
ISSN 1563-0323
Индекс 75878; 25878

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ХАБАРШЫ

Филология сериясы

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ВЕСТНИК

Серия филологическая

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

EURASIAN JOURNAL 

of Philology: Science and Education

№2 (178)
Алматы

«Қазақ университеті»
2020



ХАБАРШЫ
ISSN 1563-0323 

Индекс 75878; 25878

ФИЛОЛОГИЯ СЕРИЯСЫ №2 (178) маусым

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ
Зуева Н. Ю. – ф. ғ. к., доцент (Қазақстан) 

ВЕСТНИК

ХАБАРШЫ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH 

NATIONAL UNIVERSITY

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ISSN 1563-0323 • Индекс 75878; 25878

 2(178) 2020

Ф И Л О Л О Г И Я С Е Р И Я С Ы

С Е Р И Я Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К А Я

 OF  PHILOLOGY: SCIENCE AND EDUCATION

EURASIAN JOURNAL

«Филология сериясы» қазіргі тіл білімі мен әдебиеттану және аралас мамандықтардың өзекті мәселелерін жария-
лауға арналған. 

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
Әбдиманұлы Ө., ф. ғ. д., профессор (ғылыми редактор) 
(Қазақстан)
Досанова А. М., PhD, доцент м. а. (ғылыми редактордың 
орынбасары) (Қазақстан)
Таева Р. М., ф. ғ. к., доцент (редактордың көмекшісі) 
(Қазақстан)
Алимтаева Л. Т., ф. ғ. к., доцент м. а. (редактордың 
көмекшісі) (Қазақстан)
Джолдасбекова Б. У., ф. ғ. д., профессор, ҰҒА 
корреспондент-мүшесі (Қазақстан)
Донна Орвин, ф. ғ. д., профессор, Торонто университеті 
(Канада)
Евдокимова С. Б., PhD, асс. профессор, Браун 
университеті (АҚШ)
Жаң Жин Жин, доктор, профессор, Пекин ұлттық орталық 
университеті (Қытай)

Қарағойшиева Д. А., ф. ғ. к., PhD, доцент (Қазақстан)
Кибальник С. А., ф. ғ. д., профессор, Орыс әдебиеті 
институты  (Ресей)
Мадиева Г. Б., ф. ғ. д., профессор (Қазақстан)
Морхье Пост, PhD, профессор, Берген университеті 
(Норвегия) 
Насие Йылдыз, ф. ғ. д., профессор, Гази университеті 
(Түркия)
Риверс Уильям П., ф. ғ. д., профессор, Ұлттық кеңес және 
тілдерді дамыту жөніндегі халықаралық оқыту (АҚШ)
Сэт А. Агбо, PhD, асс. профессор, Лейкхэд университеті 
(Канада)
Темірболат А. Б., ф. ғ. д., профессор (Қазақстан)
Тымболова А. О., ф. ғ. д., профессор(Қазақстан)

ТЕХНИКАЛЫҚ ХАТШЫ
Тонкер А. (Қазақстан)

ИБ № 13654

Пішімі 60х84 1/8. Көлемі 20,3 б. т. Тапсырыс №4562. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  
«Қазақ университеті» баспа үйі. 
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71. 
«Қазақ университеті» баспа үйінің баспаханасында басылды. 

© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2020

Ғылыми басылымдар бөлімінің басшысы
Гульмира Шаккозова
Телефон: +7 747 125 6790 
E-mail: Gulmira. Shakkozova@kaznu. kz

Редакторлары: 
Гульмира Бекбердиева
Ағила Хасанқызы

Компьютерде беттеген 
Айгүл Алдашева

04. 05. 2017 ж. Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникация министрлігінде тіркелген

Куәлік № 16497-Ж
Журнал жылына 4 рет жарыққа шығады
(наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан)



1-бөлім
ӘДЕБИЕТТАНУ

Sect ion 1
LITERARY CRITICISM

Раздел 1
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0323, eISSN 2618-0782                                                  Филология сериясы. №2 (178).2020                                                  https://philart.kaznu.kz

4

ҒТАМР 17.09.91                                                                   https://doi.org/10.26577/EJPh.2020.v178.i2.ph1

Ж.Д. Дәдебаев
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

Қазақстан, Алматы қ., е-mail: institutabai@gmail.com

АБАЙДЫҢ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМІ

Абай шығармашылығын ақынның көркемдік әлемі тұрғысынан зерттеу – абайтанудың, 
сондай-ақ пәнаралық зерттеудің қазіргі таңдағы аса іргелі ғылыми мәселелерінің бірі. Оны 
ақын шығармашылығына негіз болған шындық құбылыстармен, ақынның көркемдік ойлау 
психологиясымен сабақтас пайымдаудың үлкен әлеуметтік маңызы бар. Мақалада Абайдың 
көркемдік әлемі қарастырылды, Абайдың көркемдік әлемінің ғылыми сипаттамасы жасалады. 
Абайдың көркемдік әлемі – әдеби шығармашылық әлем. Ақынның әдеби шығармашылық әлемі 
болмыстағы шындық құбылыстарға негізделеді. Шығармашылық тұлға болмыстағы шындық 
құбылыстардан өнер туындысын жасайды. Өнер туындысы болмыстағы шындық құбылыстың 
өзі де емес, көшірмесі де емес. Өнер туындысы – болмыстағы шындық құбылыстар негізінде 
шығармашылық тұлғаның ақыл-ой қызметінен туған көркемдік құбылыс. Ол – болмыста 
жоқ, бірақ болуы ықтимал көркемдік әлем. Ақын шығармашылығының көркемдік әлемінің 
семантикасын, оған негіз болған шынайы әлем шындығын, олардың арасындағы байланыстар 
сипатын, мағына деңгейлерін пайымдау биік ғылыми тұрғыны талап етеді.

Абайдың көркемдік әлемінің семантикалық кеңістігінде көрініс тапқан құбылыстардың 
мағынасы терең. Ақынның көркемдік бейнелеу құралдарының семантикалық көп мағыналылығы, 
когнитивтік-семиологиялық байлығы оның көркемдік әлемін поэтикалық даналық әлемі ретінде 
сипаттайды. 

Түйін сөздер: Абай, көркемдік, шынайы, ықтимал, әлем, әдеби, туынды, шығармашылық. 
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The artistic world of Abai

The study of Abai’s work in the aspect of his artistic world is currently one of the relevant issues of 
both Abai studies and interdisciplinary research. Comprehension of this issue under the phenomena of 
reality and psychology of the processes of poet’s artistic thinking is of an important social significance. 

The given article examines the issues of artistic world of Abai. Artistic world of Abai is a world of 
literary art. The basis for his literary art comes from the real world. The great genius creates the work of 
verbal art based on the events of the real world and its phenomena. A work of verbal art is neither real-
ity nor the mirror image of it. The world of an art work is a possible world, a result of unique creative 
performance of an individual. Comprehension of the poet’s art world, his relation to reality requires a 
special study and serious scientific approach. 

The meaning of the phenomena of reality reflected in Abai’s artistic world is profound. The variety 
of semantic definitions, cognitive-semiological richness of the poet’s expressive means characterize his 
artistic world as a world of high poetic wisdom. 

Key words: Abai, artistics, real, possible, world, literar.
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Художественный мир Абая

Изучение творчества Абая в аспекте его художественного мира является одной из актуальных 
проблем как абаеведения, так и междисциплинарного исследования на современном этапе их 
развития. Осмысление данной проблемы в связи с явлениями действительности и психологией 
процессов художественного мышления поэта имеет важное социальное значение. В статье 
рассматривается художественный мир Абая – это мир литературного наследия автора. Основой 
литературного творчества служит мир реальный. Гений поэта создает произведение словесного 

https://orcid.org/0000-0002-0290-2310
mailto:institutabai@gmail.com
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искусства на основе явлений и событий реального мира. Произведение словесного искусства 
не является ни реальностью, ни ее зеркальным отражением. Мир произведения искусства – это 
мир возможный, результат индивидуальной творческой деятельности личности. Осмысление 
семантики художественного мира поэта, его отношения к действительности требует специального 
изучения и серьезного научного подхода. Явление действительности, которое отражено в 
художественном мире Абая, имеет глубокий смысл. Семантическая многозначимость, когнитивно-
семиологическое богатство изобразительно-выразительных средств поэта характеризуют его 
художественный мир как продукт творческой гениальности. 

Ключевые слова: Абай, мир, художественный, реальный, возможный, семантика, 
литературное произведение, творчество. 

Кіріспе

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» мақаласында Абай 
сөзінің, Абай мұрасының бүгінгі заманымыз 
үшін көкейкестілігі, ақын шығармашылығынан 
халқымыз қандай тағылым алуға тиіс екендігі 
жөнінде жұртшылықпен ой бөлісе отырып, әлеу-
меттік маңызы зор, өзекті қағидалар жүйе сін 
ұсынды. Президенттің: «Біз ұлттық сананы жаң-
ғыртамыз және бәсекеге қабілетті ұлт қалып-
тастырамыз десек, Абайдың шығармаларын 
мұ қият оқуымыз керек. Абай мұрасы – біздің 
ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық» (Tokaev, 2020), 
– деген сияқты сындарлы сөздері мен орнықты 
ойларының жүйесі қоғамдық санамыздың, 
әдебиетіміз бен мәдениетіміздің, әлеуметтік 
өміріміздің жаңғыруына жаңа серпін берді.

Абайдың көркемдік әлемі болмыстағы шын-
дық құбылыстарға негізделеді. Ақын болмыстағы 
шындық құбылыстардан өлмейтұғын өнер 
туын дысын жасады. Өлмейтұғын өнер туынды-
сы болмыстағы шындық құбылыстың өзі емес, 
көшірмесі де емес. Өлмейтұғын өнер туын дысы 
болмыстағы шындық құбылыстар негізінде шы-
ғармашылық тұлғаның даналық ақыл-ой қыз-
метінен туды. Ашық, жалаңаш емес, ойға, сырға 
оранып. Ол – өмірде баламасы жоқ көркемдік құ-
бы лыс, өз алдына дара әлем. Ақын ның көр кемдік 
әлемін, оған негіз болған шынайы әлем шын-
дығын, олардың арасындағы байланыс сипа тын 
пайымдау биік ғылыми тұрғыны талап етеді.

Абай шығармашылығының қастерлі құн-
дылығы оның көркемдік әлемінде. Ақынның 
көркемдік әлемі дүние-әлемнің өзі сияқты ашық, 
анық, айқын. Бірақ оның мәні көзге бірден 
көрініп, сол сәтте көңілге қонбайды. Ақынның 
жүрегін күйдіріп, көңілін жарып шыққан ой 
мен сырдың мәні жұмбақ іспетті. Оның шешуін 
табу үшін іздену керек. Оның шешуін әркім өз 
жүрегінің тереңіне бойлау арқылы ғана табуы 

мүмкін. Өзінің жүрегін терең бойлай алмаған жан 
Абайдың ойы мен сырының мәнін аша алмайды.  

Ақынның шығармашылығында жарқын, 
шынайы көрініс тапқан құбылыстар ақынның 
көркемдік әлемінің семантикалық арқауы қыз-
метін атқарады. Оның үстіне ақынның көркемдік 
әлемінің семантикалық арқауын түзетін осы 
құбылыстардың мезгілдік және мекендік кеңіс-
тігін нақты көрсетіп, белгілі бір шеңберге са-
лып қалыптау мүмкін емес. Ақынның көркемдік 
әлемінің семантикалық өрісі өмірдің шындық 
болмысының өткен немесе осы, болмаса келер 
шағының нақты мекендік кеңістігінің қалыбына 
сыймайды, бірақ сай болуы ғажап емес. Ақынның 
көркемдік әлемінің қастерлі құндылығы оның 
нақты мезгілдік және мекендік межеге сыймас 
мәңгілік мәнінде.

Гераклит (б.з.д. 554-483 жылдар шамасы) 
болмыстың өткіншілігін негізге алып: «Бір өзенге 
екі рет түспек жоқ» (Geraklit, 1989; Platon, 1990: 
680), – дегенге ұқсайды. Мұны өзінше пайымдап, 
өзінше саралаушы данышпандар аз болған жоқ. 
Гераклит айтқан деген осындай сөздің мәні мен 
мәнісі қазақ халқының даналық сөздерінің де, 
ақын-жыраулар шығармашылығының да асыл 
арқауындай ілкіден бүгінге дейін жалғасқан. Әл-
Фараби шын білім деп әрдайым ақиқат, анық бо-
латын білімді айтады. Ал белгілі бір уақытта бо-
латын, бірақ кейіннен болмауы да мүмкін нәрсе 
туралы білімді шын білім қатарына қоспайды. 
«Өйткені, – дейді ғұлама, – егер біз қазір ғана 
бар, бірақ уақыт өте келе болмауы мүмкін 
нәрсені білсек, онда оның бар, не жоқ екенін біле 
алмаймыз» (Al-Farabi, 1977: 220-221).

Ал Абайдың өзіне келсек, өмірдің өзгер-
мелілігі, бір орнында тұрмайтыны, дүниенің 
өтпелілігі туралы ой ақынның шығармашылық 
мұрасының өзекті желісі болып тартылған.

Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек,
Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек.
Басқан із, көрген қызық артта қалмақ,
Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек 
(Qunanbayev, 1977: 44), –
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деген өлең жолдарындағы қисындар қазақ 
әдебиеттанушылары мен философтарының 
зерттеулерінде лайықты бағаланды. Ақынның 
«Сағаттың шықылдағы емес ермек» өлеңіндегі 
мына екі тармақтың ұсынар ойы да терең:

Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас,
Өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек 
(Qunanbayev, 1977: 253).

Болмыстағы шындық жайлар, құбылыстар 
әлемі туралы Гераклит пен әл-Фарабиден, Абай-
дан артық анық айту қиын. Өмірдегі шындық 
жайлардың, болмыстағы нақты құбылыстардың, 
оқиғалардың қалпы осындай өтпелі, «қайтып 
келмекке тағдыр жоқ» болғанда, олардың сөзбен 
суреттелген бейне, ой, сезім ағыны түріндегі са-
рындарын болмыстың нақты ақиқат шындығы 
ретінде қабылдаудың өзі шартты сипатқа 
иеленеді. Болмыстағы шындық құбылыстар 
білгілі бір сәтте белгілі бір кеңістікте ғана нақты 
шындық болады да, басқа сәттегі басқа кеңістікте 
нақ сол қалпында қала алмайды. Осы тұрғыдан 
келгенде, олардың ақын шығармашылығындағы 
суретін болмыстың өзі, шындық әлемнің нақты 
құбылысы ретінде қабылдауға негіз жоқ. 
Сон дықтан ақынның көркемдік әлеміндегі 
құбы лыстар бір басқа да, өмірдің шындық 
болмысындағы құбылыстар бір басқа. Ақынның 
көркемдік әлеміндегі құбылыстар – ақынның 
көркемдік ойлау қызметінен туған ықтимал әлем 
құбылыстарының көрінісі. Соған қарамастан 
ақынның көркемдік әлемінде шынайылық 
жоқ деп айтуға болмайды. Өнер туындысын-
да өтпелі өмірдің шындық құбылыстарының 
білгілі бір кеңістік пен белгілі бір сәттегі 
қалпын қаз қалпында суретке айналдыруының 
өзінде үлкен мән бар. Оны өмірдің шындық 
құбылыстары емес, шындыққа сай келмейді деу 
ретсіз. Ақын өмірдің шындығын көрсетпейді, 
ақын өмір шындығының суретін жасайды, ақын 
өмір шындығының өз көркемдік ойлау әлемінде 
жасаған суретін көрсетеді. Ақынның көркемдік 
әлемі – ықтимал әлем, ықтимал әлемінің 
шынайылығы – көркем шынайылық. Ақынның 
ықтимал әлемінің көркем шынайылығы болмыс-
тағы шындық құбылыстардың шынайылығынан 
жоғары.

Тәжірибе

Абайдың көркемдік әлемі дегенде, оны 
ақынның көркемдік-бейнелеу құралдарының 
ерекшеліктері, олардың түрлері депқана түсінбеу 

керек. Көркем әдебиеттің құралы сөз болғанда, 
ол тура, нақты мағыналары аясында көркемдік 
әлем семантикасының табиғатын жете таныта-
тындай қызметімен ерекшеленбейді. Сөз көркем 
әдебиет туындысының мазмұндық-мағыналық 
құрылымын түзуші, сабақтастырушы, байла-
ныстырушы фактор деңгейіне дейін көтеріле 
алғанда ғана өзінің белгілі бір ерекше қырын, 
белгілі бір табиғатының белгілі бір терең сырын 
ашады. Ондай жағдайда тілдік бірлік өзінің тура 
немесе бұрма мағынасымен көркемдік әлемнің 
семантикалық-құрылым жүйесі беретін мазмұн-
мағынаның басты ұйыстырушы, байланыстыру-
шы тетігіне айналады. Тілдің түрлі деңгейдегі 
категориялары туралы да осыны айтуға болады.

