің естілуі дыбыс, өзен-
нің сылдырап аққаны естілсе, дыбыс, ағашқа ұя 
салған құстардың тамылжыта əн салғаны естіл-
се, дыбыс, яғни естілген нəрсенің барлығы ды-
быс. Дауысты дауыс бар деген сөз, ал дауыссыз 
дауыс жоқ деген сөз.  

Қазақ грамматологиясының негізін қалаған 
А. Байтұрсынұлы. Ақымет төте жазуды дыбыс 
əдіс жолына негіз еткендігін ескерсек, дыбыс 
негізді əдіс арқылы метатіл орын алады.  
А. Байтұрсынұлы қазақ тіл білімі ғылымында 
грамматологияның метатілін қалыптастырды.  

Тілдің дыбысталу мүшелері арқылы айты-
лып, құлақпен естілетін үн дыбыс деп аталады 
да, оны жазу тілінде белгілейтін шартты белгі 
əріп деп аталады. Демек, дыбысты айтамыз 
жəне естиміз, ал əріпті жазамыз жəне көреміз. 
Əріп – жазуда дыбысты белгілейтін шартты 
таңба. Айтылғанда, өкпеден ауа ешбір 
кедергісіз, еркін шығатын дыбыстар дауысты 
дыбыстар деп аталады (Isaev, 2007: 11).  

1912 жылы жарияланған «Айқап» журна-
лының № 4-5 санында қазақ тілінде 24 дыбыс, 
оның ішінде 5 дауысты, 17 дауыссыз, 2 жарты 
дауысты бар деп беріледі. Дыбыстар дауысты, 
дауыссыз һəм жарты дауысты болады. Соған 
қарай харіфтер де дауысты, дауыссыз һəм 
жарты дауысты болып бөлінеді (Baitursynov, 
1992:147). Қазақ тіліндегі жиырма төрт түрлі 
дыбысты таңбалаудың өзіндік ерекше жолы мен 
жүйесін ұсынған А. Байтұрсынұлы «қ» мен «ғ» 
дыбыстарының ылғи жуан, «к» мен «г», һəм 
«е»-нің ылғи жіңішке айтылатынын ескерте 
отырып, былай деп жазады: «Егерде бұл 19 
дыбыстың жуан айтылуы үшін бір белгі, 
жіңішке айтылуы үшін бір белгі керек десек, 
мысалы: ت (т), س (с) сықылды, онда 19 дыбысқа 
38 белгі керек болар еді. Бұған дəйім жуан 
айтылатын «қ» мен « ғ»-ны қосқанда дəйім 
жіңішке айтылатын «к», «г», «е»-лерді 
қосқанда, бəріне 43 белгі (харіп) керек» 
(Baitursynov, 1992: 324).  
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Дыбыс пенен харіфтің бір зат еместігін 
Ақыметтің еңбектерінен байқауға болады. Яғ-
ни, екеуі екі бөлек нəрсе. А. Байтұрсынұлының 
«Оқу құралындағы» тілдегі бар дыбыстың бас-
басына арналған белгісі /əрпі/ бар болуы керек 
деген тұжырым үнемі жазу тəртібінде негізге 
алынды. Емле – жазу үшін шығарған нəрсе, 
жазу – тіл үшін шығарған нəрсе. Олай болса, 
тілді бұзып емлеге ыңғайлау емес, емлені тілге 
ыңғайлау керек деген пікірін негізге алсақ, тіл 
харіф үшін шығарған нəрсе емес, харіф тіл үшін 
шығарған нəрсе болып табылады. Олай болса 
харіфі жоқ деп, тілдегі дыбысты жоғалту емес, 
ол дыбысқа жоқ харіфті іздеп табу керек. 
Харіфке бола тілді бұзбайды, тілге бола харіфті 
бұзып өзгертеді. Осы қағида Ақымет жасаған 
төте жазуда көрініс табады. Əліпби ережесіне 
сəйкес дауысты дыбыстар сөз басында келсе, 
олардың харіфтерінің алдына сүйеу таяқ 
қойылып жазылады.  

Дауысты харіфтер: а –ا, о –و, ұ –ؤ, ы –и –ی, е 
 ا Мысалы, «ұ» əрпінің алдында берілген .ه ,ڍ–
таяқ сүйеу болу үшін қойылған. Бұл «ұ» əрпі 
сөз басында келсе ғана қойылатын таяқ, бұл 
таяқ оқылмайды, тек сүйеу үшін ғана қойылады 
деп ережеде арнайы айтылған. Мысалы: ұр –
ؤر١ , ұн – اؤن, ұқ –اؤق. Бұл мысалдан дауыссыз 

дыбыстың дауысты дыбысқа бағынғандығын 
жəне соңғы дауыссыз дыбысты өзгертіп, 
жаттығу ретінде беру арқылы ұ дыбысын 
үйрену жеңіл болатындығын байқауға болады.  

Дауыссыз харіфтер: б –ب, п –پ, т –ت, ж –ج, 
ш –چ, д –د, р –ر, з –ز, с –س, ғ –ع, қ –ق, к –ڬ, г –گ, 
ң –ڭ, л –ڶ, м –م, н –ن. Жарты дауысты, яки орта 
дыбыстардың өз алдына оңаша харіфтері жоқ. 
Олардың орнына бүтін дауысты «у» һəм «й» 
харіфтері жүреді. Жарты дауысты дыбыстардың 

харіфтері екендігі, дауысты дыбыстардың 
соңынан я алдынан бір буында келгенінен ғана 
байқалады. Бір буынның ішінде дауысты 
дыбыстардың соңында я алдында «у» я «й» 
тұрса, ол жарты дауысты харіфтер болады, 
мəселен: «ау» деген сөзде «у» дауысты харіфтің 
соңында тұр. Мұнда «у» бүтін емес, жарты 
дауысты харіф. «Ай» деген сөзде «й» дауысты 
харіфтің соңында тұр. Мұнда «й» бүтін емес 
жарты дауысты харіф, «у» һəм «й» харіфтері 
дауысты дыбыстарға да, жарты дауысты 
дыбыстарға да ортақ харіфтер болғандықтан, 
«тел» харіфтер деп аталады (Baitursynov, 1992: 
147).  

 
Нəтиже мен талқы 
 
Ал, 1927 жылы жарияланған «Жаңа мектеп» 

журналының № 2 санында жарияланған 
Елдестің «Қазақ дыбыстары» деген мақаласына 
байланысты Қызылорда, 28.04.1927 жылы 
жарияланған «Дыбыстарды жіктеу туралы» 
мақаласында Ақымет өз пікірін білдіреді. 
Сонымен, біздің қарастыруымызша, Ақыметте 
екі түрлі жіктелім орын алғандығын байқауға 
болады.  

1. 1912 жылы жарияланған «Айқап» журна-
лының № 4-5 санында қазақ тілінде 24 дыбыс, 
оның ішінде 5 дауысты (а, о, у, ы, э), 17 дауыс-
сыз (б, п, т, ж, ш, д, р, з, с, ғ, қ, к, г, ң, л, м, н), 2 
жарты дауысты (у, й) бар деп берілген жіктелім. 

2. Ақыметтің Қызылорда, 28.04.1927 жылы 
жарияланған «Дыбыстарды жіктеу туралы» 
мақаласында 12 дауысты (толық дауыстылар – 
а, е, о, ұ, ы, шала дауыстылар – р, ң, л, м, н, у, и) 
жəне 12 дауыссыз (б, п, т, ж, д, з, с, ш, ғ, қ, к, г) 
бар деп берілген жіктелімі.  

 
 
1-кесте – А. Байтұрсынұлының жіктеліміндегі қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар (Қызылорда, 28.04.1927 жылы 
жарияланған «Дыбыстарды жіктеу туралы» мақаласындағы дауыстылардың жіктелімі) 

 
Дауыстылар Толық дауыстылар Шала дауыстылар 
а, е, о, ұ, ы 

Бұлар Ақыметтің жіктелімінде 
толық дауыстылар деп аталады. 

Толық дауыстылары кең 
шығысты, тар шығысты болып 

екіге айырылады.  

Аңғал түрлісі Қымқыру түрлісі Ауыз шығысты Мұрын шығысты 
а, е, ы о, ұ р, л, у, и ң, м, н

р, ң, л, м, н, у, и 
Бұлар Ақыметтің жіктелімінде 
шала дауыстылар деп аталады. 

Ауыз шығыстылары босаң жолды, 
қысаң жолды болып екіге бөлінеді.  

Мұрын шығыстылары босаң бөгеулі, 
қысаң бөгеулі, тұйық бөгеулі болып үшке 

бөлінеді. 
Босаң жолдылары Қысаң жолдысы Босаң 

бөгеулі 
Қысаң 
бөгеулі 

Тұйық 
бөгеулі 

р, у, и л ң н м
 



Хабаршы. Филология сериясы. №2 (170). 2018140

А. Байтұрсынұлы еңбегіндегі дауысты дыбыстар жіктелімі

2-кесте – А. Байтұрсынұлының жіктеліміндегі қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың өзара ерекшелігі  
 

Дауыстылар Толық дауыстылар Шала дауыстылар 
а, е, о, ұ, ы 

Толық дауыстылар 
буын ішінде дауыссыз 
дыбыстардың алдында 
да, соңында да келеді. 

Аңғал түрлісі Қымқыру түрлісі Ауыз шығысты Мұрын шығысты

а, е, ы 
Орын талғамайды. 

о, ұ
Бас буыннан 
басқасында 
келмейді. 

р, л, у, и
Септегенде 

«дың», «дан», жіктегенде 
«мыз» келеді. 

ң, м, н
Септегенде «ның», 

«нан», жіктегенде «біз» 
келеді. 

р, ң, л, м, н, у, и 
Шала дауыстылар 

буын ішінде 
дауыссыздың соңында 

келмейді. 

Ауыз шығыстылары босаң жолды, 
қысаң жолды болып екіге бөлінеді. 

Мұрын шығыстылары босаң бөгеулі, қысаң бөгеулі, 
тұйық бөгеулі болып үшке бөлінеді. 

Босаң жолдылары Қысаң жолдысы Босаң бөгеулі Қысаң бөгеулі Тұйық бөгеулі

р, у, и 
Сөз басында 
келмейді. 

л 
Сөз басында 
келеді. 

ң 
сөз басында 
келмейді. 

н 
алдындағы 

дыбысқа əсері 
бар. 

м
алдындағы 

дыбысқа əсері 
жоқ. 

 
 
3-кесте – А. Байтұрсынұлының жіктеліміндегі қазақ тіліндегі дауысты дыбыстарға сипаттама (1912 жылы жарияланған 
«Айқап» журналының № 4-5 санында қазақ тілінде 24 дыбыс, оның ішінде 5 дауысты, 17 дауыссыз, 2 жарты дауысты бар 
деп берілген жіктелім бойынша) 

 
№ Дауысты дыбыс Дауысты дыбыстар сипаттамасы 
1 а езулік, жуан дауысты, ашық дауысты 
2 о еріндік, жуан дауысты, ашық дауысты 
3 у еріндік, жуан дауысты, қысаң дауысты 
4 ы езулік, жуан дауысты, қысаң дауысты 
5 э езулік, жіңішке дауысты, ашық дауысты 
6 у еріндік, жуан, жіңішке дауысты, қысаң дауысты 
7 и езулік, жуан, жіңішке дауысты, қысаң дауысты 

 
   
С.М. Исаевтың жіктелімі бойынша қазақ 

тілінде 12 дауысты дыбыс бар деп беріледі. 
Олар: а, ə, е, э, о, ө, ү, ұ, ы, і, и, у. Бұлардың 
ішінде э тек орыс тілінен енген сөздерде ғана 
қолданылады (электр, элеватор, т.б.) жəне и мен 
у екеуі қосынды (дифтонгоид) деп аталады: и –
ы+й немесе і +й жəне у-у +у немесе ұ +у. 
Дауысты дыбыстар буын құрайды, дауыссыздар 
буын құрай алмайды. С.М. Исаевтың жікте-
лімінде қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар үш 
жақты жіктеледі (Isaev, 2007: 12). 

1. Тіл қатысына (жасалу жолына) қарай 
жуан жəне жіңішке болып бөлінеді. Жуан 
дауыстылар: а, о, ұ, ы жəне бірде жуан, бірде 
жіңішке и, у. Жіңішке дауыстылар ə, е, (э), ө, ү, 
і жəне бірде жуан, бірде жіңішке и, у. 

2. Иек (жақ) қатысына немесе жасалу ор-
нына қарай ашық жəне қысаң болып бөлінеді.  

Ашық дауыстылар: а, ə, е, (э), о, ө. Қысаң 
дауыстылар: ы, і, и, ұ, ү, у. 

3.Ерін қатысына қарай езулік жəне еріндік 
болып бөлінеді. Езулік дауыстылар: а, ə, е, (э), 
ы, і, и. 

Еріндік дауыстылар: о, ө, ү, ұ, у. 

Қазақ тілінің дауыстылары мен дауыссыз-
дарының тағы бір басты айырмасы: дауыстылар 
буын жасай алады да, дауыссыздар буын жасай 
алмайды. Сондықтан дауыстыны буын құрағыш 
дыбыс деп, дауыссызды буын құрай алмайтын 
дыбыс деп те атауға болады. Бұл дыбыстардың 
атқаратын қызметіне қарай айырылуы 
(Kenesbaev, Мusabaev, 1962: 232). 

 С. Кеңесбаев пен Ғ. Мұсабаевтың жіктелімі 
бойынша қазіргі қазақ тілінде мынадай тоғыз 
жалаң дауыстылар (монофтонг) бар: а, е, ы, і, 
ə, о, ө, ү, ұ. Бұдан басқа мынадай екі қосынды 
дауыстылар (дифтонгоид) бар: и, у (Kenesbaev, 
Мusabaev, 1962: 233). 

С. Мырзабековтың жіктелімі бойынша қа-
зіргі қазақ тілінде он бір дауысты фонема бар. 
Олар дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай 
іштей үш топқа жіктеледі (Мyrzabekov, 1993: 
18). 

Ə. Жүнісбектің жіктелімі бойынша қазақ 
тілінде 9 əліпби дауысты дыбыс бар. Олар қол-
данымдағы əліпби құрамында былай таңба-
ланады: а, ə, е, о, ө, ұ, ү, ы, і.  
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4-кесте – С.М. Исаевтың жіктеліміндегі қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар 
 

Ерін қатысына қарай Езулік Еріндік 
Иек (жақ) қатысына 

(жасалу орнына) қарай ашық қысаң ашық қысаң 
Тіл қатысына (жасалу жолына) қарай 

Жуан 
Жіңішке 

а
ə, е 

ы (и)
і (и) 

о
 е 

ү (у)
ұ (у) 

 
  

5-кесте – С. Кеңесбаев пен Ғ. Мұсабаевтың жіктеліміндегі қазақ тіліндегі дауысты фонемалар 
 

Ерін қатысына қарай Езулік Еріндік 
Жасалу жолына қарай Ашық

дауыстылар 
Қысаң

дауыстылар 
Ашық 

дауыстылар 
Қысаң

дауыстылар Жасалу орнына қарай 
Жуан дауыстылар а ы (и) о ұ (у)

Жіңішке дауыстылар а, е (э) і (и) ө ү (у)
  
 

6-кесте – С. Мырзабековтың жіктеліміндегі қазақ тіліндегі дауысты фонемалар 
 
Тілдің қатысына қарай Еріннің қатысына қарай Жақтың қатысына қарай 
Жуан 

(гуттураль) 
дауыстылар 

Жіңішке
(палаталь) 
дауыстылар 

Еріндік 
(лабиаль)дауыс

тылар 

Езулік 
дауыстылар 

Ашық 
дауыстылар

Жартылай ашық 
дауыстылар 

Қысаң 
дауыстылар 

а, о, ұ, ы, у ə, ө, ү, і, е, и о, ө, ұ, ү, у а, ə, ы, і, е, и а, ə о, ө, е ұ, ү, ы, і,
и, у 

 
       

 Қазақ тілі дауысты дыбыстары жалаң 
(монофтонг) жəне құранды (дифтонг) болып 
екіге бөлінеді (Zhunisbek., 2009: 54). Біркелкі 
айтылатын дауысты дыбысты жалаң дауысты 
дыбыс деп атаймыз, олар: а, ə, ы, і, ұ, ү. Бір ды-
быстан басталып, екінші дыбыспен аяқталатын 
дауысты дыбысты құранды дауысты дыбыс деп 
атаймыз, олар: о, ө, е.  

 
 

7-кесте – Ə. Жүнісбектің жіктеліміндегі қазақ тіліндегі 
дауысты дыбыстар 

 
 Дауысты дыбыстар а, ə, е, о, ө, ұ, ү, ы, і
Жалаң (монофтонг) 

дауыстылар 
а, ə, ы, і, ұ, ү

Құранды (дифтонг) 
дауыстылар 

о, ө, е. 
 

 

Неліктен у, э дыбыстары дауысты дыбыс 
қатарына қосылған деген сауал туындайды? 
Біздің ойымызша, бұл орыс тілінің əсерін 
күшейту, əсірелеу мақсатында қазақтың дүние-
танымын өзгерту мақсатында енгізілген өзгеріс. 
Себебі, əріп арқылы беріліп тұрған мəдениет, 
дүниетаным, ақпарат адамның санасында қалып 
қояды. Адамның санасындағы ақпарат біртін-

деп жады арқылы қалыптасып, адамның дүние-
танымының өзгеруіне əкеліп соғады. Бұдан əріп 
арқылы берілетін когнитологиялық аспект бар 
екендігін, адам санасында қалыптасатын таным 
арқылы адам санасына түбегейлі өзгеріс 
енгізуге болатындығын байқаймыз.  

Жоғарыда аталған ғалымдардың дауысты 
дыбыстар жіктелімін салғастыра келе, қай 
ғалымның идеясы А. Байтұрсынұлына жақын-
дау деген ой туындайды. Сонымен, Ақыметтің 
қалыптастырған емлесіне жақын келетін идея – 
С.М. Исаевтың, С. Кеңесбаевтың, Ғ. Мұсабаев-
тың қарастырған дауысты дыбыстар жіктелімі. 
Дауысты дыбыстар саны жағынан сəйкес емес, 
бірақ құрамы, жіктелімі жағынан ұқсастықтар 
мен сəйкестіктер басым. С.М. Исаевта қысаң 
дауысты ретінде и мен у дыбыстары қарасты-
рылады. Ал, С. Кеңесбаев пен Ғ. Мұсабаевта екі 
қосынды дауыстылар (дифтонгоид): и мен у бар 
деп көрсетіледі. Ал, аталған ғалымдардың бұл 
жіктеуі Ақыметтің 2 жарты дауысты бар деп 
қарастырған дыбыс жіктеліміне сəйкес келеді. 
Сонымен қатар, Ақыметте бар дыбыстардың 
көпшілігі аталған ғалымдардың жіктелімінде 
бар. Ал, С. Мырзабеков пен Ə. Жүнісбектің қа-
растырған дауысты дыбыс жіктелімі А. Байтұр-
сынұлынан алшақ. Аталған дыбыстар Ақыметте 
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бар болғанымен, жуан, жіңішке, құранды, жа-
лаң деп қарастыру жағынан келгенде кемшін 
тұстары баршылық.  

  
Қорытынды 
 
Қорыта келгенде, жоғарыда аталған ғалым-

дардың дауысты дыбыс жіктелімі қайдан бастау 
алады деген сауал туындайды? Қазақ тіл білімі 
ғылымында бұрын соңды емле тəртібі түзілме-
гендігін ескерсек, жалпы түркітану ғылымында, 
əсіресе ХХ ғасырдың басында түркітану ғы-

лымында Байтұрсынұлының емлесі үлгі емле 
болды. Ақыметтің қазақ тіл білімі ғылымында 
қалыптастырған əр таңбасында мəн бар, ұлттық 
таңбалық ерекшелік бар. Яғни, аталған ғалым-
дардың дыбыстарды жіктеуі А. Байтұрсынұлы-
ның қалыптастырып кеткен дыбыстар жік-
теуінен бастау алады. Қазақ тіл білімі ғылы-
мындағы қарастырылған дыбыстар жіктеуінің 
барлығы А. Байтұрсынұлының жасаған дыбыс-
тар жіктеуіне негізделген. Сонымен, А. Байтұр-
сынұлы қазақ тіл біліміндегі грамматологияның 
негізін қалаушы.  
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БАҚ МӘТІНДЕРІ: ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  
ТІЛДІК-МЕНТАЛДЫҚ КЕҢІСТІК

Мақалада қазіргі Қазақстандағы тілдік-менталдық кеңістіктің БАҚ мәтіндеріндегі орны, 
олардың талдануы туралы маңыздылығы қарастырылған. Қоғамның саяси-әлеуметтік, рухани-
экономикалық өмірін күнделікті ақпарат тарату қызметінсіз көзге елестету мүмкін емес. БАҚ 
мәтіндері қоғам өміріндегі өзгерістерге уақытымен үн қоса отырып, оқырмандардың рухани ой-
санасына қозғау салып, пәрменді ықпал етеді. Қазақ тіліндегі мәтіндердің тілдік тұлғасы, тілдік 
аспектілері мен тілдік бейнесі БАҚ беттеріндегі контенттерде толық талдаудан өтпеген. 

БАҚ беттерінде жарық көрген публицистикалық мақалалар мен мәтіндердің авторлары 
берген мәтіндердің тілдік тұлғасы, ерекшелігі нысанға алынып, зерттелді. Тілдік тұлға, әлемнің 
тілдік бейнесі, тілдік-менталды кеңістік туралы әлем және қазақ ғалымдарының еңбектері 
қарастырылып, ондағы негізгі аспектілер арқылы Қазақ қоғамындағы бүгінгі БАҚ-тың 
мәтіндеріндегі тақырыптық зерттеу және сараптау, талдау жұмыстары жасалды. Сараптама 
жұмысы жасала келіп, бірнеше газет беттеріндегі тілдік-менталдық кеңістік қарастырылып 
қорытындыланды. 

Зерттеу нәтижелері қазақстандық БАҚ беттеріндегі, соның ішінде газет-журналдарда 
берілетін ақпараттар қоғамдық-саяси тілдік-менталдық кеңістікті қалыптастыратынын көрсетеді.

Түйін сөздер: тілдік тұлға, тілдік-менталдық кеңістік, БАҚ, БАҚ мәтіндері, адресат. 
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1professor, doctor of philological science of Al-Farabi Kazakh National University,  
2master student 2 courses, Kazakhstan, Almaty,  
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Mass media texts: mental and linguistic space in modern Kazakhstan

 The article considers the place of the linguistic-mental space in the media texts in modern Kazakh-
stan and the essence of their analysis. It is impossible to imagine the political, social, spiritual and eco-
nomic life of the society without the daily dissemination of information. Texts of the media responding to 
changes in society in a timely manner have a positive impact on the readers’ spiritual thinking. Linguistic 
identity, language aspects and language content of texts in the Kazakh language were not subjected to 
a detailed analysis of the content of the media. The linguistic identity and specificity of the texts of the 
authors of journalistic articles and texts published on the pages of the media have been studied. The 
works of the world and Kazakh scientists on the linguistic personality, the linguistic picture of the world, 
on the linguistic-mental space were examined, and the texts of today’s media in Kazakh society were 
analyzed, evaluated and studied with the help of the main aspects. An expert review was conducted, and 
the linguistic space of several newspapers was analyzed and summarized.

 The survey results show that the information provided by Kazakh media, including newspapers and 
magazines, forms a socio-political language space.

 Key words: linguistic personality, language-mental space, media, media texts, addressee.
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Тексты СМИ: ментально-языковое пространство в современном Казахстане 

В статье рассмотрено место языкового-ментального пространства в текстах СМИ в современ-
ном Казахстане и сущность их анализа. Невозможно представить политическо-социальную, 
духовно-экономическую жизнь общества без работы каждодневного распространения 
информации. Тексты СМИ, своевременно реагирующие на изменения в обществе, оказывают 
положительное влияние на духовное мышление читателей. Лингвистическая идентичность, 
языковые аспекты и языковое содержание текстов на казахском языке не подвергались 
детальному анализу содержания СМИ. 

Изучены лингвистическая идентичность и специфика текстов авторов публицистических 
статей и текстов, опубликованных на страницах СМИ. Рассматривались труды мировых и 
казахских ученых о лингвистической личности, лингвистической картине мира, о языковом 
-ментальном пространстве, с помощью основных аспектов в них анализируются, оцениваются и 
исследуются тексты сегодняшних СМИ в казахском обществе. Был проведен экспертный обзор 
и было проанализировано и обобщено лингвистическое пространство нескольких газет. 

Результаты исследования показывают, что информация, предоставленная казахскими СМИ, 
включая газеты и журналы, формирует социально-политическое языковое пространство. 

Ключевые слова: лингвистическая идентичность, языковое-ментальное пространство, СМИ, 
тексты СМИ, адресат. 

Кіріспе

Қазақ тіл біліміндегі тілдік-менталдық 
кеңістік филология ғылымының зерттеуіне 
алып отырған негізгі саласының бірі. Қазіргі 
кезде тіл білімінде тілдік тұлға, кеңістік, тілдік-
менталдылық мәселесі үлкен зерттеулер арқылы 
өз бағыт-бағдарын тауып отырған ілім. Тілдік 
тұлға арқылы тілдегі және әдебиеттегі сөздердің 
болмысы мен шығарманың өн бойына етене 
етіп, зерделеуге болады. 

Тәуеліздік жылдарындағы бұқаралық ақпа-
рат тар құралының мәтінді беру тәсілі, стилі яғни 
тілдік тұлғасы оған дейінгі кезеңдерге қарағанда 
басқа жаққа бет алғаны анық. Ғалымдардың 
айтуындағы тілдік-менталдық кеңістіктің берілуі 
тәсілінің бір жолы қалыптасып келеді. Яғни 
пулицистикалық мақаланың авторы ұсынып 
отырған тәрбиелік мән, акцент, түйін сөздер 
мен оқырман назарын аударуға бағытталған 
сөйлемдер, астарлы ойлар мен көзқарастар 
жиынтығы байқалады. 

Қазіргі дүние дамуын байсалды зерделеудің 
пайымдау жүйесі қазіргі заманға сай өркениет 
дамуының нәтижесі ретіндегі жаһандану 
үрдісін жоққа шығара алмайды. Осы жағдайда 
ғаламдасудың бір жолы ретінде тұтасу не-
месе концептуалдану үрдісі байқалуда. Осы 
ғаламдық кеңістікке, мысалы, қазақ ұлтының 
да бір бөлшек боп еніп, өзіндік болмысымен 
сақталып қалуының кепілі – дүниенің тұтас 

бейнесін немесе дүниенің ұлттық бейнесін 
тіл арқылы тану. Нақты айтқанда, оған негіз 
болатын тілді тұтынушы ұжымдағы тілдің 
коммуникативтік қызметімен сабақтас ұрпақ-
тан-ұрпаққа жеткі зетін оның мұрагерлік 
(кумулятивтік) қызметі.

Осыған орай, қазіргі тіл білімінде дүниені 
тіл арқылы танудың әлемдік моделі және со-
нымен сабақтас ұлттық моделі анықталуда. 
Демек, қазіргі заманда тілдің қызметі жалаң 
коммуникативтік құрал ретінде емес, ойды 
білдіріп қана қоймай, тілдік санада ойды түзетін, 
құратын, сақтайтын, жеткізетін таным тетігі, 
ел тарихын сақтаған мәдени-құжаттық қор деп 
тұжырымдалады. Осы қағидаға сәйкес тілді 
зерттеу оны тұтынушымен тығыз байланы-
ста зерттейтін антропоөзектік (адамтанымдық) 
бағыт өріс алуда. Яғни мұнда сөз иесінің бол-
мысына (тұлғасына) ерекше мән беріледі. Бұл 
арада мұндай зерттеулерге нысан болатын – 
тіл арқылы ұлттың болмысы мен мәдениетін 
дәйектейтін ел тұлғаларының ісі мен сөзі, руха-
ни шығармашылық мұрасы.

Осыған орай, егемен елдің тілдік саясатының 
рухани құндылығын Елбасымыз Н.Ә. Назар-
баевтың: «Ұлтты күшейтудің бір тетігі – туған 
ана тілі» деп бағалаған тұжырымы ұлттық бол-
мысымыз бен елдігімізді тіл арқылы танудың 
бағдары болары анық.

Қазақ тіл білімінің заңдылықтарына, тіл-
дік-менталдық кеңістігіне үлкен өзгеріс жасап 
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отырған бүгінгі қазақ БАҚ. Себебі журналис-
тердің, контент-менеджерлердің тілді пайдала-
ну этикасы, заңдылықты сақтау, грамматиканы 
жетік меңгеру мәселесі кенжелегендіктен, қандай 
сайтты, бағдарламаны немесе түрлі бұқаралық 
ақпараттар құралына тән өзекті дүниені алмаңыз 
қателіктер толып жатады. Бұл медальдың 
арғы жағы. Ал енді бергі жағын қарастырып 
қарайтын болсақ, әрине мүлде жоққа шығарып 
жіберуге болмайтын тіл бірліктері де бар. БАҚ 
мәтіндерінің әсері жалпы қоғамдағы өмір сүріп 
жатқан әлеуметке тікелей әсер етеді. Себебі БАҚ 
– ұлттың ақпарат беруші айнасы. Осыдан кейін 
барып халық арасында тіл мәселесіне келген 
кезде түрлі дау туындап жатады. 

Соңғы кездегі тіл біліміндегі когнитивтік 
бағыт тілдік мәселелерге мүлде өзге қырынан 
келуді алға тартып отыр. Когнитивтік лингви-
стика саласы ғылымның философия, логика, 
лингвистика, психология, мәдениеттану, жа-
санды интеллект сияқты бірнеше салалардың 
басын тоғыстыру арқылы тілдік мәселелерді 
шешуді ұсынады. Осының негізінде тілді «өз 
ішінде және өзі үшін» қарастыратын зерттеу 
жеткіліксіз болып, оны ой-санамен, мәдениетпен 
және адамның тұрмыс-тәжірибелік қызметімен 
тығыз байланыста қарастыру қажеттігі туындап 
отыр. Демек, бұл – тілді зерттеудің мүддесін 
объектіден субъектіге аудару, яғни адамды 
тіл арқылы және керісінше тілді адам арқылы 
анықтау.

Дәстүрлі түрде көркем шығарма әдебиеттану 
мен стилистиканың нысаны болып табылады. 
Бірақ та жоғарыда айтып өткеніміздей, қазіргі тіл 
білімінде көркем шығармадағы әлем (объективті 
шындық) туралы білімді ұсыну барысында кей 
тұстарда филологиялық шеңберге сыймайтын 
терең, кешенді үрдістерді дамытудың қажеттігі 
байқалады. Яғни, көркем шығарма құрамындағы 
ақынның (тілдік тұлғаның) көркемдік әлемін 
анықтайтын жаңа бір деңгей – когнитивті линг-
вистика. 

Тілдегі менталдылық – адамдардың әлеу-
меттік және тарихи ортақтылыққа топтастыра-
тын ішкі дүниелердің тұрақты түрде икемделуі. 
Ұлт пен ұлтты, адам мен адамды өзара айы-
рып тұратын осы менталдық ерекшеліктер. 
Мен талдылық дегеніміздің өзі таным арқылы 
қалыптасқан, біздің болмысымыз. 

Қазақстандағы қазіргі тілдік-менталдық ке-
ңіс тік соның ішінде тілдік тұлға мәселесіне бір 
оралсақ. «Тілдік тұлға» деген не? Оның зерттеу 
объектісі қандай болуы керек? Осы сұрақтарға 
жауап іздеп көрсек.

Бүгінгі таңдағы филология ғылымында 
біртіндеп орныққан антропоцентризм жолы 
тіл саласын зерттеушілердің алдына бір-
бірімен тығыз байланыстағы екі мәселені шешу 
қажеттілігін қойып отыр: ең бірінші, адамның 
тілге тигізген әсері туралы; екінші жағынан, 
тілдің адамға, оның ойлау жүйесіне, мәдениетіне 
етер ықпалы қандай дәрежеде екендігін 
анықтау. Осымен байланысты лингвистикалық 
зерттеулердің қазіргі кезеңінде «тілдік тұлға» 
терминіне қатысты мәселе орын алды.

Жалпы алғанда атропоөзектік парадигма-
да «тілдік тұлға» мәселесі мен оның шығуы, 
анықтамасының пайда болуы және зерттеу 
қағидасы мен теориялық түсінігі орыс тілінде 
жасалған. Дегенмен бұл бір жақты пікір ретінде 
қарастырылмайды. Басты себеп «тіл және тұлға» 
деген түсінік, тілдің қызметі мен өмір сүруін 
оны тұтынушы тұлғамен байланыстылықта 
зерттеу идеясы тіл білімінде барлық кезеңдерде 
де қарастырылып келеді. мәселен Еуропа тіл 
білімінде аталған теорияның пайда болуы 
және тарихи алғышарттары В. Гумбольдтың, 
И.А. Бодуен де Куртененің, Ф.де Соссюр сын-
ды ғалымдардың «тілдің әлеуметтік табиғаты, 
тіл мен сөйлеудің, жеке адам мен ұжым тілінің 
ара қатанасы» атты мәселелермен сипатталып 
келеді. 

Белгілі В.А. Маслова былай дейді: ««Тілдік 
тұлғаға алғаш бетбұрыс жасалуы неміс ғалымы 
Й. Вайсгербердің есімімен байланысты, ал орыс 
тіл білімінде алғашқы қадамды тілдік тұлғаны 
зерттеудің екі жолын, яғни автор тұлғасы мен 
кейіпкер тұлғасы арқылы шығу жолдарын 
көрсеткен В.В. Виноградов жасады», − деп 
көрсетеді. (Maslova, 2001: 119). 

Қазақ тіл білімінде де бұл тақырыпқа қалам 
тербеп, зерттеу еңбек жасаған ғалымдардың 
қатары бар. Мәселені солардың бірі қазақ 
тілін когнитивтік зерттеуге арнаған алғашқы 
жұмыстардың бірі ретінде Қ.Ә. Жаманбаеваның 
«Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмо-
ция, символ, тілдік сана» атты монография-
сын атауға болады. Бұл жұмыста тілдік сана 
құрылымы, гештальт теориясы, тілдік сана 
және мәтін құрылымы, тілдік модельдер, мұң 
концептісі т.б. когнитивтік мәселелер қарсты-
рылған. 

1982 жылы «тілдік тұлға» терминін нақтылап 
ғылымға МАПРЯЛ-дің VI Халықаралық кон-
герсінде «Роль прецедентных текстов в струк-
туре и функционировании языковой личности» 
атты өзінің баяндамасы арқылы ғылымға алып 
келген Ю.Н. Караулов.
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БАҚ мәтіндері: қазіргі Қазақстандағы тілдік-менталдық кеңістік

Юрий Николаевич Караулов тілдік кеңіс-
тіктегі тілдік тұлға мәселесін үш тұрғыда 
қарастырып береді:

1) Сананың қалыпты және өзгерген күйіндегі 
тіл, сөзжұмсам және сөйлеу қызметі психологи-
ясын зерттей отырып, яғни психолингвистика 
тұрғысынан;

2) Тілді үйрену процестеріне талдау 
жүргізетін лингводидактика тұрғысынан;

3) Таза филологиялық тұрғыдан, көркем 
әдебиет тілін зерттей отырып қарастыру, өйткені 
«Тілдік тұлға дегеніміз – тілде (мәтіндерде) және 
тіл арқылы көрініс тапқан тұлға. Оның негізгі 
белгілері тілдік құралдар негізінде реконструк-
цияланады». (Karaulov, 1987: 38). Әрбір мәтіннің 
ар жағында тұлға, яғни оның авторы тұрады.

Аталған үш тұжырым бойынша қазіргі кезде 
түрлі тілдік зерттеулер мен еңбектер жазылып 
жатыр. Олар негізінен осы үш түрлі тұжырым 
бойынша жұмыстар атқарады. Бүгінгі таңда 
«тілдік тұлғаға» және «тілдік тұлға құрылымы» 
түсініктерінің жалпы теориялық мәндері 
анықталып, оның типологиясы мен үлгілері жа-
сала бастады. 

Лингво-мәдени бағыт. Бұл бағыт бойынша 
тілдік тұлға белгілі бір тілді және ұлттық-мәдени 
дәстүрді ұстанушының жиынтық бейнесі ретінде 
қабылданады. Соңғы кездері «тілдік тұлға» 
ұғымын лингвомәдениеттанушылық бағытта 
ұлттық мәдениетпен тығыз байланыстағы 
белгілі бір ұлттық-тілдік-мәдени қоғамның 
мүшесі ретінде қарастыру үрдісі белең алып 
отыр. В.В.  Воробьев лингвомәдениеттанудың 
объектісі ретінде тіл мен мәдениетті ұштас-
тырған ұлттық тілдік тұлғаны атап, өзінің мо-
нографиясында «адам» (ұлттық тұлға), «тіл», 
«ойлау», «мәдениет» (материалдық және руха-
ни) ұғымдарының арақатынасын қарастырады. 
(Vorob’yev, 1997: 18). В.А. Маслова тілдік тұл-
ға ны әлеуметтік құбылыс деп танып, ондағы 
жеке лік бастаманы атап, тілдік тұлғаның тілдік 
дәстүрлердің қалыптасуына әсерін көрсетеді.
(Maslova, 2001: 120). Жоғарыдағы аталған зерт-
теушілер пікірлеріне сүйене отыqрып, тілді 
тілдік қызмет құралы ретінде қарастыратын, 
тіл-мәдениет-тілдік тұлға үштігінен тұратын 
лингвомәдениеттану айқындамасы тілдік тұл-
ғаны рухани, этикалық, психикалық, әлеуметтік 
компоненттерден тұратын және өзінің мүм-
кіндіктерін сөз арқылы жүзеге асыратын «жеке 
адам» ретінде зерттейтіндігін көреміз. 

Лингводидактикалық бағыт. Бұл жеке 
адамды тілдік қабілет жиынтығы ретінде 
жадығат негізінде зерттейді. Осы бағыт өкілі 

Г.И.  Богиннің ғылыми еңбегінде тілдік тұлға 
моделі тілдік тұлға дамуы деңгейлерінің 
жүйеленген тізімінен тұратын құрылым ретінде 
көрініс табады. Зерттеуші тілдік тұлғаны тілдік 
іс-әрекеттерді орындауға, тілдік шығармаларды 
жасауға және қабылдауға қабілетті адам ретінде 
қарастыру тұрғысынан лингводидактиканың 
орталық ұғымы ретінде қарастырады. (Bogin, 
1984: 9).

Біз қарастырып отырған екі бағыт 
нәтижесінде бізге керек тілдік-ментальдық 
кеңістіктегі аспектілер пайда болады. Олар:

Когнитивтік (А.П. Бабушкин, Ю.Н. Кара-
улов және т.б.) аспектінің негізінде «адамның 
іс-әрекеті мен қызметі көп жағдайда оның 
білімі арқылы, ал тілдік әрекеті тілдік білім 
арқылы айқындалады» деген қағида жатыр 
(Maslova, 2004: 22). Когнитивист ғалымдардың 
пікірінше, тілдік тұлғаның негізгі қасеттері 
ұлттық концептілердің вербалдануының әр 
түрлі деңгейлеріндегі тілдік бірліктердің семан-
тикалық толығуы арқылы көрініс табады;

Прагматикалық (прагмалингвистикалық) 
(И.П. Сусов, Е.А. Горло және т.б.) тұрғыдан зерт-
теу мәтін авторының тілдік әрекетін мәтіндегі 
жасырылып тұратын әсер ету тәсілдерін есепке 
ала отырып саралауды білдіреді;

Коммуникативтік (К.Ф. Седов, С.А. Сухих 
және т.б.) аспектіде тілдік тұлға ең алдымен 
коммуникативтік тұлға ретінде, яғни «тілдік-
мәдени және коммуникативтік құндылықтарды, 
білім мен ұстанымдарды ұстанушының жалпы 
бейнесі» ретінде қарастырылады; (Karasik, 2004: 
22). 

Ұлттық (В.В. Воробьев және т.б.) аспекті-
дегі еңбектерде тілдік тұлға ұлттық тілмен 
қаруланған ұлттық мәдениеттің бір бөлігі 
ретінде анықталады.

Қазақ БАҚ мәтіндеріндегі тілдік-менталдық 
кеңістік мәселесі газет-журнал басылымдарын-
да, инернет беттерінде түрлі жағдайда кездеседі. 

Эксперимент

Ғалым Рәбиға Сыздық: «Тіл – адамды тұлға 
ретінде тәрбиелейтін күш, ана тілі – адам-
ды белгілі бір ұлттың, халықтың өкілеті етіп 
шығаратын құрал» деп атап көрсеткен болатын. 
Жалпы тілдік тұлға мәселесі, қазақстандағы 
тілдік-ментальдық кеңістіктің сөз болуына 
тікелей әсер етіп, бұл саланы зерттеуге келу-
ге себеп болған қазақ тіліне өзге ұлт өкілдерін 
оқыту мәселесі болды. Ғалым Б.Хасановтың 
«Мемлекеттік қызметшінің тілдік тұлғасы және 
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тілдік орта» атты еңбегі осының негізі бола ала-
ды. Ал дәл осы еңбекке мысал ретінде «Ана тілі» 
газетінің №9 (1423) санына шыққан басты беттегі 
«Параламент пен үкіметтің қызметі мемлекеттік 
тілде жүргізілугі тиіс» тақырыбын алуға болады. 
Елбасының сөзінен кейін қолға алына бастаған 
тапсырманы БАҚ өкілдері, авторлар түрліше 
сараптай бастады. Яғни оның тілдік кеңістігін 
өздерінше қорытты. Мәселен аталған газеттегі 
тақырыптан «тиіс» сөзінен кейін жұмысты 
нақты жоспарлы түрде орындалуы керектігін 
аңғаратын болсақ, мининстр Дәурен Абаев БАҚ 
өкілдеріне өзгеше түсініктеме береді. Яғни ана 
тілде баяндама жасау керек екені, бірақ ойын 
орыс тілінде жеткізгісі келетіндерге де еркіндік 
барын көрсетеді. Ендеше «Ана тілі» газеті 
ұсынып отырған тақырыптағы «тиіс» бұйрық 
райындағы сөздің салмағы қаншылықты деген 
ой туады. 

 «Егемен Қазақстан» газетінің 2018 жылғы 
наурыз айындағы мерекелік шығарылымдағы 
басты тақырып «Нәурізектегі нәзіктік». 
Тақырыпты оқыған оқырман үшін «Нәурізек» 
сөзі таңсық. Бірі білген күннің өзінде білмейтіні 
көп. Газет дәл осы тақырыпты беру арқылы 
тілдік тұлғадағы көрініс ретінде аталған сөздің 
астарлы мағынасы жүгіруге әкеледі. Яғни осын-
дай құстың барын, көктемнің келгенін жеткізуші 
құс екенін көрсетеді. Ал одан қала берді бұл жер-
де фонетикалық жағынан дыбыстар үндестігі ба-
сым. Оқырман оқыған кезде сұлу әрі мағыналы 
сөзге үйір болады. Осылай тілдік кеңістіктегі ана 
тілге деген, ұлттық құндылыққа деген, байырғы 
сөзді жаңғыртуға деген мәселе көтеріледі. 

Нәтиже мен талқы

Қазақ БАҚ мәтіндеріндегі тілдік-менталдық 
кеңістіктің, мәтінді және тақырыпты беру 
мәселесі қоғамда даулы мәселе:

1) Тақырып пен мәтін арасындағы байла-
ныстың болмай қалуы. Яғни автор оқырманды 
тақырып арқылы өзіне баурап, оқылуын 
қалайды. Алайда мәтін ішіндегі тілдік бейне, 
кеңістік мүлде басқа мәселені қозғап кетеді.

2) Мәтін арасында кездесетін милизм және 
эмоциналды аспектілер. Бұл дегеніміз қоғамда 
болып жатқан ақпараттарды қазақ БАҚ жеткізу 
кезінде түрлі милизмдерді пайдалану арқылы 
оқырман жүрегінен орын табуға тырыса-
ды. Осы тұста тілдің құдіреті мен оның құрал 
ретінде, тұлғалық қызметіне мысал алуға бо-
лады. Мағжан Жұмабаев былай дейді: «Тіл – 

адам жанының тілмашы, тілсіз жүрек түбіндегі 
бағасыз сезімдер, жан түкпіріндегі асыл ойлар 
жарық көрмей, қор болып қалар еді».

Екі бірдей газетте берілген мысал арқылы 
біздің БАҚ беттеріндегі берілетін мәтіндердің 
астарлы мәні мен тілдік тұлғасын анықтай 
алдық. Яғни ондағы берілген мәтіннің мәні мен 
салмағы айқындалып отыр. 

Автордың публицистикалық мақаласындағы 
берілтін мәтін негізінен автордың не айтқысы 
келіп тұрғандығы жағынан, коммуникативті 
және прагматикалық тұсынан қарастырылады. 

БАҚ беттеріндегі мәтін: 1) авторлық анома-
ли, яғни оқырман автордың артынан белгілі бір 
өзек немесе эстетикалық мән табу үшін шартты 
түрде оның сөзінің соңынан, жазған мәтінінің 
желісімен жүруі; 2) автор оқырманға баса назар 
аудару керек мәтінді ұсынуы. Бұл жазу үстелінде 
отырған автордың қаламынан туған кез кел-
ген сөздің не сөйлемнің психолингвисткалық 
аспектісі ретінде әсер ете алуы. Қазақстандағы 
БАҚ беттеріндегі берілетін тақырыптар, аннота-
циялар, түрлі терминдер және мәтін арасындағы 
кездесетін тілдік тұлға бірліктері біз айтып 
отырған мәселенің өзі.

Қорытынды

Қазақстандағы тілдік-менталдық кеңістіктің 
қалыптасуына әсер ететін факторлар: тәуелсіз 
Қазақастанның демократиялық қоғамы; өзін-
өзі дамыту, тегін білім алу мүмкіндігі; қоғамда 
қалыптасқан этикалық және моралдық норма-
лар; тілдік орта; жалпы адамзаттық және ұлттық 
құндылықтар; қазақ халқының дүниетанымы; 
қазақтың ұлттық ғалам бейнесі; қазақтың мінез-
құлқы және тағы басқа да БАҚ беттерінде көрініс 
беретін мәтіндер.

Қазақстандық тілдік-менталдық кеңістік 
– өз ана тілін, мемлекеттік тілді, шет тілін, 
ақпараттық технология тілдерін жетік меңгерген 
тұлға, үйреніп жүрген қазақ тілін қарым-
қатынаста қолдану құзыреттілігіне ие, ол арқылы 
өзінің кәсіби, мәдениеттанымдық, рухани, 
шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыра 
алатын, саналы, белсенді, өзін-өзі дамытушы 
таным субъектісі. Қазiр тек техникалық ке-
мел бiлiм алған адам шын мәнiндегi зиялы аза-
мат деп есептелмейдi. Қазақстан мемлекетiнде 
мемлекеттік қызметшінің тілдік тұлғасы 
мәдениетi жоғары, рухы биiк, патриоттық сезiмi 
берiк, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық 
бағдары орныққан болуымен ерекшеленеді.
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БАҚ мәтіндері: қазіргі Қазақстандағы тілдік-менталдық кеңістік

Қазақ тіл білімінің зерттеу объектілерінің 
бірі ретінде қарастырылып отырған тілдік-
менталдық кеңістік соның ішінде тілдік 
тұлға, тілдік бейне мәселесі қазір түрлі са-

лада қолданылып келеді. Біз қарастырып 
отырған тақырыптан БАҚ саласындағы тілдік 
кеңістікті, оның мәні мен берілу тәсілін 
анықтадық. 
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LINGUOSTYLISTIC PECULIARITIES  
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The article touches upon the peculiarities of sport news texts published on the Internet and deter-
mines some specific features of the language of the web media in the given area. It is described that 
the popularity of internet news texts as a form of on-line web texts evolves as a direct consequence 
of the rapid growth of high computer technologies. The authors also consider different views on the 
notion of ‘text’ found in lexicographic sources and in special scientific literature devoted to the issue. 
The data of the analysis of sport texts of one of the most popular news internet portal are given in the 
article.
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Интернет жаңалықтар мәтіндердің  
лингвостилистикалық сипаттамалары

Мақалада интернетте жарияланған спорт жаңалықтары туралы мәтіндердің өзіндік 
ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар, осы саладағы веб-медиа тілінің кейбір өзіндік 
ерекшеліктері сараланады.  Веб-мәтіндердің онлайн формасы түріндегі жаңалық интернет 
мәтіндердің танымалдығы жоғары  компьютерлік технологиялардың  қарқынды дамуының 
есебінен артатындығы айтылады. Авторлар осы проблемаға арналған арнайы ғылыми 
әдебиеттерде және лексикографиялық дереккөздерде кездесетін «мәтін» ұғымына қатысты 
әртүрлі көзқарастарды саралайды. Мақалада ең танымал жаңалық интернет-порталындағы спорт 
мәтіндерінің талдау деректері келтіріледі. 
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Лингвостилистические особенности новостных интернет-текстов

В статье рассматриваются характерные особенности спортивных новостных текстов, 
опубликованных в Интернете, и определяются некоторые специфические черты языка веб-
медиа в данной области. Описывается, что популярность новостных интернет-текстов как формы 
онлайновых веб-текстов развивается как прямое следствие быстрого роста высоких компьютерных 
технологий. Авторы также рассматривают разные взгляды на понятие «текст», которые можно 
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встретить в лексикографических источниках и в специальной научной литературе, посвященной 
проблеме. В статье приведены данные анализа спортивных текстов одного из самых популярных 
новостных интернет-порталов.

Ключевые слова: связность, целостность, передача информации, новости, текст, функ-
циональный стиль, стилистический прием.

Introduction

When people are asked why they use the Inter-
net, they usually give a lot of answers to the ques-
tion explaining their reasons for it. There are also 
different researches which state that the majority of 
internet users note they refer to the Global Web be-
cause it is a means for connecting with the whole 
world around, for checking and sending e-mails, 
for surfing, browsing, shopping, getting the weath-
er forecast, learning the news and for lots of other 
activities that are beneficial in many terms (http://
www.blogtechnika.com/10-reasons-why-people-
use-internet/; https:// www.weiderweb.com/15-
reasons-why-people-use-the-internet-and-how-to-
use-that-to-your -advantage/). This list can be much 
longer, but we think that one of the most frequent 
answers is that people are much concerned about the 
latest news taking place in their native land and in 
the near and far abroad countries and read such kind 
of information in the Internet. This is proved by the 
poll made by the research company Pew Internet. In 
accordance with its results, a greater part of Ameri-
can news readers prefer to know about various 
events from internet news on-line (59% in compari-
son with 26 % of news readers who opt for print). In 
general, four-in-ten American adults (38%) prefer 
to obtain web news (social media, websites/apps) 
(http://www.journalism.org/2016/07/07/pathways-
to-news/). The popularity of internet news texts as 
a form of on-line web publicist texts evolves as a 
direct consequence of the rapid growth of high 
computer technologies. At the same time reading 
on-line news from around the world contributes to 
the expansion of the global information space and 
to the development of new models of communica-
tion (called by scholars computer- mediated com-
munication) giving internet user an opportunity to 
interact with the mass audience. 