Абайдың көркемдік әлемінің семантикалық 
кеңістігінде көрініс тапқан құбылыстардың мағы-
насы, мазмұны, мәні көп қатпарлы, көп сатылы. 
Мұның өзі ақын шығармаларының онтология-
лық қырларының байлығын білдіреді. Ал әдеби 
шығарманың онтологиялық көпқырлылығы 
оның мағыналық-құрылымдық жүйесінің бүтін-
дігінен, көркемдік әлемінің кемелдігінен туын-
дап жатады. Ондағы мағынаны табу, анықтау, 
түсіну, пайымдау, бағалау оңай емес. Ақынның 
көркемдік әлемінің семантикалық кеңістігіндегі 
астарлы, ауыспалы, символдық мағынаны та-
нып, білу де, жасырынулы, бүркемелі мәнді 
табу мен тану да қиын. Өйткені мұның жолда-
ры, әдістері мен тәсілдері, ілгеріде айтылғандай, 
теориялық деңгейде жеткілікті негізделген 
емес. Соған орай әр зерттеуші, әр оқырман, әр 
қабылдаушы әдебиеттің, қаламгердің көркемдік 
әлеміндегі нақты ашық мәнді де, жасырын 
мәнді де өзінше, өз танымы деңгейінде пайым-
дайды. Сол себепті көп жағдайларда көркемдік 
әлем семантикасының, шығарма мәтінінің не-
месе оның белгілі бір мағыналық-құрылымдық 
бірлігінің нақты мазмұны, астарлы мағынасы 
ашылғанмен, жасырын мәні, оның поэтикалық 
қызметі айқындалмаған күйі қала береді. Әдеби 
шығарманың көркемдік әлеміндегі мәтіннен 
тыс, жасырын мән-мағына, оның түпнегізі, 
поэтикалық қызметі пәнаралық іргелі ғылыми-
зерттеу нәтижесінде ғана анықталмақ.

Тыңдаушыларына, оқушыларына ұсынып 
отырған мағынаның ашық, анық және жасы-
рын бөліктерінің арасалмағын өзінің көркемдік 
әлемінде ақынның өзі мөлшерлейді. Бұл жер-
де тыңдаушылардың, оқушылардың қабылдау, 
түсіну деңгейлері ескерілетіні түсінікті. 
Екінші жағынан, ақынның сөздерінің, образды 
ойларының мәтіннен тыс, жасырын мағыналары 
мен мәні оның өз тұсындағы көзі ашық тыңдау-
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шыларына ұғымды болуы ғажап емес. Сонымен 
бірге Абайдың көркемдік әлеміндегі сөз де, об-
раз да, ой да терең мағыналы. Оны әр тыңдаушы, 
әр оқушы өзінше қабылдап, өзінше түсінеді. 
Тіпті бір тыңдаушының немесе бір оқушының 
өзі оны өмірінің түрлі жағдайында, түрлі кезінде 
түрліше қабылдап, түрліше түсінуі мүмкін. Осы 
ретте ақынның көркемдік әлеміндегі сөздің де, 
суреттің де мағынасы мен мәні қабылдаушының 
санасында құбылып, бір мағынадан екінші 
мағына, бір мәннен басқа бір мән туындап тара-
ла беретініне көз жеткізуге болады.

Абайдың көркемдік әлемінде бір ауыз 
сөздің немесе бір шумақ өлеңнің, ия болма-
са оның бір тармағының нақты және образды, 
логикалық семантикасы арасында үлкен айыр-
машылық бар. Тармақтың тілдік бірліктерінің 
лек сикалық, грамматикалық мағыналарын 
нақ ты білу маңызды, бірақ бұл білім ондағы 
маз мұнды түсінудің, мәнді паймымдаудың 
жет кілікті кепілі бола алмайды. Абай шығар-
маларының тілдік бірліктерінің жалпы не 
жалқы мағынасынан көркемдік әлемінің логи-
калық семантикасы кеңістігінде ашылатын 
поэтикалық мән әлдеқайда көрнекті. Сондықтан 
ақын шығармаларының көркемдік әлемінің 
логикалық семантикасы жүйесіндегі образ-
ды құрылым арқылы ашылатын поэтикалық 
ойдың маңызы өлшеусіз жоғары. Бұл жерде 
жасырынулы мәннің белгілі бір құрылымдық 
бірліктердің өзара, сондай-ақ шендес, шектес, 
тектес құбылыстармен арақатынасы арқылы 
ашылатын образ бен образдылықтың атқаратын 
қызметі зор.

Абайдың көркемдік әлемінің семантикалық 
өрісінде сөздің образдылығы, мағыналық-
құрылымдық бірліктің образдылығы, жасырын 
мәннің образдылығы, жасырын мағыналық-
құрылымның образдылығы, өлең мәтінінің 
образ дылығы және осылардың өзара бай-
ланыстары, бірлігі мен тұтастығы секілді 
мәселелерді бір-бірінен бөле-жармай, өзара бай-
ланыста қарастырудың маңызы үлкен. Ақынның 
көркемдік әлемінің семантикалық жүйесіндегі 
мағына мен мән, оның образдылығы көп деңгейлі: 
тиісті мазмұнды белгілі дәрежеде толықтырады, 
жетілдіреді, кей тұстарда берілген мазмұнмен тең 
дәрежедегі құбылыс деңгейіне дейін көтеріледі, 
сөйтіп мәтіннің белгілі бір бірлігінің нақты 
мазмұнымен жарыса өріледі, енді бірде мазмұнға 
қайшы келіп жатады, мазмұнмен тең түсетіні де 
болады. Сонымен қатар мәннің мәтін жүйесіндегі 
тілдік бірліктердің мағынасы мегзейтін мәтінен 
тыс образ арқылы ғана анықталатын сырла-

ры да болады. Сондықтан ақынның әр өлеңін, 
әр өлеңінің әр шумағын бірбүтін көркемдік 
тұтастық ретінде пайымдауға тура келеді. Рас, 
зерттеуші де, оқырман да, қабылдаушы да мазмұн 
мен мағынаны қатар, егіз, тұтасқан күйінде 
қабылдайды. Алайда мазмұн әр шумақтың тар-
мақ тарындағы сөздердің лексикалық, грамма-
тикалық, стилистикалық қызметінен туатын 
мағыналарынан түзіледі. Ақын сөзінің лекси-
калық мағынасы әркімге де түсінікті: белгілі 
бір нәрсенің атын, затын, жайын  білдіреді. Сөз 
және сол сөз атын білдіретін нәрсе, зат, құбылыс 
арасындағы қатынас сипатынан мағына туады. 
Қарапайым қабылдаушы үшін оны түсіндірудің 
қажеті жоқ. Ал зейін қойып қарағысы келген 
адам ақынның әр сөзінен алдымен өзіне түсінікті 
ұғымын табар еді. Көп жағдайда зерттеушілер де 
осы түсінікпен шектелуді жеткілікті деп біледі. 
Бұл түсінік белгілі бір құбылыстың сыртқы, 
нақты негізін ғана білдіреді, ал тілдік бірліктердің 
поэтикалық табиғаты, логикалық семантикасы 
ашылмайды.

Тыңдаушы немесе оқушы белгілі бір тілдік 
бірлік атын білдіретін белгілі бір нәрсенің, 
құбылыстың мағынасын оның сыртқы, нақты 
негізімен байланыстыратыны анық. Түсінік 
осылай туады. Мұның маңызы зор. Бірақ осы 
түсінікпен шектеліп қалған жағдайда құбы-
лыстың ішкі шынайы мәні ашылмаған күйі қала 
бермек. 

Талдаулар мен нәтижелер

И.П. Павлов өмірде адамдардың екі түрлі 
типі болатынын көрсетеді: а) суреткерлер; ә) ой-
шылдар (Pavlov, 1951: 213). Ақын-жазушылар, 
сазгерлер, суретшілер, мүсіншілер сияқты 
шығармашылық тұлғалар суреткерлер тобын-
да болғанда, ойшылдар тобына ғалымдар, 
зерттеушілер жатады. Бұлардың алғашқы 
типтегілірі өмірдің шындық құбылыстарын 
бөле-жармай, бірбүтін қалпында және табиғи 
ажар-көркін өзгертпей қабылдайды. Ал ойшыл-
дар болса, олар өмірдің шындық құбылыстарын 
бірбүтін қалпында емес, құрамдас бөліктер мен 
бөлшектерге бөліп, әр бөлшекті жеке алып, 
шұқшия қарап саралайды да, содан кейін олардың 
мәндерінің басын қосып, өмірдің шындық 
құбылысының бүтін болмысын анықтап, көңіліне 
қондырғандай болады. Дүние құбылыстарын 
тану үшін аталған шығармашылық тұлғалардың 
екі тобының да қызметі маңызды. Ал енді 
шығармашылық тұлғалардың осы екі типінің 
екеуіне тән қасиеттердің бір тұлғаның басын-
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да тоғысып, оның жеке дара шығармашылық 
қасиетіне айналатын жағдайы да болады. Өмір 
құбылыстарын қабылдау мен танудағы осы 
аталған екі түрлі қасиеттің бір тұлға болмысын-
да тоғысуы аса игілікті. Асқан суреткерлік пен 
теңдессіз терең ойшылдық қасиеттердің бір тұлға 
бойында тоғысуы – адамзат тарихында өте си-
рек кездесетін айрықша құбылыс. Табиғат асқан 
суреткерлік пен теңдессіз терең ойшылдықтыбір 
басына тоғысқан бүтін бітім ретінде дарытқан 
тұлға – Абай.

Күшік асырап, ит еттім,
Ол балтырымды қанатты.
Біреуге мылтық үйреттім,
Ол мерген болды, мені атты 
(Qunanbayev, 1977: 289), –

секілді қарапайым, көпке түсінікті бір шумақ 
өлеңде суреткерлік сәулет пен ойшылдық 
тереңдік бірбүтін құбылыс ретінде көрініс 
тапқан.

Адам баласының табиғатындағы опасыздық, 
өзіне жақсылық жасаған жанға жамандық 
жасауы  Абайдың заманында ғана белең алған 
нәрсе емес, оның тарихы, түптамыры тереңде. 
Мырза Мұхаммед Хайдардың «Тарих-и Раши-
ди» еңбегінде Абайдың осы сөзінің мағынасы 
мына үлгіде берілген:

Из тех людей, которых я обучал науке стрельбы,
Не было ни одного, который не стал бы целиться 
в меня в последствии.
(Mirza Mukhammad Khaidar, 1996: 464).

Ақын ойына негіз болған шындық 
құбылыстың түпкі тарихына көз салатын болсақ, 
оның мысалы атам заманның өзінен де табылады. 
Түптамыры тереңге бойлаған нәрсені жұлып 
алып тастау оңай емес. Ал оны тану, оған көз 
жеткізу, таныған, көз жеткізген ақиқаттың мәнін 
өз болмысының өзегінде өзінше өрнектеу әр 
ұлы суреткердің өзіне ғана тән шығармашылық 
ойлау кеңістігінде жүзеге асады

Күшік асырап, ит ету – ақын шығарма шы-
лығының ықтимал әлеміне тән құбылыстардың 
бірі. Біреуге мылтық үйрету – келесі бір 
ықтимал әлемнің көрінісі. Екі әлемнің көрінісі 
де бейнелі, образды. Бейнелілік, образдылық 
арқылы сипатталған көріністің суреті астар-
лы мағынаны білдіреді. Өлеңдегі күшік, оның 
ит болуы, ит болған соң өзін асыраған иесінің 
балтырын (тістеп) қанатуы – болмыста болған 
шындық құбылыстардың қатарына жатады. Осы 

қатарда: «Құтырған ит иесін қабады», – деген 
халық даналығынан туған сөздің шырайы да 
көңілге көлеңкесін түсіргендей болады. Мұндай 
құбылыстың суреті өмір көрген адамның есінде 
сақталып қалатынын жоққа шығаруға болмай-
ды. Бірақ ақын өз шығармасында оны айтып 
отырған жоқ, бірақ осыған ұқсас, осымен шендес, 
осы мағыналас ықтимал әлемнің бір қырының 
суретін жасайды. Күшік асырау, күшікті асырап, 
ит ету, оның иесінің балтырын (қауып) қанатуы 
болмыстағы шынайы мағынасының санадағы 
суреті ақынның ықтимал әлемінде тұспалды 
мағынаға, басқа мәннің тууына негіз болады. 
Іс-қимыл иесі біреуді көзін ашпаған күшіктей 
күйінде асырауға алды, бақты, күтті, сөйтіп 
оны ит сияқты күйге дейін өсірді. Бір кездердегі 
күшік күйіндегі жан иттей болып өскен соң, 
өзін өсіріп-баққан иесін балтырынан қауып 
қанатқандай иттік іс қылды. Өлеңде шартты 
түрде көрініс тапқан осы көрініс болмыстағы 
шындық құбылыстың елесінен ақынның 
ықтимал әлемінде образды, метафоралық сурет-
ке айналады. Біреуге мылтық үйретудің жайы 
да осы жүйеде анықталады. Ақынның көркемдік 
әлемі осындай ықтимал әлем суреттерімен, ол 
суреттердің тереңдегі мәнімен, семантикалық 
әрімен көрікті. 

Ақынның көркемдік ойлау әлеміндегі 
шығармашылық үдеріс жүйесінде көркемдік 
бейнелеу құралдарының қызметі нәтижесінде 
жасалған образ бен образдылық бейнеленіп 
отырған құбылыстардың суретін бірнеше 
әлем кеңістігінің арайымен тоғысқан қалыпта 
аңғартады: а) болмыста; ә) ақынның көркемдік 
ойлау әлемінде; б) ақын шығармасының 
ықтимал әлемінде. Образдың болмыстағы 
негізі, оның көркемдік ойлау үдерісі бары-
сында басқа бір құбылыстың ерекше қасиетін 
ажарлап ашатын басқа бір көркемдік-бейнелеу 
құралыннан ашылуы, сөйтіп ақынның 
ықтимал әлемінің суретін көрсетуі ақынның 
шығармашылық ойлау үдерісі аясында жүзеге 
асады. Ақынның шығармашылық ойлау 
даралығын, көркемдік ойлау ерекшеліктерін 
саралауда суреттеліп отырған күрделі шындық 
құбылыстардың басты мәнін астарлап білдіретін 
образдардың шығу төркінін, жасалу тарихын, 
көркемдік-эстетикалық қызметін саралаудың 
маңызы үлкен. Ақынның көркемдік ойлау 
қуатының жасампаздық сипатын осы бағытта 
ғана нақты анықтауға болады. Бұл ретте 
ақынның болмыстағы белгілі бір құбылысты 
шығармашылық ойлау кеңістігінде саралап, 
сараптап, қорытуы, қайта жинақтап, жаңа об-
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раз жасауы, сөйтіп оны жаңа шығармасының 
айрықша ажарлы қасиетіне айналдыруы, 
бірбүтін көркемдік құбылыс жасау жолда-
ры шығармашылық үдеріс психологиясының 
көрнекі көріністерін ашуға көмектеседі. Соны-
мен қатар мынаған назар аудару дұрыс: ақынның 
көркемдік ойлау қызметі нәтижесінде жасалған 
образды құбылыс – ақынның көркемдік әлеміне 
тән құбылыс. Ол болмыстың нақты шындық 
құбылыстары қатарынан орын таба алмайды. 
Сөйте тұра онда болмыстың шырайындағы 
шындық көрінбей қалмайды. Болмыстағы 
шындық құбылыстардың негізінде олардан 
тыс тұрған, оларға сәйкес келмейтін, өз алды-
на бөлек бір ықтимал әлемнің семантикалық 
кеңістігіндегімұндай шынайы көрініс ақынның 
шығармашылық ойлауының жасампаз қуатынан 
туады. Ақынның шығармашылық ойлауының 
жасампаз қуатынан туған ықтимал әлемде кез 
келген тілдің емес, тек қана толғауы тоқсан 
қызыл тілдің алыстан сермеуі де, жүректен 
тербеуі де, шымырлап бойға жайылуы да 
өмірдің өзіндегідей шынайылығымен сипат-
талады. Тыңдаушы немесе оқушы оны ойдан 
шығарылған, қиялдан туған, болмыста жоқ жай 
емес, өзінше бір шынайы, шындық құбылыс 
ретінде қабылдайды.

Қалыптасқан теориялық ұғым бойынша, 
шығармашылық тұлғаның көркемдік ойлауы  
– образды ойлау. Әрине, образды ойлаудың 
өзіне тән ерекшеліктері бар, бірақ ол ойлау 
заңдылықтарынан тыс тұрған бөлек әлем емес. 
Шығармашылық тұлғаның образды ойлауы 
жүйесінде нақты, дәлелді, дәйекті ойлау желілері 
де жататыны анық. Шығармашылық тұлғаның 
нақты, дәлелді, дәйекті ойлауының өзінде де 
образдылық болады.