Experiment

The study of internet news texts assumes specif-
ic significance with an increasing role of the Internet 
in the formation of mass consciousness and its great 
impact on the formation of public opinion. Cur-
rently, most of the traditional media (newspapers, 

journals and magazines) have their own sites on the 
Internet, and online media are actively developing 
(i.e. media acting on the World Wide Web). They 
have some advantages which refer mostly to the rap-
id speed of information transfer provided by mod-
ern digital technologies, high level of attendance by 
their readers and regularity of appearance of their 
news messages making them close to traditional me-
dia (printed newspapers and TV news programmes). 

Internet news texts as dynamic formations re-
flect not only the major international events, but 
also the main events taking place in the home coun-
try, political, economic, social, cultural, educational 
and sport news. Network news texts have their own 
complex structure which is constructed on the basis 
of a specific sequence of the constituent elements, 
their specific linguistic and stylistic characteris-
tic features determined by the type of information 
which is presented there. It means that the phenom-
enon of internet news should be studied not only by 
scholars in the sphere of journalism but it attracts 
attention of linguists as well. 

In linguistics special attention is primarily paid 
to the issue of defining the notions of ‘news’ and 
‘text’. 

With some modifications the word ‘news’ is de-
fined in different English-English explanatory dic-
tionaries as ‘information on recent events or current 
affairs’ or as ‘newly received or noteworthy infor-
mation, especially about recent events», «reports of 
recent events in the newspapers, on the radio, or on 
television». When preceded by the definite article 
‘the’, it is explained as ‘a broadcast or published 
report of news’ (it is a regular television or radio 
programme that gives you reports of recent events) 
(Longman Active Dictionary, 2000; The Chambers 
Dictionary, 2008). 

To have a clearer idea of Internet news texts 
when compared to printed texts, it is relevant to refer 
to the main features and characteristics of traditional 
understanding of the notion of text, although it is 
gradually becoming more complicated. The notion 
of ‘text’ (to be more exact ‘written text’), etymo-
logically going back to the Latin word textus mean-
ing ‘tissue, weaving, structure, fabric, communica-
tion, connected presentation’, is usually extended to 
cover a coherent stretch of speech, including a con-
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versation or other exchange involving two or more 
participants, as well as stretches of writing (Oxford 
Concise Dictionary of Linguistics, 2007: 405-406). 

G.Ya. Solganik defines the notion ‘text’ as a 
unified by semantic and grammatical connection 
sequence of speech units: utterances, supra-phrasal 
units, fragments, sections, etc. (Solganik, 2002: 16). 
According to T.F. Efremova, text is a sequence of 
linguistic and other signs forming a coherent whole 
and serving as an object of investigation (Efremova, 
2000). I.R. Galperin expresses the view that text is a 
kind of completed message, having its own content, 
organized in accordance with an abstract model of 
one of the existing in the literary language forms of 
messages (functional style, its types and genres) and 
characterized by its own distinctive characteristics. 
�e underlines that text is objectified in the form of a 
written document literally processed in accordance 
with the type of this document consisting of a head-
line and a number of special supra phrasal units con-
nected by different types of lexical , grammatical, 
logical, stylistic links with definite purposefulness 
and pragmatic direction (Galperin, 2006: 18-20).

The definitions of the notion of text enable to 
reveal its parameters determined by scholars in the 
following way: they are its completeness, integ-
rity, coherence of constituting elements, their par-
ticular arrangement and organization, stylistic unity 
and dividedness (http://ebooks.semgu.kz/ content.
php?cont=d;1028;https://psyera.ru/struktura-i-
priznaki – teksta-86.htm). All these basic character-
istics can be also found in the texts which operate in 
the field of mass communication. 

It is of interest to analyze an English internet text 
on sports news on the BBC (British Broadcasting 
Corporation) website (https://www.bbc.com/sport) 
from the view of its compliance with the above men-
tioned text parameters. 

«The British world number two trailed two sets 
to one when play was suspended on Monday because 
of bad light. Murray, 29, won the fourth set but was 
pushed hard by his Czech opponent before winning 
the deciding set to clinch a 3-6 3-6 6-0 6-3 7-5 
victory. British number two Aljaz Bedene reached 
the second round for the first time. The last time 
Murray lost in the first round of a Grand Slam was 
in 2008. A three-time French Open semi-finalist, 
he has now come from two sets down to win nine 
times in Grand Slam matches. Murray will next face 
French wildcard Mathias Bourgue, who is ranked 
164 in the world». 

Thus, this passage carries a particular message 
which is completed (that is, it has a beginning 
and its ending is expressed in a pronounced and 

underlined way), as evidenced by its readers’ 
perception, revealed through a survey of informants 
conducted among the students of the specialty 
«Foreign Philology», studying the disciplines «The 
Language of Press» and «English Stylistics». The 
final sentence of the text «Murray will next face the 
French wildcard Mathias Bourgue, who is ranked 
164 in the world» regarding the future plans of 
the tennis player, demonstrates the completeness 
of the analyzed text. It is obvious that the given 
text is informative and this informative character 
is manifested in its integrity, in understanding the 
text as a single whole. The text is also specified 
as consistent and orderly arranged, it means that 
is characterized by coherence. The constituent 
elements of the text are logically related which is 
to a great extent promoted by connecting elements 
(conjunctions but, before, when, because, who; such 
phrases as the first time. the last time). As far as the 
style affiliation is concerned, the news text can be 
attributed to the newspaper style (as it is defined by 
I.R. Galperin), or to the newspaper variety of the 
publicist style (according to I.V. Arnold’s view). 

Scholars suggest a special procedure for 
analyzing and interpreting the information contained 
in any type of authentic text irrespective of its 
functional and stylistic affiliation. Thus, according to 
I.R. Galperin there are several stages for foreign text 
analysis. The first procedure is called the taxonomic 
stage of analysis. It aims at defining the functional 
style to which a particular text belongs. The second 
procedure, called the content-grasping stage, aims 
at approximate understanding of the content of the 
given text. The third stage called ‘semantic’, has as 
its purpose the close observation of the meanings of 
separate words and word combinations as well as of 
the significations of the various sentences and supra-
phrasal units. This stage leads further revealing the 
deeper information. The fourth procedure, called the 
stylistic stage, aims at finding out what additional 
information is imparted by the use of various stylistic 
devices. The last stage is connected with assembling 
the previously ac quired data and synthesizing all the 
procedures (Galperin, 1981: 321-322). 

The described procedure of philological text 
interpretation and analysis can be also applied to 
English internet sport brief news items taking into 
account that the first stage (defining the functional 
style) of a text is set a priori. It is only necessary to 
prove that the given extract belongs to the newspaper 
style specifying its on-line peculiarities. 

In order to understand in-deep the content of the 
text and to clear up the semantics of some constitu-
ent parts presenting difficulties, readers of the text 
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may refer to translation and lexicographic sources. 
For example, in the sentence «Murray will next face 
French wild card Mathias Bourgue, who is ranked 
164 in the world» special attention should be given 
to the word combination ‘wild card’ which is de-
fined in dictionaries as having the following mean-
ings: ‘(in card games) a card that has no value of its 
own and takes the value of any card that the player 
chooses; (in sport) an opportunity for somebody to 
play in a competition when they have not qualified 
in the usual way; a player who enters a competi-
tion in this way; a person or thing whose behav-
iour or effect is difficult to predict’ (https://www.
oxfordlearnersdictionaries. com/definition/english/
wild-card). In bilingual dictionaries its translation 
is ‘непредсказуемое явление / темная лошадка’ 
(‘unpredictable phenomenon’) which can be select-
ed by the news readers of the given text as the most 
appropriate variant. 

As far as the stylistic stage is concerned, English 
internet news texts devoted to sport events are 
characterized by the use of various stylistic devices 
although their choice is not very extensive. There 
we can find such stylistic devices as metaphor, 
metonymy, epithet, hyperbole, repetition, ellipsis 
and some other means for producing a particular 
effect of news readers. 

The use of different stylistic devices can be 
illustrated by the examples given on the BBC 
website (https://www.bbc.com/sport).

Metaphor:
– «The Real Madrid star left the pitch with a 

thigh problem following a clash with goalkeeper 
Kiko Casilla».

– «Ronaldo’s absence from the starting line-
up would be a significant blow to Real’s hopes of 
landing an 11th Champions League title».

– «Kim’s talent shines through on the pitch».
– «Stepanek played a magnificent final set: 

serving and volleying himself out of trouble when 
the occasional break point down and engaging 
theatrically with the crowd, which warmed to a 
37-year-old who is a real craftsman of his trade».

Metonymy:
– «England and Wales last met in a Euro 2012 

qualifier at Wembley».
– «Stokes will miss the remaining two Tests, 

five one day internationals and T20 international 
against Sri Lanka»

Epithet:
– «...sets to avoid a shock first-round defeat at 

the French Open in Paris».

�yperbole:
She’s quick, her balance and movement on the 

pitch is fantastic, she has brilliant technique, there 
aren’t many things that she can’t do»

«She’s a role model. She’s perfect in everything 
she does on and off the pitch, and I think it will take 
a long time before Scotland gets another player like 
this.»

It is necessary to mention that the stylistic usage 
in some of the above sentences is close to be very 
traditional (star, blow, fantastic, brilliant, etc.). 

There are also some other characteristic features 
of the internet news texts such as the use of sport 
terminology (midfielder, semi-finalist, quarter-final, 
set, ace, halfback, kick-off, grass-court, javelin 
thrower, pitch, a two-under-par, posted a two-
under-par, play-off hole), phrasal verbs (to stand up 
for, to rule out, to come off at half-time, to miss out 
on playing, to limp out of training, to play through, 
to take on, to take over, to drop away, to drop into, 
to fight out), expressive means of the language (the 
use of such intensifiers as absolutely, extremely, 
unbelievable, incredible, terribly), abbreviations 
(BBC, UK, USA, FA, PFA, TPC Four Seasons, PGA 
Tour, AT&T Byron Nelson). 

Besides English sport news texts are often 
characterized by the extensive use of passive 
constructions, which underlines the intention of 
authors of the text (often anonymous) to be objective 
and impartial in information coverage:

– »Fans without tickets for the match or fan 
zone have been told not to travel»

– «There were about 250,000 tickets sold to UK 
residents from 1.6m applications»

– «Scotland midfielder Kim Little has been 
voted the BBC Women’s Footballer of the Year 
2016»

– «The 53-year-old had taken over after former 
England defender Gary Neville was sacked following 
four months in charge».

Conclusion

The data presented in the article give only brief 
information on the issue studied. The prospects 
of research in the area are very extensive. It is 
evident that internet sport news texts present a very 
interesting, diverse and rich material for further 
investigation since this type of news items is popular 
among internet users and due to this fact they should 
also attract attention of scholars of interdisciplinary 
directions. 
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Контрастивтік лингвистикадағы толеранттылық  
феноменінің қызмет атқарылуы

Төзімділік феномені теориялық әдебиетте кеңінен талданады, онда этика, мораль, саясат, 
әлеуметтік жұмыс, білім беру және т.б. мәселелер талқыланады. Толеранттылық – бұл күрделі 
әлеуметтік құндылық, бұл оң және теріс коннотацияларға екіұштылықты береді. Төзімділікті 
қоғамдық және жеке құндылықтар арасында маңызды кеңістік ретінде түсіну қажет. 
Толеранттылықты дамыту диалог пен түсіну жолында басқа адамдардың лимиттерін төзімділік 
пен құрметтеу қажет деп санауға болады. Бұл мақалада төзімділік тұжырымдамасының 
лингвомәдени сипаттамалары талданады.
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Функционирование феномена толерантности  
в контрастивной лингвистике

Явление толерантности широко анализируется в теоретической литературе, где обсуждаются 
различные вопросы этики, морали, политики, социальной работы, образования и т. д. 
Очевидно, что толерантность – это сложная социальная ценность, которая двусмысленностью 
дает как положительные, так и отрицательные коннотации. Важно понимать толерантность 
как существенное пространство между общественными и личными ценностями. Развитие 
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толерантности возможно на пути диалога и понимания того, что нужно терпеть и уважать 
чужие пределы. В этой статье анализируются лингвокультурные характеристики концепции 
толерантности.

Ключевые слова: понятие, ценность, язык, толерантность, мораль, политика, поведение, 
лексема, лингвокультурология.

Introduction

The greater part of the world’s population is 
affected on one way or another by the impact of 
globalization. Globalization processes influenced 
the economy, politics and culture of countries. Eco-
nomical contacts are expanding, national borders 
are being erased, and the world market is enlarging. 
In this situation how can we develop the principles 
of neighborhood living? �ow can we learn to com-
municate with people of different faiths, of different 
cultural values   and ways of life? The answer to these 
questions is to be tolerant and follow the principles 
of tolerance.

One of the topical and acute problems of our 
time – the problem of tolerance – is illustrated in 
the article. The interest of the world community 
towards the problem of tolerance intensified at the 
turn of the XX-XXI centuries. The United Nations 
proclaimed 1995 as a year of tolerance; at that time 
its active discussions began in the press, on televi-
sion, international and regional conferences.

In the number of cultures, a word «tolerance» is 
synonymous to the word «patience»: lat. tolerentia; 
German – toleranz; French – tolerance. 

In the process of historical and cultural develop-
ment, the understanding of tolerance and patience 
had lots of changes. Society is changed; there were 
various ideas in different levels of development. In 
Kazakh language the following lexical unit is not il-
lustrated. The word «tolerance»is not given in the 
dictionaries of XVIII-XIX centuries. It implies that 
it is a loanword, which is new. In the dictionaries of 
90-s, lexeme toleration is presented in the following 
ways: 1)the state of the body when it is unable to 
synthesize antibodies in response to antigens; 2 the 
ability of the body to tolerate the adverse effects of 
an environmental factor; 3) tolerance to other peo-
ple’s opinions, beliefs, ideas and behaviors (Krysin, 
1988: 624).

Addressing to tolerance, today, it is necessary 
to clarify the meaning which is embedded in this 
term. The meaning of this word used in everyday 
situations is easily captured from the context. But 
the next dictionaries of L.P. Krysin «Толковый 
словарь иноязычных слов» and V.K. Kharchenko 
«Словарь богатств русского языка» are really in-Словарь богатств русского языка» are really in- богатств русского языка» are really in-богатств русского языка» are really in- русского языка» are really in-русского языка» are really in- языка» are really in-языка» are really in-» are really in-

teresting, while here, the interpretation of words are 
based on the definition of writers creating unique 
examples of expressive usage:

1) «Tendency to take points of views, ways of 
acting and feeling which are different from ours. In 
particular, religious tolerance allows freedom of 
conscience. But impatience entails the inquisition 
or suppression of religious minorities in a particular 
country. Toleration –moral principle, linked with 
the elementary respect to moral personality (Bale, 
Walter). Also it is the evidence of high intelligence, 
while relation with beliefs and practices that differ 
from ours always enriches the mind. Nowadays 
political tolerance is the fundamental problem, not 
the religious beliefs. It is mostly expressed by the 
existence of a legal political opposition that is part 
of the same parliament. Relations with opposition 
should be characteristic of «dialogue», ability to 
enrich and enlighten the government activity, but 
not of misunderstanding and hostility (censorship, 
systematic criticism or vice versa indifference to 
criticism). Politically, tolerance is the opposite 
of addressing violence and political abuse. The 
so-called philosophy of tolerance recognizes the 
principle of equality between people (regardless of 
race, religion and country); its goal – to establish 
«dialogue» relations, in order of force correlations, 
its maximum – to understand others viewpoints 
always. Tolerance implies benevolence or 
«generosity», because only it can revive sympathy 
(Rene Descartes)» (Krysin, 2006: 944).

2) «Patience, benevolence. Tolerance can be 
exercised through detachment, indifference and sto-
icism, but in other cases – through curiosity and en-
thusiasm of people (M. Walcer). 

In «Dictionary of foreign languages» the concept 
of tolerance is also defined as «patience to others 
viewpoints, beliefs, behaviors, indulgence towards 
anything or anyone». In the same dictionary, there 
are also two more definitions in which biosocial 
sounds appear – 1) complete or partial absence of 
immunological reactivity of the organism; 2) the 
ability of the body to tolerate the adverse effects of 
a particular environmental factor. 

In «A large illustrated dictionary of foreign 
words» there is not simply a passive, rather negative, 
focus of the concept associated with the absolute 
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«loss of spasticity to the production of antibodies» 
(Grishina, 2003: 787).

In a psychological literature, definition of 
tolerance has another semantic sound. In «A large 
psychological dictionary» (Zinchenko, 2000: 210) 
tolerance is defined ambiguously:

– The setting of liberal acceptance in others 
behavior patterns, beliefs and values;

– Ability to endure stress without serious harm;
– Drug tolerance.
Thus, the etymological significance of tolerance 

lies in the fact that it is understood as a spasticity 
to withstand or resist stress, the harmful effects of 
the environment, the drugs, the ability to take the 
point of view of another individual. I would like to 
note that the compilers of the dictionaries indicate 
the fact that tolerance can carry both a positive 
charge and an active color (the emergence of 
spasticity to resist any attempts to restrict human, 
including personal, freedom), and a negative charge 
(unnatural abstinence, the kind of grinding of teeth 
with humility with the behavior, others beliefs and 
values).

In «Philosophical encyclopedic dictionary» 
tolerance is determined as «patience to views of a 
different kind» and is a sign of «self-confidence and 
consciousness of the reliability of their own positions, 
a sign of an open-minded ideological trend that is 
not afraid of comparison with another point of view 
and does not avoid spiritual competition» (Ilichev, 
1997: 399). For the first time we meet with an active 
position of the person in the processes connected 
with the manifestation of tolerance in thinking, 
defending one’s own point of view, relations with 
others and the world as a whole, in behaviors and 
views. This can appear in the following processes:

– Cognition and recognition of one’s self «I» 
(positions, viewpoints, outlooks) and positions of 
others;

– Identifying tactics of behavior and dialogue 
with others;

– Interaction with others in absolute automation 
(to be with others and at the same time to keep own 
«I»);

– Analysis of interaction results.
A definition characteristic of tolerance is 

modified in the Preamble of the UN Charter: «… be 
tolerant and live together, in peace with one another, 
as good neighbors»(Journal of Declaration, 1996:1).

�ere, the lexeme receives not only an effective, 
socially active coloring, but also is viewed as a 
condition for successful socialization (integration 
into the public relations), consisting in the ability 
to live in harmony both with oneself and with the 

world (micro- and macro environment). �armony of 
relations implies, first of all, respect to each other. 
This kind of semantic determination of toleranceis 
offered by the American vocabulary «American 
�eritage Dictionary»: «Tolerance – ability to 
recognize or practice recognition and respect the 
beliefs and actions of others». This reference to the 
American dictionary is provided by the Maltese 
researcher Kenneth Wayne in the article «Education 
and tolerance ». In his article the scientist comes to 
the conclusion that the definition of tolerance in the 
American dictionary is incomplete, since this «not 
just the recognition and respect for the beliefs and 
actions of others, but the recognition and respect of 
other people who are different from ourselves, the 
recognition of social and ethnic groups» (Pogodina, 
1997: 16).

Thus, the concept of tolerance, although 
identified by most sources with the concept of 
patience, has a more vivid active focus. Tolerance – 
not passive, unnatural conquest of others opinions, 
views and actions; not submissive patience, but an 
active moral position and a psychological readiness 
for tolerance in the name of understanding and 
correlation between ethnic and social groups, in 
the name of positive interaction with people of a 
different cultural, national, religious and social 
environment. 

In linguistics interest to the word tolerance has 
become apparent only in the last decades of the XX 
century, and at present time, the circle of the main 
problems and issues are actively investigating, and 
whose solution is to be forthcoming in the near 
future. Main features of tolerance are identified 
based on the analysis of works. Among the most 
important, scientists call the following: «mental 
inner strength», «responsibility», «aspiration to 
extinguish the conflict, to reach a compromise», «the 
ability to find common ground in different points 
of view», «indifference», «alternative to violence 
and non-violence », «respect of other person’s 
viewpoint» and etc.

Experiment

As we know, language, being a universal mean 
of speech-communication, has its most important 
functions: communicative, expressive, thought-
shaping and regulating [8, 38]. In this connection, it 
seems natural that language (also linguistics) cannot 
remain indifferent to global processes related to the 
phenomenon of tolerance. Despite the increased 
interest of linguists in the phenomenon of tolerance, 
in linguistic science, in the last few years there 
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have appeared works in which the phenomenon, 
understanding and concept «tolerance» are 
systematically considered. The articles of N.A. 
Kupina and K.N. Muratova are interesting among the 
linguistic studies of the phenomenon of tolerance, 
in which an attempt is made to conceptualize the 
interpretation of tolerance in the texts of V.V. 
Vysotsky (Kupina, 2003: 297).

Linguocultural aspect of the problem of 
tolerance is examined in the works of S.G. Ter-
Minasova, N.A. Kupina, O.A. Mikhailova (2002), 
M.Ya. Glynovinskaya (2003), N.I. Formanovskaya 
(2003). In any act of communication for its 
participants is being their culture, the culture of the 
family, social status, ethnos and etc. That’s why, 
S.G. Ter-Minasova believes, «languages should be 
studied in indissoluble unity with the world and the 
culture of people speaking these languages» (Ter-
Minasova, 2000: 72). �ence, in the linguocultural 
aspect, tolerance can be regarded as a category 
embracing all components of the triad «language 
– nation – culture». The study of the category of 
tolerance on the part of linguoculturology assumes, 
in the opinion of scientists, the isolation of several 
components:

– The study of essence, nature and features of 
speech communication;

– A study of the current state of the cultural and 
speech situation in society;

– Definition of communicative rights and duties 
of native speakers;

– Making recommendations «linguistic 
therapy» (Sternin, 2001: 58-65).

Lexeme «толеранттылық» in lexicographic 
sources of the Kazakh language

In modern linguistics, the method of analyzing 
vocabulary definitions is one of the most popular 
and widespread ways of describing the means of ob-
jectifying the concept in order to obtain an idea of its 
content in the mind of the nation. «In the dictionary 
article directly the picture of the world itself is pre-
sented, which consists of human experience, knowl-
edge in various fields, spheres of activity», – notes 
N.A. Krasavsky (Prohorova, 2003: 342). In other 
words, dictionaries represent to us the whole body 
of man’s knowledge of the world; they represent the 
verbalized human notions, the concepts that make 
up the essence of the picture of the world.

In dictionaries of the Kazakh language the 
word «толеранттылық»is represented in physi-
cal, medical and moral values. In the dictionary 
of psychological terms the following definition is 

given to the given word (Oxford dictionary, 2001: 
56): «Қайсыбір жағымсыз факторға жауап 
әрекеттің болмауы не бәсеңсуі, оның әсеріне 
сезгіштің төмендеуінің нәтижесі. Мыс., 
алаңдауға толеранттылық қатерлі жағдаятқа 
эмоцияның үн қату табалдырығының көтеруінен 
көрінеді, ал сырттай – ұстамдылықтан, сабыр 
сақтаудан, бейімделушілік мүмкіндіктері 
төмендетпесінен, жағымсыз әсерге ұзақ уақыт 
төзуге қабілеттіліктен байқалады» («Absence 
or weakening of response to any adverse factor as 
a result of a decrease in sensitivity to its effects. 
For example, tolerance to anxiety manifests itself 
in increasing the threshold of emotional response to 
a threatening situation, and externally in restraint, 
self-control, the ability to endure adverse effects for 
a long time without reducing the adaptive capac-
ity»).

Interesting is the fact of translating the word 
«toleration» into Kazakh as «сарабдалық» (calm-
ness, endurance): Сенім-пікірге, позицияларға 
және қимылдарға, оларға бұрмаған не ұнатпаған 
кездің өзінде бөгет жасамауға дайын тұру. 
Сарабдалықтың құндылығы мынада деп 
саналады: жақтырмау әу бастан болғанымен, 
тіпті араласу мүмкіндігі бола тұрып, ол үшін 
күш те жетерлік бола тұрып, килігу жасалмайды. 
Килігу көз жеткізерлік уәжден бастап, құқыққа 
кереғар зорлыққа дейін қамтитын етек-жеңі 
далиған ұғым болғандықтан, сарабдалдық 
шекарасы да бадырайып тұрмайды (Ayagan, 
2006: 78).

The psychological meaning is most fully de-
scribed in the National Encyclopedia of Kazakhstan: 

«Толеранттылық, төзімділік – адамның 
әлеуметтік өмірдегі, тұрмыс тіршіліктегі 
әр түрлі процестерге, қоғамдағы әр түрлі 
қайшылықтарға барынша сабырлы және 
орнықты қарым-қатынасы. Адамның жеке 
өмірінде, қоғамның дамуында кездесетін 
көптеген қиындықтар, үйлесімсіздіктер, 
ауытқулар объективтік сипаттағы заңды 
құбылыстар. Олар тұлғаның жеке өміріндегі, 
әлеуметтік субъектінің рухани жетілу 
барысындағы қажетті асулар, маңызды 
баспалдақтар. Қиындықтарды жеңе білу 
адамның әлемге деген қатынасының белгілі 
бір оңды бағытта, құндылықтық бағдарда 
қалыптасуында негіз болады. Сонымен 
қатар осы қатынастардың негізінде 
дүниетанымдық жүйеде мағыналық негізге 
шынайы руханилықпен, мәнділікпен көмкерілген 
құрылымдарды қалыптасуына мүмкіндіктер 
ашылды. Толеранттылық адамның дүниеге 
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қатынасындағы қарапайым шыдамдылықпен 
біршама биікке көтерілген деңгей. Өйткені 
шыдамдылық адамның табиғи қасиеттерінің 
маңызды көрінісінің бірі болса, төзімділік 
осы щыдамдылықтың сабырлықпен 
астасқан сапалыф көрінісі болып табылады. 
Шыдамдылыққа табиғи қайсарлық, табиғи 
рухтың мықтылығы көмектессе, төзімділікке 
парасаттылықпен зерделіктің, ақыл мен 
руханилықтың өзара бірігуі негіз болады. 
Сондықтан толеранттылық ешқашанда 
пенденің кез келген шешімге басын шұлғып, 
қисынсыз әр нәрсеге көнгіштік танытуымен, 
принципсіз іс-әрекеттерімен, қоғамды 
бұзушыларды қолдауымен айқындалмайды. 
Ол адам үшін негізінен ақиқаттың шынайы 
жолына, тұлғалық жетілудің биігіне баратын 
алғашқы баспалдақ іспетті. Толеранттылық 
өзінің дүние танымдық көкжиегіне құрамдас 
бөлік еткен адам ақ пен қараның, жақсы мен 
жаманның, парасаттылық пен зұлымдықтың 
ара жігін ажыратуға мүмкіндік алады. Ол 
үнемі әділеттіктің ақ жолына түсуді өзіне 
мақсат етіп қояды» (Nurgaliev, 1996: 423).

In the Russian-Kazakh medico-pharmaco-
logical dictionary: the lexeme «толерантность» 
is translated as «төзімділік, шыдамдылық» 
(толерантностьиммунная – иммунды төзімділік, 
толерантность к лекарствам – дәрілерге 
төзімділік)(Ahmetov, 2000: 78).

This word is found in the bilingual Kazakh-
Russian, Russian-Kazakh terminological diction-
ary in the field of medicine: «толерантность» – 
«толеранттық» (Vorkachev, 2004: 98). In other 
branches of science and technology, culture and 
economy, tolerance is translated into different con-
cepts. For example: 

In the field of record keeping and archival 
science: tolerance is the translation of the word 
«төзімділік»;

In the field of history: tolerance is the transla-
tion of the word «шыдамдылық», and «төзімділік» 
means endurance;

In the field of ecology: tolerance is the transla-
tion of the word «шыдамдылық», and «төзімділік» 
– endurance;

In the field of biology: «төзімділік, 
шыдамдылық» – «толерантность, устойчи-толерантность, устойчи-, устойчи-устойчи-
вость»;

In the field of economy and finance: the term 

«шыдамдылық» is translated by the lexeme toler-
ance.

As can be seen from all of the foregoing, in the 
Kazakh scientific picture of the world, the word tol-
erance is used in the values of stability, consistency, 
endurance. The general meaning of this concept is 
conveyed by three lexemes – «толеранттылық, 
төзімділік, шыдамдылық». It is quite possible that 
the main reason for this situation can be called in-
sufficient understanding among Kazakh speakers of 
tolerance about the absence of the word tolerance in 
modern explanatory dictionaries.

Thus, tolerance appears as a conceptual cat-
egory, the content of which is multilayered and not 
clearly defined in the modern scientific picture of 
the world. 

Conclusion

The concept of tolerance is becoming a gen-
eral civilizational concept, and acquires increasing 
importance for Kazakhstan and other countries. At 
present, English society is confronted with various 
manifestations of political, ethnic, religious intoler-
ance. In Kazakhstan, despite the absence of acute 
ethnic conflicts, there are problems associated with 
the solution of the language issue and the optimi-
zation of interethnic relations in a multiethnic en-
vironment. The solution of these issues guarantees 
not only political but also economical stability in the 
context of integration of Kazakhstan into the world 
community.

To sum up, the extraordinary capacity of the 
concept of tolerance should be noted. Its substantive 
side is constantly updated, replenished, affecting all 
new aspects of human relationships. In its content, 
concept of tolerance is intertwined as a psychologi-
cal entity, as a moral attitude, and also as a spectrum 
of different types of behavior and interpersonal re-
lationships. 

Tolerance becomes the basic concept of Kazakh 
and English culture. This is facilitated by the con-
ditions of democratization of society, integration 
of Kazakhstan into the world space, familiariza-
tion with the world standards. Concept «tolerance» 
is a borrowed concept for Kazakhstan. The direct 
translation of the word can bemisunderstood, but the 
whole notion and its peculiarities are found from the 
history. 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  
«ВНЕШНЕГО» ОБРАЗА СТРАНЫ 

(на материале языка московской Руси XVI века)

Статья посвящена исследованию языковой ситуации в Московии, отличающейся в XVI веке 
сложностью и противоречивостью. В статье проведен анализ состояния языка в связи с историей 
государства, его культурой и особенностями межкультурной коммуникации народа – носителя 
этого языкав транзитивный период развития России. В результате изучения точек зрения 
славянских и западноевропейских ученых, взглядов иностранных наблюдателей, материала 
ранних букварей и грамматик делается вывод о том, что на протяжении всего XVI века язык 
Московии не обладал внутренним единством и монолитностью, что выражалось в существовании 
нескольких ипостасей русского языка, находящихся в отношениях дополнительности и 
взаимосвязанности, а нередко и совмещенности. Доказывается, что в течение столетия такие 
нечеткие, алогичные отношения разных форм языка оказывали существенное влияние на 
формирование потенциального образа собственно русского языка и русского народа во внешнем 
мире. Утверждается, что понимание лингвистических и экстралингвистических факторов 
речевой ситуации внутри страны, учет взгляда со стороны может давать в достаточной степени 
адекватное и объективное представление о соответствующем народе. 

Ключевые слова: языковая ситуация, внешняя лингвистика, церковнославянский язык, 
древнерусский язык, язык московитов, проста мова, второе южнославянское влияние.
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Language as a means of creating an «external» image of the country  
(based on the language of Moscow Russia of the XVI century)

The article is devoted to the language situation in Muscovy, which was characterized in the XVI 
century by complexity and contradictions. The author of the article has conducted the analysis of lan-
guage in connection with history of the state, its culture and peculiarities of intercultural communication 
of people as native speakers in the transitional period of Russia’s development. As a result of the study 
of the Slavic and Western European scientists opinions, views of foreign observers, the material of the 
early ABCs and grammars , the conclusion is drawn that throughout the XVI century the language of 
Muscovy did not possess the internal unity and monolithicity (consolidation), which was reflected in the 
existence of several hypostases of the Russian language, being in the relationship of complementarity, 
interconnection and sometimes of combination. It is proved that for a century such fuzzy, illogical rela-
tions of different forms of language had a significant influence on the formation of the potential image of 
the actual Russian language and the Russian people in the outside world. It is argued that understanding 
of the linguistic and extra-linguistic factors of speech situation inside the country, taking into account 
the view from the side can give a sufficiently adequate and objective overview of the relevant people. 

Key words: language situation, external linguistics, old Church Slavonic language, old Russian lan-
guage, the language of the Muscovites, simple mova, the second South Slavic influence.
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Тіл елдің «сыртқы» бейнесін қалыптастыру құралы ретінде  
(XVI ғасырдағы мәскеулік Русь тілінің материалдары негізінде)

Мақала XVI ғасырда күрделілігімен және қарама-қайшылығымен ерекшеленетін Московиядағы 
тілдік ахуалды зерттеуге бағытталған. Бұл еңбекте Ресей дамуындағы транзитивтік кезеңдегі осы 
тілдің иеленушісінің мемлекеттің тарихымен, мәдениетпен және мәдениаралық қарым-қатынас 
ерекшеліктерімен байланысты орын алған тілдік жағдайға талдау жүргізілген. Славян және батыс 
еуропалық ғалымдардың көзқарастарын, шетелдік бақылаушылардың пікірін, сонымен қатар ең 
алғашқы әліппелер мен грамматика материалдарын зерттей отырып, XVI ғасыр бойы қолданылған 
Московия тілі ішкі тұтастық пен бүтіндікке ие болмағандығы туралы нәтижеге шығарылады. Ол 
орыс тілінің бір-бірімен толықтыру және екіжақты байланыстағы, ал кейбір жағдайларда бірін-
бірі алмастырушылық қарым-қатынаста болатын бірнеше түрде көрініс табады. Автор тарапынан 
бірнеше ғасыр ішінде тілдің әртүрлі формасындағы бұлғыр, логикаға бағынбайтын қарым-
қатынастар орыс тілімен оның иеленушісі орыс халқының потенциалдық кейіпінің қалыптасуына 
елеулі ықпал жасағандығы дәлелденеді. Ел ішіндегі тілдік сөйлеу жағдайының лингвистикалық 
және экстралигвистикалық факторларын айқындау, сыртқы көзқарастарды есепке алу осы халық 
туралы нақты және жеңіл топтасатын ұғымды, көріністі бере алатындығына сендіреді. 

Түйін сөздер: тілдік жағдай, сыртқы лингвистика, шіркеулік славян тілі, ежелгі орыс тілі, 
московиттер тілі, проста мова, екінші оңтүстік славян ықпалы.

Введение

В филологической литературе последних лет 
ярко проявляется «лингвистический поворот», 
который означает перемещение центра исследо-
ваний в область смежных с лингвистикой наук, 
таких как лингвострановедение, лингвокульту-
рология, лингвоконцептология. Такой поворот 
обеспечивает выход лингвистики за пределы 
собственно лингвистических исследований, по-
явление новых объектов всфере интересов ис-
следователей, возрастание роли языка как спо-
соба анализа внеязыковых процессов. Основой 
такой тенденции чаще всего считается идея Ф. 
де Соссюра, обоснованная в егоизвестном труде 
«Курс общей лингвистики», о противопоставле-
нии лингвистики другим гуманитарным наукам: 
этнографии, истории, антропологии, филологии 
и др. Дистанцируясь от филологии, Соссюр вы-
делил и подробно охарактеризовал сферу так 
называемой «внешней лингвистики», куда он 
отнес «все связи, которые могут существовать 
между историей языка и историей расы или ци-
вилизации», «между языком и политической 
историей», «все то, что имеет отношение к гео-
графическому распространению языков» (Sos-Sos-
syur, 1979). Как видим, в его концепции «внеш-, 1979). Как видим, в его концепции «внеш-
няя лингвистика» понимается как анализ языка 
в непосредственной связи с историей государ-
ства, культурой народа, а собственно языковая 
система– как способ отражения внешнего мира 

в самом общем и абстрактном виде. Безусловная 
актуальность таких подходов позволяет ставить 
вопрос о том, что язык как «документ» опреде-
ленной исторической эпохи является главным 
средством формирования внешнего образа стра-
ны и источником разнообразных представлений 
о государстве и народе во внешнем мире.

Безусловно, что образ любого национально-
го языка является неотъемлемым компонентом 
«внешнего» образа страны и народа – носите-
ля этого языка. Привлекателен и интересен для 
лингвистического изучения в этом плане XVI 
век, который занимает особое место в истории 
русского языка. Большое количество научных 
работ, посвященных изучению языка этого пе-
риода, говорит о неослабевающем интересе к 
данной проблеме. Между тем, как показало ос-
новательное изучение филологических и куль-
турологических изданий, характеристика языко-
вой картины XVI века Московии все еще далека 
от своего завершения, что позволяет нам обра-
титься к анализу некоторых аспектов языковой 
ситуации в Московии XVI века, учитывающему 
как экстралингвистические, так и собственно 
лингвистические факторы формирования язы-
ковой картины данного переломного периода в 
истории России. 

Известно, что XVI век – это век централи-
зации государственной власти в Москве. К XVI 
веку путем поглощения удельных княжеств соз-
дается Московское государство, этнографиче-
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ский состав которого пестр и разнороден, что, 
безусловно, влияет на языковую картинутого 
времени. В языке этого нового государства в те-
чение всего столетия активно проявляются об-
ластные диалектные различия (новгородские, 
рязанские, ростовские, суздальские, владимир-
ские и др.), которые несколько сглаживаются 
только к XVII в. Несмотря на быстрый рост вли-
яния общегосударственного языка Москвы, язы-
ка правительственных учреждений и официаль-
ных контактов с внешним миром, диалектные 
варианты русского языка еще долго признаются 
как равноценные. 

На протяжении всего столетия идет процесс, 
объединяющий две главные тенденции, которые 
представляются, на первый взгляд, прямо проти-
воположными, но на самом деле демонстрируют 
разные стороны единого исторического процес-
са. Первая тенденция связана с постепенной диф-
ференциацией и разделением единого языкового 
пространства на языки, обслуживающие разные 
сферы общения (церковнославянский / русский). 
Вторая связана со становлением официального 
бытового языка, который формировалсяпос-
редством объединения русского и церковнос-
лавянского начал на разных языковых уровнях: 
графическом, орфографическом, лексическом, 
морфологическом, синтаксическом. Завершение 
этого процесса пришлось уже на XVIII век.

Кроме этого, для XVI века, времени явного 
укрепления русской государственности, харак-
терен быстрый рост самосознания народа, кото-
рый в тогдашних условиях Московии выражался 
в восторженном, даже панегирическом, отноше-
нии к своему, родному и зачастую негативном 
восприятии всего чужого. Это выражается и 
стремлением Московской Руси настойчиво убе-
дить всех в своейпринадлежностик христиан-
скому миру и даже доказать исторически свое 
особое место в это мире. Именно в XVI веке 
появляется идея о Москве как о третьем Риме. 
Отсюда обилие великокняжеских богатств, 
пышность церковного церемониала и особое 
внимание к состоянию христианства на Руси. 
Подобные идеи и настроения, безусловно, ока-
зывали влияние на жизнь Московского двора в 
целом и на языковую ситуацию, в частности. 

Таким образом, языковая ситуация в Моско-
вии в XVI веке была неоднородной и противо-
речивой, что не могло не отразиться на форми-
ровании представлений иностранцев о русском 
языке и русском народе. 

Эксперимент

Образ народа, этноса во внешнем мире ре-
презентируется с помощью различных факторов 
политического, экономического, социального, 
культурного характера. Важным органичным 
маркером сущности представлений о народе 
(субъективности/объективности, сходства/не-
сходства, позитивности/негативности, тради-
ционности/оригинальности, консервативности/
мобильности) является язык, его системная ор-
ганизация, история, место среди других языков 
мира, степень распространения за пределами 
страны и др. Русский язык в этом отношении 
ничем не отличается от других языков мира.Од-
нако формирование его внешнего образа в XVI 
веке было осложнено, среди прочего, тем, что он 
исторически совмещал в себе четыре разновид-
ности языка: 1) древнерусский язык; 2) церков-
нославянский язык; 3) проста мова юго-западно-
русского культурно-религиозного пограничья; 
4) язык Московии – собственно русский язык 
великорусской народности, ставший в XVIII-XX 
вв. в синтезе сцерковнославянским языком осно-
вой русского литературного языка. 

На протяжении всего века происходит непро-
стой процесс становления русского языка на ос-
нове взаимовлияния, отторжения, совмещения, 
наложения элементов всех этих разнородных по 
своей сути форм языка. Кроме этого язык Мо-
сковии постепенно вбирает в себя как областные 
языковые достижения, создавая разветвленные 
синонимические ряды и языковые варианты, 
так и разнообразные заимствования из перево-
дов произведений западноевропейских литера-
тур, сделанных по преимуществу в Новгороде, а 
также тюрко-татарские заимствования, которые 
успешно ассимилируются в языке Московского 
государства. В языке данного периода появля-
ются новые фонетические и морфологические 
признаки, которые демонстрируют усиливаю-
щееся влияние южновеликорусского диалекта 
на складывающийся общий язык великорусской 
народности. Именно к этому времени относится, 
например, появление такой нормы, характерной 
и для современного русского языка, как аканье, 
пришедшей на смену оканью – фонетической 
особенности языка городов Северо-Восточной 
Руси (Ростова, Суздаля, Владимира). Проис-
ходит постепенная регламентация грамматики 
русского языка Москвы, которая представляет-
ся более строгой и консервативной по сравне-
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нию, например, с языками Новгорода и Рязани, 
в которых более свободно проявляются местные 
особенности живой речи. 

Весьма влиятельным, по понятным причи-
нам, оказался в этот период церковнославянский 
язык. Как известно, он вплоть до XIV века был 
общим литургическим языком всего славянско-
го пространства. Характерно, что Д.С. Лихачев 
продлевал эту «общность» до XVII века, считая, 
что до этого времени в русской книжной куль-
туре не было национальных границ. «Существо-
вала Единая литература (церковнославянский 
язык) у восточных славян, у болгар, у сербов, у 
румын. Основной фонд церковно-литературных 
памятников был общим», – пишет исследователь 
(Lihachev, 1979: 6). Не имеющий длительной бо-Lihachev, 1979: 6). Не имеющий длительной бо-, 1979: 6). Не имеющий длительной бо-
гослужебной практики и устойчивой кодифика-
ции, церковнославянский язык в Московии в XVI 
веке активно развивается, о чем свидетельствует 
существование громадного фонда церковно-ли-
тературных памятников, девяти славянских сло-
варей, грамматики церковнославянского языка. 
В это время церковнославянский язык претер-
певает значительные изменения в результате 
проведения реформы, именуемой в лингвистике 
«вторым южнославянским влиянием», которое 
было описано академиком А.И. Соболевским 
как специфическое явление в языках право-
славных славянских народов. Эти изменения во 
многом предопределили в XVI веке и в последу-
ющие века облик славяно-русской орфографии и 
русской книги. Как пишет Б.А. Успенский, вто-
рое южнославянское влияние – это реставрация 
церковнославянского языка русского извода по 
исходной модели южнославянского извода; ви-
зантинизации культуры. В итоге второе южнос-
лавянское влияние приводит к тому, что «грече-
ское влияние сливается с южнославянским: одно 
переходит в другое» (Uspenskiy, 1994: 14).

Результатом проведения реформы стало, с 
одной стороны, такое расширение объема при-
шедшей со славянского юга литературы, что 
А.И. Соболевский говорит о почти двойном 
увеличении состава русской письменности (So-So-
bolevskiy, 1903). При этом создается особая 
огласовка русских слов, формируется особый 
полууставной почерк, новые способы иллюстри-
рования книг. С другой стороны, в результате 
второго (а позднее и третьего) южнославянского 
влияния церковнославянский язык искусственно 
архаизируется, теряет свою общепонятность и 
слишком дистанцируется от русского языка. 

Второе южнославянское влияние вызвало 
также решительный поворот к высокому книж-

но-риторическому, славянизированному стилю 
«плетения словес», который Д.С. Лихачев на-
звал «экспрессивно-эмоциональным». «Фило-
логическое» внимание к слову, «извитие» слов, 
обыгрывание их фонетического подобия, вирту-
озное использование различных риторических 
приемов – таковы основные черты «плетения 
словес» (Lihachev, 1979: 302). В новом языке 
XVI века пополняются изобразительно-вырази-
тельные средства русского литературного языка. 
В.О. Ключевский, комментируя этот факт, ука-
зывает, что в «Житии Стефана Пермского» ис-
пользовано для характеристики героя от 20 до 25 
разных эпитетов (Klyuchevskiy, 1988: 234), чего 
не отмечалось в более ранних текстах. Новый 
язык должен был символизировать величие но-
вой политической идеологии и исключительное 
положение Московского государства в религи-
озной сфере. Сначала такой язык получил рас-
пространение в церковной литературе (напри-
мер, «Степенная книга царского родословия» 
митрополита Макария), постепенно в новом сти-
ле оформляются, как указывают исследователи, 
тексты летописей (Воскресенской, Никонов-
ской), пишутся публицистические и историче-
ские произведения, как оригинальные, так и пе-
реводные (например, послания Ивана Грозного 
и князя Курбского, повести Смутного времени 
Московского государства и др.). 

Восприятие иностранцами русского языка 
исследуемого периода осложнялось наличием 
в языковой картине еще одной формы русского 
языка – «простой мовы», которая складывалась 
в так называемом конфессионально-культур-
ном пограничье и позднее развилась в украин-
ский и белорусский языки. Значительная роль 
именно этого варианта русского языка связана с 
тем, что он отличался очевидной установкой на 
понятность и ориентацией на родство с народ-
ной речью. Юго-западнорусские переводчики 
священных текстов на «простумову» открыто 
говорили о своем желании сделать эти тексты 
доступными для тех, кто «языка славянского 
читаючи писмом рускимъ выкладу з слов его 
не разумеют» (Tolstoy, 1988: 114). Эта позиция 
более устраивала европейцев с их идеей новых 
европейских языков: такой язык лучше вписы-
вался в языковую картину Европы того времени, 
в которой не находили поддержки идеи воспри-
ятия языка Московии как собственно русского 
языка. Простая мова зачастую выступала в роли 
образца собственно русского языка. При этом 
самим своим фактом существования этот «рус-
ский язык» на территории, находившейся под 
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влиянием Литвы и Польши, усиливал негатив-
ное отношение в Западной Европе к церковнос-
лавянскому языку, который противопоставлялся 
простой мове и оценивался как неправильный и 
народу непонятный. 

Добавим к этому, что образ русского языка 
складывался на общем фоне западноевропейского 
представления о славянах как о языковой и этни-
ческой общности. Появившись в эпоху Средневе-
ковья, эти представления в XV-XVI вв. проявляли 
себя и в ранних букварях и грамматиках, которые 
в своих предисловиях обычно указывали на эту 
общность. Свидетельствовали о такой общности 
и сами славянские ученые.Например, польский 
ученый Мартин Бельский писал в 1550 году в 
«Хронике всего света»: «Думаю, что между нами 
нет такого дурака, который считал бы речь рус-
скую, московскую, сербскую, чешскую другою, 
чем нашу польскую: она одна, и после общего 
разделения изменились в ней кое-где слова». Не-
трудно, однако, заметить, что в этом высказыва-
нии явно разъединены такие виды общеславян-
ской речи, как «русская» и «московская», хотя 
многие ученые тогда полагали, что все славяне, в 
том числе и «грозные и дикие московиты», обща-
ются на одном языке, имеющем разные диалекты 
(Miloslavskaya, 2008: 138).

Таким образом, языковая ситуация в москов-
ской Руси в XVI веке не отличалась единообра-XVI веке не отличалась единообра- веке не отличалась единообра-
зием и четкой структурированностью, что ока-
зывало существенное влияние на формирование 
внешнего образа собственно русского языка и 
русского народа. 

Одним из важных источников формирова-
ния представлений и мнений о другой стране 
можно считать и непосредственные контакты 
(дипломатические, гостевые, деловые, личные) 
иностранцев с носителями языка посещаемой 
страны, которые рассматриваются не только 
как один из способов создания внешнего обра-
за страны, но и как возможность корректировки 
предварительных представлений об этой стране. 
В процессе посещения эти представления могут 
подтверждаться, частично меняться или опро-
вергаться. 

Известно, что XVI век – это время много-XVI век – это время много- век – это время много-
численных посещений Московской Руси ино-
странцами, в результате которых складывается 
загадочный и противоречивый образ русских 
людей. ПосещающиеМоскву дипломаты, купцы, 
ученые наблюдают большое количество физи-
ческих, общественных, нравственных особенно-
стей мира русских, поэтому признать их «свои-

ми» они явно затрудняются. Языковая ситуация 
того времени также удивляет иностранных по-
сетителей своей неоднозначностью. Нельзя не 
заметить, что у всех посетителей Московии, 
писавших о русском языке, отчетливо звучит 
мысль о неразличении славянского и русского 
языков, т.е. церковнославянский язык считает-
ся родным языком русских. Такое стабильное 
отождествление книжно-письменного и раз-
говорного языка Московии характеризует вы-
сказывания многих иностранных наблюдателей 
в XVI веке. Как известно, первым из иностран-XVI веке. Как известно, первым из иностран- веке. Как известно, первым из иностран-
цев осознает и зафиксирует церковнославян-
ское и русское двуязычие немецкий лингвист 
Г.В. Лудольф в конце XVII века. А для XVI 
века останутся характерными представления, 
отраженные в труде Джильса Флетчера «О Го-
сударстве Русском»: «Язык у них (московитов) 
одинаковый со славянским, который, как по-
лагают, скорей происходит от русского, неже-
ли русский от славянского. Русские буквы или 
письмена суть греческие, только отчасти пере-
иначены» (Fletcher, 2002: 77). Причин такого 
неразличения много. Одна из них заключается 
в том, что большинство посетителей Москвы 
в XVI веке не вступает в бытовое живое обще-XVI веке не вступает в бытовое живое обще- веке не вступает в бытовое живое обще-
ние с простыми людьми, а язык жителей Моско-
вии они наблюдают и оценивают в основном в 
церкви, поскольку иностранцев в то время более 
всего привлекают богослужебные православные 
обряды. Во всяком случае, почти все иностран-
ные записки о Московии включают описание 
и комментирование русских богослужений. И 
язык церковной службы зачастую описывается 
неоднозначно: то как собственно русский язык, 
то как родной язык московитов. Например, в за-
писках 1553 года английского капитана Ричарда 
Ченслора читаем: «В церквах читают на родном 
языке «Ветхий» и «Новый завет». При этом сам 
капитан замечает странную особенность: «Ког-
да священники читают, то в чтении их столько 
странностей, что их никто не понимает…» (Mi-Mi-
loslavskaya, 2008: 180). Объяснений этому факту 
капитан Ченслор не приводит.  

Особенностью XVI века является и активное 
вхождение в политическую жизнь московского 
государства торговых людей, которые строят с 
московитами свой диалог, отличающийся, во-
первых, практичным и деловым характером, 
во-вторых, непосредственным, личностным на-
чалом, а в-третьих, взаимной заинтересованно-
стью как в торговых, так и в языковых контактах. 
Подтверждение этому находим в интересней-
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ших источниках этих контактов – рукописных 
учебниках русского языка, предназначенных 
для иностранных торговых людей. Например, 
достоверно характеризует языковую ситуацию 
этого времени «Книга русского языка» (автором 
предположительно является немец Томас Шро-
ве), в предисловии к которой на немецком языке 
пишется: «Я зовусь русская книга. В немецкой 
земле совсем неизвестна. Тому, кто меня напи-
сал, подай, Господи, радостную жизнь и смерть. 
Аминь. Помоги Боже тому, к чему я приступаю, 
чтобы довести ее до благополучного конца» 
(Alekseev, 1951: 107). Традиционно слова в книге 
расположены по темам: сначала лексемы, каса-
ющиеся религиозно-церковной тематики, затем 
человека, родства, состояний, власти, устрой-
ства дома, хозяйства; далее следуют слова более 
конкретной семантики: обозначения оружия, 
одежды, весов, мер, денежных единиц; христи-
анские крестильные имена; завершают словарь 
лексемы, описывающие торговлю и ее деловую 
часть. Купеческие разговоры, представленные в 
учебнике довольно выразительно и лексически 
богато, носят вполне нейтральный обиходно-де-
ловой характер и свидетельствуют о развитости 
русского языка того времени. Особую нагрузку в 
таких диалогах несут русские идиомы, послови-
цы и поговорки, снабженные немецкоязычным 
толкованием, например, Сиде криво, да суди 
прав» или Кому далось, тому терпить). 

Другим свидетельством интереса иностран-
цев к русскому языку в это время может служить 
практическое пособие по русскому языку, ори-
ентированное не на официальное, а на межлич-
ностное общение французских купцов и русских 
– «Словарь московитов» (1586 г.), автором кото-
рого является французский капитан Соваж и др. 
О лексическом богатстве и разнообразии русско-
го языка XVI века свидетельствует Б.А. Ларин, 
открывший данный словарь и лингвистически 
интерпретировавший иностранную рукопись, 
где практически все слова французского языка 
находят свои лексические параллели в русском 
разговорном языке. Словарь, составленный са-
мими купцами для практической надобности, 
включает большое количество слов торговой 
сферы деятельности, обозначающих предметы 
русского импорта и экспорта: воск, белая рыба, 
замша, корица, мускат, осетрина, перец, сахар, 
семга, семужина, сера, шафран и др. Широко 
представлена в словаре и актуальная для купече-
ской жизни развлекательная и досуговая лексика 
(Larin, 1948: 106).

Эти и многие другие учебники подобного 
плана представляют лингвокультурографиче-
скую ценность, под которой С.К. Милославская 
понимает следующее: а) опосредованную связь 
предъявляемой культурной информации с кон-
кретным словом или словосочетанием изучае-
мого языка; б) не только описательный и объ-
яснительный, но и повествовательный характер 
информации; в) соединение в этой информации 
«знания» и «мнения» и, следовательно, ее неве-
рифицируемость (Miloslavskaya, 2008: 164).

Результаты и обсуждение

Из проанализированного материала видно, 
что к концу XVI века во внешнем миресклады-XVI века во внешнем миресклады- века во внешнем миресклады-
вается отрицательный образ русских – образ 
необразованности и безграмотности народа Мо-
сковии. Для этого времени в целом характерно 
негативное отношение к церковнославянскому 
языку русского извода со стороны внешнего 
мира; религиозные деятели Запада говорят об 
отсталостисистемы образования в стране и не-
развитости светской естественнонаучной и гу-
манитарной сфер деятельности. Среди причин 
такого отношения к русскому языку и русскому 
народу выделим несколько основополагающих, 
на наш взгляд.

К XVI веку появился, по словам Н.И. Тол-XVI веку появился, по словам Н.И. Тол- веку появился, по словам Н.И. Тол-
стого, «третий культурный макроареал в Евро-
пе, наряду с утвердившимся там романо-гер-
манским ареалом, где господствовала латыньи 
греко-византийским ареалом, где абсолютно 
преобладал греческий язык» (Tolstoy, 1988: 89). 
Церковнославянский язык, таким образом, ока-
зался как сакральный язык в уязвимой позиции. 
Несмотря на то, что к XVI веку этот язык актив-XVI веку этот язык актив- веку этот язык актив-
но развивается, он в это время находится в со-
стоянии обороны. Проблема достоинства языка 
переносится в идеологическую плоскость, ибо 
на протяжении этого и последующих веков при-
ходилось защищать как лингвистические харак-
теристики языка, так и само право на его бытова-
ние как языка религии, образования и культуры 
славянского пространства. Этому являются под-
тверждением слова польского ученого Петра 
Скарги: «Есть только два языка, греческий и 
латинский, которыми святая вера на всем свете 
распространяется»; «Со славянского языка ни-
кто и нигде ученым быть не может. Уже теперь 
почти никто его досконально не понимает. Ибо 
нет на свете нации, которая бы на нем, как в кни-
гах написано, говорила, а своих правил и грам-
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матик с толкованием для языка этого не имеется 
и быть не может» (Russkiy pervopechatnik, 2000: 
90-91). Ясно, что в восприятии Западной Евро-
пы, связывающей идею культуры и образован-
ности с двумя священными языками, другого 
образа и не могло сложиться. 

Кроме этого, причина культурной отстало-
сти видится и в ориентации образования рус-
ских на «родной» язык, на «одноязычность» 
образования московитов. Немецкий ученый и 
путешественник Адам Олеарий пишет: «Так как 
русские в своих училищах обучаются только чи-
тать и писать на своем русском и очень редко 
разве на славянском языке…, то ни один рус-
ский… ни слова не понимает ни по-гречески, 
ни по-латыни» (Miloslavskaya, 2008: 142). Ему 
вторит немец Матвей Шаум: «Невежество их до 
того простирается, что нет ни одного русского 
во всей земле…, который бы разумел хоть слов-
цо по-латыни… или какой-нибудь другой язык 
иностранный» (Sluhovskiy, 1964: 183). 

Необразованность западные наблюдатели 
пытаются объяснить также религиозными и по-
литическими причинами, такими как нежелание 
церкви попасть под влияние латинского канона 
церковной службы и соображениями москов-
ских государей, которые полагают, что «…под-
данные, пожалуй, наберутся в них (в знаниях) 
духа свободы да потом и восстанут…» (Sluhovs-Sluhovs-
kiy, 1964: 187).

Заключение

Таким образом, наши наблюдения дают ос-
нование полагать, что образ Московской Руси во 
внешнем мире в течение XVIвека формировался 
во многом на основе представлений о языке, кото-
рый вызывал интерес в связи с активизацией кон-
тактов на межличностном уровне, но в силу объек-
тивно сложившихся обстоятельств маркировался 
понятиями «непонятный», «неправильный», «не-
научный», «нецивилизованный». Настороженное 
и даже враждебное отношение к языку и культуре 
страны определялось такими факторами, как кон-
фессионально культурное иноязычие Московской 
Руси, неприятие церковнославянского языка в ка-
честве языка культа и культуры русского народа, 
разделение самого славянского мира на неприми-
римые группы, направленность образования на 
один (родной) язык и др. 

Очевидно, что тщательное исследование раз-
ных аспектов русского языка как в синхронном, 
так и в диахронном аспектах на основе данных 
лингвокультурологии позволяет определить сте-
пень и характер воздействия этого языка на об-
раз России вовнешнем мире. Изучение русского 
языка и сегодня остается не самым простым, но 
самым верным способом познания страны, ее 
государственного устройства, культуры, образо-
вания как самими носителями языка, так и ино-
странными исследователями.
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ҚАЗАҚ ОНОМАСТИКА КЕҢІСТІГІНДЕГІ  
АРАБ ТІЛІНЕН ЕНГЕН АНТРОПОНИМДЕРДІҢ  

ТЕОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Мақала қазақономастика кеңістігіндегі араб тілінен енген кісі есімдерін діни таным 
тұрғысынан зерделеуге арналған. Қоғам өміріндегі барлық оқиғалар мен құбылыстар тілде 
көрініс табады. Әсіресе, халықтың рухани мәдени өміріндегі жаңалықтар сөздік қорды жаңа 
атаулармен байытады. Сондықтан жалқы есімдердің тілдегі және сөзжұмсамдағы атқаратын 
қызметтеріне айрықша назар аударған жөн. Кісі есімдері атауыштық, ажыратушылық қызметімен 
бірге, диахронды лингвистика тұрғысынан аса маңызды саналатын ақпарат сақтағыштық 
қасиетімен де ерекшеленеді. Жалқы есім адам таныған ақиқат болмыс, ұжымдық тәжірибе 
жайындағы ақпаратты бейнелейді, қаттайды және сақтай алады. Яғни балаға қойылатын 
есімдер сол тарихи кезеңдердегі оқиғаларға, жаңалықтарға орай таңдалып, өзгеріске ұшырап 
отырады. Ислам дінінің енуіне байланысты қазақ жерінде көптеген жаңа есімдер пайда 
болды. Антропонимдердің осындай ерекшеліктерін теолингвистикалық қырынан қарастырсақ, 
есімдердің халықтың рухани әлемімен, наным-сенімдерімен тығыз байланысы, сабақтастығы 
айқындала түседі. 

Түйін сөздер: ономастика, антропоним, теоним, теолингвистика.
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The theoretical features of anthroponyms from  
the Arabic language on the Kazakh onomastic space

The article is devoted to the study of personal names of the Arabic origin in the Kazakh onomastic 
space from the point of view of religious knowledge. All events and phenomena occurring in the life of 
society are reflected in the language. Especially spiritual and cultural innovations enrich the vocabulary 
with neologisms. Therefore, it is necessary to pay special attention to the functions performed by the 
proper name in language and speech. Along with the nominative, differentiating function, anthroponyms 
perform another, very important from the point of view of diachronic linguistics – cumulative or accu-
mulative. A proper name is capable of reflecting, recording, storing information about a person’s reality, 
collective experience. People, when they give a name to a newborn, take into account those changes 
that occur in the social life of the people. In connection with the spread of Islam, new names of Arab 
origin appeared in the Kazakh language. As a result of studying such anthroponyms from the point of 
view of theology, a close connection of the names of one’s own with the spiritual world, faith and beliefs 
of people are established.

Key words: onomastics, anthroponym, theonym, teolingvistika.
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Теолингвистические особенности антропонимов с арабского языка  
на казахском ономастическом пространстве

Статья посвящена изучению собственных имён арабского происхождения в казахском 
ономастическом пространстве с точки зрения религиозного познания. Все события и явления, 
происходящие в жизни общества, находят отражение в языке. Особенно духовно-культурные 
новшества обогащают словарный состав неологизмами. Поэтому следует обратить особое 
внимание на функции, выполняемые именем собственным в языке и речи. Наряду с номинативной, 
дифференцирующей функцией, антропонимы выполняют еще одну, очень важную с точки 
зрения диахронной лингвистики – кумулятивную или накопительную. Имя собственное способно 
отражать, фиксировать, сохранять информацию о постигнутой человеком действительности, 
коллективном опыте. Люди, когда дают имя новорожденному, учитывают те изменения, которые 
происходят в социальной жизни народа. В связи с распространением ислама в казахском языке 
появились новые имена арабского происхождения. В результате изучения таких антропонимов 
с точки зрения теолингвистики установлена тесная связь имён собственных с духовным миром, 
верой и убеждениями людей. 

Ключевые слова: ономастика, антропоним, теоним, теолингвистика.

Кіріспе

Тіл білімінде жан-жақты зеpттеліп, ғылыми 
негізі қаланған ономастиканың күpделі біp са-
ласы – антpопонимика. Антpопоним–онимнің 
ірі разряды, адамның аты (Балжан, Бауыржан, 
Шоқан), лақап аты (Жаңғалақ, Тапал)‚ әкесінің 
аты (Орынбасарқызы, Омарханұлы), жасырын 
аты (А.П. – А.С.Пушкин, Ч.Б.С. – А.П.Чехов), 
бүркеншік аты (С.Сейфуллин – Жұмақан, Денев 
Катрин – шын фамилиясы Дорлеак) т. б.

Антропонимнің бірнеше түрі бар: диалекті 
антропоним – антропонимнің диалекті форма-
сы және диалектілік лексика (негізінен лақап 
ат) сөздерден жасалған антропоним; индиви-
дуалды антропоним – жеке бір адамның есімі, 
мысалы‚ Әйгерім‚ Нұрлан‚ Саят т. б.; әдеби 
антропоним – әдеби тіл нормаларына сәйкес 
келетін антропоним формасы, мысалы‚ Бақтияр‚ 
Сәкен‚ Ләйлә т. б.; поэтикалық антропоним – 
атау қызметінен басқа стилистикалық қызметін 
атқаратын көркем шығармадағы антропоним‚ 
әлеуметтік және идеологиялық бағыты болуы 
мүмкін‚ негізінен шығарма кейіпкерінің мінезін‚ 
бейнесін көрсету қызметін атқарады, мысалы‚ 
Тоғжан‚ Ұлпан‚ Ботагөз, Қарабай, Мәжнүн, 
Бекежан т.б. «Көркем шығарма антропонимі»‚ 
«Белгілі бір шығармадағы жалқы есімдер» 
сияқты анықтаушы сөз тіркестерінің орнына 
«әдеби антропоним» термині қолданылады; аре-
алды антропоним – өмірде‚ тұрмыста‚ болмыста 
бар антропоним; топоантропоним – кез келген 
топонимнен жасалған антропоним. Мысалы, 

Жамбыл‚ Тарази‚ Баласағұни‚ Қашғари‚ әл-
Фараби т. б. (The Glossary of Onomastic Terms, 
2017: 10-11). Жазба ескерткіштер және ауызекі 
тіл арқылы жеткен қазақтың тарихы, мәдениеті, 
діні, тілі, қоғамдық құрылысы мен әлеуметтік 
жағдайы байырғы ономастикалық атаулары, 
антропонимиялық жүйені талап етеді жәнеол 
жайлы баға жетпес мағлұмат береді.

Антропонимиялық лексиканы зерттеу тео-
риясына сай әрбір этностың, тайпаның, ұлттың, 
халықтың ұзақ даму барысында қалыптасқан 
азаматтық тарихымен қатар, антропонимиялық 
тарихы болатыны белгілі және ол тарих сол 
қауым мүшелері жасаған есімдердің қалыптасу 
процесін олардың заман талабына, саяси-
әлеуметтік, мәдени, діни өзгерістерге байланы-
сты жаңаланып, жаңғырып, ауысып, дамып оты-
ратынын көрсетеді.

Адам адам болғалы ат қою арқылы кімнің 
кім екенін танып, ажыратып отырған. Қоғамда 
есімі жоқ адамның кездесуі мүмкін емес. Ал ат 
қоюдәстүрінің сонау рулық, тайпалық қоғамнан 
бар екендігін алғашқылардың бірі болып ғылыми 
тұрғыда қағаз бетінде тұжырымдаған Л.Г.  Мор-
ган болатын (Моrgаn, 1934: 17-19). В.А. Нико-
нов «Первый закон антропонимики, как всей 
ономастики – историзм» деп, антропонимияны 
халықтың өткен тарихынсыз зерттеуге болмай-
тынын ескертеді (Nicоnоv, 1993: 91). 

Ономастиканы зеpттеудің теоpиялық-әдіс-
та нымдық негіздеpін тілмен сабақтастықта 
қаpастыpатын ұлттық, этномәдени, әлеуметтік 
сипатын анықтаудың қажеттілігін В.В. Pадлов, 
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Қазақ ономастика кеңістігіндегі араб тілінен енген антропонимдердің теолингвистикалық ерекшеліктері 

В.В. Баpтольд, Н. Катанов, А.Н. Самойло-
вич, С.Е. Малов, Н.К. Дмитpиев, А.Н. Коно-
нов, Н.А.  Баскаков сияқты орыс ғалымдары 
қарастырса, осы ғылымды қазақтың белгілі 
зерттеушілері Қ. Жұбанов, І.К. Кеңесбаев, 
С. Аманжолов, Ә.Қайдаp, Т. Жанұзақов, 
Ә.  Абдpахманов, Е. Жанпейісов, Қ. Pысбеpген, 
Г. Мадиева, А. Жаpтыбаев сияқты т.б. ғалымдаp 
одан әрі дамытты. 

Қазақ тілінде ономастиканың антpопонимика 
және этноантpопонимика мәселеpіне қатысты 
Телқожа Жанұзақов «Қазақ есімдеpінің таpихы» 
атты еңбегінде антpопонимиканың зеpттелу 
таpихы жайлы жазған болатын. 

Қазақхалқы Ислам дінімен қатар Шаман 
дінінде қатар ұстағандықтан ислам қазақ даласы-
на бірден тарамай талас, тартыс, күрес жолымен 
келді. Бұл туралы қазақтың аққан жұлдыздай 
болып өткен ғалымы Ш. Уәлиханов өзінің «О 
мусулманстве в степи» деген мақаласында 
жақсы деректер келтірген (Valikhanov, 2009: 
140-146). Осы сияқты түркі халықтарының 
салт-дәстүрлерін көзбен көрген саяхатшылар да 
кезінде халықтық этнография туралы өз ойла-
рын ашық айтқан болатын. Мәселен, П.Н. Мели-
оранский «Қырғыз (қазақ) тілін зерттеу туралы 
материалында» есімдердің енуіне байланысты 
жан-жақты этнографиялық мағлұматтар берген. 
Сондай-ақ академик В.В. Радлов пен ономаст 
ғалым А. Самойлович кісі аттарының табиғатына 
жеке-жеке еңбектер арнаған. Олардың пайымда-
уынша бұрын күнге, айға табынған түркі елінің 
Тәңірберген, Тәңірберді есімдерінің араб экспан-
сиясынан кейін Аллаберген, Аллажар т.б. болып 
ауысуы діни наным-сенімге көндіге бастаған 
халықтық әдет-ғұрыпты көрсетеді деп есептейді. 

Қазақ және орыс тілдерінде де шет тілдерден 
енген сөздер жоқ емес. Қазақ есімдері араб, пар-
сы, тәжік және жалпы түркі тілдерінен енген бол-
са, орыс тілінде көне еврей, көне герман, неміс, 
грек, латын тілдерінен ауысқан кісіесімдері 
көптеп кездеседі. Қазақтың жалпыхалықтық 
сөздік құрамы негізгі екі қабаттан тұрады. 
Біріншісі, қазақтың негізгі төл сөздері бол-
са, екіншісі, өзге тілдерден еніп, сіңісіп кеткен 
лексикалық элементтер болып табылады. Қазақ 
халқының басынан кешірген тарихи сөздік 
құрамы оның ішінде ер, әйел антропонимдеріне 
де әсерін тигізбей қоймайды.

Ф.М. Әшімханова «Қазақ тіліндегі антропо-
нимдердің лингвомәдени жүйесі» атты диссер-
тациясында «Қазақ ономастикасының зерттелу 
тарихына аналитикалық шолу жасалған еңбекте 
бұл саладағы зерттеулер 4 кезеңге бөлінген. 

Соның ішінде жалқы есімдерге қатыстылары 
мыналар:

1-кезең: 1950-1970 жылдар аралығы 
(Т.  Жанұзақов «Лично-собственные имена в ка-
захском языке» 1961 ж.; «Қазақ тіліндегі жалқы 
есімдер» 1965 ж.; «Қазақ есімдерінің тарихы» 
1971 ж.). 

2-кезең: 1970-1990 жылдар аралығы 
(Т.  Жанұзақов «Очерк казахской ономастики» 
1982 ж.; Е. Керімбаев «Атаулар сыры» 1986 ж.; 
«Қазақ есімдері» 1988 ж.; В. Махпиров «Соб-
ственые имена в памятнике Х в. «Дивану лугат 
ат-турк Махмуда Кашгарского» 1980 ж.).

3-кезең: 1990-2000 жылдар аралығы (В. 
Махпиров «Имена далеких предков» 1997 ж.; 
М.  Мұсабаева «Қазақ тіліндегі антропонимиялық 
«аталымдардың» этнолингвистикалық сипаты» 
1995 ж.; У. Мусабекова «Мотивационный аспект 
антропонимов казахского и русского языков» 
1996 ж.; Е. Керімбаев «Этнокультурные основы 
номинации и функционирования казахских соб-
ственных имен» 1992 ж., К. Головина «Сопоста-
вительный анализ идиоэтнических топонимов и 
антропонимов русского и казахского языков»; 
К.  Жаппар «Эстетические функции имен соб-
ственных в поэзии О. Сулейменова» 2000 ж.). 

4-кезең: ХХІ ғасырдың басы, жаңа кезең 
(Б.  Көшімова «Қазақ лексикасындағы бейо-
нимдену үрдісі» 2001 ж.; Б. Досжанов «Қaзақ 
тiліндегі көне антропонимдер» 2003 ж.; 
Д.  Керімбаев «Қазақ фольклорындағы жалқы 
есімдердің құрамы мен этнолингвистикалық си-
паты», 2004 ж.; Г. Аубaкировa «Идиоэтническая 
семантика и лингвостилистические функции 
собственных имен в художественном тексте» 
2004 ж. (Ashimkhanova, 2007: 13).

Бұл кезеңдерге бөлу кешегі Кеңестік 
дәуірдің ықпалынан болса керек, өйтпеген 
жағдайда сонау күні Түркілік заманнан бергі 
антропонимдерді осындай қысқа кезеңмен 
қайыра салу – дұрыс шешім емес. Оның 
үстіне кісі есімдеріндегі өзгерісті анықтап, 
оның лингвомәденитанымдық түп-тамырын 
ашып көрсету, түбір мен қосымшасын 
анықтау, теолингвистикалық ерекшеліктерін 
семантикалық тұрғыдан қайта зерделеу, оны 
бір ізге түсіру әлі де болса жас ғалымдардың 
алдында тұрған үлкен міндеттердің бірі. Біз 
осы көп шаруаның бір шағын ғана бөлігі ислaм 
дінінің енуіне байланысты енген есімдерді ғана 
қарастырып, оның ерекшеліктеріне тоқталуды 
ғана осы мақаланың міндеті санадық.

Қазақ aнтропонимдеріне ислaм дінінің 
тигізген әсері жайлы Т.Ж. Жанұзақов өз пікірін 
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былайша жеткізеді: «Қазақ антропонимдерінің 
құрылысы жаңарып, көбейе түсуі ислам дінінің 
тарауымен де байланысты болды. Х ғасырдан 
бастап ислам діні қазақ даласының түкпір-
түкпіріне тарап, мүмкіндігінше сіңісе бастайды» 
(Zhanuzak, Rysbergen, 2004: 25 б.).

Жалпы ислам дінінің кейіннен қазақ да-
ласында қанат жайып, кеңінен ене бастауы 
біріншіден, идеологиялық саясаттың жүйелі 
жүргізілуінен болса, екіншіден, ең басты себеп 
бұл діннің гуманистік жағының басымдығынан. 
Әсіресе нанымға байланысты құдірет, қасиет, 
ізгілік сөздері түп төркіні болып саналатын кісі 
есімдері бірден сол заманның «сәніне» айналып, 
сіңісіп кете барды. Көптеген қолбасшылар есімі 
аса дәріптелді, сондықтан да қарапайым халық 
сол тұлғалардың есімдерін алуға ұмтылды, 
ұрпақтарына сол қолбасшылардың есімдерін 
берді. Ол үрдіс қазір де бар. Пайғамбарлар 
есімі ерекше ілтипатпен аталды. Шаңырақта 
ұл туылса, сол нанымға сенген халық ұлым 
пайғамбардай болсын деп есімін берді, қыз 
дүниеге келсе, пайғамбарлардың әйелдерінің 
немесе шешелерінің атын қоюға тырысты. 
Міне, бұл есімдер келе-келе жан, ғали, олла т.б. 
қосымшалар арқылы өзгеріске түсіп, жаңаша 
сипат алды. Ғасырлар өткен сайын біржола төл 
есімдерге айналды. 

Араб-ирaн сөздерінің қазақ тіліне енуі өте 
ұзақ уақытқа созылды. Ол сөздер мынадай жол-
дармен: сауда-саттық, дін, оқу-ағарту ісі, әдеби 
шығармалар, бір сөзбен айтқанда, экономикалық 
және мәдени жолдармен еніп отырды. Л.З. 
Рүстемовтың саралауынша, «элементтердің 
енуіне өзбек, татар тілдері дәнекер бол-
ды, өйткені қазақтың кең байтақ жері араб 
шапқыншылығына кіріптар болған жоқ; қазақ 
жері арқылы сауда керуендері өтіп отырса да, 
қазақ халқы араб, иран халықтарымен тікелей 
қарым-қатынасқа түскен жоқ» (Rustemov, 1982: 
3-4).

Л.З. Рүстемов арaб-парсы сөздерінің тілімізге 
ену процесін екі кезеңге бөліп қарастырды: 
біріншісі, XV ғaсырға дейінгі, яғни қазақ халқы 
дербес қалыптасқанға дейінгі кезең; екіншісі, XV 
ғасырдан бастап Ұлы Октябрь социалистік рево-
люциясына дейінгі кезең болды (Rustemov, 1989: 
79-80). Міне, бұл зерттеудің де Кеңес дәуірінде 
жазылғанын ескергеніміз қажет. Өйткені ол кез-
де зерттеулердің өзінде Кеңес дәуірімен байла-
ныстырып жазбаса, бірде-бір ғылыми еңбектің 
жарыққа шықпайтыны белгілі. Әйтпесе, кеше 
әкесін түрмеге қамаған, Кеңес өкіметінен теперіш 
көрген Лениншіл Рүстемовтің қазақ тіліне араб, 

парсы сөздерінің бірнеше ғасырлар бойы бірте-
бірте енген кезеңдерін осынша қысқа қайыруы 
мүмкін емес. Оның үстіне арабша оқыған, арғы 
атасының Лениншілдің әкесінің aтын Зиябек 
қойып, Кеңес өкіметінің орнауына себеп болған 
Петербурдағы Лена қырғынына орай Зиябек 
бaласының aтын Лениншіл қоюының өзінен-aқ 
көп нәрсенің астарын аңғаруға болады. 

«Қазақ тіліне шеттен aуысқан лексикалық 
элементтердің ішінде ең көрнекті орын алатыны 
aраб және парсы сөздері болып табылады.Жал-
пы қазақ тілінің активті сөздігінде араб-парсы 
сөздері 17%-ға жуық болып келеді». Қазақ тілінде 
әйел есімдерінің шамамен 8% парсы тілінен 
енген есімдер, 18% жуығы араб тілінен енген 
есімдер, 72% түркі негізді сөздерден жасалған 
есімдер мен 2% орыс, латын, монғол, француз, 
грек, тәжік, хинди, көне еврей тілдерінен енген 
есімдер құрайды (Umatova, Abeuova, 2013: 123).

Мұсылмандарда балаға ат қою – басты 
шара. Пайғамбарымыз (с.a.у.): «Бaлaның aта-
анaға деген үш құқығы бaр: Оғaн жақсы есiм 
қою, санасы кірген шақта Құрaн үйрету, ер-
жеткен шағында үйлендiру» дейді, осы үрдiс, 
ислaм дiнінiң қазaқ жерiнде ұлттың дiңгегi бола 
бастағaн кезеңінен-ақ еніп кетті. Осы талапқа 
сәйкес Пайғамбарлардың өз аттары, имамдардың 
және парсының атақты батырларының есімдерін 
қоюмен қатар ер мен әйелге ортақ қасиетті 
қалалардың атауын берудәстүрге айналды. 

Қазақ халқының мәдени рухани өмірінде ис-
лам дінін қабылдауға байланысты өркениет бо-
лып қалған құндылықтардың бірі ретінде араб 
есімдері ерекше орын алады. Түркі дүниесіне араб 
халықтары тарапынан болған әкімшілік, мәдени 
ықпалдар мен Ислам дінінің IX-X ғғ. бастап кең 
таралуына байланысты қазақ есімдерінің даму 
үрдісіне иран, араб тілдерінің әсері күшті болды.
Бұл дәуірде әдебиет, мәдениет, әкімшілік, әсіресе 
діни ұғымдарды білдіретін сөздер кісі есімдеріне 
айнала бастады. Ислам діні қазақ қауымында 
ырым-кәделерге де елеулі әсерін тигізді. Ис-
лам салты бойынша бала өмірге келгеннен үш 
не жеті күн өткен соң шашы мен тырнағын 
алып, есім беру дәстүрі қалыптасады. Есім бе-
руде де ислам дінің қағидалары басшылыққа 
алынады, яғни ауылдағы қожа-молдалардың 
бірі шақырылып, оған құрмет-сый көрсетіліп, 
«кітап ашқызып, азан шақырып ат қою» рәсімі 
орындалатын болған. Хадисте: «Сіздер қиямет 
күнінде өздеріңіздің және әкелеріңіздің есімімен 
шақырыласыздар. Сондықтан есімдеріңізді 
жақсы қойыңыздар. Алланың есімдері мен 
пайғамбарлардың аттары да жақсы есімдер бо-
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Қазақ ономастика кеңістігіндегі араб тілінен енген антропонимдердің теолингвистикалық ерекшеліктері 

лып саналады. Сондықтан есімдеріңізді жақсы 
қоюға тырысыңыздар!» деп ескертеді (Multiple 
Islamic Names /https://aikyn.kz/2017/02/10/3511.
html). 

Әр қоғамдық формация кезінде есімдер 
немесе әкесінің аттары өзгеріске ұшырып 
отырған. Мәселен, бұрын түркі халықтарының 
зиялыларының өзі араб оқымыстыларының кең 
жайылған аты-жөндеріне еліктеп, туған жерін, 
шыққан тегін, ауылын, руын т.б. қосымшаларды 
жалғап жазуға үйір болған. Ол үрдісті 
жалғастырушылар бүгінде арамыздан табылып 
қалады. Мысалы, Т. Жаманқұловтың өз аты-
жөнін әл-Тарази етіп өзгертуін атауға болады. 
Араб халқында кісінің аты-жөні толық аталуы 
үшін бірнеше атаулар бірге қолданылады: есімі, 
әкесінің аты, лақабы, ныспысы (шыққан жеріне 
немесе айналысқан кәсібіне байланысты), ман-
сабы (атақ-шеніне байланысты): Мухаммад Абу 
Али ибн Сина Махмуд әт-Түрки ат-Табиб.Мұнда 
Мухаммад –өз аты, Абу Али – Әлидің әкесі, 
Ибн Сина – Синаның баласы, Махмуд – лақап 
аты, ат-Түрки – түркілік, ат-Табиб– дәрігер. 
Қазақ (түркі) зиялылары орта ғасырларда осы 
үлгіні алған. Тарихи деректерде араб есімдерін 
алдымен ел билеуші топтар мен зиялы қауым 
өкілдерінің қабылдағанын көрсетеді (Ondasynov, 
1992: 51).

Арабтар ислам дінін енгізумен бірге жер-
гілікті халықтың антропонимдеріне де әсерін 
тигізді. Оны араб тілінен енген қазіргі кезде 
көптеп кездесетін кісі аттарына байланысты 
айтуға болады: мысалы, апта күндеріне қатысты 
қазақ есімдері көптеп кездеседі. Оның ішінде 
негізінен бай, бек, жан, ғали, гүл, бике сөздері 
жалғанып біріккен тұлғалы есімдер ұлдар мен 
қыз балаларға қойылған:

Дүйсенбі – Дүйсен – Дүйсенгүл – Дүйсенбек 
– Дүйсенбай – Дүйсенжан, Сейсенбі – Сейсен – 
Сейсенгүл – Сейсенбек – Сейсенбай – Сейсен-
жан, Сәрсенбі – Сәрсен – Сәрсенгүл – Сәрсенбай 
– Сәрсенбек – Сәрсенжан, Бейсенбі – Бейсен – 
Бейсенгүл – Бейсенбай – Бейсенбек – Бейсен-
жан, Жұма – Жұмақыз – Жұмабике – Жұмасерік 
– Жұмабай – Жұмабек – Жұмажан – Жұмағали 
– Жұмаберген, Сенбі – Сенбігүл – Сенбіжан – 
Сенбек, Жексенбі – Жексен – Жексенгүл – Жек-
сенбай.

Бұлар – аптадағы күн аттарына байланы-
сты қойылған есімдер. Оның мәні мынада, 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с): «Аллаһ Тағала жерді сенбі 
күні, ондағы тауларды жексенбі күні, ағаштарды 
дүйсенбі күні, барлық жаманшылықты сейсенбі 
күні, нұрды (жарықты) сәрсенбі күні жаратты. 

Бейсенбі күні мал-хайуандарды таратты (жарат-
ты), Адам атаны (ғ.с.) жұма күні түстен кейін 
жаратты. Адам (ғ.с.) күндіздің соңғы бөлігінің 
аср (екінді намазы) мен түннің (ақшамның) 
аралығында жаратылған соңғы жаратылыс бол-
ды» деген (Хадис Мүслимнен).

Аптадағы күн атауларына құралған 
есімдердің негізгі түбірлеріне қарасақ, олар – 
ұл мен қызға ортақ есімдер. Бұл есімдер қазіргі 
таңда да ел арасында кеңінен таралып кетті. 
Тіпті бір естігенде қазақтың төл сөзі іспетті. 
Ең қызықтысы, апта күндерінің атаулары 
араб тілінен енген: Шәнбе – сенбі, Иекшәнбе 
– жекенбі, Душәнбе – дүйсенбі, Сешәнбе – 
сейсенбі, Чаршәнбе – сәрсенбі, Пәнджшәнбе – 
бейсенбі.

Осы мәселені Ж. Ағабекова өз еңбегінде ар-
найы қарастырған. Жинақталған тілдік деректер 
негізінде жалпы есімдер қоры тілдік тұрғыдан 
үшке: түркі (қазақ), иран және араб тілдеріне 
тән есімдерге жіктеледі. Онда зерттеуші «қазақ 
тіліндегі Алланың «Көркем есімдері» Әлем 
мәдениетінде Ислам дінімен оның тарихи 
тамырларының тіліміздіңбарлық салаларында 
орын алғандығы белгілі. Бұл тарихи құбылыскісі 
аттарының қалыптасып, жаңа форма мен 
мазмұнға ие болуына байланысты әсер етті» 
дейді (Agabekova, 2005:28 б.). Шынында да со-
лай болса керек, қазақ көп нәрселерді өз наным-
түсінігіне байланысты ыңғайлап алып отырған. 
Мысалы, тілімізде апта күндері секілді он екі 
айға байланысты да аттар кездеседі. Қаңтарбай, 
Ақпанбет, Мамырай, Шілдебай, Наурызбай, 
Қазанбай, Қарашат.б. Қараша есімі ай атымен 
байланысты болса, осы сияқты Рамазан, Құрбан, 
Айтбай, Сафар, Әмірсияқты арабша ай аттары 
да діни салт-дәстүрмен бірге қазақ жұртына, 
яғни есімдерге сіңісіп кеткен.Көпшілігі араб, 
парсыдан кірген ай аттарының түбіріне – бай, 
-бекқосымшаларының жалғануы негізінде пайда 
болған. Оның өзі әрі қарай өзгерістерге ұшыраған. 
Мәселен, наурыз жыл басы болғандықтан да осы 
атауға қосылған қосымшалар арқылы жасалған 
есімдер жиі кездеседі. Арабтарда жаңа жылды 
Муккарамдеп те атаған. Содан болар Мүкарам 
есімі қазақтарда жиі кездеседі. 

Қазақ тіліндегі араб текті есімдердің көбі 
Алланың «Асмаул-Хусна» деп аталатын тоқсан 
тоғыз «Көркем есімдері» мен оның түрлі 
фонетикалық варианттары арқылы жасалған. 
«Асмаул-Хусна» деген ұғым араб тілінде «Ең 
жақсы есімдер» деген мағына береді. Қазіргі 
уақытта қазақ тілінде көркем есімдер деп 
қолданылып жүр. Құран-кәрімде Алланың 
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есімдері оның мейірімділігін, рахымдылығын, 
ұлылығын, адалдығын, күштілігін, тазалығын 
т.б. қадір қасиетін бейнелейтін сипаттар болып 
саналады»– деп атап көрсетіледі (Ondasynov, 
1992: 51).

Эксперимент

1. Аллаһ – Оның (Аллаһ тағаланың) бар 
екендігін және оның сипаттарын білдіретін 
есім. Аллаберген, Құдайберген, Тәңірберген 
есімдерімен байланысты. 2. Ар-Рахману – 
Аса қамқор. Қамқоршы. Рахман, Рақманқұл, 
Қабдырахман. 3. Ар-Рахиму – Ерекше мейірімді, 
Рахымды. Рақым, Рахим, Қабдырахим, 
Рақымберді, Рақымбек, Рахима, Рахила.4. Әл-
Мәлику – Патша деген мағына береді. Мәлік, 
Мәлике, Мәлібай. 5. Әл-Қуддусу – Қасиетті, 
Құдыс, Құдиярбек, Құдияр. 6. Ас-Сәламу–
Есендік беруші. Жетіспеушіліктерден пәк. Сала-
мат, Сіламбек, Салауат, Сәлима. 7. Әл-Мумину 
– Қорғаушы, Сенуші. Мүмін, Мумин, Момын, 
Мүбина. 8. Әл-Мухаймину – Үстем, Қорғаушы. 
9.  Әл-Азизу – Аса зор, Ұлық, Қуатты, зор 
кеңшілік иесі. Азиз, Әзиза, Әзімбек, Әзімхан, 
Азимжан, Азизолла. 10. Әл-Жәббару – Аса өктем. 
Билік пен қуат иесі. Жаппар, Жәббар, Әлжаппар, 
Жаппарқұл, Гүлжаппар, Жаппаргүл. 11. Әл-
Мутакаббиру – Паң, ұлылық және биіктік иесі. 
Мүтән, Мұтиғолла. 12. Әл-Халиқу – Жаратушы. 
Қалиқ, Халижан, Халимолла, Халима, Халиол-
ла, Халидолла. 13. Әл-Бариу – Жаратушы, пішін 
және бейне береді. 14. Әл-Мусаууиру – Келбет 
беруші. 15. Әл-Ғаффару – Аса жарылқаушы. 
Күнә және жаман істерді кешіруші. Ғапар, 
Ғафур, Қапар, Ғапреден, Ғафура. 16. Әл-
Қаһһару – Өте үстем, Қаһарлы. Қаһарман, Қаһар, 
Әбдіқаһар. 17.  Әл-Уаһһабу – Өте жомарт, бере-
ген. Уаһаб, Уәп. 18. Ар-Раззақу – Ризық, тамақ 
беруші. Риздық, Ризабек, Раззақ, Разиқ, Риза. 
19. Әл-Фәттаху – Жақсылық жасаушы. Фәтих, 
Фәтихолла, Пәтта. 20.Әл-Алиму – Бәрін білуші, 
Терең білім иесі. Әлімхан, Ілімжан, Әлімжан, 
Алим, Алима, Алимаш, Алиман. 21. Әл-Қабиду – 
Қысып алушы. Қаласа ризығын береді, қаламаса 
бермейді. Қаби, Қабидаш, Қабидолла, Қабиза. 
22. Әл-Баситу – Жаюшы. Өз ризық нығметтерін 
беру. 23. Әл-Хãфиду – Түсіруші. Аллаһ тағала 
кәпірлерді тозақтың түбіне түсіреді және 
кәпірлерге қайғы, мұң-зар мен азап береді. 24. Әр-
Рафиу – Көтеруші, Биіктетуші. Рафик, Рафика. 
25. Әл-Муиззу – Қуат беруші. 26.  Әл-Музиллу – 
Кемсітуші. Кәпірлерді мойын сұнбағандықтары 

үшін кемсітеді. 27. Ас-Самиу – Әр нәрсені, әр 
естілетін дыбысты есітуші. Сәми, Сәмиғолла, 
Сәмида. 28. Әл-Басиру – Көруші, Көреген. 
29. Әл-Хакаму – Хәкім. Қазы, Төреші. Кәкім, 
Кәкімбек, Әбілкәкім. 30. Әл-Ғадлу – Әділ, Адал. 
Ғаділбек, Ғаділет, Ғаділхан, Әділхан, Әділ, 
Әділбек. 31. Әл-Ләтифу – Жұмсақ, зор кеңшілік 
иесі. Ләтип, Ләтифолла, Ләтипа. 32. Әл-Хабиру 
– Толық хабар алушы. Қабир, Қабира, Хабираш. 
33. Әл-Халиму – Ерекше мейірімді, өте жұмсақ. 
Халима, Қалимаш, Халим. 34. Әл-Ғазиму – 
Аса зор, кеңшілік иесі, Мәртебелі, ең Ұлы. 
Ғазымбек, Ғазымжан, Қазима. 35. Әл-Ғафуру 
– Кешіруші, күнәларды кешуші. Ғафу, Ғафура, 
Ғафуролла, Ғапұр. 36. Әш-Шәкуру – Шүкірді 
қадірлеуші. Шәкір, Шүкір. 37. Әл-Ғалиу – Өте 
биік, Жоғары. Әр уақытта биіктікте. Өтеғали, 
Қали, Ғали, Сағынғали, Сәрсенғали, Иманғали, 
Төреғали, Ғалия. 38. Әл-Кабиру – Ұлық, Ең 
Ұлы, Абырой. Қабир, Қабира, Қабираш. 39. Әл-
Хафизу – Қорғаушы. Хафиз, Хафиза, Хафизолла. 
40. Әл-Муқиту – Азық беруші. Мұқит, Мұқима. 
41. Әл-Хасибу – Есеп беруші, Жеткізуші. Ха-
сипа, Хасина. 42. Әл-Жәлилу – Биік, Үлкен. 
Жәлел, Жәлеладдин. 43. Әл-Кариму – Құрметті, 
Мәрхамет иесі, ізгілік істеуші. Карим, Кәрім, 
Карима. 44. Әр-Рақибу – Қараушы, Бақылаушы. 
45. Әл-Мужибу – Жауап беруші. 46. Әл-Уасиғу 
– Қоршап алушы, толтырып салушы. Уасила. 
47.  Әл-Хакиму – Даналық иесі, қате жасаудан 
пәк. Хаким. 48. Әл-Уадуду – Ізгілік істеуші, 
Сүюші. 49. Әл-Мәжиду – Даңқты, Құрметті. 
Мәжит. 50. Әл-Бағису – Тірілтуші, Жіберуші, 
Қайта өмір беруші. Бағис, Бағила. 51. Әш-
Шахиду – Куә. Ол анығын да, белгісізін де біледі 
және соған куә. Шахида, Шахина, Шахизада. 
52.  Әл-Хаққу – Шындық иесі. Хақан. 53. Әл-
Уакилу – Басқарушы. Уакила. 54. Әл-Қауийу 
– Қуатты, Мықты, Құдіретті. 55. Әл-Мәтину 
– Мықты, Тұрақты, Құдіретті. Мәтін, Мәтіш. 
56. Әл-Уасиғу – Қорғаушы. 57. Әл-Хамиду – 
Пәктеулі, Дәріптеулі, Мақтаулы. Мадақ иесі. 
Хамиди, Хамидолла, Қамида, Қамит. 58. Әл-
Мухсий – Санаушы. Мұқси, Мұқсина. 59. Әл-
Мубдиу – Бастаушы. Мүбдина. 60. Әл-Муғиду – 
Қайтарушы. 61.  Әл-Мухий – Тірілтуші. Мұқиат. 
62. Әл-Мумиту – Өлтіруші. 63. Әл-Хайю – Тірі. 
Ол мәңгі тірі. Қайып. 64. Әл-Қаййум (Әл-
Қаююму) – Бәрінің үстінде тұрушы. Қайым, 
Каюм. 65. Әл-Уәжиду – Бай, Табушы. Нені 
тапқысы келсе, сәтінде-ақ табады, өйткені 
бүкіл жаратылыс оның құзырында. Уәж, Уәш. 
66. Әл-Мәжиду – Құрметті, Сыйлы. Ол жақсы 
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Қазақ ономастика кеңістігіндегі араб тілінен енген антропонимдердің теолингвистикалық ерекшеліктері 

қасиеттерді иемденеді. Құрмет пен сый оған 
тән. Мәжит, Мәжида, Әбдімәжит. 67. Әл-Уахиду 
– Жалғыз. Уахит. 68. Ас-Самаду – Мұңсыз. Са-
мат. 69. Әл-Қадиру – Мықты, Қадірлі. Қадір, 
Қадірлім, Қадірғали. 70. Әл-Муқтадиру – 
Құдіретті. Мұхтар, Мұқтадас. 71. Әл-Муқаддиму 
– Алға шығарушы. 72. Әл-Муаххиру – Артқа 
тартушы. 73. Әл-Әууәлу – Бірінші, Алғашқы. 
Баршаның алдында. 74. Әл-Ахиру – Соңғы, 
ақырғы. Ақырап. 75. Аз-Заһиру – Анық, Көзге 
көрініп тұрушы. Зағира, Закир. 76. Әл-Батину 
– Көрінбей тұрушы, 77. Әл-Уали – Басқарушы, 
Уәлі. Уәли, Уәлі, Уәлиолла, Уәлихан. 78. Әл-
Мутаәлу – Биікке көтерілуші. Мүтәлі, Мүтәліп. 
79. Әл-Барру – Ізгілік істеуші. 80. Әт-Тауәбу 
– Тәубені қабылдаушы. 81. Әл-Мунтақиму – 
Өш алушы. Мүнтақима. 82. Әл-Ғафуу – Аса 
кешірімді, Ғафу етуші. Ғафу, Ғафур. 83. Ар-
Раууфу – Қамқоршы. Рәпина. 84. Мәәликул-мулк 
– Мүліктердің Патшасы. Иелігі өте зор. Мүлік, 
Мүлкарима. 85. Зүл Жәләли уәл Икрам – Құдірет 
және құрмет иесі. Икрам. 86. Әл-Муқситу – Әділ. 
Мұқсина, Мұқсима, Мұқси. 87. Әл-Жәмиғу 
– Жинаушы. Жәмиға. 88. Әл-Ғаниу – Бай. 
Оған ештеңе керек емес. Ғайни, Ғайнижамал, 
Ғайниден. 89. Әл-Муғни – Байытушы. Өзінің 
қай құлын байытқысы келсе, шексіз ризық 
беріп байытады. 90. Әл-Мәниғу – Харам етуші, 
рұқсат бермеуші. 91. Ад-Дарру – Зиян келтіруші. 
92.  Ән-Нафиғу – Пайда беруші. Нафиға. 93. Ән-
Нуру – Нұр, Нұр шашушы. Нұрлан, Нұрсұлтан, 
Нұрланбек, Нұрлығайын, Нұрлыбай, Нұржан, 
Нұрман, Нұрділдә, Нұргелді, Нұрым, Нұрила, 
Нұржамал, Нұртай. 94. Әл-Һәди – Апарушы, 
Жүргізуші, Ілестіруші. Мустақим жолға салу-
шы. 95. Әл-Бәдиғу – Жаратушы. Ешбір нұсқа, 
мысалсыз жаратады. Бәдирасифа, Бәдіғұлжамал. 
96. Әл-Бақи – Бақи, Мәңгі. Бақи, Бақит, Бағила. 
97. Әл-Уарису – Мұра иесі. 98. Әр-Рашиду – Са-
лушы. Рәшит, Рәшиден, Рәш. 99. Әс-Сабуру – 
Сабырлы. Сабыр, Сабырғали, Сабыржан.

Осы келтірілген 210 есімнің 46 – әйел есімі. 
Яғни шамамен ер есімдерімен бірге 22 пайыз әйел 
есімдері қолданылып отырған. Біздің пайымдау-
ымызша, араб тіліндегі жаманшылықты, құдайға 
қарсы пікірлерді білдіретін мағынадағы кейбір 
араб сөздері есім ретінде алынбаған. Мұның 
себебі, баласына жаманшылық әкелмесін, 
кесапаттық (кесапат) болмасын деген ойдан ту-
ындаса керек. Мәселен, Әл-Мәниғу – Харам 
етуші, Ад-Дарру – Зиян келтіруші, Әл-Батину 
– Көрінбей тұрушы, Әл-Музиллу – Кемсітуші 
т.б. осы мағыналас сөздер қазақ есімдерінен 

кездеспейді. Бұл жағдай тек қазақ еліне ғана 
емес, мұсылман елдерінің баршасына тән секілді, 
мұны башқұрт елінің антропонимдері жайын-
да жазылған мақаладан байқай аламыз: «Имена 
Аллаха в составе антропонимов выступают в 
качестве антропокомпонентов, употребляющих-
ся, согласно религиозным принципам, только с 
антропоформантами, среди которых особенно 
частотна морфема габд – ‘раб Божий’. Личные 
мужские имена, зафиксированные в шежере, об-
разованы от имен 25 пророков, упомянутых в Ко-
ране, при этом имя пророка Мухаммада –самый 
распространенный компонент сложных антро-
понимов» (Suleimanova, Suleimanova, Langizova, 
2016: 117). 

Aл Ахметолла арабта Құдай, Алла деген 
мағына береді. Сол себепті деқазақтар Ақберді 
деген есімді өзтүсінігіне сәйкестендіріп алған. 
Яғни «Алла ағынан берді» деген ұғымды береді. 
Алдажар, Алдамұрат, Алданазар есімдерінің 
түбірлері де Алла сөзінің түбірінен алынған. 
Міне, бұндай мысалдарды көптеп келтіруге 
болады. 

Қaзақ тарихының қай кезеңін алып қарасақ 
та, діни кісі есімдері кездеседі. Бұған әр кезеңдегі 
танымал тұлғалардың есімдерінен мысалдар 
келтіруге болады.

Үмбетей / Уммат.Үмбетей Тілеуұлы (1706-
1778) – Ақмолa облысында, яғни Ортaлық 
Қазақстанда дүниеге келген. Бұқар жыраумен 
құрдас болған Үмбетей жырау. «Үмбет» араб 
тілінен алынған «уммат» – халық, көпшілік, 
қауым. Ибни Абидин «Рәдд-ул-мухтар» кіта-
бында үтір намазы туралы: «үтір намазы – дінде 
зарури (міндетті түрде) білінетін танылған 
ғибадат, мұны «Ижма-и уммат» көрсетіп тұр. 
Ижма-и үммат(үмбет ғалымдардың ауызбірлігі) 
арқылы білдірілген зарури (міндетті) ғибадатқа 
тәуелді (шариғатқа сай және күмәнді бол-
са да басқа мағына шығармастан) сенбеу ха-
нафи ғалымдардың үкімі бойынша күпірлік 
болады(http://www.islamdini.kz/articles/131). 

Махамбет / Мухаммад. Пaйғамбарымыз 
Мухаммaдтың (с.а.а.) есімдері мәселелеріне ке-
лер болсақ, оның әрбірі Пaйғамбарымыздың 
(с.а.с.) ең жоғары деңгейдегі рухани және 
адaмгершілік қасиеттерін бейнелейді. Кезкел-
ген саналы адам, ол тіпті діндар болмағанның 
өзінде,тек есімдерімен танысып-ақ Пайғaмба-
рымыздың (саллал-лаһу ъаләйһи уа-ассаләм) 
тұлғалық қасиеттерін білсе болады. Мухаммaд 
– Мақтaулы. Бұл Пайғамбарымыздың (саллал-
лаһу ъаләйһи уа-ассаләм) ең белгілі есімі. Нәби 
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(солләл-лаһу ъаләйһи уә салләм) Құранның төрт 
аятында дәл осы есімімен аталған. Ол: «Әли 
`Имран» сүресі, 144 аят, «Ахзаб» сүресі, 40 аят, 
«Мухаммад» сүресі, 2 аят, «Фатх» сүресі, 29 
аят. Мысалы: «Мухаммад – Аллаһ Тағаланың 
елшісі. Онымен бірге болған мүминдер 
кәпірлерге қатаң, өзара мейірімді». «Фатх» 
сүресі, 29 аят (http://www.nurotau.kz/index.php/
en-tags/2012-03-07-02-56-35/item/256).