Ақын «Сегіз аяғын» Алыстан сермеп деп 
бастайды. Алыстан сермеу тілдің қызметіне 
қатысты айтылады. Тілдің алыстан сермеуі – 
образды ойлаудың нәтижесі. Ол деректі, нақты, 
затты ұғымды емес, дерексіз ұғымды білдіреді. 
Сондықтан оның мағынасын білу, мәнін түсіну 
қабылдаушының таным деңгейіне тәуелді. Бұл 
жерде сөздің мағынасын жете біліп, мәнін терең 
түсунудің басты жолы – сөзде көрініс тапқан 
мағына дүние-әлемдегі, болмыстағы, тұрмыс-
тіршіліктегі қандай оқиғамен байланысты екенін, 
қандай оқиғаның, құбылыстың қандай қырына 
сәйкес келетінін анықтау. Басқаша айтқанда, 
ақынның көркемдік әлемінде көрініс тапқан су-
рет оның көркемдік ойлау әлемінде қалай пайда 
болғанын, болмыстағы қандай құбылыстың не-
месе қандай оқиғаның негізінде пайда болғанын 

пайымдап білуге тура келеді. Сонда мынадай 
бірнеше бөлімнен тұратын жүйе анықталады: 
а) болмыстағы шындық құбылыстар әлемі 
→ ә) ақынның көркемдік ойлау әлемі → б) 
ақынның көркемдік әлемі. Мұның екінші бір 
үлгісі мынадай болады: а) болмыстағы шындық 
құбыластар → ә) шығармашылық тұлға → б) 
шығарма. Ақынның көркемдік әлемін, әдеби 
шығарманы тану оның көркемдік ойлау әлемін, 
шығармашылық тұлғасын барлауды талап етеді, 
бұл өз кезегінде ақынның көркемдік ойлау 
әлемінде қорытылған және шығармада көрініс 
тапқан бейненің, суреттің, образдың тууына негіз 
болған болмыстағы шындық құбылыстарды са-
ралап, сараптауға бастайды.

«Сегіз аяқтың» алғашқы жолындағы «сер-
меу» сөзіне қатысты қабылдаушының ойында 
іс-қимылдың бірнеше қыры елес береді: «қол 
сермеу», «құлаш сермеу», «аяқ сермеу», «семсер 
сермеу», «сойыл сермеу», «қанат сермеу», «дөп 
сермеу», «кеш сермеу» т.б. Осы елесте белгілі 
бір мағына болуға тиісті сияқты болып көрінеді. 
Бірақ осы мағынаны мәтіннің тілдік бірліктерінің 
мағыналары аясында анық тану, түбегейлі түсіну 
оңай емес. Өйткені тілдік бірліктерден олардың 
лексикалық, грамматикалық мағынасынан басқа 
белгілі бір нақты, бағыты анық, бағдары айқын 
мағына табылмайды. Бір-бірімен жөн-жосықсыз 
араласып, бағдарсыз ағып жатқан елестер 
ғана бар. Сөздің лексикалық, грамматикалық 
мағынасына сай анықталатын мәнді табу қиын. 
Тілдің алыстан сермеуі де осындай. Оны белгілі 
бір пішінде көзге, көңілде елестету мүмкін емес 
сияқты болады.

Тілдік таңба түрінде берілген «сермеулерді» 
бір бөлек алып, «алыстан сермеуді» бір бөлек 
алып, олардың арасындағы қатынастар жүйесін 
саралап парықтағанда, ақынның «сермеуінің» 
ауыспалы мағынада айтылып тұрғаны, оның 
өзі көп қырлы екенін топшылар білуге бола-
ды. Бірақ «алыстан сермеудің» көп қыры, көп 
қырының көп мағынасы бары аңғарылғанымен, 
оның дөп мағынасы, мәні, логикалық семантика-
сы өзінен-өзі түсінікті бола қалмайды.

Ақын өлеңіндегі «сермеудің» де, «алыс-
тан сермеудің» де иесі – тіл, кәдімгі сөйлейтін 
қызыл тіл. Тіл «сермейді», тіпті «алыстан 
сермейді». «Алыстан сермеудің» семантика-
сын нақты шындық құбылыстар аясында түсіну 
де, түсіндіру де қиын. «Сермеу» белгілі бір 
ұғымды мегзеп тұрғанмен, «тілдің сермеуі» 
туралы құрылымдық бірліктің мәні де, мәнісі 
де белгісіз. Белгісіздік аясында белгілі болуы 
ықтимал әлде бірдеңе бар сияқты сезіледі. Оның 
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өзі де тілдік таңбалардың мағынасынан емес, 
ақынның сол мағынаға өзінің көркемдік ойлау 
өрісіндегі белгілі бір таным нысандарымен бай-
ланысты берген поэтикалық мәнінен туындай-
ды. Ақынның сөзінің мәні сөз арқылы белгілі 
болатын болмыстағы заттың, құбылыстың, 
оның сынының, қимылының сипатында емес. 
Ақын сөзінің мәні ақынның ақыл-ой, көркемдік 
ойлау әлемінде, ақын шығармасының ықтимал 
әлемінде ғана ашылады. 

«Алыстан сермеу» негізіндегі мән тілдік 
бірліктерден тыс тұрған, ақын шығармасының 
ықтимал әлемінде ғана ашылатын бейнелер, об-
раздар деңгейінде пайымдалады. Енді осы бей-
нелер, образдар туралы ойға негіз болатын ба-
сты белгілерге қарайық:

Тіл (қызыл тіл):
А)
– алыстан сермейді
– жүректен тербейді
– шымырлап бойға жайылады
Б)
– қиуадан шабады
– қисынын табады
– тағыны жетіп қайырады
Әр құрылымдық бірлік белгілі бір қимыл-

қозғалыстың, істің баянын білдіреді. Әр қимыл-
қозғалыстың, істің иесі – тіл (қызыл тіл). Өлең 
мәтініндегі осы құрылымдық бірліктер білдіртін 
істің, қимыл-қозғалыстың баяны, иесі белгілі 
болғанмен, олардың шынайы мағынасының 
мәні белгісіз. Тілдің қызметі арқылы анықталған 
мағыналардан белгілі бір тиянақты мән табу 
қиын. Белгілі болатын нәрсе – А) тобындағы 
құрылымдық бірліктер белгілі бір процестің 
өзара сабақтас сатыларын, кезеңдерін білдіреді. 
Бірінші кезеңге тән нәтиже сипаты – алыстан 
сермейді. Екінші кезеңге тән нәтиже – жүректен 
тербейді. Шымырлап бойға жайылу – үшінші 
кезеңге тән қорытынды нәтижені сипаттайды. 
Процестің кезеңдерінің ретін, кезекті сатысын 
өзгертуге, ауыстыруға болмайды. 

Сөз болып отырған құрылымдық бірлік-
тердің әрқайсысының мағынасы әу баста 
болмыстағы басқа бір істің, құбылыстардың, 
оқиғалардың негізінде пайда болып, со-
дан кейін қызыл тілге қатысты ауыспалы 
мағынада қолданылғаны туралы болжам 
жасауға тура келеді. Оған көз жеткізу үшін 
көрсетілген құрылымдық бірліктердегі қимыл-
қозғалыстың, істің баянының логикалық се-
мантикасы тұрмыс-тіршілікте қандай құбы-
лыстарға, олардың қандай қызметіне қатысты 
екенін анықтауға тура келеді. Нақтылық үшін 

бірілген құрылымдық бірліктерді жұмбақ 
түрінде есептеп, оның шешуін іздеп көрейік.

Алыстан сермейді. Мұның шешуі не болуы 
мүмкін? Жүректен тербейді. Мұның шешуі не? 
Шымырлап бойға жайылған. Ол не нәрсе? Тіл 
(сөз, сөз өнері) алыстан сермейді, жүректен 
тербейді, шымырлап бойға жайылады дегенді 
көрнекі түрде қалай түсінуге болады? 

Құрылымдық бірліктердің әрқайсысының 
шешуін олардың өзара бірлігін, сабақтастығын 
сақтай отырып саралау іздеген ойдың ұштығын 
табуға септігін тигізеді. Бұл жерде көңілдегі 
мына топшылаудан көз жазбау шарт: талдау ны-
саны болып отырған алыстан сермеу, жүректен 
тербеу, шымырлап бойға жайылу сияқты 
құрылымдық бірліктер бірбүтін құбылыстың 
не үдерістің сатылы тәртіпте кезең-кезеңімен 
жүзеге асатын құрамдастары. Процестің барлық 
кезең, сатыларының иесі – тіл (сөз, сөз өнері). 
Құрылымдық бірліктердің бірлігінен тұратын 
бірбүтін құбылыстың мәні осы жүйеде ғана 
белгілі болуы мүмкін. 

Халықтың дәстүрлі мәдениетінің, дәстүрлі 
дүниетанымының категориялары аясындағы 
әдет, салт, ұғым, мінез, көзқарас ерекшеліктері, 
тілсіз ұғысудың түрлі құралдары мен жолдары 
арқылы көрініске, суретке, образға айналған 
ахуал, жағдайлардың мәнісі ақынның «алыс-
тан сермеуінің» ықтимал әлем кеңістігіндегі 
мағынасын түсінудің кілт-коды қызметін 
атқарады. Оның үстіне Абайдың мына сөзінің 
жүйесі бойынша іздену де маңызды: «Ол не 
нәрсе? Не көрдің, не есіттің, әрнешік білдің, 
соны тездікпенен ұғып, ұққандықпенен тұрмай, 
арты қайдан шығады, алды қайда барады, 
сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамақ... 
Соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған 
ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар 
ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар 
нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, 
білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып 
білмей» (Qunanbayev, 1977а: 221) тыншымау. 
Жоғарыдағы жұмбақ мағыналы құрылымдық 
бірліктердің әрқайсысының шешуі ақыл-ойдың 
осындай қызметі нәтижесінде табылмақ. 

Тілдің «алыстан сермеуі», «жүректен 
тербеуі», «шымырлап бойға жайылуы», «қиуадан 
шабуы», «қисынын табуы», «тағыны жетіп 
қайыруы» елдің бәріне бірдей түсінікті емес. 
Бірақ оны түсіну керек. Түсіну үшін олардың 
әрқайсысын жеке, дара алып қарастырмай, та-
ным, ықтимал әлем кеңістігінде олардың бәрін 
біртұтас алып пайымдау шарт. Тілдің қызметін 
әр қырынан сипаттайтын осы бірліктердің 
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лексикалық, грамматикалық мағыналарынан 
тыс тұрған астарлы мағыналар жүйесін табудың, 
сол арқылы ақын шығармасының ықтимал 
әлемінің жасырын сипатын, логикалық семан-
тикасын, ақынның көркемдік ойлау әлемінің 
ерекшеліктерін анықтаудың маңызы зор.

Тілге, қызыл тілге қатысты «сермеу», «тер-
беу», «бойға жайылу» секілді тілдік бірліктер 
біл діретін қимыл-қозғалыстар атауларының ма-
ғы насын өнер туындысын эстетикалық қабыл дау 
үдерісі жүйесінде пайымдау, өнер туындысы-
ның (тілдің / өлең сөздің) эстетикалық қызметін, 
қабылдаушының ішкі әлемінде туғызатын, 
туғызған күйін, ол күйдің түрлі сатыдағы қалпын 
анықтау іргелі ғылыми таным өрісінде, тиісті 
білім қоры негізінде терең ойлау кеңістігінде 
ғана белгілі болады.

Абайдың көркемдік әлеміндегі қызыл тілдің, 
сөздің тыңдаушының ішкі әлемінде туғызатын 
күйі, ол күйдің сатылары Аристотельдің 
(Aristotel, 1978: 208), М.Т. Цицеронның 
(Tsitsteron, 1972: 100-195), әл-Фарабидің (Al-
Farabi, 1975: 476-487), М.В. Ломоносовтың 
(Lomonosov, 1952: 65-69), А.Байтұрсыновтың 
(Baitursynov, 1989: 223) шешендік өнердің, ше-
шен сөзінің сатылары, кезеңдері туралы ойла-
рымен орайлас сипатталған: а) тыңдаушының 
ықыласын аудару (ұсынба); ә) тыңдаушының 
ойын толқыту (толқытпа); б) тыңдаушының ойын 
қыздыру (қыздырма); в) тыңдаушының бойын 
балқыту (балқытпа). Қызыл тілдің «алыстан 
сермеуі», «жүректен тербеуі», «шымырлап бойға 
жайылуы» шешен сөзінің тыңдаушыларына 
әсер ету үдерісінің сатыларының, кезеңдерінің 
(ұсынба, толқытпа, қыздырма, балқытпа) Абай 
өз көркемдік танымынасай қойған поэтикалық 
атаулары екені белгілі болады. Сөйтіп, «алыстан 
сермеу», «жүректен тербеу», «шымырлап бойға 
жайылу» қызыл тілді шешеннің сөзінің, қызыл 
тілдің тыңдаушыларына әсерінің сатыларын, 
кезеңдерін білдіреді. Әр кезең нәтижесі – келесі 
кезеңнің нәтижелі болуының алғышарты. Егер 
«алыстан сермеу» жүзеге асатын болса, онда 
«жүректен тербеуге» де қол жетеді, «жүректен 
тербеуге» қол жетсе, «шымырлап бойға жайылу»  
да болады. Шешеннің шығармашылық тұлғасы, 
қызыл тілдің шешендік өнер ретіндегі табиғаты 
Абайдың бүгінгі оқырмандарына түсінікті бола 
бермеуі таңданарлық нәрсе емес. Абайдың 
көркемдік әлемі дегенде, ақынның қызыл 
тілінің ықтимал әлемі семантикасының осындай 
поэтикалық мәні есте тұрады.

Шешендік өнер туындылары билер дәуі рінің 
әдебиеті деп аталған (Seifullin, 1932). Билер дәуірі 

әдебиетінің басты шығармашылық тұлғалары 
– би-шешендер. Билер дәуірі әдебие тінің сыры 
мен сынын білу, билер дәуірі әдебиетінің ба-
сты шығармашылық тұлғала рының табиғатын 
тану сол дәуірдің тарихы мен мәдениетін, салт-
дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін, кәсібін, ақыл-ой 
байлығын зерттеп білуді талап етеді. 

Билер дәуірі әдебиетін жасаушылардың, би-
лер мен шешендердің сөзінің тыңдаушыларына 
әсерінің сатыларын, кезеңдерін білдіретін ұғым-
атаулардың негізінде жасалған образдар жүйесі 
(алыстан сермеу, жүректен тербеу, шымырлап 
бойға жайылу) арқылы Абай өзінің көркемдік 
әлеміндегітолғауы тоқсан қызыл тілдің 
айрықша қасиеттерін көрсетеді.

Тілге қатысты «қиуадан шабу», «қисынын 
табу», «тағыны жетіп қайыру» сияқты бірліктерді 
біртұтас алып саралағанда, халықтың Абай 
тұсындағы мәдениетінен, тұрмыс-тіршілігінен 
хабары бар адамның көз алдында тұтас бір 
құбылыстың, оқиғаның елесі көрінуі мүмкін. 
Оның Абай суреттеуіндегі құрамдастары мы-
надай: қашқан тағы; оны қайыру үшін қуа 
шапқан қуғыншы; қуғыншының ептілігі, 
айлашылдығы (қиуадан шабады; қисынын та-
бады); қуғыншының тағыны жетіп қайыруы. 
Осы құрамдас іс, оқиғаның тірек-белгілерінің 
әрқайсысы анық, айқын көріністің суреті іспетті. 
Халықтың дәстүрлі тұрмыс-тіршілігіндегі осы 
көріністің құрамдас суреттері анық көрінеді: а) 
қашқан тағы, ә) оны қуған қуғыншының амал-
тәсілі, б) қуғыншының тағыны жетіп қайыруы. 
Халықтың тұрмыс-тіршілігіндегі осы көріністің 
құрамдас суреттерін ақын тілдің, қызыл тілдің 
айрықша қасиеттерін ашатын көркемдік бейне-
леу құралы ретінде қолданады. Сонда қашқан 
тағы не? Қашқан тағы сияқты күй қандай жанға 
тән болуы мүмкін? Қашқан тағыны қуып жетіп, 
кері қайырған қуғыншы кім болмақ? Осын-
дай бағыттардағы ізденістр нәтижесі мынадай 
болжам жасауға негіз болады: а) өз сөзінен 
басқа сөзді тыңдамай, өзінен-өзі шығандап, 
шығанға шығып кеткен дауласушылардың күйі; 
ә) сөз иесінің (би, шешен) дауласушылардың 
қанын қыздырып, ойын толқытып, бойын 
балқытып сөйлеген, сөйтіп тағыдай тарпаң 
тыңдаушыларын қашқан бетінен қайырып 
әкеліп, өз дегеніне көндірген тоқсан толғаулы 
қызыл тілінің қызметі.

Ақын көз алдындағы көріністердің әрқай-
сысының суретін образдар жүйесіне түсіріп, бір 
құбылыса тән белгілер, ерекшеліктерді екінші 
бір құбылыстың ерекшеліктерімен жанастыра-
ды да, толғауы тоқсан қызыл тілдің айрықша 
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белгілерін көркем, көрнекі өрнектейді. Ақынның 
образды сөзіне негіз болған болмыстағы шындық 
құбыластардың, оқиғалардың суреті, ол суреттің 
нақты мағынасы мен ақынның көркемдік 
әлеміндегі поэтикалық мағынасыосы тәсілмен 
анықталды.

Бұл жерде мынаны ескеру керек: «алыс-
тан сермеу», «жүректен тербеу», «шымырлап 
бойға жайылу», «қиуадан шабу», «қисынын 
табу», «тағыны жетіп қайыру» – тілге тән шы-
найы, нақты да затты қасиеттер емес, ақынның 
көркемдік ойлау қызметінің нәтижесінде жасал-
ған ықтимал әлемдегі тілге тән образды көрініс. 
Ақынның шығармашылық ойлау қызметінің 
нәтижесі болмыстағы шынайы құбылыстың өзін 
емес, оның көркемдік ойлау әлеміндегі ықтимал 
қызметін сипаттайды. Осылайша, болмыстағы 
шынайы әлем шындығының бейнесі ақынның 
көркемдік ойлау қызметі нәтижесінде жасалған 
ықтимал әлемнің суретіне айналады. 