Пайғамбарымыз Мұхаммед (саллал-лаһу 
ъаләйһи уа-ассаләм) атын иеленушілер ара-
мызда көп.Мәселен, Сегіз сері, Шоқан. Сол 
аттың құдіреті болса керек, қазақтың та-
нымал көптеген ғұламалары, ойшылдары 
осы есімге ие. Ш. Уәлихановтың шын аты –
Мұхамедханафия болса, Мұқағали ақынның 
да шын аты Мұхаммедқали болған. Шоқан 
Шыңғысұлы Уәлиханов–қазақтың ұлы ғалымы, 
XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда 
туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің 
тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, тарих-
шы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. 
Әжесі бала күнінде «Шоқаным» деп еркелетіп 
айтуымен, «Шоқан» аталып кеткен.

Ал Мұхамедхaнафия есімі Мұхаммед 
және Ханафия есімдерінің бірігуінен жасалса, 
Мұхамедияр Мұхамбеттің досы болған адам. 
Мұқағали есімінің де өзіндік мәні бар, ол Мұқa 
және Ғали сөздерінің қосындысы болуымен 
қатар «аса күшті, зор, батыр» деген мағына 
береді. Осындай мысалдар қатарындақазақтың 
дауылпаз ақыны, күйші, 1804-1846 жылдары 
өмір сүрген Махамбет Өтемісұлын да алуға 
болады. 

Сұлтанмахмұт / Махмут– араб тілінен 
алынған «мaхмуд» – мақталған, мақтауға 
лайық, мақтаулы.Сұлтанмахмұт Торайғыров 
1893-1920 жылдары өмір сүрген қазақ ақыны, 
ағартушысы.

Асaн / Хасан – жақсы, әдемі. Хусеин – сым-
батты, жақсы. Хасан мен Хусейн – Пайғам-
барымыздың (оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын!) сүйікті немерелері. Алла Елшісі олар 
туралы: «Хасан мен Хусейн – Жәннаттағы 
жастардың көшбасшысы болады, ал әкелері 
олардан жақсы» деген (Ибн Мәжаһ). Асан 
қайғы (Хасан) Сәбитұлы ХІV ғасырдың соңы – 
ХV ғасырдың басындағы мемлекет қайраткері, 
ақын, жырау, би, философ. Әз Жәнібек ханның 
ақылшысы болған (http://asylarna.kz/magala/
engalainfo/2).

Ыбырай, Абай /Ибраһим. Ыбырай Алтын-
сарин – қазақтың аса көрнекті ағартушы педа-

гогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам 
қайраткері. 

Абай Құнaнбайұлы – қазақтың бас ақыны. 
Кейбір деректерде Ибраһим пaйғамбар Евфрaт 
өзеніне жақын жердегі Бабыл қаласында 
дүниеге келген. Ибраһим (а.с.) – әйгілі бес ірі 
Пайғамбарлардың бірі. 

Ахмет / Ахмaд – ең мақтаулы немесе ең үлкен 
мақтауға лайық. Иса пайғамбар өз қауымына 
біздің Пайғамбарымыз (саллал-лаһу ъаләйһи 
уа-ассаләм) жайында айтқан сәтте оны «Ахмад» 
деп атаған болатын. Аллаһ тағала айтады: «Ма-
рийам ұлы Иса (аләйһис-саләм): «Уа, Исраил 
ұрпағы! Шын мәнінде, мен –Аллаһ тағаланың 
сендерге жіберген елшісімін. Мен өзімнен бұрын 
түсірілген Тауратты растаушы және өзімнен 
кейін келетін Ахмад есімді пайғамбар жайын-
да қуанышты хабар берушімін», – деді» («Саф» 
сүресі, 6 aят).

Жоғарыда аталған қазақтың ұлы тұлға-
ларының қатарын Ахмет Байтұрсынұлы, Ахмет 
Жұбанов т.б. есімдермен толықтыруға болады. 
«Мухаммад» және «Ахмад» есімдерінің өзара 
айырмашылығы: «Мухаммад» есімі мақтаудың 
сандық жағын нұсқаса, «Ахмад» есімі мақтаудың 
деңгей-дәрежесін бейнелейді (http://asylarna.kz). 
Мұндай мысалдарды көптеп кетіруге болады.

Енді қазақ қоғамындағы Кеңес кезеңіндегі 
есімдерге тоқталайық. 

Сырбай / Сиир«сиир» араб тілінен аударғанда 
«құпия», «жүрек, жан» деген мағына береді.
Сырбай Мәуленов – ақын (Ondasynov ND Arabic 
names of Kazakh names, 1992: 21).

Ілияс / Ілияс Есенберлин – қазақтың халық 
жазушысы. Iлияс – Құдайдың құдіреті, ғажайып. 
Құрандa аталатын Алла Тағала пайғам-
барларының бірі.

Жүсіпбек/ Юсуф. Жүсіпбек Аймауытов –
қазақтың көрнекті жазушысы, дрaматург, публи-
цист, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. 
Жүсiп – пайғамбар, Жақып пайғамбардың ұлы. 
Жүсіп пайғамбардың өмірі Құран Кәрімде жүз он 
бір аяттан тұратын жеке бір сүреде баяндалған.

XX ғасыр қазақ тарихы үшін ең ауыр тарихи 
бетбұрыстар мен оқиғаларға толы кезең болғаны 
мәлім. Бұл кезеңде коммунистік идеологияның 
салдарынан діни кісі есімдеріне қарағанда, орыс 
чиновниктерінің есімдері көптеп қойыла баста-
ды. Мәселен Мэлс / Меліс. М – Маркс, Э – Эн-
гельс, Л – Ленин, С – Сталин, сонымен қатар 
Кеңесжан, Советжан т.б. есімдер қойылды. 

Тәуелсіздік кезеңінде діни есімдердің жан-
данып, көптеп қойылып жатқаны байқалады. 
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Мысалы, соңғы жылдары жиі қойылып жүрген 
есімдерге тоқталайық.

Кәусар сөзіараб тілінен аударғанда «көп, 
мол, үлкен, көлемді» және«таза, тәтті, мөлдір» 
ұғымдарын білдіретін бейнелі сөз. Діни 
мағынасында – жәннәттағы қасиетті су. Құранда 
3 аяттан тұратын Кәусар сүресі бар. Мұхаммед 
Пайғамбар (с.а.а.) Кәусaрдың Жәннаттaғы 
өзіне берілген екендігін айтады. Махшаркүні 
ыстықтан шөлдеген Алланың сүйікті құлдары 
осы судан ішіп шөлін қандырады.Табари 
тәпсірінде: «Кәусардың суы қардан aқ, балдан 
дәмді» делінеді. Жәннәтта бүкіл өзеннің суы 
Кәусар өзеніне барып құйылады(http://istan.kz/
kyzdardyn-575-musylmansha-esimi).

Райянаесімi араб тілінде «тың, толық, қанық, 
шырынды, мол» мағынасын бередi. Бұл есiмді 
қызына таңдаған ата-aналар сәбиінің жан-жақты 
жетілген, кемел, көркем адам болуын тілейді.
Ал Aр-Райяндеген – орaза ұстаған мұсылмандар 
кiретiн Жәннәт қақпаларының бiрі. Қыздарына 
Райяна есiмін қойған ата-аналар оның салиқалы, 
иманды, көркем мінезді болып өскенін, Алланың 
мейіріміне бөленіп, Жәннатқа лайықты болуын 
тілейді.

Мүслім/ Муслим. Арaб тілінен аударғанда 
Муслим – мойынсынушы, көнушi, Ислам дінін 
қабылдаған,Аллаһқа мойынұсынған адам. 
Мұсылман болу – ынта-ықыласымен Аллаһқа 
берілу, Хазіреті Мухаммад пайғамбардың 
айтқандарына толық илану, шариғат үкімдеріне 
мойынсыну және Исламды дін ретінде толық 
қабылдау деген мағына береді.

Рaсул – елші, елшілікке жіберілуші.
Мансур – жеңімпаз, жеңісті мақтау.
Перизат/Пери/зат. Иран тілінде пани/пері /

зат – әдемі, сұлу, көркем қыз.
«Балаға Алланың көркем есімін беру-

ге болмайды. Ол үшін есімнің алдына «Абд» 
қосымшасын қою керек. «Абд»сөзінің мағынасы– 
«құл». Мәселен,Абдулкaрим болса – Жомарттың 
құлы, Абдурахман – АсaМейірімдінің құлы 
т.б. (http://istan.kz/kyzdardyn-575-musylmansha-
esimi).

Нәтиже мен талқы

Қазіргі қазақ тіліндегі араб текті кiсі 
есімдерін үлкен екі топқа бөліп қараған жөн. 
Біріншісі–діни мазмұнды есімдер.Мәселен, 
Мұхамбет, Омар, Оспан, Ғали, Жүсіп, Фатима, 
Айша, т.б. есімдер Мұхаммет пайғамбардың, 
оның сахабалары мен ұл-қыздары, әйелдерінің 

аттарына байланысты қойылған. Арaб тілінен 
енген есімдердің екінші бір легі – жалпы есім 
сөздер негізді болып келеді. Мәселен, Жұман – 
маржан; Кәрім – жомарт; Мансұр – жеңімпаз; 
Мұхтaр – қалаулы, таңдаулы; Жәмила – көркем, 
сұлу; Зейне – әшекей, т.б. Ислам дінінің тара-
лу кезеңі антропонимдердің көбейген кезеңі 
екендігін және оны бірнеше топқа бөлуге 
болатындығынзерттеуші Бекжaн Әбдуәлиұлы 
ғылыми жұмысында айтып өткен болатын: 
«Қазақ есімдерінің баюы, құрамының молая 
түсуінің енді бір кезеңі – шығыс халықтарының 
мәдениетімен тығыз байланысты. Ең aлдымен 
діни есімдер, дін иелерінің, әулие-әнбиелердің, 
сопы-қажылардың есімдері болса, екінші 
діни мағыналы есім сөздер болды. Ал үшінші 
топтағы есімдер – қарапайым тұрмыстық сөздер, 
халық арасында жиі қолданылатын күнделікті 
сөздерден жасалған есімдер болды» (Doszhanov, 
2001: 5).

Қазақтың салты бойынша, жaс нәресте туған 
кезде ата-анасы ең сыйлы, қатты құрмет тұтатын 
адамына өз сәбиінің есімін қойғызады. Кейде 
олар келісе отырып, бала есімін өздері таңдайды. 
Егер әке-шешесі, ата-әжесі көзі тірі болса, өз не-
мере, шөберелерінің есімдерін солар қояды. Олар 
айтқан есімді ата-анасының азан шақыртып, 
сәбиіне қоюы – бұлжытпай орындалатын міндет. 
Тек есте болатын бір жағдай, сәбиге ат қойғанда 
айтылуы қиын, қатаң дыбысты, жақсы да, жа-
ман да мағына беретін немесе ауыр болатын 
есімдерді қоймаған жөн. Біздің дана халқымызда 
«Балаға қандай ат қойылса, болашақ тағдыры 
сондай, яғни соған бaйланысты болады» деген 
нанымбар.

Бұл жағдaй орта ғасырлaрда елімізге кел-
ген Ислам таратушылары өз діндеріндегі 
түрлі заңдардың халқымыздың арасында 
қолданылып, біртіндеп орнығуына ықпал етіп, 
ата-бабаларымыздың ұстанған салт-дәстүрлері 
өзгеріске түскенін көрсетеді. Нәресте туылғанда 
жасайтын шілдехана тойларына жергілікті 
жерлердегі қожаларды немесе молдаларды 
шақырып, құрмет көрсетіп, олар жаңатуылған 
қазақ балаларына дұрыс мағыналы есім беруді 
қадағалады. Яғни бұл – атаулардың мәдени 
(діни) қызметінің жаңа кезеңі немесе деңгейі. 
Ата-бабаларымыз өзге ұлттан әйел алғанда да 
әуелі оны Ислам дініне кіргізіп, есімін өзгертіп, 
құлағына азан айтып, қазақша ат қоятын болған. 
Соның бір жарқын мысалы – Aлаш ардaқтысы 
Aхмет Байтұрсынұлының отбасындағы жағдай. 
Торғайда жүрген күндерінде оның орыстан әйел 
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алғанын бетіне салық қылған aуыл адамдары: 
«Аха, сізді қазақтың сөзін сөйлейді деуші еді, 
кәпірден әйел алғаныңыз қалай?» – десе керек. 
Сонда Ақаң мүдірместен: 

«Мына отырғaн Александра Ивановна, 
Ризамын маған оны тағдырдың қиғанына, 
Бір қазақ бір кәпірді мұсылман қылса, 
Татиды он қазақтың иманына», – 

депті. Осы орайда Ақаң үйіндегі жеңгеміз 
мұсылман дінін қабылдап, өз есімін өзгертіп, 
Бәдірисафаатанғанын айта кетуге тиіспіз. Кейін 
ол кісіні А. Байтұрсынұлының інілері Бәдеш апа 
деп атап кеткен екен.

Бәдiр шайқасыһижражыл санауы бойын-
ша 17 рамазан 2 жылы, 17 наурыз 624 жылы –
Мұхамммед (с.а.с.) Меккеден Мединеге қоныс 
аударғаннан кейін Құрайыш тайпасымен болған 
алғашқы шайқас. Бұл шайқаста мұсылмандар 
жеңіске жетіп, Ислам қарсыластарының көбінің 
көзін жойды. Жaсақтың бастапқы мақсаты 
Әбу Суфийан бастаған керуенді басып алу 
болатын. Бұны естіген Құрайыш тайпасы-
нан950 адамнан құралған әскер қарсы шығады. 
Мұсылмандaрдың саны 313 адам болатын. Екі 
жақтың әскері Бәдір құдықтары орналасқан 
аймақта кездесті. Сафа(араб.) – «таза, шынайы» 
деген мағынаны бiлдіреді. Қазір қажылық 
рәсімдері атқарылатын таудың атауы (https://
kk.wikipedia.org/wiki).

Қорытынды

Ислам дінімен бірге даламызға араб тілініңде 
келгені анық. Алайда, ауызекі сөйлеу тілінде араб 
сөздерін бұлжытпай сол қалпында айту дұрыс 
емес сияқты. Құран сөздерін ғана өзгертпей 
айтқан жөн. Ал басқа кірме сөздер қазақ тiлінің 
фонетикалық заңдылықтарына сүйенуі ке-
рек. Ономастика саласында еңбек етіп жүрген 
ғалымдарымыздың әрбір елдің тарихы сол елдің 
тiліне әсер ететінін дәлелдеуге тырысқан ғылыми 
еңбектері жетерлік. Ғалымдардың барлығы 
балаға есім қоюда халықтың наным-сенімі, ми-
фологиясы, діні тікелей әсер ететінін бірауыздан 
мойындайды (Curchunova, 2016: 54-60). 

Ойымызды хакім Абайдың (Ибраһим): 

Кеше бала ең, келдiң ғой талай жасқа, 
Көз жеттi бір қалыпта тұра алмасқа. 
Адамды сүй, Алланың хикметiн сез,
Не қызық бар өмірде онан басқа?! – 

деген шумағымен түйiндемекпіз. Осы 
өлеңжолдарынан-ақұлы ақынның бастапқыда 
азан шақырып қойылғанесіміне кейінгі өмірлік 
ұстанымы, тұлғалық қасиеттері, барлық ісі 
сай болғанын байқаймыз.Ендеше Исламмен 
біте қайнасып кеткен ата-баба дәстүріне адал 
болудың,әсіресе, ата-ананың қасиетті міндеті 
сәбиге есім қоюда жауапкершілікті сезінудің 
маңызы зор. 
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Латын әліпбиін пайдалану мемлекеттіліктің іс жүзінде барлық бағыттарын қозғайтын маңызды 
қажеттілігі болып табылады. Қазақ жазуының қалыптасуы күрделі және көп қырлы процесс болып 
саналады. Тарихи және саяси оқиғалар тілдік ортаға және олардың жазбаша ойлар жолдарын 
қалыптастыруына үлкен әсер етті. Ғасырлар бойы графиканы өзгертудің бір маңызды себебі 
қазақ дыбыстық ауқымының кейбір элементтерінің айтуы ерекшелігі болғандықтан белгілі бір 
алфавитті таңдауды қиындатты. Араб, латын немесе славян графиктерін пайдалана жүріп және 
пайдалану үшін қазақ халқының ғалымдары, әйгілі тұлғалары мен қайраткерлерінің арасындағы 
талай уақыт бойы келіспеушілік пен пікірталас сүйемелдеуіне пайда болды. Уақыт талаптарына 
байланысты, сондай-ақ ағылшын тілінде бірқатар пәндерді оқыту, жас ұрпақ үшін көп тілді 
ортаны дамытуға байланысты латын алфавитін таңдау туралы жалпы шешім қабылданды. Бұл 
мақалада осы процестің негізгі мәселелері қарастырылады.

Түйін сөздер: латын әріптері, латын әлипбиі, қазақ жазу сценарийі, қазақ жазу тарихы, латын 
графикасы, мемлекет және тіл саясаты.
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The value of transition to the Latin alphabet

The use of the Latin alphabet is an important necessity, affecting almost all the vital areas of state-
hood. Formation of the Kazakh script is a complex and multifaceted process. Historical and political 
events had a tremendous impact on the formation of the language environment and ways of their written 
reflection. The Specificity of pronunciation of some elements of the Kazakh sound-range complicated 
the choice of a certain alphabet, which became one of the reasons for changing the graphics over the 
centuries. The use of Arabic, Latin, and Slavic graphics was a search, conjugated by disputes between 
scientists and eminent personalities of the Kazakh people. Due to the demands of the times, as well as 
the development of a multilingual environment for the younger generation with the study of a number 
of disciplines in English was made a general decision to choose the Latin alphabet. This article discusses 
the key problems associated with this process. 

Key words: the Latin alphabet, the Latin script, Kazakh script, history of Kazakh script, Latin graph-
ics, state and language policy. 
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Важность перехода на латинский алфавит

Использование латинского алфавита является важной необходимостью, затрагивающей 
практически все жизненные направления государственности. Становление казахской письменности 
представляет собой сложный и многогранный процесс. Исторические и политические события 
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оказали огромное влияние на формирование языковой среды и способов их письменного 
отражения. Специфичность произношения некоторых элементов звукового ряда казахского 
языка осложняло выбор определенного алфавита, что стало одной из причин смены графики на 
протяжении веков. Использование арабской, латинской, а также славянской график представляет 
собой поиск, сопряженный со спорами ученых и видных деятелей казахского народа. В силу 
требований времени, а также с развитием полиязычной среды для подрастающего поколения с 
изучением ряда дисциплин на английском языке было принято общее решение о выборе латиницы. 
В данной статье рассматриваются ключевые проблемы, связанные с этим процессом.

Ключевые слова: латинский шрифт, латинский алфавит, казахская письменность, история 
казахской письменности, латинская графика, государственная политика и язык.

Кіріспе

Елімізде латын әліпбиіне көшу мәселесі 
соңғы жиырма жылда көтеріліп, соның оң 
жылында қызу талқыланып келе жатқан 
тақырыптардың бірі екендігі бәрімізге белгілі-
ақ. «Латын әрпіне көшу – қазақ тілін дамыту 
мен жаңғыртудағы ішкі қажеттілік» -деген Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзін бәріміз де 
санамызбен түсініп, оның шынында да, қазіргі 
қоғамға тигізер ықпалы туралы ойлануымыз 
керектігі де түсінікті.

Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезден 
бастап қазақ лингвистері мен зиялы қауымының 
арасында латын әліпбиіне көшудің пайдасы мен 
зияны туралы бірталай пікірталастар туындай 
бастап, әлі күнге дейін жалғасын тауып келе 
жатқандығы да жалған емес-ті. 

Бүгінгі таңда елімізде латын әліпбиіне көшу 
әлі де екі жақты тартыс пен талас тудырып 
отырған мәселе болып табылады. Халықаралық 
деңгейде ойлайтын ойшылдарымыз бен ұлттың 
нағыз жанашырлары латынға көшуді дәріптесе, 
кейбір зиялылар қауымы тарихтың бұл үрдісіне 
әліге дейін қарсы болып келеді (Latyn alipbii – 
ruhani tauelsizdik // https://massaget.kz).

Қазіргі уақытта латын әрпін қолдану, ең алды-
мен, заман талабы болып отыр. Сондықтан да за-
манауи технологияларға тәуелді екенімізді мой-
ындап, кез келген жаңа дүниелермен санасуымыз 
жөн сияқты. «Бұл үдеріс жақсы дайындықты 
және ойластырылып жүргізілуді қажет етеді. 
Осы орайда, ХХ ғасырда кириллица негізінде 
қазақ тіліндегі әдеби және ғылыми мұралардың 
ауқымды қоры әзірленгенін есте сақтағанымыз 
дұрыс. Ең маңыздысы, қазақстандықтардың 
болашақ ұрпағына арналған халықтың осынау 
қазынасы жоғалып кеткен жоқ. Біз қазақ тілін 
латын әрпіне көшіру жөнінде мемлекеттік ко-
миссия құрамыз», – деді Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өз сөзінде. 

Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жүрген 
әліпбиді латын әріптерімен ауыстыру мәселесіне 

алаңдаушылық тудырып отырғандардың бар 
екендігін жасырмаймыз және олардың санда-
ры да баршылық. Бірақ бұл болашаққа батыл 
қадам жасап, елімізді төрткүл дүниеге таны-
тып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды 
бастамаларының бірі және дер кезінде қозғалған 
тіліміздің болашағы үшін жасалған ғылыми 
маңызды шара деп білуіміз қажет сияқты. Қалай 
ойлайсыздар? 

Тәуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі 
ретінде жазудың маңызы өте зор. Сондықтан 
да болар Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «біз 
орыс тіліне қарсы емеспіз, біз оның қазақтар 
арасына қалай енгізілгеніне келіспейміз» деген 
сөзі көңілге көп ой салады. Себебі бұл сөз тілінің 
болашағын ойлаған тіл мамандары мен тілге жа-
нашыр зиялы қауымның көкейіндегі ойды дөп 
басқандай. Мұны қазіргі кирилл-қазақ әліпбиіне 
немесе орыс тіліне теріс қарау деп емес, қайта 
қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың 
өз еркімен қалап алмаған, кешегі кеудемсоқ 
жүйенің өктем саясатының әмірімен күшпен 
таңылған кейбір кірме әріптерден арылып, таза 
қазақ әліпбиін жасау бағытындағы игілікті қадам 
деп түсінеміз (Yegemen Kazakhstan //https://www.
oinet.kz).

Эксперимент

Латын әліпбиіне көшу, сайып келгенде, 
ана тіліміздің болашағын ойлап, қолданыс ая-
сын одан әрі кеңейте түсуге мүмкіндік жа-
сап, тіліміздің ішкі табиғи әліпбиіміз арқылы 
жазудың айтуға жасап келе жатқан қиянатын 
болдырмай, қазақы айтылым мен жазылым та-
лаптарын жүйеге түсіру деп түсіну керек.

Бір жазудан екіншісіне көшу халықтың 
осы рухани байлықтан сусындауына қосымша 
қиындық келтіруі мүмкін екендігі де талай 
адамға ой салары сөзсіз. Сондықтан әліпби 
мен жазу мәселесіне әлеуметтік лингвистика 
тұрғысынан жете назар аударған жөн. Жазу мен 
әліпби мәселесі бір-бірімен тығыз байланы-
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сты болатындығын білеміз. Алдымен әр тілдің 
дыбыс қорын анықтап, содан кейін әр дыбы-
сты әріптермен таңбалау қажет. Жазбаша тілді 
ауызша тілдің графикалық бейнесі деуге бо-
лады. Жазудың қандай түрі болмасын белгілі 
бір таңбалар арқылы жасалады. Әліпби жасау 
үшін алдымен графикалық лингвистика тео-
риясын терең танып, тілдің дыбыс жүйесіндегі 
фонемалардың өзіндік фонологиялық 
ерекшеліктеріне жете назар аударып, бөгде 
тілдерден енген сөздерге қатысты фонемаларды 
қалай таңбалау керек деген мәселелерді шешіп 
алу керек, одан кейін тілдің болмысын танытатын 
негізгі заңдылықтарын біліп, тілдің табиғатына 
сай келетін, өзіндік дыбысталу ерекшеліктеріне 
кері әсер етпейтіндей мәселелерді ескеру керек. 
Жазу барысында әр әріптің өзара кездесу жиілігі 
де назарға алынуы тиіс екендігін көптеген 
лингвист-ғалымдар ескертеді (Garifolla Esim //
https://kaz.caravan.kz).

Латын әліпбиіне көшу туралы сөз 
қозғалғаннан бастап жұртшылық арасында 
пікірталас өршіп кетті. Мысалы, «латын әліпбиін 
қабылдаған жағдайда келешек ұрпақ кирилл жа-
зуы негізіндегі бұрынғы бай жазба мұрамызды 
оқи алмай қалады» деген пікірге, екінші 
біреулер: «Қазақтың жазба мұрасы көп жылдық 
тарихы бар елдерге қарағанда (қытай, араб, 
француз) аз, сондықтан қазіргі жағдайда барлық 
жазба мұрамыз бен жәдігерлерімізді латын 
әрпіне бірте-бірте көшіріп алуға мемлекетіміздің 
мүмкіндігі жетеді» дейді. Мұндай пікірлер көп-
ақ, көп...

Елінің болашағын ойлаған әр азамат, зиялы 
қауым өкілдері, әртүрлі мамандық иелері латын 
әліпбиіне қатысты өз көзқарастарын білдіріп, ой 
бөлісіп жатыр. Дегенмен, мәселенің байыбына 
терең бармай, әліпби өзгертуді бұрынғы кирилл 
әріптерін латын әріптерімен ауыстыра салу деп 
түсінетіндер де бар. Егер бұлай түсінсек, яғни 
қазіргі қырық екі әріпті латын әріптерімен жай 
ғана алмастыра салсақ, одан ештеңе өзгермейді 
(Latyn alipbii – ruhani tauelsizdik // https://
massaget.kz).

Латын графикасына (таңбасы) негізделген 
қазақ әліпбиін жасау ісінде тіліміз дыбыс 
жүйесіндегі төл дыбыстар мен өзге тілден ен-
ген кірме дыбыстарды жеке-жеке қарастырып, 
әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен жазу 
барысында туындайтын әртүрлі заңдылықтары 
ескерілуі тиіс. Демек, бұл іс кез келгеннің 
қолынан келе бермейді, арнайы фонолог 
маманның ғылыми тұрғыда қарастырған зерт-
теу жұмыстарына үңілу керек. Ал қазіргі кез-

де графикалық лингвистикадан хабары жоқ 
адамдар да латын әліпбиінің жобасын дайын-
дап, соны қайтсе де өткізу, авторлық құқық алу 
сияқты өз қара басына жұмыс жасап жүргендер 
де баршылық. Сондықтан таңба-әріп-фонема-
жазу сырын білетін, графизация мәселесімен 
шұғылданып жүрген фонолог мамандардың 
көзқарастарына жүгінген жөн. Осы орайда, 
латын графикасын қазақ әліпбиіне икемдеу 
бағытында өзінің салмақты ойлары мен ғылыми 
маңызды зерттеулерін көп талқысына ұсынып 
жүрген білікті ғалым Әлімхан Жүнісбеков 
еңбектерінің маңызы зор. Қазіргі таңда Әлімхан 
Жүнісбеков бастаған ғалымдар қазақ тілі ды-
быс жүйесіндегі 28 фонеманы (9 дауысты, 19 
дауыссыз) латын графикасымен таңбалап, жаңа 
қазақ әліпбиін дайындап отыр. Бұған қоса, кірме 
сөздерді таңбалау үшін «в», «ф», «һ» әріптерін 
де әліпбиге алу туралы пікір айтылды. Себебі 
бұл әріптер 1938 жылы әліпбиімізге енгізгелі 
қазақ тілінде әбден орнығып болды (Yegemen 
Kazakhstan //https://www.oinet.kz).

Сөйтіп, ғалымдар 30-31 әріптен тұратын 
әліпби жасауды нысана етіп отыр. Бұл бұрынғы 
42 әріптің қысқарып, 10 таңбасы алып тасталы-
натынын көрсетеді. Мысалы, бұрынғы әліпбиде 
«ащы», «тұщы» және өзге тілден келген щетка, 
щи, деген санаулы сөзді таңбалау үшін арнайы 
«щ» әрпі алынған болса, енді осындай әріптердің 
қысқаруы нәтижесінде кірме әріптерге қатысты 
30-40 басы артық ереже өзінен-өзі жойылып 
кетеді екен.

Нәтиже мен талқы

Қазір ғалымдар қазақ әліпбиін латын гра-
фикасына көшіру ісін қазақ жазуын реформа-
лау (қайта қарастыру) ісімен байланыстыру 
жұмыстарының ғылыми негіздемесін дайындап 
отыр. 

Ахмет Байтұрсынов жасаған төте жазу орыс 
ғалымдары арқылы әлемге танылып, жоғары 
бағасын алды. Ғалымның әліпби мен жазу са-
насында ашқан осы ғылыми жаңалығы, жазу 
заңдылықтарымыздың негізгі тірегі болып, 
басқа әліпбиге, латынға, одан кириллицаға 
көшкенімізбен де қазіргі күнде де жазуымызға 
қызмет етіп келеді. Төте жазуда болмасақ 
та, әліпби түзу және жазу заңдылығы Ахмет 
Байтұрсынов ұстанған қағидаларға негізделген. 
Ал қазіргі қиындықтарымыз да осы Ахмет 
Байтұрсынов көрсеткен кейбір ұстанымдардан 
ауытқып, кірме дыбыстарды әліппеге талғаусыз 
қабылдап, содан соң кірме сөздерді де 
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өзгеріссіз жазып, өзіміздің төл сөздеріміз бен 
терминдерімізді де ғалым көрсеткен жолмен 
қарыштата алмауымыздан туындады. 

Сондықтан Байтұрсынов ұсынған 
қағидаларға қайта келу керектігін еріксіз 
мойындағандықтан да әліпби өзгертіп отыр-
мыз. Ертең латыншаға өткен кезде Ахмет 
Байтұрсынов ұстанған қағидаларды басшылыққа 
аламыз. Ал неге төте жазу емес, латын әліпбиі 
дегенге келсек, халық өз еркімен таңдауға 
мүмкіндігі болып тұрғанда әлемнің озық елдері 
игілгін көріп, көпшілігі қолдап отырған латын 
әліпбиіне біздің де көшкеніміз дұрыс болар еді. 
Егер біз қазір араб әліпбиімен жүрген болсақ, 
онда латынға көшу туралы әңгіме болмауы 
мүмкін. Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен бе-
делге ие болып, қолданыс аясы да мүмкіндігі де 
зор екендігін танытып отыр. Сондай-ақ графи-
зация заңдылықтары әріптің дыбысты таңбалау, 
көру, оқу, жазу талаптарына сай келуін қажет 
етеді. Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада 
қолданылатыны байқалады. Барлық дәрі-дәрмек 
атаулары, математика, физика, химия форму-
лалары, көптеген терминдер, мамандықтарға 
қатысты ғылыми әдебиеттер – барлығы да латын 
әліпбиімен байланысты екенін байқауға болады. 
Латын графикасын қолданатын барлық елдердің 
әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фонемалар са-
нынан әлдеқайда аз болуы да оның жетістігі 
болып табылады. Дегенмен кейбір елдің латын 
әліпбиінде әртүрлі диакритикалық таңбалардың 
(нүкте, қос нүкте,сызықша, айшық, дәйекші) 
көп алынуы да белгілі дәрежеде қиындық 
келтіреді. Осындай қосымша белгілер арқылы 
көптеген елдің барлық фонемалары латынның 
26 таңбасымен ғана белгіленуі жазу үнемділігін 
танытатын тиімді әліпби дәрежесіне жеткізіп 
отыр (Bazarbayev Z. //https://www.qazaquni.kz).

Тілдің қоғаммен бірге дамып, ғылым мен 
техника дамыған сайын көршілес елдерден және 
басқа да шетелдерден жаңа сөздер кіруі арқылы 
да толығып отыратыны табиғи заңдылық бо-
лып табылады. Қазіргідей басқа елдермен ара-
да барыс-келіс жиілеген замандағы күнделікті 
тіршілікте өзге тіл сөздерінің енуі де, әсері де 
күшейе түспесе, бояуламайды. Ал кірме сөздердің 
барлығын дер кезінде қазақы айтылымға икемдеп 
отыру да оңай шаруа емес. Әрбір оқыған сауат-
ты адам өзге тілден келген сөздің де қазіргі ки-
рилл әріптерімен өзгеше жазылып тұрғанын оғаш 
көріп тез қабылдай қоймауы мүмкін (Garifolla 
Esim //https://kaz.caravan.kz).

Ал латын әліпбиі бұл қиындықты өзі реттеп, 
жұртшылық кірме сөздерді қазақы қылып жа-

зып, қазақы оқып кеткенін өздері де байқамай 
қалар еді. Сондықтан тіліміздің табиғи айтылы-
мына қайшы келетін кемшіліктерімізден арыла-
тын кез келді. Әр сөзді бабалар салған жолмен 
ұлттық үндесіміне қарай айтуымыз үшін жары-
са қапталдап кедіргі келтіретін ескі әліпбиімізді 
латын әліпбиіне ештеңеден қорықпай алмастыра 
салуға мүмкіндік келді. Демек, ұрпақ келешегін 
ойласақ, ұлттығымыздың негізгі белгісінің бірі 
тілімізді сақтап қаламыз десек, бірден-бір дұрыс 
жол – латынға көшу.

Иә, біреуіміз былай деп жар салсақ, енді бірі 
оның қаншалықты қоғамға тигізер кесірін де 
айтып, жеткізіп жатыр. Ел ертеңі болып табыла-
тын, болашақтың балалары алдымызда отырған 
бүлдіршіндер латын тілін қалай үйренбек? 
Оқушыларды үйрету қаншалықты ауыр немесе 
қаншалықты қиын? Осы сұрақтардың жауабын 
да қарастыруға болады. Оқушы – мұғалімнің ал-
дында білім алушы, берген нәрсені игеруші бо-
лып табылады. 

Ағымдағы жылдың қыркүйек айының 11 
жұлдызында Қазақстан Республикасы Парла-
менті Мәжілісінде «Мемлекеттік тілдің латын 
графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандар-
тын енгізу мәселелері туралы» деген тақырыпта 
парламенттік тыңдау өткен болатын. 

Парламенттік тыңдау барысында Ш.  Шаях-
метов атындағы тілдерді дамытудың респуб-
ликалық координациялық-әдістемелік орталығы-
ның директоры, филология ғылымда рының 
докторы Ербол Тілешов қазақ әліпбиінің жаңа 
нұсқасын ұсынды. «Жаңа жазбаны қабылдау 
бір белгіні екіншісіне ауыстыра салу емес. Бұл 
әліппенің алдыңғы нұсқаларында жіберілген 
шалалықтарды жою. Осыған байланысты, біздің 
көзқарасымыз бойынша, жаңа әліпбиді жасап, 
оны енгізуде орфографиялық жаңа ережелерді 
қабылдау қажет. Ұсынылып отырған нұсқада ла-
тын әліпбиінің төл белгілері ғана бар», – деді фи-
лолог (Yegemen Kazakhstan //https://egemen.kz).

Диакратиктер қазақ тіліндегі өзіне тән дыбы-
старды сақтауға кепіл бола алмайды. Мәселен, 
смартфондар мен өзге де жазба құралдары 
бізге түрлі елден келеді, онда латынның 26 ғана 
әрпі бар. Диакритикалық белгілерді жаңа ла-
тын әліпбиіне енгізетін болса, оларды сирек 
қолданатындықтан, қазақ тілінің өзіне ғана тән 
төл дыбыстарынан айырылып қалуымыз мүмкін. 
Сонда ол бізге қаншалықты маңызды? 

Оқушылардың арасында латын әліпбиіне 
көшудің маңыздылығы туралы терең мағлұмат 
беру, қоғамдық пікір қалыптастыру негізгі 
міндет болып табылып отыр. Қоғамда өздерін 
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көрсете және өз еліне пайдалы бола алатын, Жаңа 
Қазақстандық Патриотизмнің құндылықтары 
мен мұраттары жүйесін иеленетін патриот ұрпақ 
тәрбиелеу де осының қатарына кіреді-міс. 

Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақа-
ласында 2025 жылға дейін латын әліпбиіне 
көшуге кірісуіміз керектігін және болашақта 
барлық саладағы іс-қағаздар мен оқулықтар да 
осы қаріппен жазылуы тиіс екенін қадап айтты. 
Сондай-ақ, Үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне 
көшірудің нақты кестесін жасауды тапсырып, 
уақыт ұттырмай бұл жұмысты қазірден бастан 
қолға алу қажеттігін атап өтті (Ortalyk Kazakhstan 
http://ortalyq.kz ).

Демек, көп кешікпей егемен еліміздің ла-
тын әліпбиіне көшетіні айқындалды. Ал осы 
межелі мақсатқа кедергісіз қол жеткізу үшін не 
істеу керек? Бұл мәселені жан-жақты талқылау 
мақсатында республика көлемінде әрбір мекеме, 
ұйымдарда іс-шаралар ұйымдастырылуда.

Әр мектепте, әр сыныпта осыған байланысты 
«Латын әліпбиіне көшу» туралы өз ой-пікірімізді 
ортаға салуға жиналып дұрыс-бұрыстығын 
анықтап, өз ойларын жеткізіп отырады.

Мысалы, тарихшылардың көзқарасымен 
оқушылар талқылаған болса, барлығының 
ойы бір жерден шығады екен. Қазіргі уақытта 
еліміздің басты проблемасына айналып отырған 
ең өзекті тақырыптардың бірі – әліпбиіміздің 
өзгеруі, яғни қалыптасқан дәстүрді бұзып, ки-
риллицадан латын әрпіне көшу. Қазақстан 
халқы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері 
бүгінгі қолданыста жүрген кириллицадан ла-
тын әліпбиіне көшу мәселесі жөнінде пікірлер 
жиі айтылып келеді. Қазіргі қолданыстағы ки-
риллица – қазақ тарихындағы төртінші алфавит 
екені бәрімізге мәлім. Сонау сақ дәуірі, түркі 
дәуірі кезеңіндегі ата-бабалаларымыз өздері 
ойлап тауып, енгізген, құрастырған алфавит-
тен басқалары бодандықтың кебімен күштеп 
енгізілді. Түркі заманынан мұра болып қалған 
осынау құндылық «руно» жазуы еді. Одан кейін 
араб шапқыншылығы кезеңінде елімізге араб 
жазуы (төте жазу) ислам дінімен қатар келді 
(Ortalyk Kazakhstan http://ortalyq.kz ).

Латын және кириллицаны Кеңес үкіметі 
енгізді. Мұндағы мақсат – алфавитке көшу 
арқылы қазақ халқымызды рухани есеңгіретіп, 
халықтық болмыс, ұстанымдарынан айырып, 
мәңгүрт етіп алдарына салып айдап өз дегендерін 
жүзеге асыру еді. «Ресей тілін, дінін, жазу-сызу-
ын орысқа аударса, үкіметке онан артық іс бол-
мас» деген Ахмет Байтұрсынұлының 1914 жылы 

жарық көрген «Қазақ» газетіндегі жанайқайы бе-
кер емес-ті. Кеңес үкіметінің орыстандыру сая-
саты мақсаты терең, ауқымды қарқынмен жүзеге 
асырылды. Нәтижесінде, орыс тілі өмірдің 
көптеген салаларында жалғыз ғана тіл болып, 
ұлттық тілдерді ығыстырды. 

Сондықтан кеңес үкіметі құрамындағы қазақ, 
өзбек сияқты басқа да түркі халықтарының 
санасында кириллица мәжбүрлеумен және 
зорлық-зомбылықпен байланыстырылады. 
Қазір гі сөз болып жатқан қазақ алфавитінің 
кири лли цадан латын әліпбиіне ауыстыру 
мәселесін отарсызданудың бір маңызды қадамы, 
отарлаушылардың зорлап таңылған алфавитінен 
арылу, еркіндік алу деп түсінемін.

Ал тілші-ғалымдардың пікірінше, «Латын 
алфавитіне көшу – заман талабы» – деп ой-
лаймын. Себебі әр ұлттың өзіндік бірізділігі, 
ерекшелігі ең бастысы оның тілімен белгіленеді. 
Сондықтан тілдің дамуы, өркендеуі қандай бол-
са да этнос үшін өте маңызды.

Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі тіліміздің 
әрі қарай жаңғыруына жақсы ықпал етері сөзсіз. 
Себебі латын әліпбиіне көшу арқылы біз психоло-
гиямызды, ми қабыршығы астындағы санамызды 
орыс тіліне деген тәуелділіктен босатамыз деп 
ойлаймын. Сондықтан мемлекеттік тілдің латын 
әрпіне көшуі – заман талабы. Бұл мәселені көтеру 
– Президентіміздің көрегендігін көрсетеді. Ел-
басымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында: «Мен қазақстандықтардың ешқа-
шан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байы-
бына барғанын қалаймын. Біріншісі – ұлттық 
код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 
жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін 
ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кер-
тартпа тұстарынан бас тарту керек» – деген 
болатын. Ендеше орыс тіліне жалтақтай беріп 
қарайтынымыз да осы кертарпаның бірі деуге 
болады. Бұл жолда латиницаға көшу – тиімді 
әрекет. Ол біздің ұлттық кодымызды сақтап, ұлт 
ретінде дамуымызға жол ашады. 

Қорытынды

Латын әліпбиіне кіру- әлемдік ғылыми, 
тілдік кеңістікке кіру үшін қажет. Бұл басқасын 
айтпағанда, түркі халықтарына ортақ әріп. Со-
нымен қатар, әріп қолданысы қазақ тілінің фо-
нетикасына үйлесімдірек болып табылады. Біз, 
әлемдік ғылым мен технологияны, экономика-
ны игеру үшін ағылшын тілін үйреніп келеміз. 
Латын әліппесі сол тілді игеруге негіз, тиімді 
алғышарт болары сөзсіз. Халықаралық терми-



Хабаршы. Филология сериясы. №2 (170). 2018184

Латын әліпбиіне көшудің маңыздылығы

нологияны алыңыз, немесе медицина мен басқа 
ғылымдар тілі көбінесе латынша жазылады 
(Semei anasy //https://aikyn.kz).

Менің пікірімше, ынтасы бар адамға бұл 
әріпті үйренудің еш қиындығы жоқ, соның 
ішінде жоғары білімді немесе шет тілін 
білетін адамдарға. Алысқа бармай-ақ қоялық, 

қазір көп адамдар әлеуметтік желілерде оты-
рады.Сонда отырып- ақ, өзара латынша жазу-
ды үйрене берсе де болады. Латын әліпбиіне 
көшіу – ол, өз әліпбиімзіге оралу, нақтырақ 
айтақанда түрік әлеміне, тіліне оралу деп 
түсінемін, сондықтан тез арада көшуіміз ка-
жет деген пікірдемін.
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ПРАГМА-КӘСІБИ БАҒДАРЛЫ ТАПСЫРМАЛАРДЫ  
ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ

Қазіргі заман талабына сай шетел тілін меңгертуде озық технологияларды, ұтымды әдіс-
тәсілдерді пайдалану, білім беру саласында жүйелі жұмыстар атқару – еліміздегі ең маңызды 
әрі кезек күттірмейтін ауқымды мәселелердің бірі болып отыр. Прагматикалық әрекетте, әсіресе 
оқыту үрдісінде жағдаяттар ерекше орын алады. Жағдаят тапсырмаларын қолданудың қажеттілігі 
мен маңыздылығы, шынайы кәсіби іс-әрекеттегідей жағдай туғызылса, тіл үйренушілерге өз 
кәсібін меңгеруге деген қызығушылықтарын тудырып қана қоймай, сонымен бірге кәсіби іс-
әрекет жасауға үйрете отырып, олардың дағды мен іскерліктерін қалыптастырады, әлеуметтік-
мәдени және арнайы іс-әрекеттік қабілеттерін анықтайды. 
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Formation of professional and communicative competence  
on the basis of pragma-professional tasks

modern teaching of a foreign language the use of advanced technologies, rational methods and 
systematic work in the field of education is one of the most important and relevant issues in our time. A 
pragmatic situation has a special place in the pragmatic learning process. The necessity and importance 
of applying the tasks of a pragmatic situation, as well as the conditions of a real professional practice not 
only give students an interest in acquiring their professional skills, but also form their skills and helps to 
identify the ability of activities in the social, cultural spheres.
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Методы использования прагма-профессиональных заданий

В современном обучении иностранному языку использование передовых технологий, 
рациональных методов и систематическая работа в области образования является одним из 
наиболее важных и актуальных вопросов в наше время. В прагматическом процессе обучения 
особое место имеет прагматическая ситуация. Использование прагматических заданий является 
необходимой и важной частью для побуждения интереса у обучающего к приобретению 
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профессиональных навыков. Они помогут выявить разносторонние способности обучающегося 
в социальной, культурной сферах.

Ключевые слова: прагматика, ситуация, модель, коммуникация, коммуникативная 
компетенция, прагма-профессиональная задача.

Қазіргі таңда лингвистика ғылымының дамуы 
тіл мен адам факторы арасындағы байланысқа 
бағытталғандықтан,тіл білімінің нысаны ретінде 
лингвистикалық үш түрлі аспектіні тілге тиек 
етеміз: тіл-сөз-прагматика. Прагматикалық 
теорияның зерттеу нысанына өзек болатын 
мәселелердің ауқымы кең: ол әрі мәтін, әрі дис-
курс, әрі сөйлеу актісі және фразеобірліктер мен 
сөздер де болуы мүмкін.

Прагматика терминін ( грек. «pragma» «іс, 
әрекет») ғылымға алғаш енгізген, семиотиканың 
негізін салушы Ч.Моррис аталған ғылым сала-
сын таңба мен оны қолданушысының арасын-
дағы қарым-қатынасты зерттейтін ғылым деген 
(Kaliev, 2005: 253). Ғалымның бұл көзқарасын 
әрі қарай лингвистикалық тұрғыдан дамытқан 
Дж. Серл, Дж. Остин, Д. Франк, Ф. Кифер 
секілді шетел ғалымдары мен И.Д. Арутюнова, 
Ю.С. Степанов, Г.В. Колшанский, И.П.  Сусов, 
В.Г. Гак сияқты орыс ғалымдарын да атауға бо-
лады. Сондай-ақ М.К. Мурзагалиева, Ф.З.  Жак-
сыбаева, Г.К. Ихсангалиева, С.К. Искин-
дирова, С.Б. Токтамысова және т.б. отандық 
лингвис тикадағы бірқатар ғалымдар өз ғылыми 
еңбектерін прагматика мәселесінің әртүрлі 
қырларын карастыруға арнаған.

Прагматиканың нақты белгіленген шека-
расы жоқ, оған сөйлеуші субъект пен адресат-
тың (тыңдаушының) арақатынасынан туын-
дайтын мәселелер кіреді. Тілдік бірліктерді 
праг матикалық тұрғыдан зерттеген ғалымдардың 
пікірлеріне көз жүгіртсек:

– Прагматика сөйлеу актілері мен олардың 
жүзеге асу контекстін зерттейді (Р.С. Стол-
нейкер); 

– Прагматика тілдік қатысымның заңды-
лықтарын, сөйлесімнің актілерінің функционал-
ды типтерін зерттейді (В.Г. Гак);

– Прагматика сөйлесімнің мазмұнын, 
сөйлесім авторының коммуникативтік мақсатқа 
сай тілдік құралдарды таңдау мәнін, сондай-
ақ тыңдаушының айтылған ой мен тіл арқылы 
берілген ойды дұрыс түсінуін анықтайтын нақты 
қатысым жағдаятын зерттейді (Э.М. Медникова). 

Қатысымның қалыптасуы «сөз әрекеті» 
арқылы жүзеге асады. Қарым-қатынас пен сөз 
әрекеті – прагматиканың бір-бірінен ажырамас 
бөлігі.

Прагматикалық сөз әрекетінің негізінде 
адам дардың бір-біріне тіл арқылы ықпал 
ету, әрекетке қатысу ұғымдары жатыр. Бұл 
ұғымдар қарым-қатынасқа қатысушы коммуни-
канттардың мақсатынан туындайды. Демек, сөз 
әрекетін тудыратын – сөйлеушінің мақсаты. 
Жалпы қайсыбір сөйлесімнің прагматикасы 
болмасын, нақты бір жағдаятта адамдардың 
қандай мақсатпен сөйлеп тұрғанын анықтауды 
көздейді. Бұл орайда мақсат – сөз әрекетінің 
қозғаушы күші, оны қалыптастырушы негіз. Кез-
келген сөйлеу актісі сөйлеушінің тіл арқылы өз 
мақсатын (интенция) жеткізуі болып табылады. 
Сөйлеушінің мақсаты бірнеше прагматикалық 
ұстанымдар арқылы жүзеге асады: сөйлеу 
жағдаяты. сөйлеуші мен тыңдаушы, оларға тән 
әлеуметтік –психологиялық қалып т.б. Яғни, 
нақты жағдайдағы сөз әрекетінің сәтті болуы 
қатысымға қатысушы коммуниканттардың 
мақсатына сай тілдік бірліктерді ұтымды пай-
далануына негізделеді. Сондықтан Н.Д. Ару-
тюнова прагматиканың негізгі мақсатын бы-
лайша анықтайды: «Одна из задач прагматики, 
возможно, ее главная задача, состоит в том, 
чтобы сформулировать правила употребления 
слов и высказывании и, соответственно, их 
адекватного истолкования». (Arutjunova, 1981: 
356). Ал В.Г.  Гактың пікірінше, прагматика 
адамның нақты жағдайда қандай мақсатпен 
сөйлеп тұрғанын қарастырады. (Gak, 1982:11). 
Осындай ой-пікірлерге ғалым Э.Д Сүлейменова 
өз еңбегінде сүйенеді. Жалпы қандай да бол-
масын ғылым бір нысанды зерттегенде үш 
сұраққа жауап беруге тырысады: не?- қалай? 
-не үшін? (Tjazhina, 2010: 130). Мәселен, ше-
тел тілі пәндері мектепте білім, тәрбие берумен 
қатар жасөспірімдердің жеке бас қасиеттерін 
тұлға ретінде жетілдіруге, қоғамдағы өз ор-
нын табуға ерекше ықпал етеді. Шетел тілі 
сабақтарының басты мақсаты: шәкірттерге 
күнделікті өзін қоршаған қоғамнан алған білім, 
білік дағдыларына қоса басқа елдердің тыныс-
тіршілігінен хабардар етіп, мағлұматтар береді 
және ең бастысы, жеке бас тәжірибесін жетілдіре 
түсуге көмектеседі. Шетел тілін үйрену арқылы 
оқушылар білім деңгейін көтеріп, өз халқы 
мен басқа халықтар арасындағы ұқсастықтар, 
ерекшеліктерді ажыратуға дағдыланады, оқушы-
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ның өз пікірі қалыптасады, басқа елдердің 
мәдениетін үйренеді. Шетел тілін үйрену өз 
бетінше білім алуға, мәдениетаралық қатысымды 
бойына сіңіруге септігін тигізеді. Шетел тілі 
пәнінің ең басты міндеті – шәкірттердің тілдік 
қарым-қатынас жасай алу біліктілігін жетілдіру.

Арнайы біліктер бойынша бағдарлы оқытуда 
сөйлеу, тыңдап түсіну, оқу талаптарымен қатар 
аударма және жазу талаптары міндетті түрде 
беріледі. Қоғамдық-гуманитарлық бағытта мек-
тептерде оқу мен сөйлеу басты әрекет бола-
ды, оқытудың тәрбиелік, білім беру, жетілдіру 
мақсаты нақтылана түседі. Атап айтқанда, 
оларға төмендегілер кіреді:

– мамандық таңдауға оқушының саналы 
түрде қатынасы, өзінің болашақ мамандығына 
шетел тілдерін іс жүзінде қолдана білу 
қажеттілігін сезінуіне тәрбиелеу;

– оқушының өз мамандығына деген жал-
пы ой-өрісін кеңейту, болашақ мамандығына 
қызығушылығын арттыру;

– таным үрдісіне оқушының ойлауы, есте 
сақтауы, тіл мәдениеті, жаратылыстану және 
математика ғылыми саласына қызығуы, ғылыми 
көзқарасы мен тілді қолдану білімін, сөйлеу 
мәдениетін дамыту;

– оқушыларды ауызша және жазбаша түрде 
болашақ мамандықтарына байланыстыра өзара 
мәдени қарым-қатынас жасай білуге дайындау.

Шетел тілі сабақтарында оқушылардың жеке 
бас ерекшеліктеріне сай түрлі әдіс-тәсілдер 
қолданылғаны жөн. Ал әрбір өткізілген сабақ 
оқушыларды өз бетімен ізденіп білім алуға, оқуға 
жетелесе құба-құп. Оқушының мәселені тани 
білуі, алған білім, біліктерін жаңа тапсырмалар-
ды шешуге, міндеттер қоя білуге тәрбиелейді. 
Сабақ үрдісінде шәкірттер оқуға үйренеді, өз 
бетімен ізденіп білім алудың жаңа жолдарын, 
тәсілдерін білуге бейімделеді. Бұл өз бетінше 
жүргізілетін жұмыстарға реферат жазуға, қол-
жазбалар дайындау, баспасөз беттерінен, оқу-
лық тардан ақпарат алу, түрлі хабарламалар дай-
ындау жатады.

Ғылымның қай саласында болмасын тех-
никаға, жаңа ақпараттық технологияларға бай-
ланысты пәндер интеграциясы білім беру сала-
сында қомақты орын алуда. Соған орай жалпы 
білім мазмұны мен оқыту әдістемесінде де 
жаңалықтар орын алуда. Оның тағы бір дәлелі, 
мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасы 
міндетті жоғары білім стандарттарының шығуы. 
Жаңа ақпараттық технологияларға байланысты 
пәндер төменгі курстардан бастап типтік оқу 
жоспарында жаратылыстану пәндер циклында 

мемлекеттік компонент ретінде жүргізіледі. Со-
нымен қатар басқа да ақпараттық технологиялар 
бойынша жүргізілетін пәндер оқу жоспарларын-
да орын алуда. Нәтижесінде техникалық емес 
мамандықтарға студенттердің ақпараттық білім 
мен біліктілігі, танымдылығы қалыптасады. 

Шетел тілін үйретудің ақпараттық техно-
логияларға негізделген кешені маманның кәсіби-
дүниетанымдық бағыт-бағдарымен та би ғи түр-
де үйлесуі үшін шетел тілін кәсіби бағ дар лы 
үйретудің мақсаты мен міндеттерін, маз мұнын 
айқындайтын факторларды, оның құры лымы мен 
жүйесін, оқыту технологиялары мен үйренушінің 
тілдік біліктілігіне қойылатын талап тарды анық-
таудың жаңа заманға сай стратегиясы мен такти-
касын ұстану қажет. Осы турасында тіл үйренуші 
студенттің немесе маманның өздігінен жұмыс 
жасауына, ізденушілік әре кетінің белсенді да-
муына бағытталған оқыту технологиялары мен 
жүйелерін пайдалану тиім ді. Атап айтқанда, ше-
тел тілін үйретудің нәти жеге бағдарлануын, яғни 
кәсіби техника тілін үйрету сапасының деңгейін 
көтеруге қатысты алғышарттарды қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін оқытудың ақпараттық 
технологиясын қолдануға баса мән берілуі қажет. 
(�amzina, 2010: 135).

Жоғары оқу орындарында оқудағы басты 
мақсат тұлғаға мамандықты игерту. А.П. Сейте-
шов маманның тұлғалық даму тұжырымдамасын 
жасады. «кәсіби шеберлік» ұғымын ол кәсіптік 
іс -әрекетін ұзақ мерзім бойы игеру барысында, 
ерекше жағдайларда қиын кәсіптік мәселелерді 
немесе тапсырмаларды шешудің ең тиімді, 
нәтижелі жолдарын қолданған адам бойындағы 
психологиялық, психикалық және тұлғалық 
өзгерістердің жинағы деп анықтайды. Өмірде 
тұлғаның кәсіби қалыптасу үрдісі мамандану 
деп аталынады. (Sejteshov, 1974: 30).

И.Д. Багаева педагогикалық іс-әрекеттің 
кәсіби шеберлігі тұжырымдамасында біріктіруге 
көңіл аударады: мамандық шеберлік – бұл іс-
әрекетте қалыптасатын тұлғаның интегралдық 
қасиеті, өзіндік ерекшелігі, бұл іс-әрекет барысы 
және нәтижесі. (Bagaeva, 1989: 158).

Осыған орай автордың пікірінше, іс-әре-
кеттік кәсіп тұлғаның және іс-әрекеттің мәнімен 
сипатталады. Бұл құрылым үш құрама бөліктен 
тұрады:

кәсіби білім – жалпы кәсіби шеберліктің 
қалыптасу негізі (құрылымдық бөлік бойынша – 
бұл болжам және таным іс-әрекеті);

кәсіби қарым-қатынас жасау шеберлігі 
– алған білім қорын тәжірибеде қолдана алу 
мүмкіндігі және дайындығы, болашақ педаго-
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гикалық қызметіне бағдар, «жарыс алдындағы 
күйі», күшін сынауы (яғни сөйлеу қызметі);

кәсіби өзін-өзі жетілдіруі – өзіне-өзі әділ 
баға берумен және қарым-қатынас барысында 
кездескен өзіндік кемшіліктерін және біліміндегі 
жетіспеушіліктерді шұғыл жою, яғни өзін-
өзі қадағалап түзету арқылы кәсіби іс-әрекет 
жүйесінің дамуын қамтамасыз ету, құрылымдық 
бөлік бойынша- бұл іс-әрекеттің бағалау және 
туынды түрлерінің біріктірілуі.

Кәсіби іс-әрекет деп – оны орындау үшін 
адамда жеткілікті білім қоры, тұлғалық маңызды 
қасиеттер, кәсібіне сәйкес іскерліктер, дағдылар, 
қабілеттер болуы керек, солардың көмегімен 
адам көздеген мақсаттарына жетеді, ниеттері мен 
қоршаған ортаға көзқарас қатынасы өзгереді. 
А.К. Маркованың көзқарасы тұрғысынан кәсіптік 
іс-әрекет- маманның өзінің мүмкіндікиері мен 
қабілеттеріне қарай таңдаған кәсібін игеруі, 
кәсібі туралы ереже, нұсқауларды, әдебиеттерді 
оқуы,өзін маман ретінде қалыптастыруы және 
сезінуі, кәсібі саласында өз үлесін қосуы, кәсіби 
мамандығын жетілдіру арқылы өз тұлғасын 
дамытуы. 

Кәсіби іс-әрекетке жеке адамның тұрғысы 
жағынан қарайтындар- іс-әрекеттің мотивация-
лық жағына, жеке адамның өзіндік қасиеттеріне, 
ойлау стиліне аса көңіл бөле отырып, кәсі-
біне жағымды көзқарасын және оған шынайы 
беріліп қарауын кәсіптік шеберліктің ма-
ңызды көрсеткіштері деп санайды. Сонымен 
қатар бірқатар еңбектерде кәсіптік іс-әрекет-
тің процессуалдық (технологиялық) және мо-
тивациялық қажеттіліктер арасында байла-
ныстың барлығы айтылады. Атап айтқанда 
Е.М. Борисованың айтуынша, іс-әрекетті ше-
бер игеруі және жоғары көрсеткіштерге жетуі 
барысында кәсіби мотивацияның дамитынын, 
оның тұрақтанып нығаятынын, жеке адамның 
қажетті кәсіби қасиеттерінің шыңдалатынын, 
өзін-өзі орынды бағалауы өсетінін және кәсібіне 
жауапкершілікпен қарау деңгейі өзгеретіні 
байқалады (Borisova, 1991: 181).

Тұлғаның мотивациялық-қажеттілігі саласы 
мен кәсіптік іс-әрекетінің процессуальдық жағы 
арасындағы өзара арақатынастың орнауы, осын-
дай қатынастың дамуы мүмкін екендігі тура-
лы ойдың барлығын ескеретін тұлғаның кәсіби 
қалыптасуы тұжырымдамасына жақындайды. Ол 
тұжырымдамада кәсіптік дамуда маманданудың 
әр түрлі кезеңдерге бөлінуіне қарай белгілі бір 
деңгейлерде тұлғалық қасиеттердің пайда болуы 
сипатталады.

А.Р. Фонарев кәсіптік іс-әрекет үш деңгейде 
жүзеге асырылады дейді (Fonarev, 1997: 88).

1. Орындаушы деңгей – маманның кәсібіне 
байланысты кейбір үлгілердің қайталануын 
талап ететін іс-әрекеттерден тұрады. Бұл 
деңгейдегі іс-әрекет бір ізді жұмыстардың орын-
далуы арқасында дағдылардың қалыптасуына 
әкеледі. Осы деңгейдегі мамандар сипаттамала-
ры мынандай: нұсқаулар бойынша жұмыс жа-
сап, оларды бұлжытпай орындауға тырысады.
Басқа адамдар олар үшін өз мақсаттарына жету 
құралы, кәсіп өздерінің тұрмыстық жағдайларын 
жақсарту үшін қамтамасыз етіледі.

2. Жоспарлау деңгейі – қызметкерлердің өз 
іс-әрекеттері туралы кейбір мәліметтерден жал-
пы хабардары бар. Бұл іс-әрекет деңгейіндегі 
мамандарда лауазымдық саты болады, бірақ 
оның сипаты анық емес. Кәсіптік іс-әрекет 
заңдылықтарының терең көріністері өмірде жаңа 
талаптар қояды. Адам кәсібіне қандай талап 
қойса, кәсіп те адамға сондай талап қоя бастай-
ды. Іс-әрекетінің жүзеге асырылу жолдары онша 
қолайлы емес екенін көргенде, адам одан бас 
тарту сезімі пайда болады, бірақта оны өзгертуге 
мүмкіндігі жоқ. Іс-әрекетінен жаңа мән тапқан 
кейбір мамандар кәсіпке деген көзқарастарын 
өзгертеді, оған бейімделеді, кейбіреулері маман-
ның тұлғалық дамуына кедергі болатын бірінші 
деңгейге түседі.

3. Жобалау деңгейі – бұл іс әрекетке 
тұтас білім ретінде жаңа түсінікпен қарауға 
көшу деңгейі. Бұл деңгейде кәсібі туындап 
қуаныш әкеледі, өзін қожайын сезінеді. Жұмыс 
міндеттіліктен гөрі қажеттілікке айналады, 
сөйтіп еңбек мәдениетке айнала бастайды. 

Кәсіби іс-әрекеттің құрылымы және оның 
мазмұны өзгермей тұрмайды. Олар маманның 
тұлғалық өсуі, өз кәсібінен жаңа бір мәндерді, 
жаңа нысандарды тапқан сайын өзгеріп оты-
рады. Кәсіби іс-әрекетіндегі өзгерістер, оның 
сапалы жаңа деңгейі тұлғаның одан өсуіне 
әкеледі, бұл өз кезегінде, кәсіби іс-әрекетін 
жаңа мағыналармен және жаңа әдіс жолдарын 
таңдауға әсерін тигізетін тұтас іс-әрекетке тол-
тырады.

Тіл мамандығын меңгеруші студенттердің 
кәсіби бағыттылықтарын дамытудың негізгі 
құрамын – білімдердің негізінде жатқан 
танымдық іс-әрекет құрайды.

Тұлғаның танымдық іс-әрекетке қатынасы 
мазмұнды, мотивациялық және мінез-құлық 
жақтармен сипатталады.

Егер студенттер жаңа әлеуметтік-экономи-
калық жағдайларды тіл кәсібінің маңыздылығы 
туралы жеткілікті білімі, кәсібі саласында 
кәсіпкерлік іс-әрекеттің мүмкіншіліктерін біле-
тін болса, сонымен қатар нарықтық кәсіби 
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(оның ішінде білім беруде) қызмет көрсетуге 
және қазіргі қоғамның талабына сай оның 
болашақтағы дамуын бағдарлай алса, онда 
кәсіби бағыттылықтың нәтижелі қалыптасуы 
мен дамуы арта түседі.

Шебер маман тек қана жоғары нәтижелер 
көрсету емес, сонымен бірге ол адамның еңбекке 
деген көзқарасы, оның психикасының күйі, мо-
тивация жақтары және кәсіби іс-әрекетіндегі 
қимыл-әрекет жолдары. (Ryskel’dina, 2010: 135).

Шетел тілінің қазіргі оқытылуындағы ше-
шуші міндет – толық және нақты мәдениетаралық 
қарым-қатынас құралы ретінде тілге оқыту. Әрбір 
шетел тілінің сабағы – бұл мәдениетаралық жол 
қиылысы, мәдениетаралық қарым-қатынас прак-
тикасы, өйткені әрбір шетел тілі шетел әлемін 
және шетел мәдениетін көрсетеді.

С.С. Құнанбаеваның зерттеулері негізінде 
көр сетілгендей «мәдениетаралық катысым су-
бъек тісі» – мәдениетарлық қатысымның ког-
ни  тивтік және іс-әрекеттік қатысым негіз де рін 
өте жоғары деңгейде қалыптастырған субъек-
тінің «екінші когнитивті санасы» бар лығын 
көрсететінін және мәдениетаралық қатысымның 
әлеуметтік және лингвомәдени салаларында 
толық түсінігі, сөйлеу қабілеті мен мәдениеті тіл 
қоғамының барлық талаптарына сай, сөйлеудің 
әр жағдайда өзгеруіне байланысты дұрыс қарым-
қатынас жүргізуді қамтамасыз ететін тұлға. 
(Kunanbaeva, 2005: 262).

Жоғарыда айтылғандай прагматикалық әре-
кетте, әсіресе оқыту үрдісінде жағдаяттар ерек-
ше орын алады. Шетел тілін оқыту әдісте месінде 

маңызды мәселелердің бірі – кәсіби мамандық 
жағдаяттары. Жағдаят – белгілі бір мақсатқа 
бағытталған жеке бас қажеттіліктерінен туған 
сөйлеушілердің қарым-қатынасының серпінді 
жүйесі. Жағдаят сөйлеудің шартты дамуы-
на себепкер болады. Қазіргі педагогикалық 
үрдісте жағдаяттың маңыздылығы туралы 
шетелдік ғалымдар И.Л.  Бим, А.Н.Леонтьев, 
Е.И. Пассов, А.М. Стояновский, А.А. Леонтьев, 
Г.В.  Роговалардың еңбектерінде жазылып жүр. 
Педагогикалық оқу жағдаяттары квази-кәсіби 
жағдаяттар ретінде өзінің негізгі қатысым са-
пасын сақтай отырып, тіл үйренушілерге әр-
алуан болашақ кәсіби қарым-қатынас жасауға 
және олардың шығармашылық қабілетін дамы-
туға жағдай жасайды. Жағдаят тапсырмаларын 
қолданудың қажеттілігі мен маңыздылығы, 
шы  найы кәсіби іс-әрекеттегідей жағдай туғы-
зыл са, тіл үйренушілерге өз кәсібін меңгеруге 
де ген қызығушылықтарын тудырып қана қой-
май, сонымен бірге кәсіби іс-әрекет жасау ға 
үйрете отырып, олардың дағды мен іскерлік-
терін қалыптастырады, әлеуметтік-мәдени және 
арнайы іс-әрекеттік қабілеттерін анықтайды. 
(Leont’ev, 1972: 56). Сонымен қатар олар мәде-
ниет аралық қатысымдық құзырет тіліктердің 
қалыптасуына да әсер етеді.

Кәсіби мамандық жағдаяттарын шетел тілі 
сабағында қолдану – қазіргі жаңа әдістеме бой-
ынша шетел тілін оқытудағы басты мақсат – 
мәдениетаралық тілдік қатысым құзыреттілігіне 
және өз кәсібін жетік меңгеруге жетудің тиімді 
жолдарының бірі деп есептейміз. 
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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.

Key words: problem-based learning, teaching methods, problem tasks, problem assignments, cre-
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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, 
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которое направлено на развитие самостоятельности студентов. Этот метод обучения отвечает 
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.�owever, 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.

The emergence of PBL as a teaching 
methodology and educational project is associated 
with the Medical University of McMaster (Canada, 
September 1969).

Problems based on actual clinical cases were 
the main points in medical program. Based on the 
educational process, the medical curriculum shifted 
from the approach of focusing on the faculty to 
the approach focused on the student, as well as an 
interdisciplinary approach.

Exactly the same PBL curricula were introduced 
in new medical schools at the universityMaastricht 
and the University of Newcastle. In the 1980s, the 
University of New Mexico created an alternative 
PBL plan for a small group of students. �arvard 
Medical School accepted the New Ways in teaching 
the PBL program for all its students. Since then, 
PBL has spread from medical disciplines to other 
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disciplines such as architecture, business, economics, 
education, music, law, optometry, political science, 
social work and others.

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:

• 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. (http://
www.flinders.edu.au/teaching/quality/teaching-
methods/problem-based-learning.cfm)

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.( https://shkolazhizni.ru/school/
articles/42552/)

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. 
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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. (http://www.queensu.ca/ctl/what-we-
do/teaching-and-assessment-strategies/problem-
based-learning)

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. 
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. (http://
scicenter.online/psihologiya-pedagogika-scicenter/
problemnoe-obuchenie-vuze-50830.html)

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

PBL is in the stream of a constructivist studying 
the genre, because it is believed to be compatible 
with constructivism, although its theoretical roots 
stem from different theories of learning, including 
cognitive and humanistic theories, and based on 
learning through experience. For the purposes of 
this module, we will concentrate our discussion of 
constructivism as the main theoretical basis of PBL.
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What does constructivism mean? The term refers 
to the theory of learning that human knowledge 
received by people within social communities, 
are based on previous knowledge of the trainee.A 
student is seen as an active participant in training 
instead of a passive recipient of knowledge.

According to constructivists, understanding 
comes from interacting with the environment, as 
a resultcognitive conflict that stimulates learning, 
and knowledge is formed when studentsovercome 
difficulties in social situations and acquire an 
individual understanding.

Unlike the objectivist approach, where students 
are instructed to try to executetasks and exercises 
to understand and apply knowledge, the approach 
developed in PBL begins with a problem,submitted 
to a student who will work with others in the group 
to discuss the problem and to determine what needs 
to be learned or what research is required to carry 
out tasks,specified in the problem scenario.

Students participating in PBL have the 
opportunity to form their own understanding of the 
solutionproblems, compare it with peer decisions 

and improve their own decision, becausethey gain 
experience in the process of solving the problem. The 
formation of knowledge occurs when studentsstudy 
problems, take positions, discuss ideas, reflect and 
re-evaluate their positions, andfinally come to a 
synthesized or generated result.

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. (https://link.springer.
com/article/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.
f3) 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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Особенности выявления модусных смыслов  
в художественном повествовании как уникальности мировосприятия  
Б. Канапьянова на занятиях по дисциплинам филологического цикла

В статье предпринята попытка анализа особенностей экспликации модусных смыслов, 
связанных с концептом «город», в авторском повествовании русскоязычного писателя. Материалом 
исследования послужили рассказ и эссе казахстанского поэта, писателя, общественного деятеля 
Б. Канапьянова. Дается собственное определение понятию «модусный смысл». На основе 
анализа экспликации модусных смыслов выявляется уникальное авторское мировидение и 



Хабаршы. Филология сериясы. №2 (170). 2018198

Identifying features of modus meanings in art narration as a unique of B. Kanapyanov’s worldview on lessons ...

мироощущение. В исследовании использованы методы: метод сплошной выборки, наблюдение, 
анализ и синтез, систематизация, сравнительно-описательный метод и др. 

Ключевые слова: модусные смыслы, экспликация модусных смыслов, концепт «город», 
категория пространства, авторское мировосприятие.

Introduction

It is known that the city is the center place 
of culture and civilization, result of human 
transformations and ways of people’s judgment, 
unique phenomenon in which the system of the 
human relations functions. In humanitarian sphere of 
knowledge a large number of researches is devoted 
to studying the city in the field of philosophy, 
cultural science, sociology, political science, art 
criticism, cultural history, philology, etc.

In the Russian science the major period in study-
ing the city were the works of the Tartu semiotics 
school, researches of M.S. Kagan, V.N. Toporov, 
M.S. Uvarov under the general name «Metaphysics 
of St. Petersburg» and also the works of B.L. Uspen-
sky, A.N. Pyatigorsky, V.V. Ivanov, etc. The city 
research methodology from the point of view of the 
semiotics approach which has given the impulse to 
development of various humanitarian fields of the 
Russian science is presented in them.

In the field of philosophy, sociology, linguistics 
and others etc. the works of the Kazakhstan scien-
tists (the works by Kasymbayev Zh.K., Abzhaliyeva 
A.T., Alimova S.B., Akhmedyarov K.K., Syrgak-
bayeva A.S., Sultangaliyeva A.K., Adilova A.S., 
Kogay E.R., etc.) are devoted to the research of the 
city. 

In our opinion, the study of modus meanings 
connected with the concept «city» allows to reveal 
studying not only various aspects of its knowledge 
and development, substantial communications, but 
also the unique parties of subjective attitude of the 
writer.

Within this article we have made an attempt of 
the analysis of explication the modus meanings in 
the author’s narration by the Kazakhstan Russian-
speaking poet, writer, translator, film director, hon-
ored worker of Kazakhstan Bakhytzhan Kanapya-
nov. The actual materials are the fragments from 
prosaic works by B. Kanapyanov in the genre of 
story and essay: work «Coffee break (Notes. Es-
says. Dialogues)», story «Walk before Eternity». By 
means of the feelings expressed by the author, ex-
periences, states connected with the concept «city» 
in them the originality of attitude of the writer is re-
flected. In the research the following methods are 
used: method of continuous selection, observation, 

analysis and synthesis, systematization, compara-
tive and descriptive methods, etc.

Experiment

It is reasonable to stop on the definition of the 
concept «modus meaning» in the beginning. The 
concepts «dictum» introduced by the Swiss eru-
dite Sh. Balli is a part of the sentence, correlative 
to image representation process, and «modus» is 
the correlative operation produced by the conceiv-
ing subject (Balli Sh., 1955: 44) in linguistic science 
in various research concepts (see also the works by 
Vsevolodova M.V., 2000, V.G. Gak, 1978, Arutyu-
nova N.D., 1981, Alissova T.V., 1971, Cheremis-
sina M.V., Kolossova T.A., 1987, etc.).

So, M.I. Cheremissina, T.A. Kolossova corre-
late the concepts modus and dictum to the concepts 
event, proposition. Dictum is understood by scien-
tists as follows: «the main message which reviewer 
is some situation in the reality which is displayed 
in the speech (Cheremissina M.I., Kolossova, T.A., 
1987: 34-95). The objective reality resists to the 
mental experience connected with it which expres-
sion in language is understood as modus – «verbal-
ized subjective interpretation of dictum event which 
can be given in the aspect of modality (that is op-
portunities, probabilities of the event and degree of 
its reliability) or in aspect of nature of mental pro-
cessing of representation/information about dictum 
event» (Kolossova T.A., 1979: 47-53). Within this 
research we adhere to the following determination 
of the category «modus meaning» in the art narra-
tion that is the author’s assessment, the author’s sub-
jective sense put in the statement, expressing fea-
tures of the author’s outlook and world perception.

Results and discussion

Тhe basis of the conducted research of the actual 
material we conditionally systematized the received 
results in the form of groups the modus meanings: 
the city causing feeling of love; the city causing 
feeling of admiration, shock; the city promoting cre-
ative inspiration; the city promoting understanding 
of feeling of unification, relationship with it; the city 
causing feeling of consent with urbanization condi-
tions. 
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Further we will consider the features of an ex-
plication of the modus meanings connected with the 
concept «city» on the basis of concrete fragments.

The city causing feeling of love 

In the story by B. Kanapyanov «Walk before 
eternity» «the city causing feeling of love» promotes 
the explication of modus sense use of the emotivny 
verb ‘to love’ in a personal form:

«The owner loved these early walks when the 
city is still shipped in sweet dreams at dawn and 
there were depot and the park no first buses and 
trolleybuses when it was desert at intersections and 
stops, but night lamps already died away, conceding 
the neon light to live gleams of the coming morning» 
(B.K. «Walk before eternity»).

Also this verb is often used when explication 
of the modus meaning «the city causing feeling of 
love» in memories of the author of the famous peo-
ple, friends, colleagues in the book «Coffee Break 
(Notes, Essay, Dialogues)». Let’s compare: 

«… Dmitry Fedorovich Snegin is one of the 
people who remain faithful to the place of the birth 
all life. They remain true both their calling, creativ-
ity and the real life. Somehow unostentatious, but 
all depth of his fine soul he loved Semirechye land-
scapes and was a great son of the White city at the 
foot of Zailiysky Alatau …» (B.K. «Coffee break»). 
«… His forever young city was known about all over 
the world. Thanks to diverse creativity of Dmitry 
Fedorovich, the native of the city Verny, remained 
faithful to the city of mountains …» (B.K. «Coffee 
break»).

The city causing feeling of admiration, 
shock 

When explication of this modus meaning the 
writer frequently uses the verb of mental action to 
remember in the context of the using expressively-
colored lexemes-nouns, adjectives:

«In September of last year it was thirty years 
since conducting the Fifth conference of writ-
ers of the countries of Asia and Africa which has 
taken place in Alma-Ata. I remember that amazing 
time when in the autumn city at the foot of moun-
tains, among its small streets and squares the poetic 
speech in glory of creativity of freedom sounded, it 
sounded in many languages under cheerful murmur 
of streams and easy rustle of the falling foliage. It 
was possible to meet, talk about poetry or, at last, to 
take the autograph from Chinghiz Aitmatov, Mumin 

Kanoat, Yury Rytkheu, Faiz Ahmad Faiz, Nikolay 
Tikhonov...» (B.K.  «Coffee break»).

In our opinion, the verb to shock in the past 
tense isn’t casually used to transfer of the first im-
pression of the city perception. Use of this verb with 
the meaning of strong emotional influence also pro-
motes the explication of modus meaning «the city 
causing feeling of admiration, shock». Let’s com-
pare:

«… Then we moved to Alma-Ata. I was shocked 
by mountains. Olzhas Suleimenov has an expression 
«Presentiment of mountains». The most important 
is to be able to rise the look from the earth and to 
see mountains. And it doesn’t make seemingly great 
effort, but what really issues thist, only the person 
himself knows…» (B.K. «Coffee break»).

In the situation of memories about friends, col-
leagues the explication of this modus meaning is 
carried out due to the inclusion in the narration the 
exclamations like what, how, strengthening feeling 
of the impression, shock. Naturally the expressive-
ly-colored lexemes-adjectives fine, unique fit into 
this context in expressive way. For example: 

Vyacheslav Kiktenko: «What panorama sur-
rounded us! Mountains, hills, pyramidal poplars, 
the city stretched clearly like on the palm, – all this 
sank in a haze, gave us fine hope about the future of 
our calling. The conversation was about anything, 
but only not about manuscripts of the publishing 
house authors which we had to read and correct …» 
(B.K. «Coffee break»).

Rasul Gamzatov: «… I remember how Rasul 
Gamzatov, being on the Mount Kok-Tyube, ex-
claimed: «As in my Dagestan!» And these words of 
recognition of the fifty-year-old mountaineer were 
carried away down to the beautiful city by barbe-
cue smoke, to its white houses which had a rest 
in a shadow of trees, in that unique evening cool 
which happens only in September …» (B.K. «Coffee 
break»).

A special role in updating of the considered 
modus meaning is played by the constructions with 
negative particles and use of lexemes-adjectives 
(blessed) with the positive connotation:

Olzhas Suleimenov: «Our Olzhas Suleimenov, 
being the ambassador in Italy,has brought the fun-
damental work «Letter Language». I would like to 
wish to the dear author, Mr Frantsisco Pascual to 
De La Parta to write one more novel or the story 
about life in Kazakhstan, for believe my experience, 
it isn’t written and creatively thought anywhere, as 
in the blessed city at the foot of mountains – Alma-
Ata» (B.K. by «Coffee break»).
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Conclusion

Thus, the research of the actual material from 
the art discourse of the public figure, the writer 
Bakhytzhan Kanapyanov, where the concept «city» 
is presented allows us to draw the conclusion on the 
uniqueness of attitude of the writer concerning this 

concept. The analysis has shown that the most ef-
fective in explication modus meanings are emotive 
verbs, verbs with the meaning of strong emotional 
influence, verbs with the meaning of mental action 
with use in expressive way of the painted lexemes 
nouns and adjectives, the construction «negative ad-
verb + negative particle», exclamations, etc. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ

Қазақ тілін оқытудың қазіргі әдістемесінде тілді меңгертудің антропоөзектік ұстанымы 
белсенді дами бастады. Жалпы орта мектептерде филология бойынша берілетін білім жүйесінде 
тілдің коммуникативті қызметі жетекші сипатқа ие. Алайда тілдің қызметі онымен шектелмейді. 
Тілді меңгере отырып, оқушы әлемді сол тілдің ықпалымен тани бастайды, тіл арқылы 
ұлттық дүниетаным мәдениетін бойына сіңіреді. Оқулықтарға жасалған талдау мен мектеп 
бітірушілері арасында жүргізілген ассоциативті сауалнама қорытындысы ұлттық аксиологиялық 
концептілердің оқыту мазмұнында жүйелі түрде берілмейтіндігін байқатып отыр. Қазақ тілін 
оқытуда аксиологиялық бағытты ұстану бүгінгі күні өте өзекті болып табылады. Оқушының қазақ 
тіліне құндылық ретінде қараушы көзқарасын тіл мен мәдениеттің тарихи байланысын түсіндіру 
арқылы дамыту тұлғаның ұлттық дүниетанымын, ұлттық құндылықтарын қалыптастыруға ықпал 
етеді. 

Түйін сөздер: аксиологиялық құндылықтар, тірек концептілер, ассоциациялық сауалнама, 
оқулықтар мазмұнына сараптама жасау, құндылықты көзқарас.

Yernazarova Z.Sh.,
Doctor of philological sciences, Professor of KIMEP University,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: ezauresh@kimep.kz

Axiological principles in teaching the kazakh language

An anthropocentrically oriented approach becomes popular in the modern method of teaching the 
Kazakh language. A communicative function of language is commonly accepted as important one in the 
school education system. But it is not a leading one in the axiological aspect. After mastering the defini-
tion of words and the language, the native speaker sees the world from his native language point of view 
and gets used to the culture’s conceptualization of the world. However, the analysis of Kazakh language 
textbooks’ content showed that national axiological concepts are not always transmitted in a systemic 
nature. The axiological approach in the Kazakh language teaching becomes a priority today because 
formation of schoolchildren’s value view on native language contributes to the individual’s national 
identity formation. Learning the Kazakh language is assumed to be national cultural value since it creates 
recognition of the historical interrelationships of language and culture.

Key words: axiological values, supporting concepts, association survey, analysis of the content of 
textbooks, value view.

Ерназарова З.Ш.,
д. ф. н. профессор Университета КИМЭП,  

Казахстан, г. Алматы, e-mail: ezauresh@kimep.kz

Аксиологическое направление в обучении казахскому языку

В современной методике преподавания казахского языка активизируется антропоцентрически 
ориентированный подход к обучению языку. Как правило, в системе школьного филологического 
образования, ведущей оказывается коммуникативная функция языка, однако она не единственная, 
а в аксиологическом аспекте не главная. Овладевая языком и в, частности, значением слов, 
носитель языка начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и 
сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. Однако 
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Қазақ тілін оқытудың аксиологиялық бағыты

анализ содержания учебников по казахскому языку показал, что национальные аксиологические 
концепты не всегда передаются в системном характере. Идея аксиологического подхода в 
преподавании казахского языка сегодня становится приоритетной, так как формирование у 
школьников ценностного взгляда на родной язык способствует становлению национального 
самосознания личности и предполагает обучение казахскому языку как национально-культурной 
ценности через осознание исторических взаимосвязей языка и культуры.

Ключевые слова: аксиологические концепты, анализ содержания учебников, ассоциативный 
опрос, ценностный взгляд.

Кіріспе 

Қазіргі білім берудің құзыреттілікті 
қалыптастыруға бағытталған мазмұнына 
сай тілдерді оқыту үдерісі білім алушының 
коммуникативтік, лингвистикалық, әлеуметтік 
–мәдени, прагматикалық құзырет түрлерін, 
сыни ойлау іскерлігін қалыптастыруды, со-
нымен қатар аксиологиялық құндылықтар 
жүйесін оқушының таным дүниесінің негізгі 
ұстанымдары ретінде бойына сіңіруді көздейді. 
Аталған мақсаттар ішінде дүниетаным 
құндылықтарын тілді оқыту барысында меңгерту 
мақсаты соңғы уақытта мемлекеттік деңгейде 
көтеріліп, бірнеше маңызды құжаттарда атал-
ды. Өйткені әлемнің тілдік бейнесі объективті 
шындықтың тілдегі өзгермеген көшірмесі 
емес. Адам танымы сыртқы әлемді белгілі бір 
бағалауыштық өлшемдердің сүзгісінен өткізеді. 
Ол – құндылықтар жүйесі. Әлемді танудың, 
бағалаудың өлшемдері әр ұлттың мәдениетімен, 
тарихымен тығыз байланысты қалыптасады. 
Бағалаушы құндылықтар жүйесі немесе 
аксиологиялық құндылықтар жүйесі тілде 
сақталады және тіл арқылы беріледі. Сондықтан 
ұлттық дүниетаным мәдениетін қалыптастыруда 
аксиологиялық құндылықтар жүйесін оқыту 
мазмұнына енгізу қазіргі ғаламдану заманында 
өте маңызды және өзекті болып табылады. Бұл 
мақсат ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 89-қадамында 
мектептік білім берудің қолданыстағы оқу 
бағдарламаларына «Мәңгілік ел» құнды лық-
тарын енгізу» туралы міндетінде көрсетілді 
(Назарбаев, 2017: 3). Ал «мәңгілік ел» құнды-
лықтар концептосферасының мазмұны ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің әдістемелік 
нұсқаулығында ашып түсіндіріледі. Бұл тұлғалық 
құндылықтар адамның өмірлік ұстанымдарын 
анықтайтын, мінез – құлқын тәрбиелейтін, 
көпұлтты қоғамда толеранттылықта өмір сүру-
ге үйрететін 1) қазақстандық патриотизм 
және азаматтық жауапкершілік; 2) құрмет; 
3)  ынтымақтастық; 4) еңбек пен шығармашылық; 
5) ашықтық; 6) өмір бойы білім алу сияқты 

құндылықтар болып белгіленді (Әдістемелік 
нұсқаулық, 2017: 16). Бұл міндеттерді қазақ тілін 
оқытуда орындау үшін мына сұрақтарға жауап 
беру керек деп ойлаймыз:

1) мемлекеттік деңгейдегі құндылықтар 
қазақ халқының дүниетаным мәдениетіндегі 
қандай құндылықтармен сәйкес келеді? 

2) ұлттық құндылықтар қазақ тілі оқулық-
тарында қандай мазмұнда қамтылған? 

3) мектеп түлектері танымында ұлттық 
құндылықтар концептосферасының мазмұны 
қандай сипатта қалыптасып отыр?

Зерттеу мақсаты

– қазақ тілін оқыту мазмұнында (8-сынып 
оқулығы негізінде) қамтылған құндылықтар 
жүйе сін лингвомәдениеттаным саласында ғы-
лыми түрде зерттеліп мойындалған құндылықтар 
жүйесімен салыстырып, толықтығын, қамтылу 
деңгейін анықтау;

– қазақ тілін үйренушілер арасында ан-
кеталық сауалнама жүргізіп, олардың танымын-
дағы аксиологиялық құндылықтардың мазмұны 
туралы ақпарат алу;

– аксиологиялық құндылықтардың кон-
цеп то сфе расын құрып, оларды оқу бағдарла-
ма ларында қамтудың тиімді жолдары мен әдіс 
-тәсілдерін ұсыну.

Зерттеу әдісі

– аксиологиялық концептілердің қазақ тіл 
білімінде зерттелу бағыттары мен жетістіктері 
салыстырмалы түрде сараланады; 

– аксиологиялық тірек концептілердің маз-
мұндық құрылымын анықтауда семантикалық 
талдау әдісі (пәндік, бағалауыштық, жеке, 
сезімдік компоненттер) қолданылады; оқулық-
тарға сараптама жасауда тірек концептілерді 
меңгертудің сабақ мақсатында қамтылуы 
мен тіл дік материалдардың берілуіне талдау 
жасалады; 

– 1- курс студенттері арасында ұлттық құн-
дылық түрлерін маңыздылығына қарай таңдау 
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сауаланамасы жүргізіледі, басым концептілер 
жүйесі анықталады.

Тәжірибе

Философия ғылымының аксиология саласы 
қоғамға тән құндылықтар жүйесін қарастырады. 
Құндылық дегеніміз белгілі бір ұлт өкілдері 
арасында қабылданған ортақ әлеуметтік 
-психологиялық ойлар мен көзқарастар болып 
табылады (Нысанбаев, 2011: 49). 

 Тіл білімінде аксиологиялық құндылықтарды 
аксиологиялық лингвистика зерттейді. В.И. Ка-
расик еңбектерінде ақсиологиялық құндылықтар 
ұлттық танымда жинақталған ұлттың әлем тура-
лы білім қоры – концепт ретінде қарастырылады 
(Карасик, 2009). Ж.А.Джамбаеваның пікірінше, 
аксиологиялық концептілердің басты ерекшелігі 
– олар адамның ділдік әлемі мен мәдени 
әлемінің түйісінде пайда болуында (Джабае-
ва, 2017). Лингвомәдениетанымның бір саласы 
аксиологиялық лингвистика зерттеу объектісін 
«тіл- адам – құндылықтар – мәдениет» үштігінде 
қарастырады (Бабаева, 2017: 10). 

Қазақ тіліндегі аксиологиялық құнды-
лықтарды зерттеген З.Қ. Ахметжанова: «Ак-
сио логиялық концептілер ұлттық ойлау 
ерекшелігін бейнелейтін концептілер жүйесін 
құрайды», – дейді (Ахметжанова, 2016: 82–84). 
Басқаша айтқанда, аксиологиялық концептілер 
ұлттың өмір сүру ортасы, салты, дүниені тану 
ұстанымдарымен байланысты тілде жинақталған 
әлемді бағалаудың өлшемдері – құндылықтар 
жүйесі – болып табылады. 

Аксиологиялық құндылықтар – адамға жақсы 
мен жаманды, керек пен керек еместі,маңызды 
және маңызды емес, жақын және алысты ажы-
ратуға, бағалауға көмектесіп, әрекеттерін, қа-
рым-қатынастарын реттеп отыратын білім қоры.

З.Қ. Ахметжанова қазақ лингвомәдениетаным 
саласында зерттелген ұлттық аксиологиялық 
концептілерді семантикалық жүйе ретінде 
бірнеше деңгейге бөледі: базалық деңгейді 
тағдыр, тіл-сөз, намыс, қанағат концептілері, 
орта деңгейді атамекен,әйел, ұрпақ, дастарқан, 
қонақжайлылық концептілері, ал төменгі 
деңгейді домбыра, жылқы, қамшы, шаңырақ 
концептілері құрайтынын айтады (Ахметжа-
нова, 2016). Аксиологиялық құндылықтардың 
деңгейлік бөлінуі ұлттың дүниетанымы үшін 
маңызға ие функционалды белгілеріне қарай 
ажыратылады. Яғни құндылықтар ұлттың өмір 
сүруінде алатын орны мен қызметіне қарай ажы-
ратылады.

Қазақ лингвомәдениетанымында аксио-
логиялық концептілердің мазмұнын құраушы 
компоненттерді анықтау мәселесі де өзекті бо-
лып табылады. Өйткені аксиологиялық линг-
вистикада құндылықтардың негізінде жатқан 
мәдени кодтарды анықтау жолдары толық 
қалыптасып болған жоқ. Ұлттық мәдени код-
тар – ұлттық ойлаудың модельдерін құрайтын 
тіректер. Н. Уәли тілдегі ұлттық –мәдени 
кодты ашу үшін халықтың дүниетанымында 
қалып тасқан аксиологиялық мәнге ие тілдік 
бірліктердің ассоциативті семантикалық өрісін 
анықтаудың маңызын атайды. Аксиологиялық 
бірліктер туралы ғалым «кейбір сөздердің бой-
ында екі таңба қатар көрініс беретін кездері 
болады, олар тілдік таңба және мәдени таңба. 
Осы екі таңбаның түпкі мәндері тоғыса келіп, 
лингвомәдени таңба ретінде бір ұғымның ая-
сына бірігіп, санада бір ғана бірлік күйінде 
сақталады» дейді (Уәли, 2009,5-б.). Олар ұлттық 
ойлаудың тірек-белгісі ретінде бағалауыштық 
қызмет атқарады. Аксиологиялықбірліктерді 
қалай анықтауға болады деген сұраққа ғалым 
олардың халықтың жүріс-тұрыс, ортада өзін 
ұстауымен байланысты қалыптасқан ереже-
лермен, ырымдар мен тыйымдармен байланы-
сты қолданылатынын атайды. Н. Уәли оларды 
этнотаңбалар деп атай отырып, іштей индексті 
этнотаңба және иконды елтаңба деп бөледі. 

Қазақ тіл біліміне ұлттық дүниетанымдағы 
аксиологиялық құндылықтар жүйесін екі 
бағытта қарастыру қалыптасқан:

1) бірінші бағыт бойынша зерттеу жұ-
мыстары ұлттық дүниетанымдағы аксиология-
лық концептілерді ұлттың даму тарихын-
да құндылық ретінде танылған ұғымдарды 
анықтау, оны концепті ретінде негіздеу үшін 
тілдік материалдарды тақырыптық-лексикалық 
тұрғыдан іріктеу, семантикалық талдау жасау, 
ассоциативтік сауалнама жүргізудің көмегімен 
санадағы моделін жобалау түрінде жүргізді. 
Нәтижесінде тірек концептілердің жүйесі 
анықталды, ұлттық дүниентаным концептос-
ферасы жүйеленді (Байғұтова, 2008; Қошанова, 
2008; Сейдекенова, 2009; Шалбаева, 2010). 

2) екінші бағыт ұлттың өмір сүру салты мен 
дәстүрінде таңбалық сипатқа ие этнотаңбалар 
түрлерін (қамшы, тары, жылқы, шаңырақ,) 
анықтауды мақсат етті. Этнотаңбалар ұлттық 
салт-дәстүрлермен – жүріп тұру ережелері, әдет-
ғұрыптармен байланысты қолданылатын мате-
риалдық заттарды айқындады. Этнотаңбалардың 
тілдегі қолданыстарына (сөз тіркесі, фразео-
логизмдер, мақал-мәтелдер) талдау жасалып, 
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аксиологиялық мағыналық компонентінің да-
муы сипатталды (Күштаева, 2009). 

Аксиологиялық құндылықтардың – кон-
цептілердің мазмұнын құраушы компоненттерді 
анықтау қазақ тілі оқулықтарын құрастыруда 
маңызды болып табылады. Бұл оқу материалда-
рын жүйелі беруге, оқушының таным әрекетіне 
сай тапсырма түрлерін құрастыруға негіз бола-
ды. Қорытындылай келгенде:

1) аксиологиялық құндылықтар ұлттың 
дүниетаным мәдениетін бейнелейтін білім қоры 
болып табылады; 

2) аксиологиялық құндылықтарда баға-
лауыштық компонент басымдыққа ие. Баға-
лауыштық компоненттің мазмұнын ұлттық 
мәдени код анықтайды;

3) аксиологиялық құндылықтар ретінде 
ұлттың тарихында маңызға ие ұғым–түсініктер, 
қарым-қатынас, өмір сүру салтымен байланыс-
ты қалыптасқан ережелер жиынтығы мен 
этнотаңбалар қаралады;

4) аксиологиялық құндылықтарды сипат-
таудың әдістері – синонимдер қатарын құ-
рау, ассоциативті өрістерді құру, сөз тір-
кес  терін құрастыру, мақал-мәтелдер мен 
фра зео логизмдерді анықтау.

Енді мақаланың кіріспесінде аталған мем-
лекеттік құжаттарда көрсетілген құндылықтар 
жүйесі мен қазақ тіліндегі аксиологиялық 
концептілер жүйесінің арақатынасын қарастырып 
көрейік. Біздің байқауымызша, мемлекеттік 
бағ дарламаларда ұсынылған құндылықтар 
жүйесі универсалды, жалпыадамзатқа тән құн-
дылықтардан тұрады. Ал қазақ тілін оқыту ба-
рысында олардың ұлттық көріністерін мына 
сәйкестікте ұсыну керек деп есептейміз.

1-кесте

ҚР Білім министрлігі 
ұсынған құндылықтар

 Аксиологиялық 
құндылықтар

1) қазақстандық 
патриотизм және азаматтық 

жауапкершілік;

 Намыс,туған жер (Отан), 
шаңырақ

2) құрмет; 3) 
ынтымақтастық  Отбасы,ұрпақ,әйел

4) еңбек пен 
шығармашылық; Қанағат,еңбек

5) ашықтық, 6) өмір бойы 
білім алу Қонақжайлылық, дастарқан

1. Зерттеу барысында қазақ лингвмәде-
ниет танымдық саласының қазіргі даму деңгейі 

тұрғысынан аксиологиялық тірек концептілердің 
оқулықтарда қамтылуына талдау жасалды. Біз 
зерттеу объектісі ретінде 2017-2018 оқу жылын-
да республика бойынша орыс тілді мектептердің 
8-сыныбында қолданылған Қазақ тілі оқулығын 
алдық (Артыкова, 2016 ). Сараптама барысын-
да оқулық мазмұнында аксиологиялық құнды-
лықтардың тақырыптық қамтылуы, олардың 
мазмұнының ашылуы, оқушылардың таным 
әрекетін дамытатын тапсырма түрлерінің бері-
луіне талдау жасалды. Концепт түрлері бойын-
ша тілдік бірліктердің сөз, сөз тіркесі, мақал-
мәтелдер, мәтіндер түрінде берілуі іріктелді. 
Талдау қорытындысы:

1) оқулықтың 2 тарауында аксиологиялық 
тірек концептілер ішінде отбасы, Отан, адам, 
салт-дәстүр концептілерімен байланысты та-
қы рыптар мен материалдар беріледі. Отба-
сы тақырыбы бойынша аксиологиялық құн-
дылықтың мазмұнын жеткізетін сөз, сөз тіркесі, 
мақал-мәтелдер жалпы тарау бойынша берілген 
сөздіктің 4 пайызын қамтиды. Олар: ата-әже, 
туыс атаулары, сыйла, құрметте, қамқор, 
«Әкесі тұрып, ұл сөйлегеннен без, », ата-ана ал-
дында бала парызы, тай өссе ат тнығады, ұл 
өссе, әке тынығады және т.б.

1) салт-дәстүр аксиологиялық құндылығы 
бойынша лексикалық бірліктер жалпы та-
рау бойынша берілген сөздің 3,3 пайызын 
құрайды. Бағалауыштық мәнге ие әдептілік, 
сыпайылық, достық пейіл, ақжарқын, ізет-
тілік, имандылық, қос қолдап амандасу, алдын 
кеспеу, құрмет білдіру, өзгені сыйлау, үзілді-
кесілді пікір айтпау және т.б. тілдік бірліктер 
берілген.

3) адам концептісі бойынша жалпы беріл-
ген сөздіктің ішінде аксиологиялық құн ды-
лықты бейнелейтін тілдік бірліктер 0,5 пайызын 
(саналылық, жауапкершілік, бостандық, қадір-
қасиет, даралық, көзқарас, қоғам) құрайды. 

4) домбыра концептісі бойынша 2,6 пай-
ызын (жыр толғау, сүйемелдеу, күй тарту, 
мойын, шанақ, жан нұры, аңыз, тарих, халқы 
мәдениеті, шер тарқату ) қамтиды.

Ал намыс, атамекен, қанағат сияқты 
аксиологиялық концептілерді бейнелейтін тілдік 
бірліктер кездеспейді.

Аксиологиялық құндылықтарды ұсыну, 
мең гертуді мақсат ететін тапсырма түрлеріне 
жа салған талдау репродуктивті мазмұндағы 
жұмыс түрлерінің басым екенін байқатты. 
Оқу шының таным әрекетінің табиғи дамуын 
ескермейтін, қайталауды, есте сақтауды, маз-
мұндауды, мақсатсыз сөйлем құрауды сұрай -
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тын тапсырма түрлері аксиологиялық құнды-
лықтарды меңгертудің нақты жүйелі әдісінің 
қалыптаспағандығын көресетеді.

Талдау қорытындысы оқулық мазмұнында 
(В-1 деңгейі) ұлттық тірек құндылықтарды 

жет кізетін тақырып, тілдік материалдардың 
кең қамтылмағанын, отбасы, адам, салт-дәстүр 
концеп тілерінің мазмұнын ашатын баға-
лауыш тық мәндегі тілдік бірліктердің жүйелі 
ұсынылмағандығын көрсетті. 