Ақынның өлеңінің мәтініндегі мағына мен 
мазмұн бір түрлі, біз көрсетіп отырған мағына 
мен мазмұн басқа түрлі сияқты көрінуі ықтимал. 
Ол негізді. Мәтіндегі мағына мен мазмұн тілдік 
бірліктердің нақты лексикалық, грамматикалық 
қызметінен туады, ал біз көрсетіп отырған мағына 
мен мазмұн мәнісі мәтіндегі тілдік бірліктердің 
жасырынулы, астарлы қалыптарынан белгілі 
болатын оқиға, ахуал өрісінде ашылатын 
логикалық семантикасы арқылы белгілі бола-
ды. Халықтың дәстүрлі тұрмыс-тіршілігіндегі 
осы оқиға, ахуал – ақынның көркемдік ойлауына 
негіз болған шынайы әлемнің суреті. Осы сурет 
негізінде ақынның көркемдік әлемінде толғауы 
тоқсан қызыл тілдің тағы бір сала айрықша 
қасиеттері жарасқан келісіммен көрініс таба-
ды. Осы келісім аясында ой мен сезім, мән мен 
мағына деректі және дерексіз, тура және астар-
лы, анық және жасырын қалыптарымен ақынның 
көркемдік әлеміне сындарлы сипат дарытады. 
Мағынаның астарлы, бұрма, жасырын қалпы 
ақынның көркемдік әлеміне айрықша ажар-
көрік береді, оның құрамдас бірлігіне айналады. 

Белгілі бір тілдік таңба арқылы берілген 
атау, сол атаумен аталатын құбылыс, зат, 
олардың бір-біріне қатысы арқылы белгілі бо-
латын мағына өзара сабақтас. Осы сабақтастық 
желісіндегі нәрсенің, құбылыстың мағынасы 
оның сыртқы сипатымен немесе атқаратын 
қызметімен байланысты белгілі болады. Түсінік 
осылай туады. Мұның маңызы зор. Бірақ тілдік 
таңба арқылы берілген атау белгілі бір нақты 
заттың, құбылыстың сыртқы сипатын неме-
се атқаратын қызметін шартты түрде көрсетіп, 

тиісті мағынаны нақты ашпауы мүмкін. 
Мұндай жағдай – әдеби шығарманың ықтимал 
әлемінің басты ерекшеліктерінің бірі. Ықтимал 
әлем өрісінде құбылыстың ішкі шынайы 
мәнінің ашылмаған күйі маңызды көркемдік-
эстетикалық қызмет атқарады. «Сермеу» сөзінің 
өлең тармағындағы, өлең мәтінінің белгілі 
бір бірлігіндегі нақты мағынасының негізінде 
ондағы поэтикалық мәнді тап басып, нақты 
көрсетудің мүмкін болмауының сыры осында. 

«Сегіз аяқ» өлеңінің алғашқы сегіз аяғын 
жазудағы ақынның көркемдік ойлау процесінің 
бір үзік суретін осы үлгіде жобалауға бола-
ды. Ондағы тілдік бірліктердің лексикалық 
мағыналары мен логикалық семантикасын мына 
үлгіде кестелеуге болады:

Мәтіндегі тілдік 
бірліктер

Мәтіндегі тілдік бірліктердің 
шешендік өнер сатыларына 

сәйкес семантикасы
Алыстан сермеп
Жүректен тербеп
Шымырлап бойға 

жайылған

Ұсынба
Толқытпа, қыздырма

Балқытпа

Қиуадан шауып, Қисынын тауып, Тағыны 
жетіп қайырған құрылымдық бірліктерін де 
осы үлгіге салып өрнектеуге болады.

Абайдың көркемдік әлемінің кеңістігінде 
ерекше орын алатын ықтимал әлемнің бейнелі 
суреті ақынның «Өлсем орным қара жер сыз 
болмай ма» өлеңінде бейнеленген.

Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?
Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма?
Махаббат ғадауатпен майдандасқан
Қайран менің жүрегім мұз болмай ма? 
(Qunanbayev, 1977: 280)

Cуреттеліп отырған әлем де, оның көрінісі 
де болмыста болмаған, болуы мүмкін басқа 
дүниенің, басқа әлемнің спатын білдіреді. Бұл 
әлемнің сипатының болмыста болары неме-
се болмасы ықтимал күйде, сұраулы мағынада 
ашылады. Бірақ сипатталған құбылыстардың 
болмауынан боларының ықтималдығы басым 
екені әр сұрақтың мәнісінен аңғарылады. Адам 
баласы өлген соң топыраққа айналатынына күдік 
келтірудің реті жоқ. Ақынның: «Өлсем, орным 
қара жер сыз болмай ма?» – деген сұрағының 
астарында оған берілетін жауап та тұр. Келесі 
сұрақтардың мәнісі де осындай. Соған қарамастан 
бұл көріністерді болмыстың, бұ дүниенің белгілі 
бір мезгілдік және мекендік кеңістіктегі шындық 
әлемнің суреті деп қабылдауға болмайды. Ақын 
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шығармасында көрініс тапқан құбылыстар – 
дүниедегі, болмыстағы шындық құбылыстар 
емес, ықтимал әлемнің образдары. Бұл әлемнің 
сын-сипаты бөлек, бірақ ол да ақынның 
көркемдік ойлау әлемінің туындысы, көркемдік 
әлемінің маңызды құрамдастары. 

Адамның өлгеннен кейінгі орнының қара 
жер сыз болуы, өткір тілдің бір ұялшақ қыз 
болуы, махаббат ғадауатпен майдандасқан 
жүрегінің мұз болуы – бейнелі, образды ойларға 
тұнып тұр. Оның үстіне осы бейнелі, образ-
ды ойлардың арнасынан ақынның ықтимал 
әлемінің бейнесі бой көтереді. Ақынның 
көркемдік әлемінің семантикасы тағы бір 
маңызды қырынан ашылады.

Қорытынды

Абайдың көркемдік әлемі, оны түзетін 
факторлар, ол факторлардың дара және өзара 
бірлескен, сабақтасқан қызметі – абайтанудың 
әр тұрғыдан қарастыратын маңызды, мәнді 
мәселелерi. Абайтану ғылымының тарихында 
Абайдың көркемдік әлемін арнайы зерттеудің 
пісіп-жетілгені қандай анық болса, оны ақын 
шығармашылығына негіз болған шындық 
құбылыстармен, ақынның көркемдік ойлау пси-
хологиясымен сабақтас пайымдаудың әлеуметтік 
маңызы да соншалықты айқын. Абайдың 
көркемдік әлемін, жалпы қазақ сөз өнерінің 
көркемдік әлемін ғылымның соны жетістіктері 
деңгейінде зерттeулердің кең құлаш жаюы абай-
тану ғылымында жаңа ғылыми бағыттың негізін 
қалауға алып келетін болады.. 

Абай шығармашылығын ақынның көркемдік 
әлемі тұрғысынан зерттеу – тіл білімі мен 
абайтанудың, сондай-ақ пәнаралық зерттеудің 
қазіргі таңдағы аса іргелі ғылыми мәселелерінің 
бірі. Ақынның көркемдік әлемі аясында шынайы 
әлем, ықтимал әлем сырларын даралап, сара-
лап талдау да кезек күттірмейтін үлкен ғылыми 
міндеттердің қатарына жатады. Құрылым-
жүйесінің көп сатылы, көп қырлы болып келуіне 
байланысты Абайдың көркемдік әлемі, шынайы 
әлемі, ықтимал әлемі, олардың семантикасы – 
іргелі зерттеу пәні ретінде қиыны да, қиыры да 
мол құбылыс. Оның құрылым жүйесін түзетін 
тілдік бірліктер мағынасы мен қызметі жағынан 
да, құрамдастары мен құрылысы жағынан да 
күрделі, олардың арасындағы байланыстар да 

көп салалы. Сонымен бірге бұл құрамдастардың 
болмыс-бітімін, атқаратын қызметін, өзара бай-
ланысу ерекшеліктерін зерттеудің жолдары да 
түрліше. Соған байланысты ақынның көркемдік 
әлемінің семантикасын, семантикалық құрылым 
жүйесін әр тұрғыдан қарастырған абзал. 
Ақынның көркемдік әлемі, шынайы әлемі, 
ықтимал әлемі ұдайы түрленіп отырады. Мұның 
өзі ақынның көркемдік әлемінің семантикасын, 
семантикалық-құрылымдық сипатын зерттеудің 
амалдары мен тәсілдерін ретіне қарай қолдануды 
талап етеді.

Абай өлеңінің тармағындағы, өлең мәтінінің 
белгілі бір бірлігіндегі нақты мағынаның 
негізінде ондағы логикалық семантика өрісіндегі 
поэтикалық мәнді тап басып, нақты көрсету 
оңай емес. Абай сөзінің өлең тармағындағы, 
өлең мәтінінің белгілі бір бірлігіндегі нақты 
мағынасының негізінде логикалық семантикаға 
тән поэтикалық мәнді тап басып, нақты көрсету 
ақынның көркемдік ойлауының бағыттарын, 
негіздерін, сатылары мен кезеңдерін талдаумен 
ұштасады. Бұл, өз кезегінде, ақынның көркемдік 
әлемі мен көркемдік ойлауының арасындағы 
сабақтастықты саралауға алып келеді. Ақынның 
көркемдік әлемі және ақынның көркемдік ой-
лау әлемі арасында айырмашылық жоқ секілді 
көрінуі ықтимал. Шындығында олай емес. 
Ақынның көркемдік әлемі бір басқа, ақынның 
көркемдік ойлау әлемі бір басқа. Екеуі – екі 
бөлек әлем. Ақынның көркемдік әлемі – күрделі, 
көп қырлы, көп салалы құбылыс. Ақынның 
көркемдік әлемі – ақынның көркемдік ойлау 
қызметінің нәтижесі. Ақынның көркемдік ой-
лау қызметінің нәтижесінде ақынның көркемдік 
ойлау әлемі белгілі бір өлшем мен мөлшерде 
көрініс табады. Ақынның көркемдік ойлау 
әлемінде оның болмысындағы қасиеттер, 
олардың ерекшеліктері толық қалпында болады. 
Сондықтан бұл екі әлемнің әрқайсысы өз алдына 
бөлек құбылыс болғанмен, олар өзара сабақтас. 
Ақынның көркемдік ойлау әлемі де, көркемдік 
әлемі де мазмұны мен мәнін, әрі мен нәрін басқа 
әлемнен алады. Ол әлем – болмыс, дүние-әлем. 
Дүние-әлем болмысы, ақынның көркемдік 
ойлау әлемі және ақынның көркемдік ойлау 
қызметінің нәтижесі ретінде көрінетін көркемдік 
әлемі арасындағы сабақтас желінің сырына бой-
лау ақынның көркемдік ойлауы мен көркемдік 
әлемін дұрыс пайымдауға негіз болады. 
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COLONIAL DISCOURSE IN THE DEBUT NOVEL  
OF CHINGIZ AITMATOV «FACE TO FACE»

This article explores a debut novel of Chingiz Aitmatov «Face to Face» regarding the semantic lay-
ers encoded in the text. In the foreground is the fate of a main character of the novel – Seyde. A young 
woman from a small village heroically withstands all the hardships of the war: separation from her be-
loved husband six months after the wedding, the birth of a son, hard male labor, hunger, caring for her 
old mother in law. Moreover, fate tosses her another test – responsibility for Ismail, her deserter husband. 
Seyde’s storyline is built according to the laws of socialist realism, because a woman at some point em-
barks on the path of «correction» – surrenders her husband to the authorities and helps to catch him in a 
very pathetic way: «And he did not recognize the former Seyde. That was another woman unfamiliar to 
him: a gray-haired woman with uncovered head, she stood fearlessly in front of him, holding son in her 
arms, she suddenly showed herself standing high, very high, inaccessible in her mournful greatness, and 
he became powerless and miserable.»

In contrary, in the background is the fate of an old woman Beksaat, and actually this storyline rep-
resents one more semantic layer of Aitmatov’s novel and reveals the essence of a brutal colonial system. 
The author encodes a colonial discourse in the biography of the secondary character, the title of the story 
also refers to the family drama of Beksaat and her son and only figuratively reflects the final scene of the 
novel. The writer narrates about the consequences of repressions for a family, about the suffering and 
grief that continue to destroy generational succession, plunging the closest people into feuds – forcing 
Ismail to face not only himself, but also personal and collective traumas of the era. The writer’s personal 
tragedy also serves as an invisible background of the novel: fatherlessness, the fate of the son of the en-
emy, the difficult fate of the mother, who alone raised four children, the difficult years of the war.

The debut novel of Chingiz Aitmatov is considered in the article from the colonial point of view, the 
semantic layers of the work are analyzed in line with literary psychoanalysis, intertextuality and taking 
into account general scientific interdisciplinarity.

Thus, the article traces how the writer realizes his idea using the symbols and metaphors of the 
Kyrgyz culture, revealing the significance of generational succession for the family. According to the 
article authors, allusions to the biblical Ismail, which has gained even greater significance in the Quran, 
are also symbolic for the disclosure of the semantic layers of the novel. The aim of the study, therefore, 
is to identify the semantics and functions of poetics that implements the theme in the text of the writer.

Key words: little man, colonial discourse, socialistic realism, psychoanalysis, allusion, sublimation, 
Marxism-Leninism.
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Шыңғыс Айтматовтың дебюттік  
«Бетбе бет» шығармасындағы колониалдық дискурс

Мақалада Шыңғыс Айтматовтың «Бетпе-бет» дебюттік шығармасы семантикалық қабаттар 
тұрғысынан қарастырылады. Алдыңғы планда сюжеттің басты кейіпкері Сейденің тағдыры. Енді 
ғана тұрмыс құрған жас әйел соғыстың барлық сынақтары мен қиыншылықтарына шыдайды: 
күйеуі Исмаил соғысқа кетеді, көп ұзамай перзенті дүниеге келеді, аштық пен ашқұрсақтыққа 
қарамай қиын жұмыста жүрген Сейде қарт енесіне де қамқор болады. Оның үстіне, тағдыр 
келіншекке тағы бір сынақ, соғыстан қашып кеткен күйеуі үшін жауапкершілікті жүктейді. 
Шынғыс Айтматовтың Сейдеге арналған сюжеттік желісі социалистік реализмнің заңдарына 
сәйкес құрылған, күйеуін жасырып жүрген әйел белгілі бір уақытта «түзелу» жолына түсіп 
оны билікке тапсырады, қолға түсіруге де көмектеседі. Шығарманың шарықтау шегі өмір 
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шындығын социалистік пафос арқылы бейнелеп, М. Горькийдің «Ана» романына аллюзия ретінде 
қабылданылады.

Бексаат кемпірдің тағдыры шығарманың екінші планында бейнеленген, дәл осы сюжет 
желісінде қатал отарлық жүйенің мәнін ашатын тағы бір семантикалық қабат жатыр. Шығарманың 
атауы да сонымен қатар Бексаат пен оның баласының отбасылық драмасына қатысты. 
Шыңғыс Айтматов шығармасында ең жақын адамдарды айырып жанжалға салатын Советтер 
идеологиясының астары мен салдарын, оларды бетпе бет қағыстыратын саясатын, дәуірдің жеке 
және ұжымдық травмаларын әшкерелейді. Жазушының жеке трагедиясы да шығарманың фоны 
болып табылады: әкесіздік, халық жауының ұлы атағы, төрт баланы жалғыз өсірген анасының 
тағдыры, соғыстың ауыр жылдары. 

Мақалада Шыңғыс Айтматовтың шығармасы отаршылдық дискурс тұрғысынан қарасты-
рылады, шығарманың семантикалық қабаттары әдеби психоанализ, интертекстуальность және 
жалпы ғылыми пәнаралық тұрғыдан талданады. 

Мақалада жазушының қырғыз мәдениетінің нышандары мен метафораларын қолдана 
отырып, өз шығармашылық түпкі ойын қалай жүзеге асырғаны, онымен қоса ұрпақ үшін 
мұрагерліктің маңыздылығы көрсетілген. Жазушының Құран және Інжілдегі Исмаил арқылы 
берілген аллюзиясы семантикалық қабаттарының ашылуына маңызды болып табылады. Сонымен 
қатар, зерттеудің мақсаты – жазушының мәтініндегі тақырыпты жүзеге асыратын поэтиканың 
семантикасы мен функцияларын анықтау.

Түйін сөздер: кішкентай адам, колониалдық дискурс, социалистік реализм, психикалық 
талдау, аллюзия, сублимация, марксизм-ленинизм.
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Колониальный дискурс в дебютной повести  
Чингиза Айтматова «Лицом к лицу»

В статье анализируется дебютная повесть Чингиза Айтматова «Лицом к лицу» с точки зрения 
смысловых слоев и метафор, закодированных в тексте.

На переднем плане судьба главной героини повести Сейде. Молодая женщина из маленького 
села героически выдерживает все тяготы войны: разлуку с любимым мужем через полгода после 
свадьбы, рождение сына, тяжелый мужской труд в колхозе, голод и заботу о старой сверкови. 
Мало того, судьба подбрасывет ей еще одно испытание – ответственность за мужа-дезертира. 
Сюжетная линия Сейде выстроена по законам социалистического реализма, поскольку женщина 
в какой-то момент встает на путь «исправления»: сдает своего мужа карательным органам. 
Кульминация произведения вуалирует горькую правду жизни штампованным идеологическим 
пафосом, с утрированной аллюзией на роман «Мать» М. Горького, главного трибуна диктатуры 
пролетариата.