2-кесте

Отбасы  адам домбыра Салт-дәстүр
Сөз 11 6  13 8

Сөз тіркесі 17 -  11 13
 Мақал-мәтел 16 -  5 15

барлығы 1089 1089 1089 1089
 

3-кесте

 Тапсырма түрлері 
Оқып, түсіну 2 Мақалдарды оқып, мазмұнын түсіндіру,есте сақтау 1
Сұрақтарға жауап беру 3 Мәтінді оқып, 3 деңгейлі тапсырманы орындау 4
Әңгімелеу 2 Тақырыпқа шығарма жазу 4
Түбір мен жұрнаққа ажырату 2 Мәнерлеп оқу,өлеңді жаттау 2
Мәтін бойынша мазмұндама жазу 2 Сөйлемдерді аяқтау, талдау жасау 3
Сөздерді қатыстырып , әңгіме жазу 1 Мәліметтерді оқып, есте сақтау  2
Тірек сызба бойынша әңгіме құрастыру 1 Диалог бойынша өзара сөйлесу, құрастыру 3
Сөздерді септеу 1 Диалог құрастыру 1
Сөздердің мағынасын түсіндіру 1 Өлеңді оқып, жаттау 1

 2. Зерттеу жұмысының келесі кезеңінде 
мектеп бітірушілерге аксиологиялық тірек 
концептілер қатары беріліп, олардың ішінен 

маңызды деп есептейтін 3 түрін белгілеу 
ұсынылды. Сауалнама орыс және қазақ мектебін 
бітірушілер арасында жүргізілді:

4-кесте

 Тірек концептілер  Орыс мектебін бітірушілер (26) Қазақ мектебін бітірушілер (22)
1) намыс 7 (26) 12 (58)
2) тағдыр 3 (11,5) 0 

3) Туған жер 7 (26) 7,3(33)
4) отбасы 26 (100) 22(100)
5) ағайын 1 (3,8) 3,6 (16,6)

6) дастарқан 1 (3,8) 0 0
7) ұрпақ 4 (15,3) 7,3 (33,3)

8) шаңырақ 1(3,8) 5,5 (25)
9) қонақжайлылық 0(0) 1,8 (8,3)

10) байлық 4 (15,3) 3,6 (16,6)
11) қанағат 3 (11,5) 1,8 (8,3)
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Нәтиже және талқылау

Сауалнама қорытындысы орыс мектебі 
мен қазақ мектебін бітірушілер арасында 
аксиологиялық тірек концептілер ретінде на-
мыс, отбасы туған жер, ұрпақ концептілерінің 
басымдыққа ие екендігін көрсетті. Отбасы 
концептісінің екі топта да бірінші құндылық 
ретінде аталуы жалпы адамзатқа тән ортақ 
құн дылықтарға жататындығынан деп есеп-
тейміз. З.К.  Ахметжанова ұлттық мента-
ли теттің табиғатын анықтайтын концеп-
тілерді дұрыс анықтаудың өлшемдері ретінде 
В.И.  Карасиктің параметрлік (пәндік компо-
ненті бар) және параметрлік емес (пәндік 
компоненті жоқ) концептілерді ажырату ту-
ралы пікірін басшылыққа ала отырып, пара-
метрлік концептілердің өзін регулятивті (баға-
лауыштық компоненті бар) және регулятивті 
емес (бағалауыштық компоненті жоқ – 
синкретті) деп бөліп қарастырған жағдайда 
ғана ұлттық дүниетанымға тәнмәдени 
концептілерді ажыратуға болатынын айтады 
(Ахметжанова, 2016). Бұндай дифференци-
ация ұлттық менталитетті қалыптастырушы 
концеп тілердің жүйесін айқын құрастыруға 
мүмкіндік береді. Әр концептінің мазмұнына 
құрылымдық талдау жасау арқылы ғана ұлттық 
танымда реттеуші қызметін атқаратын бағалау 
құралдарын айқындап, сол арқылы ұлттық ой-
лау ерекшеліктерін түсінуге болады. Сондықтан 
автор аксиологиялық құндылықтар қатарына 
жалпы адамзаттық құндылық ретінде отбасы 
концептісін алмайды. Алайда біздің отбасы, 
байлық концептісін енгізудегі мақсатымыз жа-
стар танымындағы олардың орындарын анықтау 
болды.Байлық концептісі екі топта да басым 
түрде таңдалмайды. Өйткені байлық ұғымы 
қазақ халқының дүниетанымында концептуалды 
құрылым деңгейіне жетпеген. Тірек концептілер 
ақпараттық мазмұны бай, иереархиялық 
құрылымға ие болуы керек (Фронтова, 2008: 
141-143). Оны тілдік материалдар да дәлелдейді. 

Концептуалды иерархия теориясының 
негізінде «намыс» концептісінің құрылымына 
талдау жасайтын болсақ, оның жастар танымын-
да мол ақпараттық мазмұнға ие екендігі байқауға 
болады. Намыс концептісінің құрылымын 
ақпараттың берілу сипатына қарай орталық, 
шеткі деңгейлерге ажыратуға болады. Яғни на-
мыс концептісі аксиологиялық өріс құрады. 
Оның орталығында прототиптік мағынаға ие ар – 
ұят ұғымы тұрса, ал келесі деңгейлерін парызды 
орындау, міндетті өтеу ұғымдары толықтырады. 

Намыс сөзімен жүргізілген ассоциативті сау-
алнамада ар-намыс, ұят сөздері 50 % жауапта 
кездеседі. 

Намыс концептісі адамды, оның ісін бағалау 
арқылы азамат / азамат емес деген халықтық 
пікір туғызатын негізгі өлшем болып табылады. 
Сауалнама қорытындысы намыс концептісінің 
екі топта да таңдалғанын көрсетті. Қазақ 
мектебін бітірушілер арасында бұл құндылық 
басымдыққа ие. Бұл қазақ мектептерінде қазақ 
әдебиеті сабақтарында оқылатын батырлар 
жыры, көркем шығармалардың да ықпалы бо-
луы мүмкін. Алайда отбасы концептісімен 
салыстырғанда, намыс концептісі жастар таны-
мында тірек, негізгі концепт ретінде басымдықта 
көріне алмай тұр. Өйткені намыс ұлттық тірек 
концепт ретінде барлық тіл иелерінің таны-
мында кконцептуализацияланбайды. Намыс 
концептісі бағалаушы құндылық – білім ретінде 
мектеп бітірушілер танымында толыққанды 
қалыптаспай отыр. Бұл туралы 

З.К. Ахметжанова да ескертеді. Намыс 
кон цептісінің мағыналық құрылымы ғалым 
еңбектерінде мақал-мәтелдер, фразеологизм-
дер, мәтіндер деңгейінде тілдік бай матери-
алдармен сипатталады. Яғни қазақ тілінде на-
мыс концептісі толық жүйелі құрылымы бар 
толыққанды концепт ретінде көрінбейді. Бұл 
тұжырымды сөз тіркесі деңгейінде жүргізілген 
екінші сауаланама қорытындысы да нақтылайды: 
намыс сөзімен тіркесетін «сақтау» етістігі ғана 
кездеседі (100%).

З.К. Ахмтежанова аксиологиялық тірек 
концепті ретінде қанағат концептісін атай-
ды. Алайда сауалнама қорытындысы аталған 
концептінің жетекші сипатқа ие еместігін 
көрсетті. Қанағат ұғымы туралы студенттердің 
танымында – өмірде бар заттарды бағалау, бар 
затқа риза болу, шүкіршілік ету, көпті қаламау 
(50%), бақытты болу, сүйіспеншілікпен қарау ас-
социацияларын туғызады. Бұл жалпы адамзатық 
аксиологиялық құндылықтар қатарын құрайтын 
махаббат және бақыт концептілерінің концеп-
туалды құрылымында қанағат сезімі ұғымының 
келуімен байланысты деп ойлаймыз. Ал қанағат 
концептісінің жастар танымында тірек концепт 
ретінде қалыптаспауы жалпы қоғамның қазіргі 
даму деңгейінде оның маңыздылыққа ие болма-
уы, керісінше, баю, алғы жылжу, көбейту деген 
құндылықтардың басымдығымен байланысты 
деп есептейміз.

Тірек концептілер ретінде аталған «тағ-
дыр» концептісі қазақ мектебін бітірген 
студенттердің танымында басым көрінбейді. 
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Ал орыс мектебін бітіргендер арасында аталған 
концептіні таңдағандар саны – 18,7%. Сауална-
ма қорытындысы білім беру мазмұны оқушы та-
нымында ұлттық дүниетаным мәдениеті туралы 
толыққанды түсінікті қалыптастырмайтынын 
көрсетіп отыр. Қолданыстағы оқулықтарда ел-
таным материалдары деген атаумен жекелеген 
материалдық мәдениет үлгілерін қамтығанымен, 
оқушы танымында құндылықтар жүйесін 
сіңіретін тілдік материалдар, семантикалық 
талдаулар ұсынбайды. Соның нәтижесінде 
оқушы бойында ұлттық мәдениет пен тілге 
адамзат мәдениетінің бір бөлшегі ретінде 
қарау, айналасындағы шынайы өмірді ұлттық 
дүниетаным құндылықтары тұрғысынан бағалау 
дағдылары қалыптаспай отыр деп қорытынды 
жасауағ болады. 

Қорытынды

Қазақ тілін оқыту мазмұнында аксио-
логиялық құндылықтар қалай берілуі ке-
рек? Оқушының әлем туралы көзқарасында 
ұлттық құндылықтарды қалыптастыру үшін 
аксиологиялық концептілердің семантикалық 
құрылымын жеке -жеке беру керек пе, әлде 
тірек концептілердің өзара байланысын анық-
тап, концептосфералық – семантикалық жүйе 
ретінде ұсыну керек пе? А. Вежбицкая әр 
ұлттың менталитетін анықтайтын жалпылаушы 
мағыналық ерекшеліктердің болатынын айтады 
(Вежбицкая, 1996). Мысалы, неміс халқының 
дүниетанымындағы басты мағыналық ерекшелік 
өмірдің барлық саласындағы тәртіп түсінігінен 
(Бабаева, 2004), орыс халқы үшін тағдырға салу 
ұстанымынан (Вежбицкая, 1996), фрацуз халқы 
үшін заңды қадағалау түсінігінен көрінеді (Се-
дых, 2010: 55-61). 

Қазақ менталитетінің басты ерекшелігі «ұят 
болады», «кең болсаң -кең болмайсың», «сөз 
тас жармаса, бас жарады», «маңдайға жазғаны» 
деген ұлттық дүниетаным құндылықтарын 
жинақ таушы тірек ұғымдардан көрінеді деп 
есептейміз. 

1. Бар болу: негізгі тілдік көрінісі – 
«шүкір». Туысы бар, дәулеті бар, үй-жайы бар, 
жұмысы бар, берері бар, айтары бар. Бар болу 
семантикасының градациялық жоғары деңгейі 
– молшылық сөзімен беріледі: дастарханы 
мол, қолы мол, берері мол, жері мол, егіні мол, 
ағайыны мол. Көп түкірсе, көл болады.

2. Ұят болады: ардан, намыстан аттамау, 
өзінің парызы мен міндеттерін жоғары сезіну, 
адамдардың әрекетін «ұяты бар, ұят болды, 

ұяты бар екен» сөздері арқылы бағалау. Ұят 
болады ұғымы қаза халқын ата -баба ұстанған 
жодан аттау ұят болады» салт -дәстүрді ұстану 
үй көрсету, дастарханна дәм тату, төрден орын 
беру, аталар жолы, ұлы тұлғаларды дәріптеу, 
өткенді дәріптеу, пір тұту, бағалау. Салт-дәстүр 
отбасында, туыстар арасында, жақын адам-
дар арасындағы қарым-қатынаста көрінеді, 
белгілі бір топ ішінде іске асады. «Ұят болады» 
семантикалық өрісінің ең жоғары градациялық 
деңгейі намысты жібермеу, намыстан аттамау 
сөздері болып табылады.

3. Бейнелілік: оқиғаны не әрекетті сөзбен 
әсерлі, бейнелі беру. Бейнені ассоциациялық 
байланыстар орнату арқылы көзге елестету, 
құрғақ логикалық байланыстан гөрі, адамның 
сезім дүниесіне әсер ете отырып, жеткізу қазақ 
ұлтына тән ойлау моделінің негізгі ереушелігі 
болып табылады. (Нысанбаев, 2011: 15). 

4. Маңдайға жазғаны: сәті түсіп, жолы 
болып, тағдырдың дегені, тағдырға не шара, 
бәрі тәңірдің қолында, жаман айтпай, жақсы 
жоқ, адамның дегені бола ма, алланың дегені 
болады ма, жолы болады, жол болсын, жолы 
ауыр, бұйыртқан дәмді жейміз, бұйырғаны 
осы, бұйрық та деген сөз тіркестерінде әрекетті 
орындаушы адам емес, бір сырттан басқаратын 
тылсым күшке сілтеме жасау, оның не екенін 
атамау, алайда оның күшін мойындау, оған бой 
ұсыну бар. 

Оқулық мазмұнында ұлттық менталитетке тән 
ерекше ойлау модельдерін жеткізетін тілдік ма-
териалдар қолданатын аясына қарай лексикалық 
тақырыптармен байланысты ұсынылуы керек. 
Тілдік материалды ұсыну тірек ұғымдармен 
байланысты ассоциациялық байланыстардың, 
сөздердің тіркесі түрінде анықталып, келесіде сөз 
этимологиясын, оның тарихын анықтау, сөзбен 
байланысты халықтың таным-түсінігін баяндау-
мен жалғасады. Ал аксиологиялық құндылықты 
қалыптастырудың соңғы кезеңі мәтіндер ішінде, 
сөйлеу жағдаятында, оқиғалармен байланысты 
қолданылуы жағдаяттарын ұсыну, оқушыларға 
талдату, бағалау, пікірге шақыру, рөлдік ойын-
дар ұйымдастыру түрінде жүргізуге болады. 

Аксиологиялық концептілердің мазмұны 
туралы толық ақпарат алу үшін оның көрінетін 
барлық тілдік жағдаятын (сөз, сөз тіркесі, 
мақал-мәтелдер, мәтін) кешенді қарау және 
мең герту маңызды. Сонда ғана ұлттық аксио-
логиялық құндылықтар білім алушының та-
нымында жүйелі құрылымға ие білім қорын 
қалыптастырып, бағалау құралына айналады деп 
ойлаймыз. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА  
КӨРКЕМ МӘТІНДЕРДЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН  

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мақалада қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологиялық бірліктердің көркем мәтінде 
қолдану аясы мен ерекшеліктері қарастырылған. Сонымен қатар фразеологизмдердің 
семантикасын, құрылысын және экспрессивті-стилистикалық тұстарын саралаған. Авторлар 
қазақ және ағылшын жазушыларының еңбектеріне мысалдар келтірген. Мақалада авторлар 
көркем шығарма тілінің фразеологиялық қорын зерттеу – бір жағынан жалпыхалықтық тілдің 
кезеңдік ерекшелігін терең білуге себептессе, екінші жағынан, әр суреткердің тіл шеберлігін жан-
жақты ашып, оның әдеби тілімізді дамытудағы рөлін анықтаудың бірден бір жолын анықтаған. 
Сондай-ақ фразеологизмдер көркем әдебиет қажетін өтеуде халықтың эстетикалық талғамын 
ақтайтын ең бір күшті тілдік құрал екендігін атап өткен. Фразеологиялық бірліктер арқылы қос 
тілде ұлттық ерекшeліктерді мақалада салыстырмалы түрде қарастырған.

Түйін сөздер: фразеологиялық бірліктер, фразеологиялық қор, көркем мәтін, тіл, мәдениет, 
тарих, фольклор, этнология, әдебиет, мәдени-ұлттық менталитет. 
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Features of the phraseology units used in literary texts of Kazakh and English languages

The article considers the scope and peculiarities of the using phraseological units in Kazakh and Eng-
lish languages. Besides it also analyzes the semantics, structures and expressive-stylistic aspects of phrase-
ology. The authors gave the examples of works of Kazakh and English writers. In the article the authors ex-
plore the phraseological fund of the artistic language, on the one hand to learn more about the periodicity 
of the national language, in another sense to discover the linguistic skill of each writer and to determine its 
role in the development of the literary language. It also notes that phraseology is one of the most powerful 
language tools that can justify the aesthetic taste of the people in reducing the need for fiction.The national 
differences by phraseological units in double language have been relatively reviewed in the article.

Key words: phraseological units, phraseological fund, literary text, language, culture, history, folk-
lore, ethnology, literature, cultural-national mentality.

Жунусова М.К.1, Кельдибаева А.Е.2,
1к. ф. н. доцент, 2магистрант 2 курса Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,  

Казахстан, г. Караганда, e-mail: ZhunusovaMK@mail.ru, keldibaeva_akmaral@mail.ru

Особенности использования фразеологических единиц  
в процессе изучения художественной литературы на казахском и английском языках

В статье рассматриваются особенности и сфера использования фразеологических 
единиц в казахских и английских художественных текстах. Рассмотрены семантика, строение 
и экспрессивно-стилистические особенности фразеологизмов. Приведены примеры из 
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произведений казахских и английских писателей. Изучая фразеологический фонд языка 
художественных текстов, авторы исследуют возможность лучше понять специфику языка и 
оценить роль мастера художественного слова в развитии литературного языка. На основе 
сравнения фразеологических единств показаны национальные особенности языка.

Ключевые слова: фразеологические единства, фразеологический фонд, художественный 
текст, язык, культура, история, фольклор, этнология, литература, национально-культурный 
менталитет.

Кіріспе

Қай халықтың болмасын фразеологизмдерінің 
ішкі формасынан ұлттық нақыш, ұлттық белгілер 
мен қасиеттер, мәдени-ұлттық менталитетті 
айқын аңғаруға болады. Олар дер кезінде 
ұмытылып, қазіргі уақытқа жетпей, өшкен болса, 
тұтастай бір ұлттың мәдениеті, асыл қазынасы 
жоғалған болар еді. Фразеологиялық қордан 
ұлттық мәдени көрініс кеңінен көрініс тапқан. 
Себебі сол ұлт топырағында қалыптасып, нәр 
алған сөздер, мақал-мәтелдер, фразеологизм-
дер, афоризмдер ұлттық қор бірліктері ұлт 
менталитетін, халық өмірінің шынайы тірлігін 
айқындап бере алады. Мағына тұтастығы, 
қолданылу тиянақтылығы, даяр қалпында 
қолданылу ерекшелігі арқасында фразеологизм-
дер ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, өміршеңдігін 
жалғастыруда. Оларды ұлт өмірінің айғағы де-
сек де болады.

Фразеологизмдер көркем әдебиет тілінің 
қажеттілігін өтеуде халықтың эстетикалық тал-
ғамын танытатын ең күшті тілдік құралдардың 
бірі болып есептеледі. Тілдің әдебилігінің 
сипаттарының бірін, әдеби тілдің даму 
кезеңдерінің көркемдік ерекшеліктерінің бірін 
фразеологизмдер танытады. Ж. Қоңыратбаеваның 
зерттеу жұмысында ХХ ғасыр басындағы қазақ 
прозасы тіліндегі фразеологизмдердің жалпы 
сипаты, тақырыптық-семантикалық, кезең дік-
құрылымдық, стилистикалық қолданыс ерек-
шеліктері қарастырылады. Автор ХХ ғасыр 
басындағы қазақ прозасы тіліндегі фразео-
логизмдерді жалпы мағынасына қарай және 
ұйытқы болатын сөздерге қарай тақырыптық 
топтарға жіктейді. 

Фразеологизмдерді жалпы мағынасына 
қарай: 1) Адамды сипаттайтын фразеологизмдер; 
2) Алғыс және қарғыс мәнді фразеологизмдер; 
3) Қоғамдық-әлеуметтік факторға байланысты 
туындаған фразеологизмдер; 4)  Діни наным-
сенімге, салт-дәстүрге байланысты туындаған 
фразеологизмдер; 5) Өлшемдік ұғымдарды білді-
ретін фразеологизмдер; 6)  Табиғат құбылыс-
тарына байланысты фразеологизмдер деп бөле 

отырып, кейбір фразелогизмдер мағынасы 
жағынан бірнеше топқа қатысты болатындықтан, 
оларды мұндай тақырыптық топтарға бөлудің 
шартты екендігін ескертеді (Konyratbaev, 2002: 
78).

Тілдегі фразеологизмдер – тілдік бірлік-
тердің ішінде аккумулятивтік қызметі ерекше 
байқалатын, бірнеше мыңжылдықтар бойы-
на пайда болып, дамып, қалыптасқан, әдеби 
тіл дамуы кезеңдерінің өзіндік ерекшелігін 
айқындайтын тілдің ажырамас бір бөлігі. Әр жа-
зушы өз өресіне қарай тілдің фразеологиялық 
қорынан қажетін алады да, өз кезегінде әдеби 
тілдің дамуына үлесін қосып отырады. Шын 
мәніндегі ағылшын көркем әдебиетінің ұлы 
тұлғалары ретінде танылып, Шекспирмен 
негіздеген жазба әдеби тіл дәстүрін әрі қарай 
жалғастырған ағылшын жазушылары осы тіл 
қазынасын мәнді материал, көркем құрал етіп, 
әдеби тілдің көркемдік дамуын ілгерілетті.

Қазақ ұлтының мәдени өмірінің көрі нісі 
– фразеологиялық қордан ерекше байқала-
тындығы. Қазақ фразеологизмдері – халық 
өмірінің айнасы. 

Ағылшын тілінің мыңжылдық тарихы бар. 
Фразеологияны білу публицистикалық қана 
емес, көркем әдебиеттерді де оқығанды едәуір 
жеңілдетеді. Фразеологизмдерді дұрыс қолдану 
тілді идиоматикалық қылдырады. Қазіргі 
заманғы ағылшын тілінің фразеология әлемі 
үлкен және көпқырлы.

Фразеологизмдердің ерекшеліктері туралы 
Р.Авакова былай дейді: «Тіл халықтың рухани 
байлығының ең қажеттілерін – мифологиясын 
бойына жинайды. Осындай тіл фактілеріне тал-
дау жасау мәдени тамырларымызға үңіле түсуге, 
оның құпия сырларын түсінуге септігін тигізеді. 
Фразеологизмдерді мифтік танымға, әдет-
ғұрыпқа, салт-санаға әкеп жүктеу, оларды бір-
бірімен байланысты дүние ретінде қарастыруға, 
оларды мәдениеттің құрамдас бір бөлігі, 
ұлттық тілдегі бейнесі деп тануға жол ашса, 
екінші жағынан, ғылымдар сабақтастығын (тіл, 
мәдениет, тарих, фольклор, этнология, әдебиет 
және т.б) жан-жақты теориялық тұрғыдан аша 
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Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған ...

түсуге мүмкіндік береді» (Avakova, 2001: 79). 
Ендеше фразеологизмдер барлық ғылымдар са-
ласымен де тығыз байланысты екен.

Лингвомәдениеттану бағытында салыс-
тырмалы-салғастырмалы түрде әртүрлі тілдердің 
тілдік ерекшеліктерін зерттеген А. Вежбицкая 
англо-саксондықтар мәдениетін былайша сипат-
тайды: «Культура, которая обычно смотрит на 
поведение, без особого одобрения оцениваемое 
как эмоциональное, с подозрением и смущени-
ем. В этой связи можно обратить внимание на 
то, что английские непереходные эмоциональ-
ные глаголы, как правило, выражают негатив-
ные неодобрительные оттенки. Англичанам не 
свойственно отдаваться чувствам. Сама культу-
ра побуждает их be glad, а не rejoіce,be sad но 
не pіne и be angry скорее, чем fume или rage и 
т.д.». Одан әрі автор: «Ағылшын тілінен орыс 
тілінің айырмашылығы оның «активті» эмо-
ционалды етістіктерге (қуану, сағыну, мұңаю, 
қобалжу, мазасы кету, қайғыру, мақтану, қорқу, 
үрейлену, ұялу, қызықтау т.б.) бай екендігімен 
ерекшеленеді. Осы етістіктердің көпшілігі 
ағылшын тіліне аударуға да келмейді» дей оты-
рып, орыс тілінің етістіктері «-ся» жұрнағының 
көмегі арқылы жасалған. Бұл сол етістікке 
сыртқы әсердің ықпалымен эмоциялық реңк 
үстеледі емес, олар өз-өзінен сондай бояуға ие 
болып тұрғандай әсер қалдырады» (Bezhbickaja, 
1996: 89), – дейді.

Ғалымдар ұлттық реңктегі фразеологизмді 
анықтаудың екі бағытын ұсынады: біріншісі 
– басқа тілдер мен мәдениетпен салысты-
ру негізінде, екіншісі – оның ұлттық нақышы 
«басқа тілдермен салыстырмай-ақ белгілі.

Фразеологизмдердің мәдени ерекшелігі оның 
белгілі бір қоғамның материалды және рухани 
мәдениетінің элементтерімен, оның тарихи, діни 
ұстанымдары, дәстүрлері, өмір сүретін табиғи 
жағрапиялық жағдайымен байланыстылығымен 
айқындалады. Орыс ғалымы Б.А.Ларин де: 
«Фра зеологизмдер әрқашан қоғамдық жағдай-
ды, сол дәуірдің идеологиясын жанама түрде 
бейнелейді» (Larin, 1960: 11), – деп тұрақты 
тіркестердің қоғаммен, өз кезеңінің идеоло-
гиясымен тығыз байланысты, соның айнасы 
іспеттес екендігіне мән береді.

Ғылыми тәжірибе

Көркем шығарма тілінің фразеологиялық 
қорын зерттеу – бір жағынан жалпыхалықтық 
тілдің кезеңдік ерекшелігін терең білуге се-
бептессе, екінші жағынан, әр суреткердің тіл 

шеберлігін жан-жақты ашып, оның әдеби 
тілімізді дамытудағы рөлін анықтаудың бірден 
бір жолы болып табылады. Себебі фразеоло-
гизмдер көркем әдебиет (проза) қажетін өтеуде 
халықтың эстетикалық талғамын ақтайтын ең 
бір күшті тілдік құрал болып келеді. Сондықтан 
әдеби тіл дамуы кезеңдерінің көркемдік сипатын 
танытуда қомақты материалды «тілдің әдебилік 
сипаттарының біреуі» – фразеологизмдер береді.

Фразеологизмдер – тіл қазынасының байыр-
ғы да құнарлы қабатына, көркем сөз қорының 
сүбелі саласына жататын сыры мол, мазмұны 
терең, қолданыс аясы кең құбылыс. Мысалы: 
suit the action to the word – сөзді іспен дәлелдеу, 
beat it on the hoof – қара жаяу, жаяу жүру, to 
eat one’s words – өз сөзін қайтып алу, to make 
advances – келісімге бару, to take advantage – ал-
дау, пайдалану, to win smb’s affection – біреудің 
көңілінен шығу, біреудің көңілін табу, to be 
afraid of one’s shadow – барлық нәрседен қорқу, 
өз көлеңкесінен қорқу, after – ақыр соңында, to 
turn deaf ear – көңіл бөлмеу.

Енді фразеологизмге қандай тілдік құбы-
лыстар жатады, олардың басқалардан қандай 
түбірлі айырмашылықтары бар, оларды бір-
бірінен ажыратуда нені басты белгі етіп ұстау 
керек деген мәселеге қатысты көзқарастарға 
тоқталайық.

Орыс тіл білімінде бұл салада көп еңбек 
жасаған ғалым – академик В.В. Виноградов. 
Ғалым фразеологиялық орамдарды фразеоло-
гиялық тұтастық, фразеологиялық бірілік, 
фразеологиялық тіркес деп үшке бөлген. 
Фразеологиялық оралымдардың түрлері бір-
бірінен әрқашан айқын ажыратыла бермейді, 
осыған орай, оларды классификациялау тіл 
білімінде өте-мөте күрделі мәселе болып сана-
лады. Тіл білімінде фразеологиялық оралымдар 
әр түрлі жағынан қарастырылып, осыған сәйкес, 
олар түрліше топтастырылған. Фразеологиялық 
оралымдар лингвистикалық әдебиеттерде 
бүтіндей тұрақты тіркестің тұтас мағынасы мен 
оның сыңарлары мағыналарының арақатысы 
жағынан топтастырылса, екіншілерінде – 
құрылымы жағынан, үшіншілерінде қызметі не-
месе эмоционалды-экспрессивті жағынан топта-
стырылады.

Академик В.В. Виноградов фразеологиялық 
единицаларды бүтіндей фразеологизмнің бір-
тұ тас мағынасы мен оны құрастырушы сыңар-
лары мағыналарының арақатысы тұрғы-
сынан топтастырған. Қазақ тіл білімінде де 
осы классификацияны бірден-бір арқау етеді. 
Фразеологиялық тұтастыққа оның құрамындағы 
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сөздер бір-бірімен тұтасып, әбден жымдасып 
кеткен, олардың мағыналық жігін ешқандай 
ажыратуға болмайтын тұрақты тіркестер жата-
ды. Мысалы: to show the white feather – ақ жалау 
көтеру = қорқақтық таныту, қорқақтық көрсету; 
to kiss the hare’s foot – қоянның табанын сүю – 
кешігу (Vinogradov, 1981: 78). 

А.В. Кунин фразеологиялық бірліктер мен 
сөз туралы айта келіп, олардың төмендегідей 
өзгешеліктерін көрсетеді. Екеуінің бірінші айыр-
машылығы мазмұнында, екінші айырмашылығы 
жасалынуында, үшіншіден, фразеологиялық 
бірліктердің мағыналық құбылысы мен сөздің 
мағыналық құбылысы еш уақытта сәйкес 
келмейді деп сөзден айырмашылығын айтады 
(Kunin, 1996: 41). 

Қай елдің, қай жазушысының қай шығар-
масын алсаңыз да тілдің осы халықтық эле-
менттерінің сан түрін табуға болады. Яғни 
қалам герлердің қай-қайсысы да сөйлеудің 
халық тық формасын пайдалануға бейім. Осы-
ның өзінен-ақ ғылымдағы фразеологизм проб-
лемасының мейлінше қызықты, мейлінше қиын 
проблема екенін байқау қиын емес. Осылар-
ды ғылыми проблема ретінде қарастыратын әр 
алуан еңбектердің сөлін сүзсек, мұның неқилы 
мәселелері айқындала түседі екен.

 В.Н.Телия өзінің «Фразеология дегеніміз 
не» деген зерттеуінде құрылысы жағынан сөз 
тіркесі не сөйлем боп келе беретін фразеология 
объектісінің барлық түрін жинақтап атау үшін 
«фразеологиялық орам» («фразеологический 
обо рот не жай ғана «орам»), «фразеологизм» 
деген терминдерді қолданады. Бұлай атауда ол 
ғылым ның игі дәстүріне сүйенген (Telija, 1996: 
23).

Белгілі бір ұлт әдебиетінің даму дәрежесін, 
заңдылықтарын білу үшін де оны көрші әде-
биеттермен байланыстыра зерттеуге тура келеді. 
Мәселен, қазақ әдебиеті мен әдеби тілінің 
бүгінгі деңгейге дейінгі даму өрісін ағылшын 
әдебиеті мен тіліне байланыстыра қарамасақ, 
көп мәселеде олқы түсер едік.

Көркем әдебиет үшін бұлардың ең қа-
жетті белгілері мынадай бірнеше қосымша 
қызметіне байланысты. Фразеологизмдер өзінің 
табиғатында сөйлеуімізді образды бейнелі-
айшықты етуге бейім. Қысқа, нақты, тұжырымды 
сөйлеуге баулиды. Сөйлеуіміздің эмоциональды-
экспрессивті бояуы күшті болады. Жіктеп, сара-
лап, салалап айтар болсақ, фразеологизмдердің 
көркем әдебиеттегі рөлі сан алуан. Фразеоло-
гизмдер жалпы барлық стильде қолданылады, 
бірақ әрқилы ыңғайда қызмет атқарады. 

Ғылым және ресми-іс стилінде, жалпы әдеби, 
стильаралық тұрақты тіркестер атау күйінде 
(номинативті қызметте) жұмсалса, көркем 
әдебиетте, публицистикада, сөйлеу тілімізде 
ең алдымен фразеологизмдердің экспрессивті-
стилистикалық жағына аса зор мән беріледі. 
Әсіресе, күнделікгі ауызекі сөйлеу тілінде, 
кітаби тілде мол кездесетін фразеологизмдердің 
мәнерлі мүмкіндіктері қатты ескеріледі. 

Көркем әдебиет пен публицистикада 
фразеологизмдерді орамдарды қолданудың 
бірнеше жолы бар. Жазушылар, публици-
стер фразеологизмдерді сол күйінде ғана алып 
қоймай, белгілі мақсатқа орай оларды өзгертіп, 
құлпыртып та жібереді. Фразеологизмдердің 
семантикасын, құрылысын және экспрессивті-
стилистикалық қасиетін жақсартып, жаңғыртып 
отыратын да тұстары бар. Жаңадан мағыналық 
реңк алып, бірнеше көркемдік қасиетке ие бо-
лады. Сөздердің байланысу қабілеті молаяды. 
Өйткені кейбір ғалымдарымыздың айтуына 
қарағанда, жазушылардың фразеологиялық 
творчествосы бұрыннан бірігіп тұрақтанған 
сөздердің үйреншікті қалпын жасаңғыратуында 
болса керек. Осы жаңарту, жаңғыртуда автор-
лық өрістер бірдей болмайды. Әркімнің 
творчестволық мүмкіндігі, білімі, шеберлігі 
әрқалай болуына орай фразеологизмдерге 
енгізілетін жаңа бояулар, жарқын ажарлар да 
алуан-алуан болып келмек.

Қорытынды және талқылау

Фразеология жайлы ғылыми туынды-
ларда фразеологизмдердің негізгі үш белгісі 
қарастырылған: мағына тұтастығы, құрылы-
мының тұрақтылығы және қолданылу тия-
нақ тылығы. Аталмыш белгілердің қата рында 
фразеологизмдердің бейнелілігі көрсетіл-
мегендігін көрдік. Фразеологизмдердің тұтас-
тығы жай ғана тұтастық емес, бейнелі, мәнерлі 
тұтастық. Бейнелілік, мәнерлілік фразео-
логизмдердің басқа белгілері сияқты маңызды 
белгісі болып табылады. Сөйтіп фразеоло-
гизмдер басқа тіл бірліктерінен төрт түрлі 
белгі-қасиетімен ерекшеленеді: 1)  Құрылым 
тұрақтылығы; 2) Мағына тұтастығы; 3)  Даяр 
қалпында қолданылу тиянақтылығы; 4)  Бей-
нелілігі, мәнерлілігі. Осы белгілер фразео логизм 
атаулының бәріне тән, тек бірінде толық, бірінде 
солғын болуы мүмкін. Фразеологизмдердің 
жоғарыда көрсетілген белгілерін құрылымы 
немесе мағынасы жағынан оларға ұқсас басқа 
тіл бірліктерімен (еркін сөз тіркестері, күрделі 
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Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған ...

сөздер, сөйлемдермен) салыстырғанда айқын 
көруге болады.

Фразеологизмдердің көркем әдебиет тіліндегі 
маңызы мен рөлі жайлы ғалым Х. Кәрімов: 
«Әдебиетте шығарма тілін көркемдеп, жандан-
дырып, нәр беруші амалдардың бірі – халық 
тіліндегі тұрақты фразеологиялық тіркестер. 
Олар тілдегі бейнелі экспрессивті-эмоциялы 
бояуы қанық амалдардың қатарынан орын ала-
ды. Олар – ұлттық психикалық өзгешелігінің 
негізінде қалыптасқан образды ойлау тілінің 
үлгілері, халықтық даналыққа суарылған өткір 
құралдар» – деп ой түйіндесе, Ә. Қайдаров «Қазақ 
тілінің өзекті мәселелері» атты жинағында 
фразеологизмдердің қолданысы жөнінде: «Фра-
зеологизмы – весьма сложные лингвистические 
образования. Сложность их объясняется не толь-
ко множеством структурных типов и синтакси-
ческих моделей, но и тематической и семантиче-
ской многоплановостью, а также способностью 
выражать самые различные эмоционально-экс-
прессивные оттенки мысли» – деген (Кajdarov, 
1998: 97). Демек, бұл пайымдауларға қарағанда, 
ғалымдардың пікірінше, фразеологизмдер – 
бейнелі ойлаудың жемісі болып табылады.

Фразеологизмдердің мағыналары құрамын-
дағы сөздердің лексикалық мағыналарымен 
сәйкеспейді, яғни лексикалық мағыналардың 
жиынтығы емес. Фразеологизмдік мағына 
дегеніміз – құрамындағы сөздердің не жеке бір 
сыңарының лексикалық мағыналарының қайта 
жаңғыртылған жинақты мағынасы. Сол себепті 
фразеологизмдер семантикалық жағынан 
біртұтас тіл бірлігі ретінде қолданылады». 

Фразеологизмдердің көркем мәтінде атқа-
ратын функциясы – образ жасау, кейіпкерге 
тілдік мінездеме беруде, кейіпкерді мінездеу 
белгілі бір жағдаятқа қорытынды жасауда, 
күлдіргі-ажуа т.б. қызметінде жиі жұмсалады. 

Қаламгер Оралхан Бөкей шығармаларында 
фразеологиялық тіркестер молынан қолда-
нылған. Жазушы өз туындыларында халық 
тілінің бай қазынасынан көркем сөздің алуан 
түрлі өрнектерін мақсатты түрде ойына лайықтап 
алып отырған. Фразеологизмдерді жазушының 
өз қажетіне сай талғап, жаңғыртып қолдануы, 
оның ой-пікіріне, эстетикалық талғамына, 
қоғамдық-саяси, философиялық көзқарасына 
сәйкес болып келеді. 

Х. Қожахметова «Фразеологизмдердің көр-
кем әдебиетте қолданылуы» атты еңбегіндегі 
«Фразеологизмдердің көркем туындылардағы 
функциясы мен қолданылу тәсілдері» тарау-
ында мынандай тақырыптарды қарастырады: 

фразеологизмдердің кейіпкерлерді мінез деуге 
қолданылуы; фразеологизмдердің кейіпкер-
лердің психологиялық сезім күйін суреттеу-
де жұмсалуы; фразеологизмдердің әзіл-сықақ 
қызметінде жұмсалуы; фразеологизмдердің 
кейіпкер портретін беруде жұмсалуы т.б. 
(Kozhahmetova, 1972: 12). 

Қазақ халқының рухани жан-жақты даму-
ына, ұлттық ерекшелікке, ұлттық болмысқа 
өз шығармаларымен зор үлес қосқан ақын-
жазушылардың туындыларын зерттеп, олардың 
қаламына іліккен, қаламынан туған көркемсөз 
үлгілерін талдап, таразылап, анықтау қазіргі 
кезде өзекті мәселе екендігінде дау жоқ. Әр 
қаламгер заман озған сайын тілдік қолданыстар, 
соның ішінде фразеологизмдерді құлпыртып, 
жаңғыртып, жаңартып қолданады. 

Әр халықтың ұлттық мәдени ерекшеліктері 
оның ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ой сандығынан 
көрініс табады. Сол ой сандығын орынды, 
ұтымды пайдалану – сол ұлттың даралығын си-
паттайтын ерекше етіп бағалайтын, сол заман-
ды толыққанды суреттейтін тілдік құралы деп 
есептейміз. Ал осы құралды қолдануда ақын- 
жазушылардың шеберлігі ұшан-теңіз.

Сонымен қатар ақын-жазушылар шығарма-
ларындағы фразеологизмдерді қарастырдық:

1. Фразеологизмдердің түрлі сөз табынан 
екендігі, сөйлем мүшесі қызметін атқаратындығы 
анықталды.

2. Ақын-жазушыларымыз халық тіліндегі 
ойға жан бітірер бейнелі тұрақты тіркестерді 
қолдануда шеберлік танытты.

3. Етістікті, есімді фразеологизмдер дай-
ын күйінде де, авторлық өңдеумен де ақын-
жазушыларымыздың шығармасында молынан 
кездеседі.

Мәселен Мәшһүр Жүсіп өлеңдерінде 
қолданыс өрісі кең сөздер кездеседі. Ақын 
тіліндегі көңіл сөзінің қатысуымен жасалған 
фразеологизмдер адамның ішкі жан дүниесінің, 
психологиялық жай-күйін білдіреді: «Күлігім 
бар!», – деп, мен жүрмін көңілім тойып; Махаб-
бат, мархабатлы болмаған соң, Уыз жас қалды 
көңілім замандастан; Менменсіген талайдың 
көңілін бастым; Кісінің көңілін жықпаған; 
Біреуді жақсы көріп, жылы тартсаң, Кіршіксіз 
болып көңілің ақ қағаздай.

Ертеден келе жатқан тіркестерге жан 
бітіріп, мағынасы жағынан жуық емес сөздерді 
шендестіріп, тіркесімділік қабілеті жоқ сөздерді 
байланыстырып, жаңа мағынамен байытудың 
жолын көрсеткен үлгілері: Көңілің бір өлік еді 
жансыз жатқан; Көңілдің ел қалмаған жайлау-
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ында; Көңіліме ерте қонған сөздің ауылы және 
т.б.

Көңіл сөзі ақын танымында аналогия, ассо-
циация сияқты ойлау процесі заңдылықтарының 
нәтижесінде туындайтын ұғымдардың атауы, 
жаңа лексикалық мағына туғызуға негіз бола 
алады. Ол – фразеологизм жасауға тірек сөз бола 
алатын тілдік бірлік. 

Ақынның фразеологизмдерді жаңартып 
жұмсау тәсілі, халық тілі үлгісімен жасалған, 
өз қаламынан шыққан қанатты сөздері қазақ-
тың ауыз әдебиеті тілімен ұштасып жатқан-
дығын дәлелдейді. Мәшһүр Жүсіп шығарма-
ларындағы фразеологизмдердің окказионалды 
қолданыстары жасалу тәсілі жағынан сан алуан. 
Ақын жалпыхалықтық тілдің тұрақты тіркес 
құрамынан ең қажетін талғай отырып, 
мүмкіндігіне орай оларды түрлендіріп пайдала-
нады. Тұрақты тіркестерді жаңғыртып, өңдеп, 
құбылтып, айшықты сөздермен толықтырып 
қолдану арқылы фразеологизмдердің мәнмәтін-
дегі мәніне экспрессивті-эмоционалды реңк 
беріп, көркемдегіш қасиетін құлпыртып, стилис-
тикалық қызметін күшейтеді, прагматикалық 
мақсатын айқындай түседі (Kozhahmetova, 1972: 
102).

Осы орайда Шекспирмен негіздеген жаз-
ба әдеби тіл дәстүрін әрі қарай жалғастырған 
ағылшын жазушылары шын мәнінде ағылшын 
көркем әдебиетінің ұлы тұлғалары ретінде таны-
лып, осы тіл қазынасын мәнді материал, көркем 
құрал етіп, әдеби тілдің көркемдік дамуын 
ілгерілетті.

Фразеологизмдер көркем шығарма тілінде 
тек тілдік көркемдеуіш құрал ғана емес, 
халықтың, ұлттың дүниетанымы мен мәдениетін, 
салт-дәстүрін жеткізуші құрал қызметін де 
атқарады. Сондай-ақ олардың көркем шығарма 
тілінде үнемі дайын тілдік тұлға түрінде ғана 
қолданылмай, қажетті тұстарда құрылымдық 
жағынан өзгеріске түсіп қолданылатын жағ-
дайлары да жиі кездеседі. Оған жазушы 
Ә.  Кекілбаевтың шығармаларындағы фразео-
логизмдердің құрылымдық, тіркесімділік сипа-
тындағы ерекшеліктерін талдау арқылы көз 
жеткізуге болады. Мысалы. Кеше бұнымен теке 
тіресіп арыстандай арпалысып жүргендердің 
көздеріне қалай құм құйылды? («Махаббат 
мұнарасы»). Әмірші аузына қандай берік бол-
са, құлағын әркімнің аузына төсеп отыра ал-
майды, оған біреудің өсегін тыңдағанынан 
гөрі басындағы алтын тажды жұлып ап, сасық 
ауыз өсекшінің алдына түкіргіш қып қойғаны 
әлдеқайда дұрыс («Махаббат мұнарасы»). 

Берілген сөйлемдердегі теке тіресіп, көз де-
ріне (қалай) құм құйылды, аузына (қандай) берік, 
құлағын (аузына) төсеп тіркестері құрылымдық-
тұлғалық жағынан бірқатар өзгерістерге ұшы-
раған. 

Қазақтың әдеби тілінде көркем шығарманы 
әсірелеу, көркемдеу тәсілдері үшін фразео ло-
гизмдерді қолданудың орны ерекше. Фразео-
логизмдер арқылы шығарма мәтінінде айты-
латын ойға айрықша нәр, мәнерлілік беріледі. 
Сондықтан да фразеологизмдерді – көркем шы-
ғарма тілін жандандыратын, астарлап бей нелей 
суреттейтін тілдегі дайын құрал деп есептейміз. 
Олар – халық даналығынан сусындаған образды 
ойлау тілінің үлгісі болып табылады.

Ағылшын жазушыларының шығарма ла-
рындағы фразеологизмдердің қолданылуынан 
мынадай жағдайлар аңғарылады. Мұнда 
сөздердің фразеологиялық тіркесінің кеңеюі 
және олардың әрқилы өзгеріске түсуін көреміз. 
Мәселен, бұрын тіркеспеген, бір-бірімен 
байланысқа түспеген сөздерді жазушы алуан 
түрлі құбылту нәтижесінде қилы-қилы қызықты 
комбинация құрады. Мұндай жаңашылдықтың 
бәрі де әрине тілдің заңдылықтарына мүлде 
қайшы келмей, қайта сөздердің тіркесу қабі-
летіне сай фразеологиялық топтар негізінде 
жасалады. Сонда көптеген сөздер мен жаңа 
жасалған тұрақты тіркестердің семантикасын 
анықтап, олардың көркемдік ажарын мүмкіндігін 
толықтыра түседі. 

Ч. Диккенс «Оливер Твист» романында 
фра зеологизмдерді өте көп қолданған. Мыса-
лы: the run of one’s teeth – 1) тегін тамақ, тегін 
тамақтандыру; демеу, көмек. 2) ауыспалы 
мағынасы – дамымау, дамуды тоқтату; құлдырау; 
ызғындау. a run of luck (немесе of good luck) – 
бақытты шақ, бақытты кезең, жолы болғыштық, 
үнемі жолы болу. the kid (немесе the kinchin) lay 
жарг. – көшеде баланың ақшасын ұрлау. set one’s 
heart (немесе mind] on (немесе upon) something 
[немесе set one’s mind to something) – бірдеңеге 
ұмтылу; бірдеңені қалау; бірдеңені қатты тілеу. 
What’s the row? – 1) бұл қандай шу? Неліктен 
бұндай шу? Андағы қандай шу? 2) не болып 
жатыр? Не болды? Қандай жағдай жүз берді? 
Қандай жағдай болды? Қандай оқиға болды? 

Ч. Диккенстің «Оливер Твист» романындағы 
фразеологизмдерді аудару мәселесіне келетін 
болсақ, бұл мақсатта түрлі әдіс-тәсілдер 
қолданылған. Ч.Диккенстің «Оливер Твист» 
романындағы фразеологизмдерді аудару бары-
сында біріншіден, фразеологизмдердің жалпы 
мағынасы берілген (Dikkens, 1957: 6). 
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Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған ...

Екіншіден, фразеологизмдерді аударуда 
олар дың қазақ тіліндегі фразеологизмдермен 
мәндес келетіндігі ескерілген. 

Үшіншіден, көптеген фразеологизмдер 
сөзбе-сөз аударылған. 

Фразеологизмдердің грамматикалық, сти лис-
т икалық және функционалдық өзгешелігі бар.

Ч. Диккенс пайдаланған фразеологизмдердің 
өзіндік ерекшеліктері бар. Фразеологизмдер 
көркем әдебиетте қашан да белгілі бір сөйлем 
ішінде беріледі. Олай болса бұларды сөйлеммен 
байланысты тексерген дұрыс. Кейде бұлар 
өзара синоним болып та жұмсалады. Бірақ 
мұның сыры әдеттегі синонимдерден басқаша. 
Фразеологияның грамматикалық ерекшелігі де-
генде осы қасиетін, яғни сөйлемде белгілі бір 
грамматикалық формада, белгілі бір сөз табын 
тілейтінін айтамыз. Сөйтіп ол грамматикамен 
әсіресе морфологиямен байланысты. Ал лекси-
кологиямен байланысты болатын себебі, онда 
лексикалық сөздердің болатындығынан. Фразе-
ологизмдер белгілі бір сөйлем мүшелері ретінде 
көрінетіндіктен синтаксиспен де тығыз байла-
ныста (Dikkens, 1957: 7).

Сонымен қатар, Ч. Диккенстің романда-
рында адамға кері байланысты беретін зооно-
минантарға өте үлкен мән беріледі. Соның 
қатарында «иттің» бейнесі жетекші зоомета-
форалар қатарында, бірақ «ит» үлгісін тек бір 
ғана лексикалық бірлігін қолданады, аталған 
бейненің «көптік» формасын Ч.Диккенс қол-
данады (қараңыз dog – ит; еск. жексұрын, 
сұмы рай, сұрқия, арамза; whelp – күшік; пре-
небр. жексұрын; cur – зәнталақ; оңбаған; сұм 
немесе дөрекі, қорқақ адам; spaniel – спаниель; 
жағымпаз, жарамсақ; hound – тазы ит; дөрекі. ит, 
сұм).

«Түлкі/түлкілер» бейнелері ағылшын жа-
зушысы Ч. Диккенсте «айлакер» ретінде, со-
нымен «арам» адамды суреттеуге қолданады. 
Оның жұмысында бар жануарлар атауларының 
неғұрлым кең жүйесі биологиялық қасиеттері 
бойынша, және соның салдарынан, адами 
қасиеттер атауы олардың жынысына байла-
нысты (ағылшын тілінің танымында қазымыр 
адамның бейнесі түлкімен суреттеледі – салыс. 
vixen – a female fox; a nasty, bad-tempered woman; 
айлакерлік және жылпостық «түлкімен» ассоци-
аланады [жабайы жануарлар] түлкі,).

Ч. Диккенстің шығармаларында «сотқар» 
және «жанжалқойды» атағанда «әтеш» бейнесін 
пайдаланған. (салыст. old cock – кәрі әтеш; 
young bantam – жас бентамдық әтеш). Ағылшын 
тілінде адамның мінез-құлқын сипаттағанда 

қолданылатын түрлер бейненің айқын және 
анық болуына қызмет етеді (салыс. cock – әңг.
бұзақы, жанжалқой ; bantam [бентамдық әтеш] – 
жанжалқой-бойы аласа = «нағыз әтеш» (Dikkens, 
1957: 66).

Ағылшын тілінде қазақ тіліне қарағанда 
негізгі 3 ядролық компонентермен көрсетілген 
(bag –сөмке, box – қорап, pot – қыш құмыра), 
ағылшын тілдік тұлғаның әртүрлілігін анық-
тайтын қасиеттер. 

Мысалы, адамның сыртқы келбеті келесідей 
бірліктермен ұсынылған: pot – әңг.қызық емес, 
жағымсыз қыз; bag of bones – әңг.өте арық адам; 
potbelly – әңг.қарны қампиған адам.

Ақымақ адамды атауға келесідей номинан-
тар қолданылды: ratbag – разг. ақымақ; pothead 
– әңг., кемсау.

Адам тұлғасының езбелік, алаяқтық, арсыз-
дық сияқты қасиеттері келесідей бірліктермен 
суреттеледі: rattle-box – әңг. мылжын, езбе; 
chatterbox – әңг. мылжын, езбе; ratbag – әңг. 
алаяқ; saucebox – әңг. арсыз, әдепсіз.

Тұрмыс тіршілікте қолданатын заттар 
арқылы адамның әлеуметтік және кәсіби жағ-
дайын сипаттауға болады (bagman – кедей,кезбе; 
panhandler – әңг. қайыршы; priest of the blue 
bag – әңг. адвокат; green-bag – юрист), оның 
адамгершілік қаситеттерін (half-pint – разг. 
пасықтық; scumbag – әңг. пасық; suck-bottle – 
әңг. ішкіш; bottle baby – әңг.ішкіш; pot-walloper – 
әңг. ішкіш). Ағылшындықтардың әлемнің тілдік 
картинасында қоғамда қабылданған бағалауды 
және мәдени дәстүрлер сипаттамаларын атап 
көрсетуге ұғымның және қасиеттердің бірнешесі 
айқындаған. Ч. Диккенстің шығармаларында 
бейнелік және бағалық номинантарды талдау 
ХІХ ғасырда адам номициясының микро және 
макроконтекстінде біркелкі қағидаттардың бо-
луы дәлел болады, бұл дегенміз ұлттық және 
жеке әлем картинасының ажырамас байланысын-
да. ХХ ғасырдың ағылшын көркем әдебиеттінде 
адам номинациясының қарастырылуы, аудар-
маның ерекшеліктері, сонымен қазіргі заман 
үдерісіндегі лексика мен фразеология ағылшын 
тілдік тұлға санасында өзгерістердің орын 
алғандығын көрсете алады, ал бұл келешек 
зерттеулердің міндеттері бола алады. 

Тұжырым

Фразеологизмдер ұлттық мәдениетті мына-
дай жағдайларды сипаттауы мүмкін.

1. Кешенді, яғни тұрақты тіркестер компо-
ненттері тұтасып келіп, идиомалық мағынаға 
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ие болған жағдайда. Мысалы, Қазақ тілінде 
«Шық бермес Шығайбай» тіркесіндегі қолы 
тар, түк бермес, сараң келетін қазақ байына тән 
образды бейнелейтін «Шығайбай», ағылшын 
тілінде: a doupting Thomas (Фома неверующий 
(Евангелиялық аңыздан енген) // (Қазақ тілінде 
Сенбеуші Томас). Мұндай тіркестер әр халықта 
түрлі түсініктерге ие болады да, мұны белгілі 
ұлт өкілі өзінің ұлттық мәдени біліміне сүйене 
отырып қана ажырата алады.

2.Ұлттық-мәдени ерекшеліктер фразео-
логизмдерді құраушы компоненттер қатарынан 
көрінеді. Мысалы, қазақ тіліндегі алаштың аза-
маты тіркесіндегі «алаш» сөзі, ағылшын тіліндегі 
Man Friday (сенімді, жан қияр дос) тіркесінде 
Friday сөзі өзге ұлт өкілдеріне бірден түсінуге 
қиындық келтірері рас. 

Фразеологизмдердегі ұлттық мәдениет өзінің 
прототипі – еркін тіркестер арқылы да берілуі 
мүмкін. Мысалы, қазақ тіліндегі қой ішінде сер-
кедей, тізгінді босату, ағылшын тілінде Live a cat 
and a dog life (ит пен мысықтай). 

Қорытынды. Фразеологиялық бірліктердің 
ұлттық-мәдени ерекшелігі әлеуметтік, табиғи, 
жағрафиялық жағдайлармен анықталады.

Ұлттық дүниетанымның сыры мен 
ерекшеліктері тек ұлт тілі арқылы жетіп таныл-
са, адамдардың материалдық тұрмыс-тіршілігі, 
қоршаған ортасы және рухани ой-өрісі бір-
бірімен тығыз байланыста болғандықтан, бұл 
бірлік мәдени өмір сүру заңдылықтарына сай, 
сол ұлттың өз менталитетін айқындайды.

Ұлттың мәдени өмірінің көрінісі фразео-
логиялық қорда ерекше. Онда ұлт менталитеті 
көрінісі тұтастай қамтылады десек, асы-
ра айтпағанымыз болар. Әр ұлттың тілдік 

ерекшеліктерінде, ұлт мәдениетінде әрбір 
халықтың ұлттық сана-сезімінің, ойлау тәсілінің, 
мінез-құлқының нысандары сақталады. 

Фразеологизмдерді қарастыра отырып, мы-
надай ұстанымдарды атап көрсетуге болады.

1. Фразеологизмдердің басым көпшілігінде 
ұлттық мәдениеттің «іздері» жатады;

2. Фразеологизмдерде ұлттық-мәдени бояуы 
қанық, дүние жайындағы түсінікті бейнелейтін 
мәдени ақпараттар көздері фразеологизмдердің 
ішкі формасында жақсы сақталған;

3. Фразеологизмдердің мәдени-ұлттық 
ерек шелігін көрсетудегі басты нәрсе – мәдени-
ұлттық коннотациясын ашу.

Фразеологизмдер лингвистикалық зерттеу-
лерде тілдің құрымдылық жүйесіндегі аса күрделі 
тілдік бірлік ретінде жан – жақты қарастырылып 
келеді және бұл төңірегіндегі мәселелер қай 
тілде болмасын, тың ойлар ғылыми жұртшылық 
талқысына түсуде. Сонымен фразеологиялық 
бірліктердің семантикасы, оның ішкі форма-
сы, коннотация мен фразажасым үрдістерімен 
байланысты фразеология төңірегінде бірқатар 
мәселелер әлі де терең зерттеуді қажет етеді.

Тарихи-әлеуметтік өмір тәжірибелерінен 
шығып, терең де зерделі тұжырым жасалған 
мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер, нақыл 
сөздер, қалыпты, орнықты қалыптасқан 
тіркестер, афоризмдер, фразеологизмдер 
халық жадында мәңгілік келеді. Әрбір тілде 
сақталып келген сөздің інжу-маржаны – ата-
баба заманына бері жасалып келе жатқан өте 
көне мәдениеттердің көзі. Ол халықпен біте 
қайнасып, бірге жасайды. Сондықтан да ол – ел-
жұрт өмірінің айнасы, табиғи шындықтың өзі 
дәлел.
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Орыс тілін ана тілі емес тіл ретінде оқытуда аудиомәтіндерді қолдану
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Использование аудиотекстов  
при обучении русскому языку как неродному

В статье рассмотрены результаты использования аудиотекстов при обучении студентов 
казахских отделений университетов русскому языку как неродному. Даются рекомендации 
по применению таких механизмов аудирования, как речевой слух, память, вероятностное 
прогнозирование и артикулирование. Особое внимание уделяется различным способам 
использования в учебном процессе аудиотекстов, направленных на формирование навыков и 
умений аудирования и говорения. В статье представлен комплекс упражнений с использованием 
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Use of audio texts in training Russian language as a non-native language

Introduction 

In modern conditions of globalization and 
convergence of educational markets, the emergence 
of a common educational space and the high 
quality of education is strongly associated with the 
goals of the Bologna process: academic mobility, 
recognition of diplomas, introduction of credit 
systems, invariative technologies of education and 
knowledge management.

The main purpose of vocational education is 
the training of a qualified specialist, who is capable 
ofdoing effective professional work in the specialty 
and competitive in the labor market.

Traditional training of specialists, focused on 
the formation of knowledge, proficiencies and 
skills in the subject area, more and more lag behind 
the modern requirements. The basis of education 
should be not so much academic disciplines, as 
ways of thinking and acting. It is necessary to 
not onlygraduate a specialist, who has received a 
high level of preparation, but also to include him 
at the learning stage in the development of new 
technologies, adapt to the conditions of a specific 
production environment, and make him a guide for 
new solutions.

The implementation of these priority 
requirements promoted by pedagogical innovations. 
Innovations in educational activities are the use 
of new knowledge, techniques, approaches, 
technologies to get results in the form of educational 
services that differ in social and market demands. 
The study of innovative experience shows that 
most innovations are devoted to the formulation of 
technologies.

One of the effective innovative technologies in 
teaching Russian to students of university of Kazakh 
departments as a non-native language is the use in 
the educational process the audio texts aimed at 
developing proficiencies and skills in listening and 
speaking.

In modern conditions, in connection with the 
development of international political, economic 
and cultural ties, the need to teach more people 
to speak Russian and understand Russian speech 
is growing every year. The main difficulty in 
mastering the Russian language is the elaboration 
of proficiencies and skills of listening and speaking. 
Along with this, speaking cannot be learned without 
listening. (Moonon , Lhamsuren , 2015: 337) They 
together form one act of oral communication. 
Listening is a derivative, secondary in the process 
of communication, it accompanies speaking and 

synchronous to it. The development of listening 
skills as a type of speech activity is one of the 
independent tasks of teaching the Russian language 
as a non-native language. It is an important type 
of speech activity, since it is impossible to master 
oral speech in Russian by university students 
of Kazakh departments without the ability to 
understand the speech of other people, both in direct 
communication, and on radio, television and other 
mass media. In real conditions of communication, 
the specific proportion of speech perception by 
hearing is in the range from 40% to 50%. At the 
same time, listening is the most difficult for learning 
the type of speech activity, because the purpose 
of learning to listen is a normal understanding the 
speech of other people. The main thing is that we 
should not just hear, but also understand someone 
else’s speech, understand correctly, fully and deeply 
enough. For students of the Kazakh department, the 
additional difficulty lies also in the fact that the pace 
of Russian speech, for example, is much higher than 
the pace of native speech. Listening is receptive 
activity, which is the simultaneous perception and 
understanding of sounding speech. The process of 
perception consists of analyzing and synthesizing 
different-level linguistic units, because of which the 
perceived sound signals transformed into a semantic 
record, i.e. there is a semantic understanding. 
Practice shows that it is necessary to form this type 
of speech activity in the general system of teaching 
the Russian language in the classroom with the 
Kazakh language. When doing receptive exercises, 
Kazakh students have to use such mechanisms of 
cognitive activity as remembering, recognizing, 
analyzing, synthesizing, guessing, inferencing 
and generalization. It becomes clear that receptive 
exercises for teaching audition are creative.

Experiment

In the methodology of teaching the Russian 
language as a non-native, the fourmain mechanisms 
of listening singled out. Let us consider them 
in connection with language exercises for the 
development of these mechanisms. To perform the 
following exercises in the training of the Russian 
language forthe students of the Kazakh department 
of the Faculty of International Relations, audio 
micro-text was prepared in advance. Moreover, 
this record can be used in the educational process 
in all modules of the exemplary program. So, for 
example, in first module «Language and Speech» 
while teaching students to compose texts reasoning. 
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In the second module, «Structural-semantic division 
of the scientific text» in teaching students to define 
the communicative task of the text. In the third 
module «Writing secondary texts» while teaching 
the creation of texts-reviews and reviews. Finally, in 
the fourth module «Culture of professional speech» 
while teaching oratorical skills.

1. Speech hearing is one of the most important 
mechanisms. It ensures the perception of oral speech, 
its division into syntagma, word-combinations, 
and words. Thanks to this mechanism, recognition 
of familiar images occurs in the flow of speech. 
Exercises for the development of verbal hearing:

a) Listen to the audio recording and repeat a few 
words;

b) Listen to the words; find each of them in a 
graphical key;

c) Determine aurally the rhyming words, mark 
them with numbers;

d) Learn specific words, structures and specific 
information;

e) Fill in the blanks: missed words, articles, 
prepositions, the beginning, the end of the sentence.

2. Memory is the next important listening 
mechanism. In psychology, there are two main 
types of memory: long-term and short-term. The 
latter holds the perceived for 10 seconds. During 
this time, there is a selection of what is essential for 
the person at that moment.

Exercises for the development of memory:
a) Listen to the micro text; reproduce the 

keywords that relate to one topic;
b) Listen to the microtext and write 2-3 short 

phrases that you remember and make a complex 
sentence;

c) Repeat after the teacher phrases, the length of 
which is 10 or more words;

d) Listen to the microtext, write down the quotes 
that you remember, explain their semantic content.

e) Remember all dates, names, place names, use 
and repeat them in the same sequence.

3. Probable prediction is the anticipation of the 
course events. In the methodology, the semantic 
and the linguistic forecasting are distinguished. 
(Manayeva, Novikova, Kuida, 2013: 27) Semantic 
forecasting determined by the knowledge of the 
context, and accordingly, of possible situations, 
which, in turn, involve the use of certain structures, 
clichés and speech formulas. What is linguistic 
forecasting? Every word has a certain spectrum 
of compatibility. The appearance of a new word 
greatly narrows the use of other words. The stronger 
the lexical and grammatical skills of the student, the 

better a person knows the typical speech situations 
and owns speech patterns, the easier it is to recognize 
them from the ear. Listening and speaking, 
reading and writing, vocabulary and grammar are 
inseparable in real communication, and all the more 
so in classes. Linguistic forecasting corroborated by 
the semantic and vice versa. Exercises for learning 
probable forecasting:

a) Determine the content of the text and the title 
by the keywords.

b) Listen to the micro text; write down adjectives, 
nouns, and verbs that you remember. Name those 
that are used;

c) Make possible word combinations with 
nouns, verbs, adverbs, adjectives;

d) Listen to the text, and then fill in the blanks in 
the graphic version of the same text;

Exercises for the development of word-building 
and contextual guesses:

a) Listen to the microtext, write down a number 
of verbs, form nouns with the help of certain suffixes;

b) Listen to the microtext and write down the 
verbal nouns that you remember and make sentences 
with them;

c) Determine the meaning of international words 
in context;

d) Determine the meaning of new words using 
definitions (the definition is given in Russian).

4. Psychologists distinguish articulation by the 
4-th mechanism of listening. They note that in the 
listening task happens an internal spoken speech. 
The more pronounced the pronunciation, the higher 
the level of listening. Anyone who has a habit of 
speaking internally, fixing information, will better 
understand and remember it. (Gez, Lyakhovitskii, 
Mirolubov, 1982: 139)

Results and discussion

The progress of listening depends on the ability 
of the listener to use probable prediction, the degree 
of speech hearing development, memory, attention, 
interest and motives of learning and, on the other 
hand, on the conditions of perception – temporal 
characteristics, number of presentations, duration 
of sound. Secondary presentation of the audio text 
increases the mastering by 20%.

A great role is played by well thought-out work 
with audio texts, because, in conditions of real 
training, we teach the students the ability of distant 
listening, i.e. perception and understanding of audio 
texts in conditions of indirect communication. 
Audio texts are the main means of learning; they 
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should create motivation for learning the Russian 
language, in particular, the need for listening as a 
new knowledge of language and the world, as an 
active participation in communication. Motivation 
is the main condition in the formation of listening 
skills. In the initial stages, preference must be given 
to monological texts, use pre-text and post-text 
assignments. Regular classes will fill the gaps in the 
skills of perception of Russian speech; remove the 
emotional barrier and fear of listening.

What should be the exercises when working 
with audio texts? Methodists distinguish pre-text 
exercises, actually «listening» and post-textual 
exercises.

1 group of exercises. Pre-text exercises. Their 
goal is to motivate students to listening, to discard 
the difficulties of lexical, grammatical, phonetic 
and socio-cultural nature. In pursuing these aims, 
listeners are told the meaning of unfamiliar words, 
the meaning of which cannot be guessed in the 
context, the realities are explained. The teacher 
gives a list of key phrases necessary for a common 
understanding of the text.

2ndgroup of exercises. Before listening, the 
teacher must determine the communicative task of 
how students should listen to the text: understand 
the main content and answer questions or perform a 
test during the listening process, fill out the diagram, 
the table. The following exercises identified:

– Agree or disagree with what was listened;
– Insert the missed word;
– Complete the sentence;
– Find an equivalent, a synonym or a definition 

of the word;
– Write out individual information.
3rd group of exercises. Post-textual exercises are 

aimed at developing skills to interpret, comment, 
analyze information and reproduce it. These 
exercises also perform a supervisory function. The 
following exercises are offered:

– Check the general understanding of the text;
– Check the requested information;
– Retelling the text one by one;
– Think of the continuation of the text;
– Give a comment to what was interesting, new 

or significant to students;
– Evaluate events, actions of heroes backed by 

keywords.

Conclusion

In practice, the most accessible source of 
information is a tape recording or therecordings on 
CD, DVD discs. Based on the results of work with 
audio texts, students do creative tasks: they make 
dialogues by roles, prepare for a discussion on the 
material of the text they have listened to, and select 
additional material for presentation. The purpose of 
the exercises in this section is to ensure the creative 
activity of students to use the learned material in 
speaking. Thus, we can submit, that the result of 
learning to listen is the way to speaking, so it seems 
reasonable to pay attention to the development of an 
exercise system for teaching not only listening but 
also speaking. In the process of teaching listening 
to Kazakh students are formed general educational 
skills, such as:

– the allocation of necessary, meaningful 
information;

– comparison, classification of information in 
accordance with a specific learning task;

– linguistic and contextual conjecture about the 
meaning of unfamiliar words;

– generalization of the received information.
Thus, from all that has been mentioned above, 

it can be concluded that when using audio texts in 
the learning process, there is a real possibility of 
forming oral speech proficiency and skills based 
on listening, a natural way out to communication. 
The most beneficial are the situations of verbal 
communication, which stimulate students to 
speak out, exchange opinions. Tasks on the text 
should be creative; students’ actions should be 
internally motivated. It is desirable that they have a 
problematic nature, encourage students to apply the 
knowledge they received before in their answers, 
put them before the need to compare, guess, look for 
a solution in the given text, that is, independently 
solve communication problems based on their 
language experience. Training in listening carried 
out in a comprehensive manner, in the framework of 
training all four types of speech activity. Following 
such an integrated approach, we fulfill the practical 
goal of teaching the Russian language – mastering 
them by students in the sphere of professional 
communication for the successful implementation 
of intercultural communication.
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This article discusses using innovative techlologies in project method of teaching Kazakh and Rus-
sian as foreign languages. This article provides various guidelines, corresponding to different stages of 
training. For the formation of various speech training skills offered interactive forms. The system of exer-
cises presented in this article contributes to the development of oral communication. Teaching – a com-
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nicative principle, which became the base for most of didactic concepts and successfully implemented in 
almost all stages of education, largely strengthened ties methodology and linguistics, increased interest 
in teaching communicative process parameters. In the article, various methodic recommendations are 
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form of expression, but to informal form. Interactive forms of teaching are proposed for speaking. System 
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Қазақ және орыс тілдерін оқытудың жобалық әдісінде  
инновациялық технологияларды қолдану

Бұл мақалада қазақ және орыс тілдерін шет тілдері ретінде оқытудың жобалық әдісінде 
инновациялық технологияларды пайдалану қарастырылады. Бұл мақалада оқытудың әртүрлі 
кезеңдеріне қатысты түрлі ұсыныстар берілген. Әр түрлі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру 
үшін оқытудың интерактивті формалары ұсынылады. Осы мақалада ұсынылған жаттығулар 
жүйесі ауызша қарым-қатынасты дамытуға ықпал етеді. Оқыту күрделі және көп мақсатты 
үдеріс. Оқытушының қызметі оқу үдерісін барынша арттыруға бағытталуы керек. Осы сәттерді 
ескеру оқытушыға аудиторияны сауатты ұйымдастыруға, жылдам, балама жұмыс түрлерін 
түзетуге мүмкіндік береді, бұл студенттердің белсенділігін арттыру болып табылады. Көптеген 
дидактикалық ұғымдардың негізіне айналған және білім берудің барлық сатыларында ойдағыдай 
жүзеге асырылатын коммуникативтік принцип байланыс пен лингвистика әдіснамасын күшейтіп, 
коммуникативтік үрдістің параметрлерін оқытуға қызығушылықты арттырады. Мақалада 
оқытудың әртүрлі сатыларына сәйкес келетін әртүрлі әдістемелік ұсыныстар ұсынылған. Ол 
тек тілдік формаға ғана емес, бейресми нысанға да назар аударады. Оқытудың интерактивті 
формалары ұсынылады. Мақалада берілген жаттығулар жүйесі ауызша сөйлесуді дамытуға 
ықпал етеді.

Түйін сөздер: инновациялық, әдіс, қазақ және орыс тілдерін оқыту, инновациялық 
технологиялар, модуль.
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Использование инновационных технологий  
в проектном методе преподавания казахского и русского языков

В этой статье обсуждается использование инновационных технологий в проектном методе 
преподавания казахского и русского языков как иностранных, представлены различные 
рекомендации, соответствующие различным этапам обучения. Для формирования различных 
навыков речевого обучения предлагаются интерактивные формы. Система упражнений, 
представленных в этой статье, способствует развитию устного общения. Обучение – 
сложный и многоцелевой процесс. Деятельность преподавателя должна быть направлена на 
максимизацию процесса обучения. Учет этих моментов позволяет преподавателю грамотно 
организовать аудиторию, корректировать темпы, альтернативные формы работы, что означает 
активизировать деятельность учащихся. Коммуникативный принцип, ставший основой 
большинства дидактических концепций и успешно реализованный практически на всех этапах 
образования, в значительной степени укрепил методологию связей и лингвистику, повышенный 
интерес к преподаванию параметров коммуникативного процесса. В статье предлагаются 
различные методические рекомендации, которые соответствуют различным этапам обучения. 
Ему уделяется внимание не только лингвистической форме выражения, но и неформальной 
форме. Предлагаются интерактивные формы обучения. Система упражнений, предусмотренная 
в статье, способствует развитию устной коммуникации.

Ключевые слова: инновационный, метод, преподавание казахского и русского языков, 
инновационные технологии, модуль.

Introduction

Nowadays a lot of Universities are using modu-
lar technology of teaching. Importance of this teach-
ing is in all parts of lesson students can have an op-
portunity to work independent. Also the main aim is 
not only teaching also giving students the chance to 
develop listening, speaking, reading, writing, ana-
lytic thinking skills.

Training module consists of three structural 
parts which are often repeated as a learning cycle: 
introduction, speaking (dialogue) and the final part.

Introduction part (introduction to the module to 
the subject).

Speaking part (usually a dialog using the dialog 
to organize cognitive skills of students.)

The final (reference work, test, dictation, etc.).
More precisely, in the introductory part of the 

teacher introduces students to the general structure 
of modular training, its purpose and responsibilities. 
After that, the teacher briefly (for 10-15 minutes), 
explains the study material of the module using 
drawings, tables, and data samples. 

In the part of speaking using 4 levels of Technol-
ogy Study of the Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor Zh.A.Karaev (reproductive rate, heuristic 
level, the creative level) focus on the learning level 
of knowledge of students. In the final part may be 
given test. The main performance of modular tech-
nology is:

– Increases the activity of the student in school;
– To develop the student’s interest in the sub-

ject;
– The student is committed to uninterrupted 

self-knowledge;
– The student masters the language categories 

vocabulary and grammatical structures;
– Allows far as possible to expand the oral and 

written language;
– Student itself forms the necessary skills grad-

ually attaining goals, which given on a lesson.
So, module – one of the largest system, here the 

student is educated not only by sections, but system-
atically in the form of exact order. They are trained 
to work, to awaken an interest in science to develop 
the skills of independent work. The training process 
is applied different ways: an explanation, speaking, 
reading, lectures, practical (practical laboratory, 
graphics, vocabulary and grammatical exercises), 
clarity (charts, tables, illustrations and demonstra-
tion), etc.

In the universities and secondary schools in the 
practical training of foreign languages students and 
learn to work independently, they must be able to 
apply their knowledge in new situations creatively.

The learning objectives of foreign languages 
vary with the demands and needs of society. Now 
foreign language teaching has four objectives: com-
municative goal, knowledge, education and the 
goal of improvement. The main of them is the com-
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municative purpose; other objectives are achieved 
through the implementation of the communicative 
purpose.

Forms of study: a) the total or structural: group 
or individual group, pair, team, and b) the exact or 
special: tutoring, conferences, debates, group dis-
cussion.

Every day the numbers of people desire to learn 
a foreign language. This determines a huge role 
of the foreign language in the education system of 
our country. Finally what you need to learn a for-
eign language, especially Kazakh and Russian from 
school and universities and requires a rotation of in-
novative teaching methods.

Experiment

In recent years the question of application of 
new information technologies at high school is even 
more often brought up. It is not only new technical 
means, but also new forms and methods of teaching, 
new approach to training process. A main objective 
of training in foreign languages is formation and de-
velopment of communicative culture of school stu-
dents, training in practical acquisition of a foreign 
language.

The task of the teacher consists in creating 
conditions of practical language acquisition for each 
pupil, to choose such methods of training which 
would allow each pupil to show the activity, the 
creativity. Modern pedagogical technologies such 
as training in cooperation, the design technique, 
use of new information technologies, the Internet 
– resources help to realize the personal focused 
approach in training, provide an individualization 
and differentiation of training taking into account 
abilities of children, their level of proficiency, 
tendencies, etc.

Use of computer at foreign language lessons 
helps in solution of different didactic problems 
such  as:

– improving pronunciation;
– formulating and developing skills and 

abilities of reading;
– improving abilities of writing;
– enriching the lexicon of learners;
– training grammar;
– forming steady motivation to studying foreign 

language 
Possibilities of use the Internet – resources are 

huge. The Internet creates conditions for receiving 
any necessary for pupils and teachers of information 
which is in every spot on the globe: regional 
geographic material, news from life of youth, 

article from newspapers and magazines, necessary 
literature, etc.

In the real work the object is set: to bring a 
technique of teaching Kazakh and Russian at school 
into accord with development of modern information 
technologies. At Kazakh and Russian lessons by 
means of the Internet it is possible to solve a number 
of didactic problems: to form skills and abilities 
of reading, using materials of a global network; 
to improve abilities of written language of school 
students; to fill up a lexicon of pupils; to form at school 
students steady motivation to studying of Kazakh 
and Russian. Besides, the term paper is directed on 
studying of opportunities of Internet technologies for 
expansion of an outlook of school students, to adjust 
and support business connections and contacts with 
the contemporaries in the Kazakh and Russian as 
foreign languages-speaking countries.

Pupils can take part in testing, in quizzes, 
competitions, the Olympic Games held on the 
Internet to correspond with contemporaries 
from other countries, to participate in chats, 
videoconferences, etc.

Pupils can receive information on a problem on 
which work within the project at present.

Communicating in the true language 
environment provided the Internet, pupils appear in 
the real life situations. Involved in the solution of 
a wide range of the significant, realistic, interesting 
and achievable tasks, school students are trained 
spontaneously and adequately to react to them that 
stimulates creation of original statements, but not 
sample manipulation with language formulas.

Paramount significance is attached to 
understanding, transfer of the contents and 
expression of sense that motivates studying of 
structure and the dictionary of a foreign language 
which serve this purpose. Thus, the attention of 
pupils concentrates on use of forms, than on them, 
and training in grammar is carried out indirectly, in 
direct communication, excepting pure studying of 
grammatical rules.

The computer is loyal to a variety of student’s 
answers: he doesn’t accompany work of pupils 
as laudatory comments that develops their 
independence and creates the favorable social 
psychological atmosphere at a lesson, giving them 
self-confidence that is an important factor for 
development of their identity.

The development of education is organically 
connected with increase of level of its information 
potential today. This characteristic feature in many 
respects defines both the direction of evolution of 
the education, and the future of all society.
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The most successful orientation in world 
information space requires mastering pupils 
information culture, and also computer and screen 
culture as the priority in information search is more 
and more given the Internet.

As information system, the Internet offers the 
users variety of information and resources. The 
basic set of services can include:

– e-mail (e-mail);
– teleconferences;
– videoconferences;
– possibility of the publication of own 

information, creation of own homepage (homepage) 
and its placement on the Web server;

– access to information resources:
– help catalogs 
– search engines 
– conversation in a network
These resources can be actively used at a lesson.
Mastering communicative and cross-cultural 

competence is impossible without communication 
practice, and use of resources the Internet at a 
lesson of a foreign language in this sense is simply 
irreplaceable: the virtual environment the Internet 
allows being beyond temporary and spatial, giving 
to her users opportunity of authentic communication 
with real interlocutors on subjects, actual for both 
parties. �owever it is impossible to forget that 
the Internet – only a supportive technical tool of 
training, and for achievement of optimum results 
it is necessary to integrate its use into process of a 
lesson competently.

It is possible to suggest pupils to work on 
two or on three, to investigate articles covering 
everything aspects of life: editorials, sport, weather, 
and culture. Advantage of such work consists in a 
full involvement of all class in combination with 
differentiation of tasks: strong pupils can research 
more difficult articles while weak can charge the 
report on weather conditions or something from 
culture area.

In addition to work on skills of reading and 
speaking, it is possible to fill up a lexicon. For this 
purpose it is necessary to suggest pupils to make 
entries, being guided by the read information. 
Acquisition of new grammatical skills which 
examples occurred in articles is possible.

Creation of the page devoted to one concrete 
event where it is necessary to try to give neutral 
vision of a problem, based on the analysis of 
information of various news agencies can become 
result of such work. �ere it is necessary to point 
hyperlinks to sources.

For development of cross-cultural competence 
research of articles on a certain subject of only one of 

news agencies throughout a long period has also the 
advantages: having thoroughly studied a problem, 
pupils will be able not only to define a position of 
this country to the studied problem, but also to reveal 
the bases for such point of view, and, respectively, 
will be able to predict succession of events. After 
the done work discussion or a teleconference where 
work of each pupil or group will be separate sector 
of a common problem is necessary, having shared 
results of the work and having put them in a whole, 
pupils will receive a many-sided picture of an event 
which will allow them to understand the reasons of 
the events and, quite possibly, will aim them at search 
of the optimum decision- after all the understanding, 
establishment of relationships of cause and effect is 
only the correct basis for an exit from the conflict.

One of the most appreciated materials applied 
to language learning and teaching is, of course, vid-
eo. A recent large-scale survey by Canning-Wilson 
(2000) reveals that the students like learning lan-
guage through the use of video, which is often used 
to mean quite different things in language teaching. 
For some, it means no more than replaying televi-
sion programmes on a video recorder for viewing 
in class or private study. For others, it implies the 
use of a video camera in class to record and play 
back to learners their activities and achievements in 
a foreign language teaching. It is a fact that most 
students who have taken Kazakh and Russian cours-
es formally remain insufficient in the ability to use 
the language and to understand its use, in normal 
communication, whether in the spoken or the writ-
ten mode. The problem arises not from the method-
ology itself but from the misuse or incomplete use 
of it. That is to say, teachers still evaluate student 
performance according to the sentence structure and 
situational settings. But this not necessarily mean 
that teachers should pay full attention to only com-
municative acts in the preparation and presentation 
of language teaching materials. It is obvious that 
non-native speakers of a language rely more heavily 
on visual clues to support their understanding and 
there is no doubt that video is an obvious medium 
for helping learners to interpret the visual clues ef-
fectively.

Video has been proven to be an effective method 
in teaching Kazakh and Russian as a foreign/second 
language (EFL/ESL) for both young and adult learn-
ers. Video can be used in a variety of instructional 
settings – in classrooms, on distance-learning sites 
where information is broadcast to learners who in-
teract with the facilitator via video or computer, and 
in self-study and evaluation situations. It can also 
be used in the teacher’s personal and professional 
development or with students as a way of present-
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ing content, initiating conversations, and provid-
ing illustrations for various concepts. Teachers and 
students can always create their own videotapes as 
content for the class or as a means to assess learners’ 
performance. 

Because it is so close to language reality – con-
taining visual as well as audible cues – video is an ex-
cellent medium for use in the language classroom. It 
can be used in many different ways and for teaching 
or revising many different language points. These 
notes are intended to help you think about how you 
can use video in your classroom. They are not ex-
haustive, because ultimately the ways in which you 
use video are limited only by your own imagina-
tion. Types of Video. Authentic: Bought, or recorded 
from television. Feature films (fiction). Cartoons. 
Documentaries. News/Weather. Interviews. Games 
shows (often based on words). Ads/Commercials. 
Made for Language Teaching: Specifically designed 
for learning the target language. Produced by all the 
major publishers or DIY. General courses. Listening 
practice. Business Kazakh and Russian as foreign 
languages.

Results and discussion

Languages are not fixed but constantly chang-
ing, so is the media; television, radio and newspaper 

which are an extraordinarily rich source of language 
in use. In order to expose foreign language learners 
to the target language the use of technology need 
to be exploited in the classroom as much as pos-
sible. For that reason a great tendency towards the 
use of technology and its integration into the cur-
riculum developed by the foreign language teachers 
has gained a great importance. Particularly the use 
of video has received increasing attention in recent 
studies on technology integration into teacher edu-
cation curricula.

Conclusion

Summing up, one of the favorable signs modular 
technology training – an activity of the student at 
school. One feature of this technology is that, in 
all stages of education in developing the cognitive 
abilities of the student, developing the spoken and 
written language can offer them creative work. 
During the development of vocabulary, grammar, 
phonetic means of a foreign language is formed 
activities of students in learning, the ability to work 
independently, the skills to draw conclusions. This 
is new technology of today’s successful research 
faculty. Teachers look at these problems very 
understanding and actively apply new methods in 
their disciplines with great enthusiasm.
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Статья посвящена вопросу контроля в условиях перехода высшего образования Республики 
Казахстан на новые образовательные стандарты на примере курса «Русский язык». Авторы считают 
важнейшими следующие аспекты: местоположение курса «Русский язык» и его роль в системе 
профессиональной подготовки по конкретной специальности (какие именно компетенции должны 
быть сформированы в результате его изучения) и как соотносится организация образовательного 
процесса на основе компетенций с его традиционной ориентацией на ЗУНы (знания, умения, 
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форме – студенческой научно-практической конференции. 
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Methods and forms of control in the conditions of a competent approach

The article is devoted to the issue of control in the conditions of the higher education transition in the 
Republic of Kazakhstan to new educational standards on the example of the course «Russian language». 
Following aspects were considered the as the most important: the place of the course «Russian language» 
and its role in the vocational training system for a particular specialty, which competencies should be 
formed as a result of its study and how the organization of the educational process on the basis of compe-
tencies with its traditional orientation on KAS (knowledge, ability, skills). The article focuses on the inde-
pendent work of students as a form of control and its final form – a student scientific-practical conference.
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Құзыреттілік жағдайында бақылау түрлері мен тәсілдері

Мақала «Орыс тілі» курсын мысалға ала отырып, Қазақстан Республикасының жаңа білім беру 
стандарты жағдайында жоғары білім беру саласындағы мәселесін бақылауға арналған. Авторлар 
келесідей аспектілерді маңызды деп санайды: нақты мамандық бойынша кәсіби даярлау жүйесіндегі 
«Орыс тілінің» рөлі мен курстың орналасқан жері, қандай құзыреттілік қалыптасуы тиіс және 
нәтижесінде оны зерттеу, қалай білім беру процесі негізінде оның дәстүрлі бағдарланған ББД-ы 
(білім, білік, дағды) ұйымдастыру. Мақалада студенттердің өзіндік жұмысын бақылау және студенттік 
ғылыми-тәжірибелік конференцияда қорытынды бақылау нысаны ретінде ерекше орын бөлінеді.

Түйін сөздер: бақылау, нысандар мен бақылау түрлері, құзыретті, құзыреттілік, білім, білік, 
дағды, СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы).
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Введение 

В связи с переходом высшего образования 
Республики Казахстан на новые образователь-
ные стандарты пересматриваются не только 
концепции содержания образования, но и пере-
осмысляются его цели и результаты, происходит 
переориентация оценки результата образования 
с понятий «подготовленность», «образован-
ность», «общая культура» на понятия «компе-
тенция», «компетентность». Несмотря на целе-
вые установки перехода на компетентностную 
модель образования, соответствующую реалиям 
и потребностям современного общества, пере-
ход в силу неотраженности в управляемой обра-
зованием системе технологических и содержа-
тельных моделей, методов и модернизационных 
средств, остается еще в качестве проспективно-
го ориентирования, а «знаниевая» составляющая 
по-прежнему доминирует в концептуальных по-
ложениях (Salhanova, 2010: 18). Первоочередная 
задача всех подразделений, участвующих в ор-
ганизации учебного процесса, – создание реаль-
ной, осознанной, технологически обеспеченной, 
скоординированной компетентностной модели 
обучения различным дисциплинам.

Дискуссия: Компетентность и компетен-
ция – интерпретация терминов

В научной литературе отмечается многооб-
разие интерпретаций понятий «компетентность» 
и «компетенция». В 70-е годы ХХ века термин 
«компетентность» стал широко использоваться 
в США и ряде стран Европы в связи с пробле-
мой индивидуализации обучения. Тогда идея 
была весьма проста: не ограничиваться в обуче-
нии основами наук и соответствующими мето-
дами обучения, а стараться развивать все уров-
ни межличностных отношений, микроклимат в 
коллективе.В целом, американские ученые соот-
носят компетентность больше с общей характе-
ристикой индивида, чем с характеристикой его 
профессиональной деятельности.

В дальнейшем проблема стала актуальной в 
связи с идеей модернизации содержания обра-
зования, оптимизацией способов и технологий 
организации образовательного процесса и пере-
осмыслением целей и результатов образования. 
Формируемый на этой основе компетентност-
ный подход к образованию рассматривался в 
контексте европейских тенденций глобализации 
учеными и педагогической общественностью 
многих стран, в том числе, России и Казахстана.

Несмотря на дискуссионность и неоднознач-
ность идеи компетентностного подхода, она, тем 
не менее, получила широкое распространение и 
утвердилась в качестве основного подхода в си-
стеме профессионального образования Казах-
стана. Использование подобного подхода может 
способствовать преодолению традиционных 
когнитивных ориентаций высшего образования, 
ведет к новому видению самого содержания об-
разования, его методов и технологий.

Основным непосредственным результатом 
образовательной деятельности в условиях ком-
петентностного подхода становится формирова-
ние ключевых компетенций. «Под ключевыми 
компетенциями понимается способность уча-
щихся самостоятельно действовать в ситуации 
неопределенности при решении актуальных для 
него проблем» (Lebedeva, 2004: 3).

Исследователи этого вопроса приводят раз-
личные списки ключевых компетенций, необ-
ходимых, с их точки зрения, для формирования 
конкурентоспособноной личности в системе 
профессионального образования. В.И. Байден-
ко выделяет общие (способность, основанная 
на знаниях, опыте, склонностях, ценностях), 
профессиональные (готовность и способность 
целесообразно действовать в соответствии с 
требованиями дела, методически организован-
но и самостоятельно решать задачи и проблемы, 
самооценивать результаты своей деятельности), 
академические (владение методологией, терми-
нологией, свойственными отдельной области 
знаний, понимание действующих в ней систем-
ных взаимосвязей), персональные (готовность и 
способность личности выявлять, осмысливать и 
оценивать шансы своего развития, требования 
и ограничения в семье, в профессии, проявлять 
собственное дарование), переносимые (способ-
ность рассуждать в абстрактных терминах, осу-
ществлять анализ, синтез, принимать решения, 
адаптироваться, быть лидером, работать как в 
команде, так и самостоятельно), социальные (го-
товность и способность формироваться и жить 
в социальном взаимодействии, изменяться и 
адаптироваться) компетенции, характерные для 
системы профессиональной школы (Baidenko, 
2004: 111).

В настоящее время в КазНУ имени аль-
Фараби приняты в качестве основы образова-
тельной деятельности следующие компетенции, 
соотносимые с результатами обучения: когни-
тивная (знаниевая) – знание и понимание, функ-
циональная – применение и анализ, системная 
– синтез и оценка, социальная (поведенческая) – 
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готовность к сотрудничеству, метакомпетенция 
– умения в области обучения.

Что касается непосредственно темы нашей 
статьи – контроля – то нас интересует два мо-
мента: местоположение курса «Русский язык» и 
его роль в системе профессиональной подготов-
ки по конкретной специальности (какие именно 
компетенции должны быть сформированы в ре-
зультате его изучения) и как соотносится орга-
низация образовательного процесса на основе 
компетенций с его традиционной ориентацией 
на ЗУНы. 

Методы и материалы

1. Контроль: уровневые компетенции и 
формы. Концепцию целеполагания в обучении 
русскому языку в неязыковом вузе можно сфор-
мулировать следующим образом: вторичная 
языковая личность в процессе профессиональ-
ной коммуникации в русскоязычном когнитив-
но-информационном пространстве (Ekshembe-Ekshembe-
eva, 2003: 210).

Курс «Профессионально ориентированный 
русский язык» относится к основным дисципли-
нам (ОД) и изучается в группах с казахским язы-
ком обучения на первом курсе. В связи с этим 
возникают две объективные трудности: разный 
уровень языковой подготовки обучающихся и 
отсутствие у первокурсников навыков самосто-
ятельной работы. 

Обучение языкам в странах Болонского про-
цесса давно имеет уровневую организацию – 4 
сертификационных уровня, что соответству-
ет 4-м уровням обучения. Мы же по-прежнему 
остаемся в рамках традиционного «группового» 
подхода, при котором в одной группе обучаются 
студенты, имеющие различный стартовый уро-
вень знаний по языку. 

Вторая трудность связана с организацией са-
мостоятельной работы. В современном образова-
тельном процессе нет проблемы более важной и, 
одновременно, более сложной, чем организация 
самостоятельной работы студентов. Важность 
этой проблемы связана с новой ролью самостоя-
тельной работы: она постепенно превращается в 
ведущую форму организации учебного процес-
са. В результате самообразовательной деятель-
ности студентов происходит процесс приобре-
тения, структурирования и закрепления знаний 
и поэтому самостоятельную работу необходимо 
планировать, создавать для неё специальные 
формы и методы, выделять время, помещения и 
технические ресурсы. 

При планировании самостоятельной рабо-
ты необходимо учитывать, что на первом курсе 
работать самостоятельно могут далеко не все 
студенты и их нужно учить учиться, подробно 
анализировать работу каждого студента, отме-
чая сильные и слабые стороны, динамику дости-
жений, рост самостоятельности в выполнении 
заданий. Именно здесь необходимы гибкие стра-
тегии и индивидуальный подход к обучению и 
контролю. 

В рамках курса «Русский язык» предполага-
ется формирование следующих компетенций:

А – инструментальные компетенции: по-
нимать, анализировать, обобщать и воспроиз-
водить информацию, содержащуюся в научных 
текстах по специальности на русском языке, в 
заданном объеме; аргументировать свою точку 
зрения.

В – межличностные компетенции: способ-
ность работать в команде и самостоятельно, 
способность воспринимать разнообразие и меж-
культурные различия.

С – системные компетенции: использовать 
русский язык в учебно-профессиональной дея-
тельности и в других сферах.

D – предметные компетенции: совершен-
ствовать навыки во всех видах речевой дея-
тельности (письмо, говорение, аудирование и 
чтение) на русском языке для решения задач 
профессиональной коммуникации. 

Каждая из заявленных компетенций находит 
выражение в Учебно-методическом комплексе 
дисциплины в качестве компонента программы 
и предполагает разные способы и формы контро-
ля. На наш взгляд, при осуществлении контроля 
компетенцию необходимо «атомизировать», т.е. 
разложить на отдельные компоненты, так как 
в методике преподавания языков по-прежнему 
компетенцию рассматривают как «совокуп-
ность знаний, навыков, умений, формируемых в 
процессе обучения той или иной дисциплине, 
а также способность к выполнению какой-либо 
деятельности на основе приобретенных знаний, 
навыков, умений». (Azimov, 2009: 112)

Контроль тесно связан с целями и содержа-
нием обучения: содержание диктует формы кон-
троля, а не наоборот. «Контроль – это не просто 
формальная констатация полученных учащими-
ся знаний, это та «обратная связь», которая со-
держит информацию о необходимости внесения 
изменений в учебный процесс. Для этого кон-
троль должен соответствовать конечным требо-
ваниями отражать постоянное приближение к 
этим требованиям, ...применятьсядля проверки 
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не только знаний, но и выработанных на основе 
этих знаний речевых навыков и умений» (Naha-Naha-
bina, 1975: 120).

2. Знания, умения, навыки и компетенции.
Традиционно в методике обучения языкам су-
ществовало несколько схем формирования речи: 
знание – умение – навыкв определенных комби-
нациях. 

М. М. Нахабина выделяет трехкомпонент-
ную схему формирования речи: знание – навык 
– умение (имеется в виду лингвистическое зна-
ние). Причем компоненту «знание» она придает 
самое большое значение (судя по их расположе-
нию в контексте: «...для проверки не только зна-
ний, но и речевых навыков и умений»).

Е. И. Пассов придерживается двухкомпо-
нентной схемы формирования речи: навык – 
умение, считая, что знания (лингвистические) не 
являются определяющими при формировании 
навыка: «Роль, место и характер правил (знаний) 
определяется в каждом конкретном случае в за-
висимости от характера навыка и других факто-
ров (этап, возраст и т. д.)» (Passov, 1989: 66).

А. А. Леонтьев говорит о навыках и умени-
ях, причем знание он понимает как составляю-
щую часть навыка, называя его «сознательно-
стью в обучении» (Leont’ev, 1977: 7). Речевые 
навыки, по Леонтьеву, – это речевые операции, 
выполнение которых доведено до степени со-
вершенства (автоматизма). Речевые же умения, 
по его мнению, не будучи надстройкой над на-
выками, обладают известной психологической 
самостоятельностью: чтобы правильно и полно-
ценно общаться, человек должен уметь ориенти-
роваться в условиях общения и на основе этой 
ориентировки строить свою речь каждый раз 
по-разному. Поэтому в отличие от речевых на-
выков, по своей природе механических, умения 
имеют творческий характер.

И. А. Зимняя характеризует научение как 
«прогрессивное, поступательное количествен-
ное и качественное изменение усваиваемых че-
ловеком знаний, формируемых навыков и твор-
ческих умений их использования в различных 
ситуациях» (Zimnyaya, 1999: 271). 

Знание языкового факта не ведет автомати-
чески к его адекватному использованию в речи. 
Если рассматривать компоненты схемы «знание 
– навык – умение» как ступени последователь-
ного формирования речи, можно избежать, на 
наш взгляд, многих методических ошибок. Иг-
норирование любого звена этой системы создает 
существенные препятствия для осуществления 
главной цели обучения: использования языка 

как средства общения и выражения мысли. И в 
связи с этим важно подчеркнуть: если какое-то 
звено этой системы не контролируется, значит, 
пре подаватель недостаточно осознает его значи-
мость.

Обычно выделяют упражнения для усвоения 
материала и для его использования в речи. Пас-
сов же считает, что для каждого вида речевой 
деятельности как средства общения необходимы 
две категории упражнений: те, в которых проис-
ходит формирование речевых навыков, или ус-
ловно-речевые упражнения (УРУ), и те, которые 
направлены на развитие речевого умения, или 
речевые упражнения (РУ). А. А. Леонтьев также 
выделяет психологические виды упражнений – 
направленные на формирование навыка, то есть 
на интерпретацию знаний о языке и объедине-
ние их в речевое действие и на формирование 
речевых умений.

При отборе и реализации контролирующих 
заданий в основу должен быть положен тот же 
принцип. Противопоставление знания навыку и 
умению по признаку «констатирую щий характер 
знания» и «демонстрационный характер навыка 
и умения» и противопоставление навыка уме-
нию по признаку «механический – творческий 
характер» позволяет нам ввести понятие «тип 
контролирующего задания». К 1 типу относят-
ся задания, направленные на контроль усвоения 
знаний, ко 2 типу – задания для контроля сфор-
мированности речевых навыков, к 3 типу – за-
дания, контролирующие уровень сформирован-
ности речевых умений и компетенций в целом.

По нашему мнению, I типу в наибольшей 
степени соответствуют тесты, II типу – кон-
трольные работы, III типу – творческие задания. 
Для наглядности прокомментируем это на при-
мере включения одного и того же языкового яв-
ления в разные системы контроля (соответствен-
но типу контролирующего задания и стартовому 
уровню языковой способности). 

Когда языковое явление включается в си- явление включается в си- включается в си-
стему контроля «тест», внимание обучаемого 
направлено на осознание, «узнавание» формы. 
Речевое действие при этом отсутствует.

Задание 1. Определите обобщающее слово 
для данного типа информации.

Костное вещество состоит из двоякого рода 
веществ. Органические вещества составляют ⅓. 
Неорганические вещества – ⅔.

а) структура
b) классификация
c) роль
d) функция
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e) состав
При включении того же языковогоявления 

в систему контроля «контрольная работа» вни-
мание обучаемого переключается на воссозда-
ние нужной формы, то есть на речевое действие. 
Контролируется при этом речевой навык.

Задание 1. Определите коммуникативную 
задачу данного микротекста:

Костное вещество состоит из двоякого рода 
веществ. Органические вещества составляют ⅓. 
Неорганические вещества – ⅔. Предполагаемый 
ответ (речевое действие): – Состав костного ве-
щества.

В системе контроля «творческое задание» 
внимание обучаемого сосредоточено полностью 
на содержании, а не на форме. Он создает фор-
му адекватно ситуации, то есть речевое действие 
включается в речевую деятельность. Контро-
лируется речевое умение. А во втором задании 
иинструментальные компетенции: понимать, 
анализировать, обобщать и воспроизводить ин-
формацию, содержащуюся в научных текстах по 
специальности на русском языке.

Задание 1. Разверните диалог на основе со-
держания текста:

Костное вещество состоит из двоякого 
рода веществ. Органические вещества состав-
ляют ⅓. Неорганические вещества – ⅔.Предпо-
лагаемый ответ (речевое действие):

– Из каких компонентов состоит костное 
вещество?

– Костное вещество состоит из двоякого 
рода веществ.

– Какие именно вещества входят в состав 
костного вещества?

– В состав костного вещества входят орга-
нические и неорганические вещества.

– А каково процентное соотношение тех и 
других в составе костного вещества?

– Органические вещества составляют 30%, 
а неорганические вещества – 70 %.

Ни один из типов контролирующих зада-
ний не заменяет другой: все они должны быть 
представлены налюбом этапе обучения, может 
меняться лишь удельный вес и конкретное на-
полнение каждого. На основном этапе обучения 
«изучение языкового материала как средства 
осуществления речевой деятельностипредпола-
гает свободу переноса знаний и речевых навыков 
из одних условий общения в другие. Обеспечение 
переноса, генерализации при овладении языко-
вым и речевым материалом рассматривается как 
ведущий принцип в организации работы» (Bi-Bi-
tekhtina, 1987: 11). 

Важным моментом при планировании учеб-
ного процесса и контроля является учет уровня 
владения языком каждым студентом. Пока это 
остается задачей только языковых кафедр, са-
мих преподавателей и не закладывается в рабо-
чие учебные планы факультетов. 

Результаты

1. Самостоятельная работа студента как 
форма контроля. Самостоятельная работа сту-
дента – СРС – рассматривается как компонент 
учебного процесса и как форма контроля. При 
планировании самостоятельной работы необхо-
димо закладывать в рабочие учебные программы 
уровневый подход к формированию заданий для 
СРС хотя бы в самом начале обучения професси-
онально ориентированному русскому языку. 

Как правило, студентов любой учебной язы-
ковой группы условно можно распределить по 
трем уровням обучения: продвинутый (уровень 
компетентного владения), средне-продвинутый 
(постпороговый), предпороговый (базовый) или 
даже элементарный. Первая самостоятельная 
работа в каком-то смысле носит тестирующий 
характер. Она выявляет творческий, интеллекту-
альный потенциал, способность к самостоятель-
ным нестандартным действиям. 

В зависимости от степени самостоятельно-
сти, творческой включенности, креативности 
подхода к выполняемой задаче различают три 
уровня самостоятельной работы: репродуктив-
ный (тренировочный); реконструктивный и 
творческий. 

Самостоятельные тренировочные работы 
выполняются по образцу: решение задач, запол-
нение таблиц, схем и т. д. Познавательная дея-
тельность студента проявляется в узнавании, ос-
мыслении, запоминании. Цель такого рода работ 
– закрепление знаний, формирование умений, 
навыков.

В ходе самостоятельных реконструктивных 
работ происходит перестройка решений, состав-
ление плана, тезисов, аннотирование. На этом 
уровне могут изучаться первоисточники, осу-
ществляться реферирование. Цель этого вида ра-
бот – научить студентов основам самостоятель-
ного планирования и организации собственного 
учебного труда.

Самостоятельная творческая работа требует 
анализа проблемной ситуации, получения новой 
информации. Студент должен самостоятельно 
произвести выбор средств и методов решения. 
Цель данного вида работ – обучение основам 
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творчества, перспективного планирования, в со-
ответствии с логикой организации научного ис-
следования.

Приведем пример планирования самостоя-
тельной работы № 1 для 3-х уровней обучения 
профессионально ориентированному русскому 
языку в соответствии с тремя уровнями СРС. 
Необходимо заметить, что до начала учебных 
занятий, на ориентировочной неделе препода-
вателем проводится диагностическое тестиро-
вание по всем видам речевой деятельности на 
материале научного стиля речи – адаптирован-
ных текстов по специальности: тесты по грамма-
тике, чтению, письму и говорению. Именно по 
результатам этого тестирования и формируются 
задания для СРС № 1 по теме «Функциональные 
стили речи». 

СРС № 1 для 1 уровня (компетентное владе-
ние / творческий):

1. Найти в любых источниках, включая ин-
тернет-ресурсы, информацию о заданном стиле 
речи.