На втором плане судьба свекрови Сейде – Бексаат, и в этой сюжетной линии заложен еще один 
слой повести Айтматова, раскрывающий существо жестокой колониальной системы. Название 
повести также относится к семейной драме Бексаат и лишь фигурально отражает финальную 
сцену, когда Сейде выступает против своего мужа. Айтматов повествует о последствиях репрессий 
Советской власти для одной семьи, о страданиях и горе, которые продолжают уничтожать 
преемственность поколений, погружая в распри самых близких людей – заставляя сталкиваться 
«Лицом к лицу» с самим собой, с предательством, с личными и коллективными травмами эпохи. 
Незримым фоном произведения служит и личная трагедия писателя: безотцовщина, судьба 
сына врага народа, сложная судьба матери, которая одна вырастила четверых детей, тяжелые 
военные годы подростка.

Повесть Чингиза Айтматова рассматривается в статье с точки зрения колониального 
дискурса, смысловые пласты произведения анализируются в аспекте литературоведческой 
психоаналитики, интертекстуальности и рамках общенаучной междисциплинарности.

В статье прослеживается, как писатель реализует свой замысел, используя символы и 
метафоры киргизской культуры, раскрывая значение приемственности поколений для семьи. 
По мнению авторов, аллюзии на библейского Исмаила, который обрел еще большее значение 
в Коране, также символично для раскрытия семантических слоев произведенеия. Целью 
исследования, таким образом, является обозначение семантики и функции поэтики, реализующей 
тему в тексте писателя.

Ключевые слова: маленький человек, колониальный дискурс, социалистический реализм, 
психоаналитика, аллюзия, сублимация, марксизм-ленинизм.
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Introduction

The novel «Face to Face» has been published 
in 1957 in the Kyrgyz language and a year later it 
appeared in the author’s translation on the pages of 
the Russian magazine «October». Chingiz Aitmatov 
as a writer has immediately found his reader and his 
place in Soviet literature, due to the multi-layered 
structure of the work and the main characters, ordi-
nary people who absorbed the features of the «little 
man» and the Soviet man, and sometimes displayed 
simultaneously the both (Weil P., 1992: 135). The 
term « a little man» appeared in Russian literature 
due to Belinsky and for a long time served as a char-
acteristic of an ordinary person of low social sta-
tus and origin, without outstanding abilities and not 
distinguished by strength of character (Belinsky V., 
1936: 15).

Socialist realism, on the contrary, praised the or-
dinary person of low social status and origin, but the 
difference is that the Soviet person was a devoted ad-
herent of Soviet power and, accordingly, possessed 
the strength of character. The little man of the to-
talitarian system becomes Soviet in the ideological 
struggle against opponents of power, this metamor-
phosis has happened to the main character of the sto-
ry – Seyde. She has become a real Soviet citizen by 
transferring her deserter husband to the authorities, 
just as Pavlik Morozov had become a hero slander-
ing his father. But if in the case of Pavlik Morozov 
the ideological inconsistency of his father played a 
decisive role, in the case of Seyde the moral back-
ground became decisive. Ismail was never consid-
ered as a traitor and a criminal in the eyes of his wife 
when he defected from the army during the war. But 
he has immediately became a criminal in Seyde’s 
eyes when he stole a cow from their neighbor Totoy, 
a widow with three children. Sayde’s transformation 
makes her a heroine of the Soviet system, despite 
her significantly different scale of values that does 
not correspond to principles of Marxism-Leninism. 
This is where the essence of the Soviet totalitarian 
regime is revealed, the loyalty and cooperation with 
punitive bodies makes any person necessary and 
important for use in the interests of the system, but 
the attitude of the authorities can radically change 
depending on the Communist party’s attitudes.

Seyde betrayed her husband to the authorities 
and even helped to detain Ismail in the demonstra-
tive pompous manner appropriate to Soviet regime: 
«And he did not recognize his Seyde. It was another 
woman unfamiliar to him: a gray-haired, bare-head-
ed woman, she stood fearlessly in front of him, hold-
ing son in her arms, and he suddenly thought that 

she was standing high, very high, inaccessible in her 
mournful greatness, and he was powerless and mis-
erable before her (Aitmatov Ch., 2007: 84). 

The final scene gives rise not only to an allusion 
to Gorky’s «Mother», but also reminds of Chingiz 
Aitmatov’s mother, who raised four children alone 
as her husband had been arrested and shot in 1937 
(Gorky М., 2010: 84). During the war, the writer’s 
mother served in the army as a political worker and 
Aitmatov himself was a secretary of local soviet ad-
ministration in his native village being a teenager. 

As L.V. Safronova noted: «thus, the first major 
literary text is first of all a healing enterprise, over-
saturated with repressed authorial complexes, re-
flecting the diseases of the growth of a creative per-
sonality, being a projection of his secret narcissistic 
desires and expectations.» (Safronova L., 2008: 58). 
Chingiz Aitmatov’s pain is the theme of father the 
traitor, which he reveals with his debut text. It is 
evident that the issue of betrayal, of fatherlessness 
and orphan hood had become the main leitmotif of 
almost all the works of the writer.

Experiment

Here is what Aueskhan Kodar has written about 
the theoretical basis of the Soviet regime: «it was 
possible to create a doctrine on the territory of the 
Soviet Union that would satisfy the interests of an 
autocratic totalitarian state, thanks to which we used 
the most primitive form of Marxism – Marxism-
Leninism» (Kodar A., 2002: 6). This primitive, 
punitive in its essence form of power has not only 
destroyed the fate of millions of people in the Soviet 
Union, it has also contributed to the destruction 
of centuries-old traditions and cultural codes of 
hundreds of ethnic groups. That is why Lenin called 
his policy the «dictatorship of the proletariat.» For 
a person of Turkic culture, the images of father and 
mother are rooted in consciousness as a phenomenon 
of unity and integrity of the clan, the safety of 
existence and the importance of family values. In the 
theory of Marxism-Leninism there was no «problem 
of consciousness and the unconscious in psychology, 
a problem of freedom and the need for ethics, and, 
finally, the latest fundamental philosophical problem 
of value» (Kodar A., 2002: 6).

The heroines of the story, Seyde and Beksaat, as 
millions of women of the Central Asia continued to 
live according to their family traditions and customs, 
where the main role is given to the continuity of 
generations, where Ismail is a bearer of the family 
name and considered as the main person in the family. 
Seide even addressed to husband only as «the son 
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of a mother-in-law,» and never called him by name, 
thereby emphasizing his status and following ethnic 
tradition. «He is never comfortable, more often he 
sits silently, gloomy, dropping his shoulders tiredly, 
and looks impatiently at the boiling pot. I need to 
feed him as soon as possible, so that he returns to his 
cave before dawn. Seyde fusses around the hearth 
and thinks about him. She is sorry for Ismail, and 
she is afraid to lose him, she is afraid to be left alone 
with a sick old woman and the son in her arms» 
(Aitmatov Ch., 2007: 15). 

Chingiz Aitmatov narrates about the fate of two 
women, giving an idea of the suffering and grief 
of mothers and wives during the war. The writer 
thereby tells us also his personal story. Chingiz 
Aitmatov was thirteen when the war began, so the 
description of life on the home front during the war 
years in his novel can be therefore considered as 
autobiographical. This is not only the background of 
the novel «Face-to-Face», it is a real picture of his 
childhood, of the boy – «the son of an enemy of the 
people» and his mother, who survived by serving 
to the authorities and who had raised four children 
alone. According to S. Freud, literary creation is 
egocentric; the personality of the writer is always in 
the focus (Freud S., 1995:67).

Chingiz Aitmatov was about thirty when he had 
written a debut novel by sublimating his childhood 
and youth traumas into creativity. While the neurotic 
stuck in this fantasy world «the artist finds the way 
back from the world of dreams into reality», he finds 
it due to the implementation of fictional images in a 
work of art. If the bulk of people are ashamed and 
hide their fantasies, the artist flaunts them, albeit 
in a revised, aesthetically designed form (Freud S., 
1995: 67). As the writer himself admitted later, it 
would be better if he did not become a writer and his 
father would remain alive.

Results and discussion

Traditions and customs of any culture are alien 
for a totalitarian system and any dissidence and 
individuality is hostile. As the philosopher Kodar 
wrote: «Marxism is a collective psychological 
mobilization for the purposes of struggle, conquest, 
subjugation and domination. In essence, it does 
not provide any worldview, does not want to 
«contemplate» and «search» for anything: but finds 
means to indoctrinate, propagandize, mentally rule, 
and lead the masses»(Kodar A., 2002: 7).

The novel does not describe repressions of the 
totalitarian regime, but through the transformation 
of the heroes we notice the influence of the ideology 

of the Soviet Union on people. Aitmatov shows 
this difference through metaphors and images, 
comparisons of characters before and after the war, 
how people and circumstances change when hard 
times become overwhelming hard. A fairly common 
technique in world literature, when the author 
includes stories, legends, and memories of the past 
in his creative work (Ananyeva S., 2019: 123).

With Ismail’s marriage, a happy time sets in at 
Beksaat’s house: «Last summer, when Seyde, the 
shepherd’s daughter, entered her husband’s family, 
their house has not been built yet: the walls were 
not covered with clay and were not plastered, the 
roof was not covered with clay. She would wish 
to return those days! From time to time they were 
continuing to build their house, and Seyde basked 
in the rays of his short happiness» (Aitmatov Ch., 
2007: 4). Although the novel is written mainly about 
Seyde, we only know about her past that she is from 
a shepherd’s family as the whole story is tied to her 
life in the husband’s family. The metaphor of the un-
finished house, which the newlyweds are trying to 
complete, is the dream and future of Beksaat and 
her son, who are not given a chance to fulfill. This is 
an attempt of the old woman and her son to restore 
what was destroyed, to continue the race and tradi-
tions. In fact, this is an attempt of the author him-
self to reflect on the events that led to his personal 
and family tragedy: the arrest and execution of his 
father. «Rays of short happiness» were also in the 
biography of Chingiz Aitmatov, when his father was 
alive and held a responsible position in the govern-
ment of the republic.

«And how much they dreamed at that time! How 
to complete the house, how to organize household, 
how to invite her parents and what gifts will be pre-
pared for them. All this was happiness. Time then 
flew headlong you will not notice how the day flew 
by» (Aitmatov Ch. 2007: 5). Dreams that are not 
destined to come true are available in many works of 
Chingiz Aitmatov. In the debut novel, his dreams are 
connected with the house, with his family: «When 
the walls were lured, the war began. Somehow, hast-
ily, they plastered the walls inside the house, and 
then the men were taken to the army. She will never 
forget that day, the grief of separation has not cooled 
yet. Like it happened yesterday.» Separation of Sey-
de from her husband resembles the separation of the 
Aitmatov family from his father: at the beginning he 
remained to work in Moscow, then he has been ar-
rested and shot as an enemy of the people.

One of the important characters in the story is 
Myrzakul, a relative of Ismail who returned from the 
war one-armed, chairman of the village soviet. Be-
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fore going to the war, he was a young guy and wore 
a black karakul tebetei famously, on one side. He 
loved racing and never parted with a komuz. In the 
village, he was considered the best singer; he com-
posed the songs himself. He returned from the war 
one-armed, hard to recognize him now, not at all the 
same. And the character has changed significantly: 
quick-tempered, cool. Now he looks like a tree crip-
pled by a storm: the left shoulder has dropped down, 
the scars seen on the long neck, the large irregular 
features became sharper, and the look has become 
frowning and tenacious. Now Myrzakul sings more 
about what he saw at the war: his voice is severely 
muffled, sometimes with angry passion, and when 
Myrzakul sings with abandon, his eyes sparkle like 
that of a fairy batyr, and he shakes his only hand, 
as if beating on strings of komuz. But he will never 
play komuz...» (Aitmatov Ch., 2007: 5). 

In metamorphosis of Myrzakul a key problem 
is not loss of the arm but impossibility to play ko-
muz, the national musical instrument. Impossibility 
to express himself in a very native manner, separa-
tion from the roots whereupon Myrzakul loses his 
ethnic identity, «contemplation» and «search» that 
Kodar has mentioned in his research about the na-
ture of leninizm (Kodar A., 2002: 7). For the culture 
of the Turkic people, kinship and family ties are of 
particular value, but in the conditions of the ideo-
logical struggle of the Soviets, Ismail and Myrzakul 
turned into irreconcilable enemies, forgetting about 
kinship and mutual respect. The biblical story of the 
intransigence of the brothers acquires a political, 
ideological discourse under the conditions of Lenin-
ism. Everyone would turn away from Ismail except 
his mother and wife; Chingiz Aitmatov seems to be 
exploring the nature of betrayal. Is it possible to jus-
tify Ismail’s betrayal, his desertion from the army? 
Who or what did Ismail really betray? Did he betray 
homeland or his family, why did he hang such a bur-
den of responsibility on his closest ones: mother and 
wife? Did the dialogue between Chingiz Aitmatov 
and his father remained unanswered. Did Seyde re-
ally repudiated her beloved husband and did he re-
ally commit a crime? Whom the writer is trying to 
justify: himself, his father or his mother? There is no 
single answer for these questions.

Like in the novel «The White Ship», Chingiz 
Aitmatov gives a synopsis of the story in the first 
lines of the book, about the unreliability of dreams 
and tales: «All of this was happiness.» And it had 
passed, that’s what the author says at the beginning 
of the story (Aitmatov Ch., 2010: 15). 

Anticipating their bitter share, Seyde and Bek-
saat do not want to lose their husband and son. They 
know about the brutal machine of the Soviet govern-

ment, which will find and punish Ismail and there-
fore women dream of moving to Chatkal, where 
two brothers of Beksaat had escaped and settled 
during de-kulakization by early Soviet regime. She 
has even heard from someone that her brothers live 
happily in Chatkal and that they missed their sister 
Beksaat. As Rudnev notes, a poetic symbol turns 
out to be an effective instrument of creativity, allow-
ing one to break through the veil of everyday life to 
transcendental Beauty (Rudnev V., 1991: 233). With 
the name Ismail one more biblical story is recalled, 
but Ismail has no father in Aitmatov’s story and he 
is fleeing not from Sarah but from the war. And un-
fortunately, Beksaat like Hajar could not be near 
Ismail, and the water source Zamzam in the form 
of Chatkal turned out to be only a beautiful dream, 
inconscient symbol (Young K., 1991: 233). 

This dream is the last hope of the women to pre-
serve their family and roots, like as that of the boy 
from «the White Ship», who seeks his father on a 
white steamer: «Ah, you are my restless Ene! I un-
derstand you, Ene, but it’s too early to talk about 
it. Seyde smiled encouragingly at her mother-in-
law. «God willing, you will feel better by then.» 
Look here. Then we will get ready for the trip and 
move. We will arrive there and say to your brothers 
on Chatkal: «And here we are! Here is your sister, 
welcome her, and we came with her to live here..» 
(Aitmatov Ch., 2007: 15). Just like the boy from 
«The white ship» had never seen his father, Seyde 
has never seen Usenkul and Aryn either. Dilemma 
of the irrevocability of happiness, the irrevocability 
of his father, of the ethnic traditions, values that are 
higher than any nomenclature and power is the main 
tragic message of Aitmatov, so loudly voiced in his 
debut novel. Aitmatov reflects on the strengthening 
of national identity and the phenomenon of national 
cultures, warning against the possibility of «slipping 
from the heights of rising national consciousness to 
the abyss of propaganda of national exclusivity» 
(Ananyeva S., 2019: 31).

Conclusion

Chingiz Aitmatov’s debut story is dedicated to 
the difficult fate of mothers and wives who had lost 
their sons and husbands in the war and in the course 
of many repressions of the Soviet regime before the 
war. During the war, women were engaged not only 
in heavy work and taking care of their families, but 
also took physiologically the fall for their husbands 
and sons, convicted and repressed by the authorities 
for ideological and other reasons. In the events of the 
novel and description of the characters, the author 
demonstrated how the totalitarian system destroyed 
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the identity and culture of ethnic groups, how such 
values as continuity of generations, respect for tra-
ditions and customs of the people collapsed. In his 
debut novel, the writer is nostalgic for his father, like 
millions of wartime children, whose fathers were 
killed phisically or spiritually not only by the war but 
also by the repressive system of the Soviet regime, 
leaving many of them «without kith or kin». (Ran-
cour-Laferriere D., 1980: 33).Unification of person-
ality to the standards of Marxism-Leninism, revolu-
tionary pathos of the communist party are shown in 
the novel of Chingiz Aitmatov as a tragic irony, as 
a scenario without perspective. Thus the author re-

lives his childhood and youth traumas through artistic 
images, by sublimating them into creativity, entering 
into dialogue with his father, who had been arrested 
in 1937 and shot later as an enemy of the people.