2. Отобрать наиболее важную информацию о 
стиле речи и распределить ее в таблице:

Определение 
понятия
… стиль 

речи

Стилевые 
особенности

… стиля 
речи

Языковые 
черты … 

стиля речи

Жанры … 
стиля

3. Выбрать форму и определить идею пре-
зентации.

4. Собрать необходимые для презентации 
материалы.

5. Написать сценарий презентации.
6. Распределить роли среди участников пре-

зентации.
7. Провести презентацию и дать оценку по-

лученным результатам. 
Для выполнения задания по принципу «слу-

чайных чисел» формируются группы, задача ко-
торых создать команду, используя способности 
и возможности каждого с наибольшим коэффи-
циентом полезного действия.

Данный вид задания предполагает форми-
рование сразу нескольких компетенций: ин-
струментальных: понимать, анализировать, 
обобщать и воспроизводить информацию, со-
держащуюся в научных текстах по специаль-
ности на русском языке, аргументировать свою 
точку зрения; межличностных: способность 
работать в команде и самостоятельно; систем-
ных: использовать русский язык в учебно-про-
фессиональной деятельности; предметных: со-

вершенствовать навыки во всех видах речевой 
деятельности (письмо, говорение, аудирование 
и чтение) на русском языке для решения задач 
профессиональной и учебной коммуникации.

Творческий характер задания предполагает 
и креативную форму оценки. Каждый студент 
выступает в 2-х ролях: исполнителя творческо-
го задания и эксперта. Преподавателем разраба-
тываются критерии оценки работы по балльной 
системе в соответствии с Силлабусом: 1. Кре-
ативность; 2. Качество отбора теоретического 
материала в соответствии с принципом «не-
обходимо и достаточно»; 3. Соответствие идеи 
выбранным средствам реализации; 4. Работа в 
команде: степень участия каждого студента в 
общем деле; 5. Использование иллюстративных 
и технических средств; 6. Интерактивность. 

СРС № 1 для 2 уровня (постпороговый / ре-
конструктивный):

1. Найти в любых источниках, включая ин-
тернет-ресурсы, 5 текстов небольшого объема 
(1/2 А-4) разных стилей речи, но объединенных 
одной темой. 

2. Доказать принадлежность каждого текста 
к определенному стилю речи на основе алгорит-
ма действий:

Такой вид задания выполняется индивиду-
ально в форме письменной работы. Перед сту-
дентом ставится задача самостоятельно ознако-
миться с языковым материалом как средством 
осуществления речевой деятельностии пере-
нести полученные знания и речевые навыки из 
одних условий общения в другие. Здесь можно 
говорить лишь о частичном формировании не-
которых компетенций: инструментальных: по-
нимать, анализировать информацию, содержа-
щуюся в научных текстах по специальности на 
русском языке; межличностных: способность 
работать самостоятельно; некоторых предмет-
ных: совершенствовать навыки в письме и чте-
нии на русском языке для решения задач учеб-
ной коммуникации. Контроль осуществляется в 
традиционной форме – письменная работа. Кри-
терии оценки разрабатываются преподавателем 
и фиксируются в Силлабусе. 

СРС № 1 для 3 уровня (базовый/ репродук-
тивный):

1. Прочитать текст (предложенный препо-
давателем адаптированный фрагмент научного 
текста).

2. Составить словарь текста (с переводом на 
казахский язык). 

3. Выписать термины и терминологические 
сочетания.
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4. Найти общенаучные слова.
5. Найти общеупотребительные слова.
6. Выделить цветом в тексте существи-

тельные, прилагательные, причастия, глаголы, 
наречия. 

7. Определить соотношение имен и глаголов 
в тексте.

8. Определить время всех глаголов.
9. Выделить развернутые словосочетания с 

родительным падежом.
10. Выделить простые и сложные пред-

ложения. 
11. Сравнить полученные наблюдения с та-

блицей «Языковые черты научного стиля речи».
12. Сделать выводы по проделанной работе. 
Данный вид задания выполняется по об-

разцу. Познавательная деятельность студента 
проявляется в узнавании, осмыслении, запоми-
нании. Цель такого рода работ – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков. Вы-
ход на компетенции есть, но не значительный: 
инструментальные: понимать, анализировать 
информацию, содержащуюся в адаптированных 
научных текстах по специальности на русском 
языке; межличностные: способность работать 
самостоятельно, но по образцу; некоторых пред-
метные: совершенствовать навыки в письме 
и чтении на русском языке для решения задач 
учебной коммуникации.

Задания для самостоятельной работы № 2 – 
«Функционально-семантические типы текста» 
– формируются по аналогии с первой работой 
и имеют целью закрепить полученные умения и 
навыки, сформированные компетенции. Любое 
понятие является продуктом деятельности, по-
этому научить ему невозможно. Однако можно 
так организовать процесс обучения, что интери-
оризация деятельности будет происходить поэ-
тапно и поступательно. Мыслительная функция 
в первоначально материальном действии, под-
вергаясь интериоризации, становится частью 
психического процесса. Умственный план – это 
не пустой сосуд, который можно чем-то запол-
нить. Внутренний план – это непрерывный про-
цесс, находящийся в состоянии формирования. 
Каждое новое умственное действие опирается 
на опыт, который приобретается благодаря ин-
териоризации деятельности, а переход «извне 
вовнутрь», по мнению П.Я. Гальперина, явля-
ется основным механизмом формирования ум-
ственного плана (Gal’perin, 2000: 253).

2. Студенческая научная конференция 
как итоговая форма контроля. Важным по-

казателем профессиональной компетентности 
является наличие опыта профессиональной 
деятельности. Соответственно иноязычная 
коммуникативная компетентность также харак-
теризуется наличием опыта профессионально-
го общения на изучаемом языке. Опыт любой, 
в том числе и коммуникативной деятельности, 
может быть сформирован исключительно в про-
цессе и как результат этой деятельности. Сле-
довательно, при организации образовательного 
процесса необходимо предусмотреть возмож-
ность для студентов общаться на изучаемом 
языке. Причем насыщенность, сложность тако-
го общения должна возрастать, приближаясь к 
характеристикам реального профессионально-
го общения. Студенческую научно-практиче-
скую конференцию можно рассматривать как 
ситуацию условно реального профессиональ-
ного общения или в качестве модели ситуации 
реального общения. 

Модель ситуации профессионального обще-
ния (simulation) – это форма организации учеб-
ной деятельности, предполагающая наличие 
ролей и не предполагающая заданного сцена-
рия (в отличие от ролевых игр). Она требует не 
только знания профессионального материала, но 
и вхождения в заданный образ, целостного эмо-
ционального погружения в профессиональную 
среду (Krapivina, 2011: 95)

Организация и проведение студенческой на-
учно-практической конференции по специаль-
ности на русском языке в аудитории, языком об-
учения которой является казахский язык, имеет 
несколько целей – языковых и общедидактиче-
ских: формирование навыков и умений поиска, 
отбора и анализа информации на русском языке, 
компрессии текста для подготовки устного пу-
бличного сообщения и презентации его с муль-
тимедийной поддержкой. Подготовка студен-
тов к участию в одной из ситуаций условного 
профессионального общения – студенческой 
конференции – это комплексное решение вос-
питательных, образовательных и развивающих 
задач, основанное на личностно-ориентирован-
ном подходе к обучению.

Конференция проводится вне учебных заня-
тий в специально отведенный для нее день. Для 
устного сообщения-доклада определяется вре-
менное и содержательное регламентирование: 
на выступление студента по конкретной теме 
по специальности на основе самостоятельно со-
бранной и структурированной информации от-
водится 7-10 минут; в содержании должна быть 
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обоснована актуальность проблемы, сформули-
рована главная тема и высказано отношение до-
кладчика к излагаемому материалу, аргументи-
рованы собственное мнение и выводы.

 Для оценки выступлений и выявления по-
бедителей формируется студенческое жюри. 
Для соблюдения объективности судейства жюри 
формируется только из старшекурсников, из-
учавших этот курс двумя-тремя годами ранее. 
Каждое выступление оценивается жюри по 5 
критериям: соответствие теме выступления и 
тематике конференции; степень владения мате-
риалом; интерактивность (обратная связь с ауди-
торией); ответы на вопросы после выступления; 
креативность. Победитель определяется по со-
вокупной сумме баллов.

Проведение научно-практической конферен-
ции на русском языке можно рассматривать на-
ряду с экзаменом как итоговую форму контроля 
компетенций, сформированных в курсе «Про-
фессионально ориентированный русский язык».

Заключение

Рассматривая самостоятельную работу сту-
дента как компонент содержания обучения и как 
форму контроля, можно сделать вывод, что она-
предназначена не только для овладения каждой 
дисциплиной, но и для формирования навыков 
самостоятельной работы вообще, в учебной, на-
учной, профессиональной деятельности, спо-
собности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решать проблемы, находить 
конструктивные решения, выход из кризисной 
ситуации и т.д. Значимость СРС выходит дале-
ко за рамки отдельного предмета, в связи с чем 
необходима междисциплинарная согласован-
ная разработка стратегии формирования систе-
мы умений и навыков самостоятельной работы. 
Формы и способы контроля при этом должны 
стать более гибкими, так как содержание обу-
чения должно определять формы контроля, а не 
наоборот.
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Ф.М. Достоевскийдің «Ағайынды Карамазовтар» романының  
қазақ тіліне тәржімалануы: аудармашылық сәйкестік мәселесі

2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында жарық көрген    Ф.М. Достоевскийдің 
«Ағайынды Карамазовтар» романының қазақ тіліне аударылуы мақаладағы зерттеудің арқауы 
болды. Мақалада түпнұсқадағы ұлттық реалийлердің тиімді аударылу тәсілдері сарапталды, 
жазушының портрет суреттеуінің стильдік ерекшеліктеріне аса назар аударылды, кейіпкерлердің 
сыртқы кейпі мен ішкі жан дүниесінің аударылу тәсілдері талданды. Аудармашы жазушының 
көркемдік тәсіл ерекшеліктерін аудармада сәйкес тәсілмен жеткізгені туралы пайымдау 
жасалынды. Автор Нияз Сыздықов аудармада қазақ әдеби тілінің бай мағыналық, дискурстық 
және стильдік әлеуетін паш еткен деп есептейді. Мақалада Ф.М. Достоевскийдің «Ағайынды 
Карамазовтар» романының аудармасы қазақ әдебиетінде жазушы шығармашылығының 
рецепциясының көрінісі деген тұжырым жасалынды. 

Түйін сөздер: көркем аударма, рецепция, адекватты түрде жеткізу, сәйкес, портрет суреттеуі, 
көркемдік әдіс.
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Перевод романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»  
на казахский язык: проблема переводческой адекватности

В статье рассматривается перевод на казахский язык романа Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», котрый был опубликован в 2004 году в рамках государственной программы 
«Культурное наследие». Особое внимание уделяется особенностям перевода особо значимых 
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национальных реалий оригинала, стилистическим особенностям портретного описания 
писателя, а также анализируются способы перевода внешнего облика и внутреннего мира 
героев. Утверждается, что переводчик адекватно передал особенности художественного метода 
писателя. Автор считает, что Н. Сыздыков в переводе продемонстрировал богатый смысловой, 
дискурсивный и стилистический потенциал казахского литературного языка. В статье делается 
вывод, что перевод романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» является проявлением 
рецепции творчества писателя в казахской литературе. 

Ключевые слова: художественный перевод, рецепция, адекватная передача, эквивалент, 
портретное описание, художественный метод.

Introduction

During many years literary translation serves as 
the manner of literature interrelation. In the process 
of translation, not only two languages co-operate, 
but also two cultures, that have common and nation-
al features. �ence translation serves as an intermedi-
ary of cross-cultural communication. Famous litera-
ture specialist N.I. Conrad noted the role of literary 
translation in the literature development of all Na-
tions, including the creative work of an interpreter 
as follows: «The main instrument of integration of 
one literature intoanother is, no doubt, translation. 
But the translator is by far not language is always an 
act of creativity. Appearance of the translation is to 
some extent the enrichment of your own literature. 
A literary work occurs in the context of its language 
and is inseparable from it. The appearance of works 
of another language’s literature in the own language 
of the country enters them into the context of the 
literature of this country». Recreation of the literary 
masterpiece written in another language is always 
an act of art» (Konrad, 1966: 305).

On extents of millenia all over the world has not 
lost the value a heritage of the classic of the Russian 
literature of F.M. Dostoevsky. The Writers-transla-
tors who have brought the huge contribution to trans-
lational business, have acquainted the Kazakh read-
er with    F.M. Dostoevsky’s novels. Translation of 
the works of the writer into the Kazakh language be-
came a creative school for translators and, certainly, 
has enriched the national literature in the field of art 
skill. From F.M. Dostoevsky’s 19 collected works 
are translated into the Kazakh language and 5 nov-
els. Nowadays the translation of the novel «Brothers 
Karamazov» on the Kazakh language is the bright-
est achievement of translational skill. Comparative 
studying of the original and the text of a translation 
of the novel «Brothers Karamazov» in a context of 
the previous translated works of the writer promotes 
revealing of specificity of translation of the novels 
F.М. Dostoevsky on the Kazakh language, to liter-
ary translation development in republic, more to an 
adequate translation of works at the present stage.

«The Brothers Karamazov» – Dostoevsky’s last 
and greatest novel, published just before his death 
in 1881, chronicles the bitter love-hate struggle 
between the outsized Fyodor Karamazov and his 
three very different sons. It is above all the story of 
a murder, told with hair-raising intellectual clarity 
and a feeling for the human condition unsurpassed 
in world literature. N. Syzdykov translated the novel 
«The Brothers Karamazov» during six years. It was 
published within a state program «Cultural heri-
tage» in 2004. One of the aspects of translation ad-
equate reception of F.M. Dostoyevsky’s works is no 
mechanical tracing of his individual style by transla-
tors, namely his creative reconstruction. Compara-
tive studying of the original text and target text of 
the novel «The Brothers Karamazov», in the context 
of the previous translations of the writer’s works, 
helps identify the specifics of the translation of F.M. 
Dostoyevsky’s novels, develops the literary transla-
tion in Kazakhstan and more adequate translation of 
the writer’s works at the present stage.

Experiment

�eroes of F.M. Dostoyevsky are intellectuals, 
ideologically charged individuals living in longterm 
stress on the type of «crime and punishment» and at 
the same time extremely «hungry» for moral purity. 
It is peculiar to Dostoyevsky that the appearance of 
Ivan Karamazov is transmitted by the description of 
his inner condition in the novel. Disharmony, veiled 
weirdness of his appearance hints at the tragedy. 
Ivan is worried by the idea of God and the eternal 
questions of existence did not find a positive solu-
tion for him. The portrait of Ivan is pretty close to 
the original in the Kazakh translation. 

Deep spiritual crisis and soul-destroying human 
weakness are guessed in the Kazakh version of a 
portrait. The description of appearance and the in-
ner world of a hero in harmony and unity, the com-
ment of his individual traits are the characteristic 
of monologic images in world literature. Alyosha 
Karamazov is perceived as a monologic image in 
this regard. Alyosha Karamazov was the third son of 



Вестник. Серия филологическая. №2 (170). 2018242

The translation of the novel of F. M. Dostoevsky «The Brothers Karamazov» into the Kazakh language:  ...

Fyodor Karamazov and Smerdyakov’s brother. The 
author’s characterization of Alyosha is combined 
with his real intrinsic ethos in the novel. Kazakh 
translator was able to convey completely the transla-
tional reception of Alyosha’s image to a reader. �e 
gives conceptual meaning to each significant word 
finding the equivalent in the Kazakh language. 

The figurative characteristic of a hero is trans-
mitted to the Kazakh language by the equivalents 
whereas the meaning of each individual word and 
word combinations of the original is saved.

For example: «ecstatic» – «tym elikkish (тым 
еліккіш)», «poorly developed creature» – «oganko-
sa zhetesiz (оған қоса жетесіз)», «a pale, con-
sumptive dreamer» – «qurgak qiyalshyl (құрғақ 
қиялшыл)», «sickly» – «zhudeubas, shilbigen bi-
reu (жүдеубас, шілбиген біреу)», «well-grown» 
– «symbatty (сымбатты)», «red-cheeked» – «beti 
narttai (беті нарттай)», «clear-eyed» – «zhanary-
zhaidary (жанары жайдары)», «rather long, oval-
shaped face» – «bet zhuzi qiyapatty (бет-жүзі 
қияпатты)», «wide-set dark grey, shining eyes» – 
«ashyk qongyrsur kozderi alshak (ашық қоңырсұр 
көздері алшақ)» (Dostoyevsky, 1995: 220). The id- алшақ)» (Dostoyevsky, 1995: 220). The id-алшақ)» (Dostoyevsky, 1995: 220). The id-)» (Dostoyevsky, 1995: 220). The id-
iom «radiant with health» is successfully transmitted 
by the simile «sabaudai (сабаудай)» in the Kazakh 
language, which is used in the verbal description of 
a healthy man (Dostoyevsky, 2004: 342).

It seems that Niyaz Syzdykov considered Dos-
toyevsky as his mentor and teacher in literature. 
Translator began translating the novel «The Broth-
ers Karamazov» after having trained and amassed 
wide enough artistic experience. One may fully re-
alize it keeping watch over the translation technique 
of portraits, landscapes, monologues and dialogues 
of Dostoyevsky that bear the imprint of his poetics 
and a esthetics. Translator exactly transmitted the 
disharmonious strokes in a portrait of psychologi-
cally split heroes typical of Dostoyevsky, hidden 
dissonance of appearance and colour, semantically 
complex function of the landscape, i.e. he tapped 
into the poetic structure of the original and realized 
how the author was able to reveal the split world 
of a hero with the help of these figures of speech. 
Translator correctly used such techniques as inter-
pretation, addition, omission, conversion, loose 
translation, generalization, semantic substitution, 
and pragmatic adaptation to display the portrait and 
landscape features in the original.

Tense functionality of monologues and dia-
logues that solve the strategic philosophical and con-
ceptual issues of an author, sometimes sense-pauses 
(lacunae) and interrupted syntax, incompleteness 
of conversational turns constitute the characteristic 

stylistic features of Dostoyevsky’s narration. Au-
thor gives conceptual meaning to monologues and 
dialogues, seeking to reveal the inner world and liv-
ing position of a hero-ideologist, who stands against 
the world, and loving and hating he wants to change. 
Observations show that the author often digresses 
from the objective delineation of Ivan Karamazov’s 
figure and he focuses on the internal monologues 
and dialogues creating his psychological image.

Special focus is on the preservation of national 
and historical colours of the original in modern trans-
lation studies. Translator used full transliteration in 
the translation of national realiae («jury» – «jury»), 
partial transliteration («man (мужик)» – «muzhyq 
(мұжық)»), assimilation («gentlemen» – «myrzalar 
(мырзалар)», «sword» – «sap (сап)»). The transfer 
of realia by the closest word on semantics in the Ka-
zakh language did not accurately convey the mean-
ing of noble ceremony associated with a sword in 
the latter case. Therefore, one ought to use the trans-
literation as far as possible at translation of cultur-
ally significant realiae in the novel of Dostoyevsky 
«The Brothers Karamazov» that is characteristic of 
Realist literature of the 19th century. 

Results and discussion

Moreover, the internal image of a hero turns out 
to be more informative from the perspective of nov-
el’s philosophy. Such forms of psychological por-
trayal as letters and diaries are used to open the inner 
image of a hero. �owever, it is not enough for a nar-
rator. �e introduces a number of new literary de-
vices into his works that have had great influence on 
the development of modernism in world literature. 
�is characters find themselves in such situations as 
deep depression, psychological splitting, existential 
defamiliarization and these texts are characterized 
by active night fantasy of heroes, delirious states, 
mystical experiences, multidimensional allusions, 
spiritual revelations, and visions. Translator finds 
himself in some kind of extreme aesthetic situation 
at translation of complex monologues and dialogues 
that are stylistically multifaceted phenomenon that 
transmits spiritual catharsis of a hero who tragi-
cally undergoes his crime and through repentance 
comes to the truth in terms of strategy. Much intel-
lectual work on the analysis of poetics of F.M. Dos-
toyevsky, penetration into the deep semantic levels 
of his texts’ structures, spider-work on translation 
reconstruction of multidimensional interrelation of 
the general and the particular in the architectonics 
of works helped the translator to get out of this situ-
ation and successfully cope with his task.
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Thus, the translation of F.M. Dostoyevsky’s 
works into the Kazakh language became a cre-
ative school for translators and, certainly, enriched 
the national literature in the field of complex artis-
ticpoetics. A question arises from the perspective 
of literary comparativistics about the reception of 
F.M. Dostoyevsky’s creativity in Kazakh literature. 
Creative perception is one of the main categories of 
comparativistics. In general, translation is consid-
ered as one of the forms of reception. The creativity 
of F.M. Dostoyevsky is considered as unique and 
complex aesthetic phenomenon in Kazakh literature. 
A well-known Kazakh writer A. Nurpeisov empha-
sizes the mystery of creativity of a Russian classic 
in this way: «There always used to be individuals 
in the history of mankind whose works no matter 
how much the next generation tried to estimate it 
is impossible to overestimate, whose mystery and 
depth are inexhaustible as the great nature is; if you 
unearth one mystery, another one appears. The cre-
ativity of   F.M. Dostoyevsky stays as one of the 
few still not fully disclosed mysteries in our modern 
epoch» (Nurpeisov, 1971: 5).

Literary connection is an important pattern of 
the literary development, literary process, exchange 
of the spiritual connections, relations, engagement 
in the world of literature. Any kind of literature 
spreads strengthens and achieves its perfection 
thanks to literary connectivity. Thus, literary trans-
lation becomes sort of a bridge for the friendship 
between nationalities. Mentioning the literary con-
nections, R. Nurgaly wrote: «Never has the litera-
ture developed only in the frames of its own national 

literature. Born in its motherland, it reaches its blos-
som only by joining and enriching from the leading 
examples and other nation alities «treasury of litera-
ture» (Nurgaly, 2009: 24).

Conclusion

In the course of studying of conformity of po-
etics of the original and a translation of the novel 
«Brothers Karamazov» have been formulated fol-
lowing scientific positions: 

– F.M.Dostoevsky’s creativity is a vivid exam-
ple of fruitful communications in kazahk and Rus-
sian literary relations; 

– the portrait and landscape poetics in the novel 
«Brothers Karamazov» is in relations of adequate 
reproduction in a context of poetics of translation; 

– semantic significant realities in the translated 
text are translated by ways of a full transliteration, a 
partial transliteration and transcription; 

– N.S. Syzdykov – the translator who has 
brought the huge contribution to qualitative enrich-
ment of the literary translation in Kazakhstan who 
has left his contribution in Kazakh translation work. 

The translation of F.M. Dostoyevsky’s works 
into the Kazakh language is a creative school for-
translators and has certainly enriched the National 
literature in the field of artistic craft.Among the 
translation into Kazakh, prevails the translation of 
the classic Russian literature. A nowadays complex 
study of the translated literature has a big value as 
the translated literature contributes in the enrich-
ment of the spiritual ideology of the person.
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ҚАЗАҚТЫҢ ДОМБЫРА ДӘСТҮРІНДЕГІ  
ӘЗІЛ КҮЙЛЕР АҢЫЗДАРЫНЫҢ ӘДЕБІ

Қазақтың күй өнерінде қамтылмайтын тақырып жоқ деуге болар. Күйдің көлемі де шағын 
болғандықтан (бір-бір жарым минуттан алты-жеті минутқа дейін), осы уақыт аралығында күй 
әуені бірнеше тақырыпта сөйлеуі мүмкін: қайғылы басталып, жігерлі әуенге ауысуы (Құрманғазы 
– «Кішкентай»), көңілді басталып, ойлы боп құбылуы (Тәттімбет – «Бес төре»), шертпе әдісінен 
құйқылжыған жүрдек сарынмен жалғаса алуы мүмкін (Қ. Ахмедияров – «Хамаң толғау», 
«Күткенде»). Міне, осы орайда ұсынылып отырған зерттеу мақсаты да бұл үрдістің бір бөлігін 
қамтып, қазақ халқының көңілді күйлерін зерттеу нысаны ретінде қарастырып, күй аңыздың 
тұтас сабақтастығын зерделеу болмақ.

Түйін сөздер: күй, шерту, дыбыс, әзіл, аңыз, тыңдаушы, орындалу ерекшеліктері.
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doctoral student of the Kurmangazy Kazakh National conservatory,  
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Ethics of the legends of comic kuys in the kazakh dombra tradition

Although Kazakh kyui is quite laconical musical composition in duration aspect (it can last from one 
and half minute up to 5-6 minutes), there are no certain limits for it in the matter of topics and musical 
programming types that can be applied to. Even in such tiny span kyui is capable to alter its content several 
times: beginning mournfully it can easily end with the melody which is full of boundless energy (Kurman-
gazy – Kishkentai), or vice versa it can begin cheerfully and then proceed into the mood of thoughtful 
melancholy (Tattimbet – Bes Tore), and, furthermore, successively plucking the strings in «shertpe» tradition 
can be switched to fast melody (K. Akhmediyarov – Khaman Tolghau, Kutkende).Therefore the proposed 
article aims to examine the kyui compositions that are based on humorous situations provoked by a word 
and the relationship between the kyui and myths or folk legends as coherent parts of an artistic synthesis. 

Key words: kuy, shertpe, sound,joke, listener, performance features.

Жаменкеев Е.Е.,
докторант PhD Казахской национальной консерватории им. Курмангазы,  

Казахстан, г. Алматы, e-mail: zhan1818@mail.ru

Этика легенд комических кюев в казахской домбровой традиции

Несмотря на то, что казахский кюй весьма лаконичное по временной протяженности 
художественное творение (от полторы минуты до 5-6 минут), пожалуй, нет тем и типов 
программности, которые не были бы не подвластны ему. Даже в таком малом промежутке кюй 
успевает неоднократно видоизменить свое содержание: начавшись, скорбно завершиться полной 
волевой энергии мелодией (Құрманғазы – «Кішкентай»), напротив, начавшись, радостно перейти 
в настроение задумчивой меланхолии (Тәттімбет – «Бес төре»), поочередное перебирание  струн 
по традиции шертпе может смениться быстрой мелодией (Қ. Ахмедияров – «Хамаң толғау», 
«Күткенде»). Поэтому цель предлагаемой статьи – рассмотреть кюи, в которых слово выступает 
одним из средств создания шуточной ситуации и соотношение кюя и легенды как целостного 
художественного синтеза.

Ключевые слова: кюй, шертпе, звук, шутка, слушатель, исполнительские особенности.
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Кіріспе

Домбыра дәстүріндегі әзіл күйлердің 
ерекшелігі де сол, оны орындаудағы шеберлік 
ұлттық құндылықтың үлкен бір саласы десек 
артық емес. Тартыс үстінде әзіл тақырыбын 
қозғауда орындаушының домбырадағы оң қол, 
сол қол қимылдары, саусақ басу және тарту 
әдістері, аспаптың құрылысы мен ондағы пер-
не байлау мәселелері, актерлық шеберлігі пен 
аңызын айтудағы сөз тапқырлығының негізгі 
белгілерін айшықтау арқылы әзіл күйлер 
маңызының ашылып, оның заңды орны өнер 
сахнасында табылары анық. Ерлер жағы әсіресе 
қыз-келіншектермен айтысқанда астарлы сөзге 
кейде ашық бейпіл сөздерге, еркекке ғана жара-
сар эротикалық қимыл-қозғалысқа сүйеніп оты-
рады. Ұсынылып отырған мақаланың мақсаты 
– домбыра дәстүріндегі әзілді күйлердің орнын 
айқындау және осы өнер саланың ұлттық бол-
мыспен (әлем картинасымен) сабақтастығын, 
ұлттық өзгешеліктерін көрсету.

Зерттеуде көтеріңкі көңілдегі күйлерді 
шартты түрде сарынының көркем сипатына, 
орындаушылық шеберлігіне және аңызының 
мазмұнына байланысты екі үлкен арнаға бөлуге 
болады: әзіл күйлер және әзілді күйлер. 

Әзіл күйлер деп тақырыбы мен әңгіме 
аңызы тікелей тыңдаушының езуіне күлкі кел-
тіріп, көңілін көтеру үшін шыққан күйлер то-
бын айтамыз. Есбай күйші өзінің шеберлігін 
сынағандағысы сол, тіпті жәндікті («Бөгелек 
күйі») ұшып жүрген жерінен қағып отырып, күй 
шығарады. Мақсаты ұшып жүрген бөгелекті 
ұстап алу емес, керісінше соны нысан ретінде 
алып, түрлі қол қағу әдістерімен тыңдаушыны 
күлдіру, шеберлігімен таң қалдыруды мақсат 
еткен. Сонымен бірге, Тәттімбеттің «Өкше 
күйі», Өскінбайдың «Жаңылтпаштары», халық 
күйі «Жаңылтпаш-сайқал», Құлшардың «Түт, 
шіркін», «Кербез керік» күйлері, Динаның 
«Науысқы» күйі (Шегебаев, 1986: 107), Н.  Тілен-
диевтің «Баламишка», А. Жайымовтың «Әзіл 
ақжелең» күйі осы айтқан топтағы әзіл күйлерге 
жатады. 

Ал, әзілді күйлер деп күй аясында әуен-
сазы, ырғақ, композициясы, жалпы тұтас 
көркем тіл жүйесі жағынан әзілдің нышаны 
көрінетін күйлер тобын айтамыз. Бұл күйлердің 
музыкалық тақырыбы құбылмалы, көп 
характерлі, ал күйдің әзілін музыкалық мәтіні 
арқылы жеткізілуін қазақтың халық күйлерінен 
бастап, қазіргі заман күйші-сазгерлерінің күй 
қорынан көп кездестіреміз. Мұндай әзілді күйлер 

тобына Дайрабайдың «Дайрабай», Есбайдың 
«Терісқақпай», Сүгірдің «Бес жорға», «Ілме» т.б. 
күйлерді жатқызуға болады. 

Бұл мақалада жүргізетін негізгі зерттеуіміз 
мақсатынақ «Әзіл күйлер» тобы төңірегінде 
болмақ. Оның әдебі мен ортасы жөнінде жан-
жақты талдау жасау міндетін қойдық.

Эксперимент

Әзіл күйлер ішінара аңызы, орындалу тәсілі 
мен негізінен аңызының мазмұнына қарай үш 
бағытқа бөлуге болады: 

1. Салиқалы әзіл күйлер
2. Емеурін әзіл күйлер
3. Ашық эротикалық күйлер (бәдік, арсыз, 

дөрекі, есер күйлер).
Салиқалы әзіл күйлер қатарына күй аңы-

зының мазмұны күнделікті өмірімізде әдепке 
сай келетін қалыпта айтылып, орындалуын-
да эротикалық астарды көздемейтін күлдіргі 
күйлерді айтамыз. Мысалы: Өскінбай мен 
Құлбай бақшының тартысынан қалған «Жаңылт-
паштың» төрт түрі, Н.  Тілендиев «Баламишка» 
күйі, т.б.

Емеурін әзіл күйлертобында күй аңызы 
тұспалдап айтылады да, ал күй мәтіні түрлі 
ырғақтарға сүйеніп, оң қол мен сол қолдағы 
қағыс-қимылдары тыңдаушыға күймазмұнын 
емеурінмен жеткізеді. Мысалы, халық күйі 
«Қағытпа», Тәттімбеттің «Сылқылдақ», Д.  Құра-
құлының «Қыпың», «Бәти қыз» күйлері, Мыр-
заның «Кел жатайық, төсек сал» күйі (Емеурін 
күй), К. Ержановтың «Қасқа-ау ана арада, қасқа-
ау мына арада», т.б. күйлер.

Мұндай «емеурін» күйлер әдетте тартыс 
үстінде көрініс табады. Күй тілінде «сөйлесу» 
қазақ даласына тән қасиет. Күймен ханға 
баласының өлімін естірткен (Кетбұға «Ақсақ 
құлан», Қожеке «Жиреншенің өлімін естірту»), 
қуанышын елмен бөліскен (Есір – «Ақжарма»), 
жұмбақ күйлер (Сембектің «Сезбестің күйі», 
Ә.  Хасенов «Қоңыр») және сонымен қатар тар-
тыс үстінде жігіт қызға сезімін де білдірген. 

Ашық эротикалық күйлерқатарына күй 
аңызы бәдік, арсыз және орындаушылығында 
әдетте күнделікті өмірде ұят болып есептелетін 
іс-қимылдарды оң қол мен сол қол қимылдары 
арқылы немесе адамның басқа да дене 
мүшелерімен ашық көрсете орындайтын 
күйлерді айтамыз. Бұл күйлер де әдетте жігіт 
пен қыз арасындағы тартыс үстінде туады. Ер 
күйші әйел затынан жеңілмеу үшін осындай 
құйтырқы тәсілдерге барып отырғаны тарих-
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Қазақтың домбыра дәстүріндегі әзіл күйлер аңыздарының әдебі 

та көп кездеседі. Мысалы, Әлшекейдің «Қыз 
тоқтаған» күйі, халық күйі «Жаңылтпаш-
сайқал», Д. Құрақұлының «Бұқтым-бұқтым», 
Сыдық күйшінің «Жалаң бұтым, шерт-шерт», 
«Қаңғырып өттің бейшара», т.б. күйлерді 
жатқызуға болады. 

Нәтиже мен талқы

Аталған үш топқа жататын күйлерге 
орындаушылығына қарай музыкалық талдау 
жасау арқылы, әр топтың өзіндік ерекшелігі 
айқындалатыны анық. Сол себепті, қолымызда 
бар материалдарды осы топтардың әрқайысына 
лайықтап, жан-жақты тоқталудыжөн көрдік.

Салиқалы әзіл күйлер тобына адам мен 
жануарлардың жүрісі мен ойынын салатын 
пародиялық, аспапта орындау шеберлігін түрлі 
техникалық мүмкіндіктер арқылы көрсететін 
әдепке сай күйлердің жататынын айттық. ХІХ 
ғасырда дала мәдениетінде еркін қалыпта орын-
далатын салиқалы әзіл күйлері ХХ ғасырда қазақ 
даласы қалалық-сахналық мәдениетке ауысқанда 
тіптен сұранысқа ие болды. Өйткені, Ресей 
үкіметінің өнер мен мәдениеттегі цензуралық 
шектеулері қазақ фольклорындағы бәдік, дөрекі, 
арсыз күйлерден гөрі салиқалы әзіл күйлердің 
сахнада орындалуына мүмкіндік берді. Сол 
кездегі сахналық мәдениеттің талаптарына сай 
болғандықтан, салиқалы әзіл күйлердің насиха-
ты басқаларына қарағанда жоғарырақ болды. 

Күй синкретті өнер десек, аңызының ал-
дымен айтылуы қазақтың күй өнерінде тән. 
Бірақ, салиқалы әзіл күйлер тобының насиха-
ты сахналық мәдениеттің уақытымен тұспа-тұс 
келгендіктен, біз осы уақытқа дейін тек орында-
луын ғана көріп не естіп келдік. Өйткені, Кеңес 
өкіметі кезінде еуропалық сахналық мәдениет 
іспетті көрермен концертке алдын-ала музы-
ка (күй) тыңдау үшін дайындалып келетін еді. 
Бірақ, ар жақ бер жағынан толық қанды хабар 
алмайтын. Сол себепті, салиқалы әзіл күйлердің 
шығу тарихы тасада қалса да, әзіл күйлер дүйім 
жұрттың алдында орындалып келгені қуантады.

Қазіргі таңда бағдарламалы тартыс, яғни 
белгілі бір қазақтың күйлері шеңберінде немесе 
күйші-композитордың күйлері аясында тарты-
су үрдісі бар екенін білеміз. Бұрынғы суырып-
салмалық тартыс өнері тарихи себептерге бай-
ланысты үзіліп қалды. Десек те, бағдарламалы 
тартыс өнері де қазақтың күй өнерін, оның ішінде 
тартыс өнерін сақтап қалып, оны әрмен дамытуда 
зор септігін тигізбек. Міне, сондай тартыс үстінде 
сахнамыздан жиі көрініп жүрген салиқалы әзіл 

күйлер қатарындағы Н. Тілендиевтің «Баламиш-
ка» күйіне орындаушылық-музыкалық талдау 
жасап көрелік.

«Баламишка»- қазіргі заман композиторының 
туындысы болғандықтан, бұл күй де ерек-
ше жаңалығымен келген көңілді күй. Әрине, 
татардың әуенінің негізінде шыққандықтан, сол 
елдің майда вариациялары бұл күйде айрықша 
көрініс табады. 

Міне, күйдің басы c-g1 тірегін бірнеше қай-
талап шертіп, дәстүрлі әншілердің елді қарату 
немесе дауысын ашып алу үшін ән басында 
жоғарғы нотаны созып, шырқап алғанындай 
күйдің негізгі бөлімін бірден бастап кетеді. 
Күйді орындауда байқағанымыз, әдеттегі бас 
буын, d-a, g-d1 тіректерімен басталмайды. Оң 
қолдың ортаңғы (ортан терек) саусағын бас 
бармаққа қаққанда шығатын дыбыстар бұл 
күйді ерекшелейтін негізгі орындаушылық 
тәсіл болады. Ешқандай қағыссыз бірінші оң 
қол саусақтарының «шырт» еткен дыбысынан 
кейін сол қолдың төртінші саусағымен d-g1 ды-
быстарын іліп c-e1 пернесін басып қалады. Осы 
жүйемен 4/8 өлшемде h-d1, d1-f1, c-e1 пернелерінде 
лигалар арқылы іліп отыра әуен жүріп, әрі қарай 
дамиды. Бұл күйде бір қағыспен 5, 6 тіпті одан 
да көп нотаны лига арқылы алуды байқаймыз. 
Домбыра мүмкіндігінің кең екендігіне және 
орындаушының қиялындағысын домбыраға са-
лып оған тіл бітіруге болатындығына тағы көз 
жеткіземіз. 

Сол қол саусақтарымен іліп, ал қолмен 
бірде қақпақты, бірде шанақты қағып, тиектің 
артынан екі ішекті кезекпен іліп шертілуіне не 
дейсіз?! Асқан шеберлікті қажет етеді және кез 
келген күйшінің ырқына бағына бермейтініне 
көз жеткізесіз. Вариациялар әр қайталануында 
әрқалай түрленіп отырады. Әдетте домбы-
рада пернемен төмен сырғитын глиссан-
до бұл жолы жоғары қарай жүріп әуенмен 
ұштасқанын көреміз. Осындай көптеген түрлі 
тәсілдерді бүгінде бір күйде кездесуі жаңалық 
екенін айтқымыз келеді. Жетісу өңірі көптеген 
ұлттармен тығыз қарым-қатынаста жатқан 
аймақ болғандықтан, мұнда тек татар емес 
қырғыздардың да орындаушылық әсерінің 
тиюі ғажап емес. Мәселен, қырғыз халқында да 
қолды ойнату тәсілі ерекше дамыған. Осындай 
факторлар төл өнеріміздің өз қолтаңбасымен 
жан-жақты ерекше белең алып дамуына септігін 
тигізері анық. 

«Баламишка» күйі тыңдаған адамның 
езуіне еріксіз күлкі үйірілетіні практика 
түрінде дәлелденген. Бұл күйді шеберлікті 
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көрсететін күй дегеннің өзінде астарында 
жеңіл ойнақы әзіл жатқанын көреміз. Мими-
ка, түрлі қимылдар, әуеннің ерекше өзгеріп 
отыруы тыңдаушыға күлкі келтірмей қоймас. 
Сондықтан болар халық та бұл керемет туын-
дыны жақсы бағалап, домбырашы жас буын 
да бұл күйді ерекші құмарлықпен осы уақытқа 
дейін сүйіп тартып келеді.

Емеурін әзіл күйлердің музыкалық тілі күй 
тақырыбынан хабар бергіш қасиеті болады. 
Яғни, отырған ортасына немесе жас мөлшеріне 
байланысты күйші-орындаушы өзінің айтқысы 
келген ойынан хабар береді. Оған Мырзаның 
Мамық қызымен болған тартысынан бір мысал 
келтіре кетейік:

«Бірде Мырза бір той үстінде Жем 
бойының атақты сұлтаны Байсарының 
домбырашылығымен төңірегіне даңқы шыққан 
Мамық қызымен күй тартысып қалса керек. 
Алқақотан топта өнер бәсекесіне түскен қос 
күйші бірін-бірі жеңе алмай көп отырады. 
Әлден соң Мырзаның күйлері таусылып абдырай 
бастағанын пайдаланған Мамық, «Ілме» күйін 
желдірте, екі ішекті іліп қағып тартады. Сол 
кезде арқасы қызып намыстанған күйші тосын-
нан «Сыр жаңылтпашы»және «Бытпылдық» 
күйлерін шығарған деседі. Мырза шеберлігіне 
бас ұрған Мамық қыз оған тағы да бірер күй 
тартқызып өнеріне ризалық білдіреді. Ұзаққа 
созылған күй бәсекесінен аздап қалжыраған 
күйші үй иесіне арнап тағы да бір күй шығарып, 
тыңдаушы топты таң қалдырады. «Бұл күйдің 
аты не?» – деген қыз сұрағына күйші: «Екеуміз 
күй тартысып отырып қалыппыз, жұрт де-
малсын, біз де дем алайық, үй иесі төсек сал-
сын, ал әлгі күйімнің аты «Кел жатайық, төсек 
сал», – болсын дейді. Әрине, күй мазмұны қатар 
өскен құрбыларға жарасымды әзіл-қалжыңға 
құрылған». (Сайжанов, 2005: 14-15). Мырзаның 
«Сыр жаңылтпашы», «Кел жатайық, төсек 
сал» күйлерін автор «тартыс күйлер» қатарына 
жатқызған. (Сайжанов, 2005: 19). Әрине, мұндай 
күйлердің орындалатын да, шығатын жері 
де тартыс үстінде болатыны анық. Мақсаты 
– жеңу. Мырзаның «Сыр жаңылтпашы» күйі 
қазақ халқындағы жаңылтпаш күйлердің легін 
тағы бір шебер үлгісімен толықтырып отыр. Ал, 
«Кел жатайық, төсек сал» күйіне келсек, бұл 
күйді күйші-композитор Төлепберген Тоқжанов 
«ақсақалдардың аузынан «Емеурін күй»деп те 
еститінбіз», – дейді. Өйткені, тікелей күйдің 
өзінің атын әр жерде айту ұят болғандықтан, 
«Емеурін күй» деп те орындай беретін. Әрбір 
ортаның өзінің әңгіме айту мәнері, әдеп-

ережелері бар десек, күйдің де бұлай орта 
таңдауы заңды.

Қазанғаптың шәкірті Кәдірәлі Ержанов Та-
бын руынан шыққан Тасыбай мен Қонысбай 
деген күйшілерді өздерімен ауылдас бір байды 
алдап соққанын күй тілімен жеткізіп, ел алдында 
мазақ етіп шығарған «Қасқа-ау ана арада, қасқа-
ау мына арада», деп тартыс күйін тағы бір мысал 
қып келтіруге болады. Күйдің әуенінен «Қасқа-
ау ана арада, қасқа-ау мына арада» сөздерінің 
буыны күй ырғағына дәл түскенін көруге бола-
ды. Күй 4/4 өлшемде жүреді. Егер сөзді қалай 
оқылады, солай жазсақ, онда «Қас-қау-анарада, 
қас-қау-мынарада» деп әр сегіздік нотада күй 
сөйлеп тұрғанын еш қиындықсыз байқаймыз.

Ашық орындалатын бәдік (Б. Мүптекеев), 
дөрекі (Е. Нұрымбетов), арсыз, есер (Б. Жүсіпов) 
күйлерге келсек, оның фольклорымыздағы 
маңызын атап өткен жөн. Сөз өнері – ақындар ай-
тысы мен аспаптық күй тартыс өнері арасындағы 
аналогтардың болуы зерттеу жұмысымыздың 
бағытын реттеуде көмегін бермек. Мысалы, сөз 
өнеріндегі қайым айтыс күй өнерінде түре тар-
тыс немесе қайым тартыс (Ақселеу Сейдімбек) 
десек, жұмбақ айтыс сияқты күймен жұмбақтасу 
өнерін (Сембек «Сезбестің күйі», Ә. Хасенов 
«Қоңыр») және қыз бен жігіт арасындағы бәдік 
айтыстың үлгісін бәдік, дөрекі немесе арсыз тар-
тыс күйлерден көреміз. Сонымен қатар лақпа 
айтыстың (Қиясбайдың айтысы) аналогы ретінде 
есер тартыстың да болғаны жайлы Т. Әсемқұлов 
жазды. (Әсемқұлов, 1989). Бұл дегеніміз 
қазақтың тұрмыс-салтындағы әзілдесу әдебінің 
әр түрліформалары ұлттық өнердің барлық 
түрінде тірелей (параллельно А.С.) дамығанын 
көрсетеді. Қазақтың сөз өнеріндегі бейпіл сөздер 
жайында алғаш үлкен еңбек жазған Ақселеу 
Сейдімбектің мына сөзін тілге тиек етейік: «...
кез келген халықтың эротикалық фольклоры 
сияқты, қазақ халқының да бейпіл сөздері ұлт 
болмысын танып-түсінуде өзінің мейлінше 
шыншылдығымен, демократияшыл сипатымен 
ерекшеленіп, адам мен қоғам тануға қатысты 
мол мағлұмат бере алады». (Сейдімбек, 2000:  3). 
Ал, енді аспаптық орындаушылыққа келгенде, 
күй тілінің де ақпаратшыл (информаторлық) 
қасиетін назарда ұстап, күйдің шығу тарихы мен 
оның авторы мен орындалу ерекшеліктерінің 
арғы жақ-бергі жағынан мол мағлұмат алу-
ымыз ашық эротикалық күйлер тобының 
фольклорымыздағы маңызын айқындай түседі. 

Қолымыздағы материалдардан Құрақтың 
Досжаны тартқан «Бұқтым-бұқтым» күйін 
мысалға алсақ болады. Күй аңызы Досжан 
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Қазақтың домбыра дәстүріндегі әзіл күйлер аңыздарының әдебі 

күйшінің жиырма бестен асқан кезінде Торғай 
өзенінің бойындағы қияқы жаппас Белгібайдың 
үйінде болған қызбен тартысын баяндайды. «...
Қыз домбыра тартқан сайын құдіреттеніп, күй 
сай-салаға құйылып жатқандай болды. Ол күйін 
аяқтап болып кезек саған келді дегендей, көз 
қиығын тастады. Менің де күтіп отырғаным 
сол еді, домбыраны ала сал бір төгілттім білем. 
Отырғандар «Бәрекелді» деп қояды. Сонымен, не 
керек, екеуміз кезектесе тарттық. Ол да қалар 
емес. Қыз үстіндегі қызыл камзолын шешіп та-
стапты. Қыздың бұл қылығы мені тіпті, онан 
әрі шабыттандырып жіберді. Қос ішекке қол 
салып тұрып тарттым, отырып тарттым 
болар емес, бір кезде аяғымдағы етікті шешіп 
тастап башпайыммен қағып, қыздың алды-
на жорғалап жетіп барып саусағыммен, баш-
пайыммен кезек-кезек домбыраның тесігіне 
сүңгітіп-сүңгітіп жібердім. Осы кезде күйді 
түсінген қыз: «Ту-у, саған дауа жоқ екен», деп, 
шығып кетті. Бір кезде қарасам, Белгібайдың 
қолында етігім:

Ой, Досжан-ай, өлтірдің ғой, өлтірдің ғой, – 
деп арқамнан қағып, риза болғандығын білдірді».
(Нұржанов, 1998: 11-13).

Осы тектес халық күйі «Жаңылтпаш-сайқал», 
Әлшекейдің «Қыз тоқтаған», Д. Құрақовтың 
«Қыпың», Тәттімбеттің «Былқылдақ», Тоқаның 
«Қыз күйлетер», т.б. күйлерді еліміздің басқа 
да күйшілік мектептерінен көп кездестіруге 
болады. 

Қорытынды

Аталған үш топ әзіл күйлерге қатысты қандай 
деген сұраққа жауап береді. Әдеп ережелеріне 
қарай үш анықтауыш (салиқалы әзіл күйлер, 
емеурін әзіл күйлер, ашық эротикалық күйлер) 
әзіл күйлерді жүйелі зерттеуімізге жол ашты 
деп есептейміз. Және де, жас ерекшеліктеріне 
қарай әр топ өз орындаушыларын табуда осы үш 
анықтауыш көмегін бермек. Мысалы, салиқалы 
әзіл күйлерді әдетте ой тоқтатқан 50-ден жоғары 
адамдар тартса, емеурін күйлерді 35-тен жоғары 

шамадағы адамдар, ал бәдік, арсыз, дөрекі, есер 
күйлер әдетте 35-ке дейінгі жас буын арасында 
тартылған, деп пайымдаймыз. Оған күй аңыздары 
толық дерекөз мағлұматын бере алады. 

Әрине, еуропа мен славян немесе өзге әлем 
халықтарының әзілдесу салтын айтпағанда, 
қазақ жерінің өзінде-ақ әр өлкенің әзілдесу 
қалыптары (норма) әр түрлі екенін айта 
кеткеніміз жөн. Бір өлкенің әзілдесуі салты 
қазақтың басқа бір өлкесіне ауыр тиюі немесе 
тіпті күлкілі емес болып, ал сол өлкенің өзінде 
жеңіл, әзіл-қалжың күйінше қабылдануы ғажап 
емес. Сол себепті, келтіріп отырған күйлердің 
әзілді болуы-болмауының да белгілі бір 
дәрежеде нақты айтылмауы да мүмкін, дегенмен 
қазақ тілі барлық өлкеге ортақ тіл болғандықтан, 
музыкалық тілімізде де ортақ түсініктер бар 
екені заңды, деп білеміз. Қазақтың күйшілік 
өңірлеріндегі күйші-сазгерлердің әрқайсысы 
әуелі өзінің туған өлкесінің ел-жұртына түсінікті 
әуендік-ладтық жүйесімен, домбыра үлгісімен, 
бояуымен, тарту дәстүрімен қызмет жасап, та-
нылады. Көрші жатқан халықтардың (қырғыз, 
түркімен, қалмақ, башқұрттармен) аспаптық-
орындаушылық қатынастарын ғана емес, өз 
ішіміздегі Маңғыстау күйшілік дәстүрінің Бөкей 
ордасының күйшілік дәстүрімен, Алтайдың 
Арқа, Жетісудың күйшілік мектептерімен, 
Сырдың күйшілігі Батыс Қазақстан, Арқа, 
Қаратау күйшілік дәстүрлерімен көркем қарым-
қатынастары өзара әрекеттестікке түсіп ықпал 
ететіндігін бүгінгі күні зерттелмеген үлкен 
мәселе болса да, бұл бағыттағы игі бастама-
лар Ә. Мұхамбетованың, С. Өтеғалиеваның, 
Б. Мүптекеевтің (Аманов, Мухамбетова, 2002: 
58. Утегалиева, 1981: 44. Мүптекеев, 2008: 63) 
еңбектерінен көрінеді. Міне, осы арада пайда бо-
латын өнер байланыстары бір ел екінші бір елдің 
дәстүрі мен ділін түсініп, оны музыка тіліне са-
луына да алып келетіні шындық. Яғни, ортада 
ортақ музыкалық дәстүр үлгісінің пайда болуы-
на әкеледі. Ал, ол арада әзілдесу қалыптарының 
(норма) ортақ тәсілдерінің де айқындалып, 
қалыптасуы да заңды.
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