The enjoyment of art reaches its culmination 
when we almost choke on exertion, when our hair 
stands on end with fear, when tears of compassion 
and sympathy spontaneously pour (Vygotsky L., 
1986: 25). So Vygotsky wrote about real art and its 
influence on readers. Such are the works of Chin-
giz Aitmatov, we hold on to his heroes and thereby 
achieve moral purification – catharsis (Aristotle 
1927: 111).
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ӘДЕБИ СЫННЫҢ  
ЖУРНАЛИСТИКАМЕН БАЙЛАНЫСЫ

Мақалада әдеби сынның қалыптасу, даму барысы қарастырылып, оның баспасөз 
аясын да өсіп-жетілетіні негізделген. ХІХ ғасыр аяғы мен ХХ ғасыр басындағы қазақ газет-
журналдарындағы материалдарды талдай отырып, қазақ әдеби сынының қалыптасу эволюциясы 
көрсетілген. Баспасөз материалдары негізінде алғашқы сын мақалалардың жанрлық сипаты 
мен түрлері жіктелген. Сондай-ақ, тікелей газет, журнал контексімен байланыстыратын әдеби 
сынның публицистикалық сыны ажыратылған. Түрлі баспасөз тарихындағы материалдар аясында 
эксперименттер жүргізу арқылы әдеби сынның публицистикалық сипаты, қазақ әдеби сыны 
әрқашанда әдебиетті тану ғана емес, сонымен қатар қоғамның да өзін-өзі тануы көрсетіледі 
және сыншы-публицистер әдебиет пен өнерге көбінесе ақиқатты танудың құралы ретінде 
қарағаны айқындалады. ХХ ғасырдың 20 жылдарынан бастап шыға бастаған, соңы ХХ ғасырдың 
90-жылдарынан кейін пайда болған бірқатар әдеби журнал-газеттердің мазмұны сараптан 
өткізілген. Әдеби газеттер мен журналдардың әдебиет тарихынан алатын орны, байланысы 
жайлы жаңаша мәліметтер берілді. Мақаланың мақсаты – әдеби газеттер мен журналдардың 
әдебиет тарихынан алатын орны және сынның журналистика саласымен байланысын анықтау.

Түйін сөздер: әдеби сын, сын жанрлары, баспасөз, сыншы, сын эволюциясы, тарих, 
публицистика. 
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The relationship between literary criticism and journalism

The article deals with the formation and development of literary criticism and is based on its growing 
in the press. The analysis of materials in Kazakh newspapers and magazines of the late XIX – early XX 
centuries shows the evolution of the formation of the Kazakh literary criticism. The genre types and forms 
of the first critical articles are classified on the basis of publications. The difference between journalistic 
criticism and literary criticism in newspaper and magazine context is also distinguished. Although the 
literary nature of literary criticism and Kazakh literary criticism have always been not only the recogni-
tion of literature, but also the self-actualization of society. It can be concluded that literary critics are 
often considered by literature and art as a means of true recognition.The article analyzes the content of 
a number of literary magazines-Newspapers that appeared after the 90s of the XX century, starting from 
the 20s of the XX century.New judgments and research were given on the role of literary Newspapers 
and magazines in the history of literature.The purpose of the article is to determine the place of literary 
Newspapers and magazines in the history of literature and the relationship of criticism to the field of 
journalism.

Key words: literary criticism, genres, press, critics, evolution. journalism, publicistic style.

А.Ш. Аскарова, Г.Т. Оспанова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы, 

 e-mail: altynai-74@mail; rumaryama70@mail.ru

Связь литературной критики с журналистикой

В статье рассматривается процесс становления и развития литературной критики, основанный 
на ее росте в прессе. Анализируя материалы казахских газет и журналов конца XIX – начала XX вв., 
показана эволюция формирования казахской литературной критики. Исследование закладывает 
жанровые типы, и типы первых критических статей классифицируются на основе печатных 
материалов. Также, выявлено различие литературной критикой и публицистикой, связанное 
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непосредственно с контекстом газеты, журнала. Проводя эксперименты в рамках материалов в 
истории различных печатных изданий, определяется публицистический характер литературной 
критики, казахская литературная критика всегда показывается не только познание литературы, 
но и самообразование обществу, и выявлено что критики-публицисты относились к литературе 
и искусству как средство познания истины. Проанализировано содержание ряда литературных 
журналов-газет, появившихся после 90-х годов ХХ века, начиная с 20-х годов ХХ века.
Непосредственное влияние жанров литературной критики на развитие печати сформулировано 
с помощью конкретных цитат. Даны новые суждения и исследования о роли литературных 
газет и журналов в истории литературы. Цель статьи – определить место литературных газет и 
журналов в истории литературы и связь критики с областью журналистики.

Ключевые слова: литературная критика, критические жанры, пресса, критика, эволюция 
критики, история, публицистика.

Кіріспе

Сын өзінің даму, қалыптасу және көрініс 
табу арнасы тұрғысынан журналистика саласы-
мен тығыз байланыста. Әдеби сынның жеке сала 
ретінде жетілуі мен оның тұрақты оқырмандар 
ортасымен қамтамасыз етілуі журналисти-
ка саласының дамуымен тікелей байланысты. 
Өйткені, әдеби сын көркем шығарма тәріздес 
жеке басылым ретінде әрекет етуі мүмкін емес, 
яғни, сынның негізгі көрінер арнасы – баспасөз. 
Бұл қажетті контексті сынға журнал, газет және 
қазіргі таңда интернет жасайды. 

Сынды тек эстетикалық құбылыс деп қана 
санауға болмайды. Ол сонымен қатар қоғам мен 
заман ыңғайына бейімделеді. Сондықтан оның 
қоғамдық-әлеуметтік мәні ерекше, әрі ой өсіру 
мен сана-сезім тәрбиелеудің құралы да болып 
табылады. В.Г. Белинский: «Газет-журналдың 
айбары да, беделі де сын екенін ұмытпайық» 
– деуі де содан. Баспасөз болған жерде сын бо-
латыны мәлім. Ал баспасөздің жарық көруі 
жазба әдебиеттің тез арада өсіп, дамуына 
септігін тигізеді. Сондықтан жазба әдебиет 
болғандықтан, оған деген сыни көзқарастың 
болуы әбден мүмкін. Белгілі сыншы-ғалым 
Т.  Кәкішұлы: «Қазақтың әдеби сынының туу-
ына бір-бірімен іштей байланысып, бір-біріне 
творчестволық ықпал жасаған үш сала, атап 
айтқанда, қазақтың жазба әдебиеті, публици-
стикасы және баспасөзі айрықша әсері еткені 
аян» дегеніне құлақ асқан орынды. (Kakishuly,  T. 
6, 2013: 248).Ғалым Д. Ысқақұлының «Сын 
өнері» еңбегінің «Сынның публицистикалық 
сипаты» тарауындағы: «...Сынның негізгі өмірі – 
баспасөзде. Баспасөз бар жерде әдеби сын да бар. 
Сынның дамуы баспасөздің дамуымен тікелей 
байланысты. Баспасөз жоқ кезде шын мәніндегі 
әдеби сын да болмайды. Баспасөз – сынның өмір 
сүру формасы, даму арнасы» – деп анықтама 
берген. (Ysqaquly D., 2001: 304). 1936 жылы 

В.Г. Белинский «Журнал өзінің айбыңдылығына 
сын алдында тәуелді. Сынсыз журнал бетсіз об-
раз, тірі органикалық бірлік емес, анатомиялық 
құрал» деп анықтама берген екен. (Belinski B.G., 
1948: 227).

Қазақ журналистикасы тарихында әр жанр-
дағы шығармалар жинағы болған басылым-
дар көпшілік, яғни әдеби үрдістің бір шырағы 
тәріздес. Алғашқы шығармалар нұсқасын оқыр-
ман қауым журналдардан оқиды. Журналдың 
энциклопедизмі әдеби-қоғамдық және ғылыми 
өмір дің барлық қырларын қамтиды деп айтуға 
бо лады. Сын әдеби үдерістің бір тамыры ретін-
де газет-журнал бетінде өрістейді. Яғни, екі сала 
бір-бірін өз қажеттеріне қарай кеңінен қолда-
нады. Сын жанрларының сыртқы формасы 
баспасөздікі де, ішкі мазмұнына сынның міндеті 
жатады.

Эксперимент

Революцияға дейін қазақ тілінде 14 газет, 1 
журнал шыққан екен. Ал революциядан кейін 
1917-1920 жылдар аралығында олардың саны 
25 – 26 ға жуықтаған көрінеді. Ал, 1920 жылдан 
кейін олардың қатары едәуір көбейген. Қaзaқ 
дaлacының eң aлғaшқы мepзімді бacылымдapы 
«Түpкіcтaн yәлaятының» гaзeті (1870-1882), 
«Дaлa yәлaятының» гaзeті (1988-1902), «Сер-
ке» (1907), «Қазақ» газеті (1907), «Дала» газеті 
(жылы белгісіз), «Қaзaқcтaн» гaзeті (1911-1913), 
«Aйқaп» тұңғыш жypнaлы (1911-1915), «Қaзaқ» 
гaзeті (1913-1918), «Ешім даласы» (1913), 
«Caдaқ» (1915-1918) қoлжaзбa жypнaлы, «Aлaш» 
(1916-1917) гaзeті, 1917-1918 жылдapы шығып 
тұpғaн «Capыapқa» (1917), «Біpлік тyы» (1917), 
«Ұран» (1917), «Тіpшілік» (1917), «Үш жүз» 
(1917), М.Жұмaбaeв бacшылығымeн шыққaн 
қoлжaзбa «Aйнa» жypнaлы, «Жac aзaмaт», 
кім шығapғaны бeлгіcіз «Жaңa зaмaн» гaзeті, 
oдaн бөлeк қoлжaзбa «Тaлпын», «Aбaйлay» 
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қaбыpғa гaзeттepі, «Ғaлия» шәкіpттepі шығapғaн 
caтиpaлық қoлжaзбa «Тұзaқ», «Бұлтapтпac» жyp-
нaлдapы, 1918 жылдaн бacтaп шыққaн «Aбaй», 
«Aқжoл», 1919 жылы шыға бастаған «Дұрыстық 
жолы» газеті, тұңғыш педагогикалық журнал 
«Мұғалім», «Кедей сөзі» (1920) мен «Кедей 
тілі» (1920) газеттері, 1921 жылдан бас тап шыға 
бастаған «Бостандық туы», «Қызыл Қазақстан», 
«Еңбекші қазақ», «Жас алаш», «Шолпан», 
1923 жылдан бастап шыға бастаған «Сана», 
«Темірқазық» (1924) гaзeт-жypнaлдapы бoлды.

Әдеби сын баспасөзге байлаулы жанр, сол 
арқылы қалыптасып, әдебиеттану ғылымының 
жеке саласына айналғанын ескерсек, бұл орайда 
қазақ әдеби сынының тууы мен қалыптасуында 
газетпен журналдың тарихи маңызы ерекше 
екендігі сөзсіз. Олар жарық көргеннен бастап 
әдебиетімізге қатысты дүниелерге ерекше назар 
аударылды. Өлең-жыр, әңгіме, жолжазба, очерк, 
сыни-танымдық мақала, портрет, ғұмырнамалық 
шығармаларға өз бетінен үнемі орын беріп 
отырды.  

Т. Кәкішұлы «Айқап» бетіндегі сын ескерт-
пелер мен мақалаларды екі салаға бөліп 
қарастырған: біріншісі, педагогикалық сипа-
ты айқын сыншылық ой-пікірлер; екіншісі, 
әдебиетке тікелей қатысты жайлардан өрбитін 
сыни ойлар. Бұлайша екі топқа бөліп, жіктей 
қарастыруда қисын жоқ емес.Қазақты оқу-
білімге жалаң үндеп қана қоймай, білім алудың 
кілті – оқу құралдарын жазу, емле мәселесін бір 
жүйеге түсіру, қазақ тілінің заңдылығына сәйкес 
грамматика түзу, оқытудың әдіс-тәсілдерін жа-
сау сияқты керекті жұмыстарға жолбасшылық 
көрсетуде «Айқап» қызметі ерекше болғанын 
ғалым жан-жақты танытқан.Журналдағы педаго-
гикалық сипаттағы сын-пікірлердің бір парасы 
оқу құралдары – әліпбилерге арналды. Мәселен, 
«Айқаптың» 1911 жылғы № 4 нөмірінде «Кітап-
тар жайынан» деген тақырыпта Ибраhим 
Алтынсариннің орыс ғарпімен бастырған «Хре-
стоматия» деген араб ғарпымен қайта бастыру 
мәселесі. «Айқап» журналы оқу құралдарына, 
«Әліппе» кітаптарына жарнама сын жариялау-
мен қатар, қазақ тілінің грамматикасына, емле 
мәселелеріне де назар аударған.«Айқаптың» 
қазақ тіл білімінің негізін қалап, оның жеке 
ғылым саласына айналуына үлес қосқаны жай-
лы А.Байтұрсыновтың 1912 жылғы «Айқаптың» 
4-5 сандарында жарияланған «Жазу тәртібі» 
мақаласы. Әдебиетке қатысты жайлардан өрбитін 
сыни ой-пікірлерге жарнама-сын, рецензиялар-
ды, әдеби шолуды жатқызады. «Айқап» бетінде 
отызға тарта өлең жинақтары азды-көпті сөз бо-

лып, сыни пікір айтылды. Бұл жазылғандардан 
сыншылдық ой-пікірлер осы «Айқап» журна-
лы мен «Қазақ» газеттерінде жандана түскенін 
байқатады. Қазақ әдеби сын тарихына қосқан 
үлесі мол екенін, сын жанрларының қалыптасып, 
дамуынан-ақ аңғаруға болады.

Осындай журнал қатарына, ғасырға жуық 
тарихы бар 1922 жылдан бастап жарық көрген 
әдеби-көркем, қоғамдық-әлеуметтік тақырыбын 
қамтыған «Жұлдыз» журналы жатады. «Жұлдыз» 
журналы ХХ ғасырдың жиырмасыншы жыл-
дарынан бастап әр тақырыптағы туындылар 
жинағы болуымен қатар, әдеби үдерістің бір 
бөлігі ретінде тұтасқан және аяқталған әдебиет 
шежіресі тәріздес басылым деп айтуға болады. Ол 
«Шолпан» (1922), «Таң» (1924) журналдарының 
ізбасары саналады. Алғашқы саны 1928 жылы 
жарық көрген. Әр жылдары «Жаңа әдебиет» 
(1928-1932), «Жыл құсы», «Әдебиет майданы» 
(1932-39), «Майдан» (1941-1945), «Әдебиет 
және искусство» (1939-1941; 1945-57) атауы-
мен шығып тұрған. 1957 жылдан «Жұлдыз» де-
ген атпен шығады. Журналдың қалыптасуына 
қазақ әдебиетінің классиктері Б.  Майлин, 
I.  Жансүгіров, М. Әуезов, С.  Мұқанов көп еңбек 
сіңірді. Алғашқы редакторы – С.  Сейфуллин 
болған. Журналға Ғ. Мүсірепов, З.  Қабдолов, 
Ә. Нұрпейісов, С. Мәуленов, Ш.  Мұртаза, 
Б.  Тілегенов, М. Мағауин әр жылдары бас ре-
дактор болған. Журналдың «проза», «поэзия», 
«Ислам тағылымы», «әдеби мұра», «зерде», 
«әдебиеттану», тағы басқа бөлімдерінде қазақ 
ақын-жазушыларының жаңа шығармалары, 
өнер туындылары, қазақ халқының тарихы мен 
мәдениетіне, өнері мен әдебиетіне қатысты 
мақа лалар жарияланып келеді. Қазақстан сурет-
шілерінің шеберханасынан алынған суреттер 
жеке беттерде беріледі.«Жұлдыз» журналының 
алғашқы шығарылымы «Шолпан» журналы – 
Ташкентте 1922 жылдың қазан айынан 1923 
жылдың маусымына дейін жарық көріп тұрған 
«саясат-шаруашылық, білім-әдебиет туралы ай-
ында бір шығатын «қырғыз-қазақ» басылымы. 
Журналдың бар болғаны 8 басылымы жарық 
көрген. Шығарушысы (бас редактор) – Иса 
Тоқтыбаев. Журнал маңына алаштың ұлтжанды 
азаматтары шоғырланған. Олар: Н.Төреқұлов, 
О.Жандосов, С.Қожанов. М.Дулатов, К.Бөриев, 
Х.Досмұхамедов, Ә.Диваев, М.Жұмабаев, 
М.Әуе зов т.б. Журналдың алғашқы саны ғана 
жеке б асылған, кейінгі сандары 2-3, 4-5, 6-7-8 
болып бірге шыққан. Бұдан ары журнал шық-
пай қалады. Бұның себебі «Қазақстан ұлт-
тық энциклопедиясының» 4-томында бы-
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лай көрсетілген: «... жеке мақалаларында 
буржуазияшыл-ұлтшылдық қате тұжырымдарға 
жол берілген деп есептеліп, осыған байла-
нысты журнал 8 саны шыққаннан кейін 1923 
жылдың мамыр айында жабылды». Журналдың 
алғашқы саны 1922 жылдың 15 қараша күні жа-
рияланды. Алғашқы басылымдағы бөлімдер: 
Саяси һәм жалпы бөлім, шаруашылық, партия 
тіршілігі, білім бөлімі, әдебиет бөлімі, бұйрық – 
жарлықтар. Бұл санда әдебиет бөлімінде жарық 
көрген мақала, шығармалар: Ә. Диваев «Әділ би», 
Р.Төлешұлы «Тау асар есепші», Ғ. Балақадырұлы 
«Шолпанға», С.Сейфуллин «Түркістанда халық 
ағарту ісі»,«Сұлу батыр». Журналдың 2-3 
саны 1922 жылы қараша-желтоқсан айларын-
да жарық көрді. Бұл санда «Қоңыр» бүркеншік 
атымен М.Әуезовтың «Қызыл сұңқарлар» 
атты сыни мақаласы жарық көрді. Ал төртінші 
саны 1923 жылы қаңтар айында жарық көрген. 
Бірақ бұл сан тек 3 бөлімнен тұрады. Олар: са-
яси һәм жалпы бөлім, ғылым бөлімі, әдебиет 
бөлімі. Жалпы аталған сандарда «Қорқыт», 
«Батыр Баян», «Ләйлі-Мәжнүн», «Оқыған 
азамат», «Шол панның күнәсі», «Қысқы түн» 
сияқты шығармалар жарық көрді.Журналдың 
«Жұлдыз» болып жарық көруі 1976 жылдан ба-
сталады. Журнал мұқабасында 1999 жылға дейін 
1928 жылдан бастап жарық көргендігі жазылса, 
1999 жылдан бастап 1922 жылы деп жазылған. 
Журнал айына бір рет шығып, жылына 12 саны 
жарық көріп тұрды. Желтоқсан айында жарық 
көрген санында барлық жылдың қорытындысы 
беріліп отырды. Журнал мынадай бөлімдерден 
тұрады: 1. Роман, повесть, әңгіме; 2. Өлең, по-
эма, дастан; 3.  Очерк және публицистика; 4. 
Өнер және ғылым; 5.  Сын және библиография; 
6. Жаңа кітап жайлы.Журналдың бас редакторы 
– Бекежан Тілегенов. Кейіннен біршама жылдар 
бұл қызметті Мұхтар Мағауин атқарды. Редак-
ция алқасы қатарында біршама ақын-жазушылар 
болды. Олар: Рахманқұл Бердібаев, Ахат 
Жақсыбаев, Сәкен Жүнісов, Ғафу Қайырбеков 
(бас редактордың орынбасары), Мұхамеджан 
Қаратаев, Сабыл Мәмбеев, Сайын Мұратбеков, 
Қадыр Мырзалиев, Қалаубек Тұрсынқұлов, 
Шаим Шаваев. Бұл журналда белгілі ақын-
жазушылардың өлеңдері, әңгімелері, роман, 
повесть, сыни мақалалары жарық көріп тұрды. 
Повесть, романдар әрбір санда бөлім-бөлім бо-
лып жарық көрді.  Журналдың 2000 жылғы 
басы лымдарына біраз өзгерістер енгізілді. 
Бөлім дер саны, мазмұны алмастырылды. Олар: 
1. Проза, поэзия; 2. 2000 – мәдениетті қол-
дау жылы; 3. Әдеби мұра; 4.Әдебиеттану; 

5.Саясат  және әлеумет; 6. Алтыншы дәптер; 
7. Хат-хабар, ой-толғам.Осы жылғы басылым-
дарда әлем әдебиетінен аудармалар жарияла-
на бастады. «Дін-ислам дәрістері» атты тарау 
жарияланды. Мұхтар Мағауиннен кейін бас 
редакторлық Ұлықбек Есдәулетке болды. 2010 
жылдардан бастап Қазақстан жазушыларының 
әдеби әлеуметтік журналы атанды. Қазіргі кез-
де журналдың бас редакторы – Ғалым Жайлы-
бай. Журнал мұқабасы өзгергенмен бөлімдер, 
мазмұны сол алғашқы басылымдардан көп 
айырмашылығы жоқ. Журнал қазірде айына бір 
рет жарияланып тұрады. 

«Абай» – республикалық фольклорлық-
этнографиялық, тәуелсіз әдеби-көркем журнал. 
1992 жылы жарық көрген. Меншік иесі – «Парыз» 
шығармашылық тобы мен ҚР Мәдениет және 
ақпарат министрлігі. Таралымы – 1000 дана (2013 
жылы). «Айбергенов әлемі» – республикалық 
әдеби-мәдени журнал. 2010 жылы жарық көрген. 
Жылына төрт рет шығады. Таралымы – 3000 
дана (2013). «Әдебиет Қазақстан мектебінде – 
Литература в казахстанской школе» – ғылыми-
әдістемелік журнал (2007). Таралымы – 2000 
дана (2013). Жылына 6 рет шығады. «Әлем 
әдебиеті» – әдеби-көркем және публицистік жур-
нал. 2006 жылы жарық көрген. Таралымы – 3000 
дана, жылына 4 рет шығады. «Жалын» – әдеби-
көркем және әлеуметтік журнал. 1969 жылы 
жарық көрген. Таралымы – 1583 (2013). Айына 
бір рет шығады. «Жамбыл» – әдеби-көпшілік, 
танымдық журнал. 2004 жылы жарық көрген. 
Жылына 4 рет жарық көреді. Таралымы – 3250 
(2013).«Қазақ және әлем әдебиеті – Казахская и 
мировая литература» – республикалық ғылыми-
әдістемелік және педагогикалық журнал. 2004 
жылы жарық көрген. Таралымы – 1500 дана 
(2013), жылына 6 рет шығады.«Қазақ тілі мен 
әдебиеті» – республикалық ғылыми-әдістемелік 
және педагогикалық журнал. 2004 жылы жарық 
көрген. Таралымы – 4531 дана (2013), жылы-
на 12 рет шығады.«Қаламгер» – халықаралық 
ақпараттық, танымдық-талдамалық, көркем-
әдеби журнал. 2013 жылы жарық көрген. Ай-
ына бір рет шығады. Таралымы – 1000 дана. 
«Қасым» – республикалық әдеби-қоғамдық жур-
нал. 2011 жылы жарық көрген. Таралымы – 3000 
дана (2013), жылына 6 рет шығады. «Мұқағали» 
– республикалық әдеби-мәдени журнал, 2006 
жылы жарық көрген. Таралымы – 6930 дана 
(2013). «Простор» – литературно-художе-
ственный журнал. 1933 жылы жарық көрген. 
Құрылтайшысы – Қазақстан Жазушылар одағы. 
Таралымы – 1104 дана (2013), ай сайын шығады. 
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«Тұмар» – республикалық әдеби-көркем жур-
нал. 2008 жылы жарық көрген. Таралымы – 1000 
дана (2013). Жылына 6 рет шығады. «Үркер» – 
жастардың әдеби-мәдени, қоғамдық-саяси жур-
налы. 2009 жылы жарық көрген. 

Егер 1990 жылға дейін Қазақстанда үш әдеби-
көркем журнал (Жұлдыз, Жалын, Простор)  
жарық көрсе, тәуелсіздік жылдарында олардың 
саны артты. Алайда олардың саны көбей генімен, 
барлығының жиынтық таралымы «Жұл дыздың» 
1990 жылғы таралымына жет пейді. Мысалы, 
«Жұлдыз» журналы 1980-90 жылдар аралығында 
3000 мыңдай данамен таралған. 

Баспасөзде жарық көретін әдеби сын мақа-
лалар журналдың қоғамдық-саяси бағытына 
орайласатыны байқалады. Мысалы, ХХ ғасырдың 
басындағы журнал-газеттердің бағыты, ең ал-
дымен, әлеуметтік-саяси тақырыптарды игеріп, 
одан кейін әдеби-эстетикалық көзқарастағы 
мақалалар қамтылған. 

ХІХ ғасырдан бастап әдеби сынның тари-
хында газеттер де елеулі орын алады. Әдеби 
сын баспасөз бетінде өмір сүреді. Сондықтан 
да әдеби сынның дамуы баспасөздің дамуымен 
тікелей байланысты. Қазақ даласында «Түркістан 
уалаятының газеті» (1870-1882), «Дала уалаяты-
ның газеті» (1888-1992) газеттерінің шыға 
бастауы мен бірге олардың беттерінде әдеби ой-
пікірлер де көрініс тапты. Бұл газеттерде саяси-
экономикалық мәселелермен қатар, оқу-ағарту 
жұмысының жай-күйін, өнер-білімнің пайдасы, 
орыс ғылымы мен мәдениетінің жетістігі тура-
лы мақалалар жарияланған. Біраз кітаптарға 
жазылған мақалалар арқылы сыни ой-пікірдің 
туа бастағаны аңғарылады. «Қисса Қожа Ғафан 
hәм Садуақас» деген кітапқа жазылған мақалада 
«Қазақ тілінің тазалығын сақтау, оны бөтен, түсі-
ніксіз сөздермен шұбарламау», жайында ой ай-
тылғанын ауыз әдебиет үлгілерін іріктеу, жүйе-
леу, құндыларын жариялау мәселесіне назар 
аударылған.«Дала уалаяты газетінің» әдебиет 
пен өнерге, аңыз бен жырға, тарихи шежірелерге 
байланысты материалдары елдің санасын ояту 
бағытында үлкен еңбек сіңірген.Мысалы, 
А.Құрманбаевтың «Қазақ тілі хақында» мақала-
сындағы қазақ тілінің тазалығын сақтау жайын-
да, Д.Сұлтанғазиннің қазақ тілі жайында жазған 
мақалалары «Дала уәлаяты газетінде» жарық 
көрген Мәшhүр Жүсіп Көпеевтің Абай өлеңдері 
жайлы мақаласықазақ әдебиеті тарихында Абай 
атының аталуына себеп болған көрсеткіш. 

Қазақ әдеби сынының дамуына үлес қосқан 
газеттердің бірі ХХ ғасыр басында жарық көріп 
тұрған «Қазақ» газеті. Сыншы Т. Кәкіш ұлы 

«Қазақ» газеті А.Байтұрсынұлының ағарту-
шылық идеясын насихаттаумен қатар, нақты 
практикалық тұрғыдан шешуге, іске айналдыруға 
тырысқандығымен дараланады деп көрсетеді. 
Басылымдар жекелеген тұлғаларға, оның ішінде 
тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі 
тілдес елдердің ұлы перзенттеріне арналған 
ғұмырнамалық құнарлы мақалалар мен мәнді 
зерттеулер десе де болғандай. Тарихи танымды 
мақалалар әсіресе, М.Сералин қаламынан көбірек 
туған. «Маржани», «Ғабдолла Тоқаев», «Жуырда 
орны толмастай өлім», И.Гаспринскийдің 1914 
жылы 1 қыркүйекте қайтыс болғанына байла-
нысты оның өміртарихы мен шығармашылық 
еңбегіне тоқталған.М.Дулатовтың қаламынан 
«Тоқай», «Ахмет Иасауи», «Абай», «Шоқан» 
сияқты мақалалары тарихи құндылығымен ерек-
шеленетінін жазған. А.Байтұрсынұлының «Ис-
маил Гаспринский» атты мақаласында жалпы 
түркі үшін еткен еңбегі бағаланса, Г.Н.Потанин 
туралы А. Бөкейхановтың, М.Шоқаевтың Әбу-
бәкір Диваев жайында жазған мақалалар таныс-
тыру-таныту мақсатын көздеген. 

Әдеби сын баспасөзге байлаулы жанр, сол 
арқылы қалыптасып, әдебиеттану ғылымының 
жеке саласына айналғанын ескерсек, бұл орайда 
қазақ әдеби сынының тууы мен қалыптасуында 
ХХ ғасыр басындағы «Айқап» журналы мен 
«Қазақ» газетінің тарихи маңызы ерекше екен-
дігі сөзсіз. Олар жарық көргеннен бастап әдебие-
тімізге қатысты дүниелерге ерекше назар ауда-
рылды. Өлең-жыр, әңгіме, жолжазба, очерк, 
сыни-танымдық мақала, портрет, ғұмырнамалық 
шығармаларға өз бетінен үнемі орын беріп 
отырды. 

Ақ Жол газеті – Қазақстанның қоғамдық-
саяси ойының және мәдени-ағарту ісінің да-
муына ықпал еткен газет. Ол 1920 – 25 жыл-
дары Ташкентте Түркістан Компартиясы 
ОК мен ТүркАКСР-ы ОАК-нің органы, 1925 
– 26 жылдары Шымкентте БК(б)П Сырда-
рия губкомының органы ретінде шығарылды. 
Алғашқы редакторы – С.Қожанов. Кейін газет-
ті шығарушы, редакторлардың ішінде Н.Төре-
құлов, С.Оспанов, И.Тоқтыбаев т.б. болды. 
Оның жұмысына М.Дулатов, Ж.Аймауытов, 
Х.Досмұ хамедов, І.Жансүгіров, А.Байтұрсынов, 
Б.Сүлеев, Т.Шонанов т.б. қазақ зиялыларының 
үлкен шоғыры араласқан.

Басылым беттерінде Алаш қозғалысының 
қайраткерлері қазақ халқының мүддесіне 
қатысты тақырыптарды қозғап, құнды мақалалар 
жариялады. Газеттің саяси-идеялық бағыты 
құрылтайшыларына ұнамады. Оның жұмысына 
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көп кедергілер жасалды. Коммунистер «қызыл» 
деген сөзі бар атауды алмай, газеттің «Ақ жол» 
атануының өзінен күдікті мән іздеді. Осыған 
орай С.Қожанов «Ақ жол» біздің ақ батамыз, 
ақ жүрегіміз, ақ көңіліміз екенін қазақ-қырғыз 
жұрты ақылымен біліп, жүрегімен сезеді» деп 
жазды. 1925 жылы 29 мамырда И.В.Сталин 
РК(б)П Қазақ өлкелік комитетіне жолдаған 
«Қазақ баспасөзі туралы» хатында «Ақ жол» мен 
«ақгвардияшыл эмигрант» М.Шоқай арасын-
да идеялық бірліктің байқалатындығын жазып, 
партияда жоқ интеллигенттерді коммунистік 
басылымға жолатпауды талап етті. Сталиннің 
хаты ескі интеллигенцияны қуғындауға жол 
ашып, 20-жылдардың алғашқы жартысында 
Қазақстанда жарық көрген ұлттық басылымдарға 
үлкен соққы болып тиді және жариялық пен 
демократиялық атаулыны әміршіл-әкімшіл 
жүйемен ауыстыруға негіз берді. «Ақ жол» газеті 
халық алдындағы борышын адал орындаған, 
ұлттың рухын көтеретін басылымдардың бірі 
болды. (Encıklopedıalyq anyqtamalyq. 2010).

«Жас Алаш» газеті – жастарға арналған ең 
байырғы және беделді республикалық басылым. 
Алғашқы саны 1921 жылы 22 наурызда Ташкент 
қаласында жарық көрді. Ұйымдастырушысы әрі 
тұңғыш редакторы Ұ.Мұратбаев, жауапты хат-
шысы І.Жансүгіров болды. Сол кездегі қаржы 
тапшылығына, т.б. себептерге байланысты ба-
сылым «Жас қайрат», «Өртең», «Жас қазақ» 
газеттері және осы аттас журнал түрінде шығып 
тұрды. Газеттің жабылып қалмауын ойлаған 
С.Садуақасов. А.Байтұрсынов, Б.Майлин, 
С.Сейфуллин, М.Әуезов, Ж.Аймауытовтар 
«Еңбекші қазақтың» бір бетін «Лениншіл жас» 
деген атпен де шығарған. Газет 1927 жылы 
22 қыркүйектен «Лениншіл жас» деген атпен 
шыға бастады. Бұл басылым қай кезде де қазақ 
жастарының азамат болып қалыптасуына үлкен 
еңбек сіңірді. (Encıklopedıalyq anyqtamalyq. 
2010). «Қазақ әдебиеті» газеті – Қазақстан 
Республикасының әдебиет, мәдениет және өнер 
газеті. Газет 1934 жылдың 10 қаңтарынан ба-
стап шыға бастады. Газет беттерінде қазақ ақын 
жазушыларының өлең, жыр, дастандары, әңгіме, 
очерктері, роман, повестерінен үзінділер, 
байырғы мәдени қазынамыздың ел аузында 
жүрген асыл үлгілері, көне тарихымызға қатысты 
деректер мен археологиялық-этнографиялық 
мұралар, қазақ әдебиетінің өткені мен бүгіні 
және келешегі жайлы байыпты әдеби-сын 
мақалалар; елдік елеулі мәселелер – қоғамдық-
саяси, әлеуметтік-мәдени оқиғалар жөнінде 
публицистік өткір ой-толғаулар, дүние жүзі 

классиктерінің үздік туындыларынан аударма-
лар жарияланады.Сонымен бірге оқу-ағарту, 
білім, ғылым саласындағы әр алуан көкейкесті 
мәселелерді сөз етеді. Кино, театр, сымбат, 
қолөнерінің келелі тақырыптарын кеңінен 
толғап, белгілі әдебиет, өнер қайраткерлерімен 
сұхбат жүргізіп, олардың жаңа шығармашылық 
туындыларын оқырмандарға таныстырып оты-
рады. (Encıklopedıalyq anyqtamalyq, 2010: 199).

«Ана тілі» – ұлт газеті. Алғаш жарық көруі: 
Республикалық «Ана тілі» газеті тәуелсіздіктің 
жылымығы есе бастаған 1990 жылы, Ұлыстың 
ұлы күні наурыздың 22-сінде жарық көрді. 
Бағыты: «Ана тілі» – Мемлекеттік тілдіңбірден-
бір жоқшысы, үні айбары. Республикадағы тіл 
тақырыбында шығатын ресми жалғыз басылым. 
«Ана тілі» тек Мемлекеттік тіл ғана емес, ұлтқа 
қатысты кез келген күрмеулі мәселелерді көтеріп 
келеді. Қазақтың тілі, қазақтың ауылы, қазақ 
мектебі, балабақшасы, қазақ жастары, қазақ 
ғылымы, т.б. көптеген тақырыптар басылым 
беттерінен түсіп көрген емес. (Encıklopedıalyq 
anyqtamalyq, 2010: 199).

Нәтиже мен талқы

Сонымен, эксперимент нәтижелерін зерде-
лей келе мынадай қорытындыға келдік: Әдеби 
газеттердің әдеби сынды дамытуға әсерық-
палы зор болғанымен, кейде мүмкіншілігінің 
де шектеулі екендігін жасыруға болмай-
ды. Өйткені белгіленген көлемі шектеулі 
болғандықтан, сыни мақалаларға көп орын 
бере алмайды.Сыни мақала әдеби шығармалар, 
жазушы шығармашылығынан басқа, сол ту-
ынды өмірге келген мәдени-тарихи, қоғамдық 
мәселелерді де қарастырады. Тікелей газет, 
журнал контексімен байланыстыратын әдеби 
сынның бұл қасиеті публицистикалық сын деп 
аталады. Публицистиканың өзіне тән қасиеті 
оның жылдамдығында, өмірге және қоғамдық 
көзқарасқа дер кезінде әсер етуінде. Автордың 
замандасы болып табылатын сыншы үшін, 
әдетте, шығармада уақыттың нақты, шынайы 
бейнесінің көрініс табуы маңызды. Сондықтан 
сыншы заман сипатына, қоғамдағы көркем 
мәдениеттің деңгейіне, шығарманы талдау-
да өзі қызығушылық танытқан мақсатқа қарай 
шығарманы талдау нысанына айналдырады.

Сыни интерпретация жасаудың маңызды 
принципі – көркем шығарманы нақты қоғамдық-
мәдени ахуалға орай өзектендіру. Әдеби 
сынның публицистикалық сипаты жазушының 
шығармада көрініс тапқан тарихи-әлеуметтік 
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аясына орай бағалауынан байқалады. Де-
генмен қоғамдық өмір құбылыстары әдеби 
сынныңтікелей объектісі болмауға керек. Қазақ 
әдеби сыны әрқашанда әдебиетті тану ғана 
емес, сонымен қатар қоғамның да өзін-өзі та-
нуы болды десек, артық айтқандық болмайды. 
Сондықтан да сыншы-публицистер әдебиет 
пен өнерге көбінесе ақиқатты танудың құралы 
ретінде қарайды. В.В. Розанов былай деп жазады: 
«Әдебиетке өмірлік мән дарытатын, оған барын-
ша қызығушылықты туындататын, оның тарихи 
аяда дамыған қоғамның рухымен үндестіретін 
қуат силайтын сыншы болмаса, мұны атқару 
мүмкін болмас еді. Тап осы сынның әсерімен 
әдебиет біздің өмірімізде елеулі мәнге ие болды. 
Жазушы біздің қоғам мен тарихта жұртшылық 
пікіріне құлақ асатын маңызды тұлғаға айналды» 
(Rozanov V.V., 1996: 236). Публицистикалық 
сынның мән-мағынасының салмақтылығы 
қоғамдағы елеулі өзгерістердің, саяси ахуалдың 
күрт өзгеруіне байланысты болады. Мәселен, 
сыншыны қоғамдық-саяси мәселелер ғана 
алаңдатпайды, сонымен қатар ол моральдық 
мәселелерді де қарастырады және оқырманның 
эстетикалық талғамын қалыптастырады. Көркем 

шығармада автор оқырманмен сырттай сыр-
сұхбат құра алмаса, сыншылар оқырмандармен 
тікелей диалогке түсіп, белгілі аудиторияға 
ие бола алады. Мақаланың композициялық 
құрылымын анықтау, диалог формасында 
ұйымдастыру – сыншының өзіндік ерекшелігі 
болып табылады.

Қорытынды

Сонымен, жоғарыдағы дәйектер баспасөздің 
қазақтың қоғамдық-әлеуметтік ой-пікірін оя-
тып қоймай, оған жол ашқандығын, баспасөз 
бетіндегі материалдар қазақ әдебиет сынының 
кең арна тауып кетуіне мүмкіндік бергендігін 
көрсетеді. Әдеби сын баспасөзге байлаулы 
жанр, сол арқылы қалыптасып, әдебиеттану 
ғылымының жеке саласына айналғанын ескер-
сек, бұл орайда қазақ әдеби сынының тууы 
мен қалыптасуында журнал мен газет тари-
хи маңызы ерекше екендігі сөзсіз. Әдеби га-
зеттер мен журналдардың әдебиет тарихынан 
алатын орны ерекше. Яғни,сынның дамуы 
журналистика саласының дамуымен тікелей 
байланысты. 
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ФОЛЬКЛОРЛЫҚ МҰРАЛАРДЫҢ ГЕНЕЗИСІ,  
ТАРИХИЛЫҒЫ, ЖАНРЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ

Мақалада бізге жеткен фольклордың – жанр жағынан бай, көркемдігі жағынан кемелденген, 
әр алуан қызмет атқаратын рухани мұрамыз және күнделікті тіршілігімізге қолданыста болып, 
мәдени қажеттігімізді атқарып жүрген ұлттық өнеріміз. Бүгінгі заманға ол көптүрлі, көпсатылы 
руханият ретінде жетіп отыр. Оның біраз түрі есте жоқ ескі заманда туса, енді бір тобы кейінгі 
дәуірлерде пайда болған. Олар ұзақ тарихи даму жолында бір-бірімен араласып, тоғысып, 
бірі-біріне сіңісіп кеткен, сондықтан олардың әрқайсысын жеке бөліп алып, тек соған ғана тән 
белгілерді анықтау оңай емес. Сол себепті ғылымда фольклордың тарихы, оның жанрлық құрамы 
дегенде басты критерий етіп фольклорлық шығармада белгілі бір дәуірдің шындығымен қатар 
санасы, ұғым-түсінігі, наным-сенімі қандай дәрежеде көрсетілетінін, қаншалықты сақталғанын, 
шығарманың көркемдігі қай дәрежеде екендігін және оның қандай мақсатпен орындалатынын 
алады. Міне, осы тұрғыдан келгенде бізге жеткен фольклордың жанрларын ежелгі, көне және 
жаңа (ғұрыптық, көркем және бейкөркем) деп шартты түрде бөлуге болады. Фольклорлық 
мәтіннің лексика-семантикалық және стилистикалық жүйесіндегі қолданысын сараптай отырып, 
фольклорлық есімдер мен олардың коннотацияларының лингвопоэтикалық қызметін анықтау 
қажеттігі тұр. 

Түйін сөздер: фольклорлық ерекшелік, тарихи даму, көркемдік, жанрлық, фольклордың 
тарихы, белгі. 
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Genesis, history, genre features of folklore heritage

The article tells us about the folklore that came to us – about a rich genre, artistically mature, diverse 
spiritual heritage and national art, which is used in our daily lives and satisfies our cultural needs. Today 
he has reached a multifaceted, multi-level spirituality. Some species were born in ancient times, and 
some of them appeared in later times. They mixed, intertwined and assimilated with each other during a 
long historical development, therefore it is not easy to separate each of them and reveal features that are 
unique to him. Therefore, the main criterion in science is the history of folklore, its genre composition. 
From this point of view, the genres of folklore that have come down to us can be divided into ancient 
and modern (ritual, artistic and non-artistic).It is known that in the world of folklore science, folklore 
works are divided into two main areas, depending on the plot, relation to tradition, purpose and place 
of pronunciation. These are: folklore and artistic folklore. This classification is established in the science 
of folklore of many peoples. In Russian folklore science, they are considered as «everyday folklore» and 
«artistic folklore». Folklore is a folk poetry without a plot and secret character, born on the basis of cus-
toms, beliefs, national worldview.

Key words: folklore features, historical development, art, genre, history of folklore, sign.
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Генезис, история, жанровые особенности фольклорного наследия

В статье рассматривается фольклор, а именно, его богатый жанр, художественная сторона, 
а также разнообразное духовное наследие и национальное искусство, которое присутствует в 
нашей повседневной жизни и удовлетворяет наши культурные потребности. Сегодня фольклор 
достиг многогранной, многоуровневой духовности. Некоторые его виды появились еще в 
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древние времена, а некоторые из них появились – в более поздние. Они смешались, переплелись 
и ассимилировались друг с другом в течение длительного исторического развития, поэтому 
нелегко отделить каждый из них и выявить особенности, уникальные для него. Поэтому главным 
определяющим критерием является история фольклора, его жанровая композиция. С этой 
точки зрения жанры фольклора, дошедшие до нас, можно разделить на древние и современные 
(ритуальные, художественные и нехудожественные). Известно, что в мире фольклорной 
науки фольклорные произведения делятся на две основные области в зависимости от сюжета, 
отношения к традиции, цели и места их использования: фольклор и художественный фольклор. 
Эта классификация установлена   в науке о фольклоре у многих народов. В русской фольклорной 
науке они рассматриваются как «бытовой фольклор» и «художественный фольклор». Фольклор – 
это народная поэзия без сюжета и тайного характера, рожденная на основе обычаев, верований, 
национального мировоззрения.

Ключевые слова: фольклорные особенности, историческое развитие, искусство, жанр, 
история фольклора, знак.

Кіріспе

Қазақ фольклоры, кез келген халықтың фоль-
клоры сияқты, тамырын алғашқы қауымдық 
құрылыстан, тарихқа дейінгі өмірден тарта-
ды. Ол патриархалдық-феодалдық қоғамның 
тұсында көркем жанрға айналды. Ал, қазақтың 
патриархалдық-феодалдық қоғамы рулық құры-
лымның көптеген институттары мен ғұрып-
салттарын сарқыншақ түрінде сақтап келді. 
Осылайша қазақтарда XIX ғасырдың екінші 
жартысына дейін экзогамия, авункулат, леви-
рат, асырап алу және т.б. көне ғұрып-салттар 
(рас, трансформацияланған түрде) толыққанды 
күйінде өмірде орындалды. Мәселен, қазақтарда 
осы уақытқа дейін бір топ туысты бір атау-
мен ғана атайтын дәстүр сақталған. Туыстық 
дәрежесі әр түрлі аталастардың тұтас тобын 
қазақтар ежелгі ережеге сәйкес ортақ бір термин-
мен атайды. Мысалы, қазақ жасы үлкен өзі нің 
ағаларын, туған әкесінің аға-інілерін және жасы 
үлкен ағайындарының барлығын «аға» тер ми-
німен атайды. Соған сәйкес олардың әйелдерін 
«жеңге» немесе «жеңеше», «жеңгей» дейді.

Бұл мәселелерді қарастыру барысында 
біз жұмысымызда алдымен өмірде баяғыда 
жойылған (ал, егер сақталса, аз мөлшерде) бағзы 
әдетғұрыптардың ертегілердегі кейбір көрінісіне 
тоқталамыз. Екінші кезекте қазақтарда соңғы 
уақыттарға дейін сақталған көне тұрмыс 
түрлері сарқыншақтарының ертегідегі үндес 
сипаты қарастырылады. Сондықтан ең әуелі 
матриархалдық қарым-қатынастардың ертегідегі 
іздері, ілгеріде өткен дуальды құрылымнан 
бұрын тексеріледі (Ábіlqasymov B., 1990). 
Әдеттегідей аналық ру салтын қазақ ұлтын 
құраған рулар мен тайпалардың арғы бабалары 
баяғыда басып өтті. Сол себептен алаш баласы 
матриархат дәуіріндегі өмір салтының кейбір 

белгілерін және әдет-ғұрыптарының сипаттарын 
бертінгі кезеңдерге дейін сақтап келген. Бұны біз 
тұрмыстан да, сол сияқты ертегіден де көреміз.

Сөйтіп, батырлық эпостарда фабула мен 
барлық сюжеттік желілер, образдар жүйесі ат пен 
бас кейіпкер образының төңірегіне шоғырланған. 
Қазақтың батырлық эпосы «Қобыланды батыр-
дағы» фольклорлық Қобыланды антропонимі 
мәтін құрайтын маңызды қызмет атқарады. 
«СССР халықтарының эпосы» (Мәскеу, 1975) 
сериясында шығарылған «Қобыланды батыр»  
мәтінінде фольклорлық Қобыланды антро -
понимі 244 рет кездеседі. Фольклорлық Қобы-
ланды антропонимінің осылайша көп мәрте 
қай талануы, мәтінде фольклорлық шығарма мен 
оның идеясының жетекші тақырыбын ашуға 
әсер етеді. 

Эпостың фольклорлық мәтініндегі Қобы лан-
ды антропонимі жай қайталанып қана қоймайды, 
ол маңызды лексика-стилистикалық құрал 
ретінде, көптеген мағыналық байланыстар, 
күрделі ассоциациялар жүктей отырып, мәтіннің 
басқа да сөздік бейнелеуіш құралдарымен пара-
дигматикалық және синтагматикалық байла-
нысқа түседі. Қызметі жағынан маңызды 
Қобыланды антропонимінің синтагматикалық 
байланысын қарастырайық, ол эпикалық 
кейіпкердің көркем (фольклорлық) образын жа-
сауда маңызды рөл атқарады. 

Фольклорлық баяндау былайша басталады:
 
«Кешегі өткен заманда
Қарақыпшақ Қобыланды
Атасы мұның Тоқтарбай
Халықтан өткен бай болды».

Фольклорлық Қобыланды антропонимін 
анық таушы рөлінде көрінетін Қарақыпшақ 
этнони мінің синтагматикалық қолданылуы 
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кейіпкердің рулық түбірлерін көрсетеді. Жеке ат-
пен бірге рудың аты қолданылуы патриархалдық-
рулық қазақ құрамында Қаракерей Қабанбай, 
Қанжығалы Бөгенбай, Үйсін Төле би және 
т.б. түрде қолданған, «ру, жеке ат» дәстүрлі 
антропонимдік формуланың өзіндік белгісі бо-
лып табылады. 

Мұндай антропонимдік үлгі, сол сияқты 
бірқатар фольклорлық антропонимдерге де тән.

Фольклорлық мәтіннің басқа жерлерінде 
Қобыланды антропонимінің анықтауыштары 
мен типтерінің синтагматикалық қолданылуы 
кездеседі: арыстан туған Қоблан, Батыр Қоблан, 
Қобыланды батыр, Қобыланды деген ері бар; 
Артық туған Қобыланды т.б.

Қобыландының жиі қайталынатын «тұрақ-
ты» эпитеттері «арыстан туған», «ер», «ба-
тыр», «сұлтан», «бөрі» және т.б. болып табы-
лады. Бұл эпитеттер эпикалық кейіпкердің 
образын беруде оның тайсалмайтындығын, 
ерлігін, адамгершілігін және т.б., яғни ерекшелігі 
мен қабілеттілігін көрсете отырып, маңызды рөл 
атқарады. Кейбір фольклорлық эпитеттер жай 
бейнелену теңеу ғана емес, олардың бойында 
тотемдік, мифологиялық түсінік жатыр. Ертедегі 
көне ұғымдарда мифтік кейіпкер қандай да бол-
масын тотемдік аңнан – қасқыр, арыстан, жол-
барыс және т.б. туылған. Бұл эпикалық кейіпкер 
атының өзі фонетикалық жағынан қабылан сөзіне 
жақын. Біршама уақыт кейін эпосты кезеңдеу 
нәтижесінде, кейбір рулық (мифологиялық) ата-
улар эпитетке айналды және «Қобыландыдай 
бөрінің», «Арыстан туған Қоблан», «Қоблан 
нар» және т.б. сияқты образдың қандай да бол-
масын қасиеттерін сипаттайтын анықтауыштар 
ретінде жұмсалды. «Батыр Қобылан», «Қобы-
лан ды батыр», «Қобылан сұлтан» тәрізді 
синтаг матикалық қолданыстардағы батыр, 
сұлтан анықтауыш сөздері әлеуметтік емес, 
эпитет тік атаулар болып табылады, дегенмен 
бұл лексемалардың белгілі бір дәуірде, қазақ 
қоғамының әлеуметтік-иерархиялық жүйесінің 
атақ-лауазымы болғандығы белгілі. 

О.И. Фонякова былай деп атап көрсетеді: «... 
жалқы есім семантикасының жалпы қасиеті – 
оның суггестивтілігі, яғни мәтіндегі және мәтін 
сыртындағы ассоциациядан шығатын әр текті кон-
нотациялар мен семантикалық компоненттердің 
жинақталуы. Дербес-көркем мағына жалқы 
есімнің семантикалық композициядағы барлық 
үш деңгеймен – оларың синтагматикалық және 
парадигматикалық байланыстары мен қарым-
қатынастарында, семантикалық өзара әсері 
негізінде қалыптасады» (Qasqabasov S., 2016)

Эксперимент

Фольклор жанрларын этнографияға сүйенбей 
зерттеу мүмкін емес. Этнографиялық материал-
ды пайдалану жанрлардың шығу тегін анықтау 
үшін ғана қажет емес. Этнография фольклорлық 
жанрлардың ерте замандағы сипатын, алғашқы 
даму жолдарын зерттеуде өте пайдалы. Себебі 
жанрлардың да, сюжеттер мен мотивтердің де 
пайда болуы ғана емес, сондай-ақ олардың өмір 
сүруі мен өзгеру, даму жолдары да тұрмыспен, 
болмыспен тікелей байланысты. Бұл жерде біз 
екі нәрсені анықтап алуымыз қажет. 

Бірінші – фольклор мен әдебиеттің бірдей 
еместігі. Мұның себебі олардың пайда бо-
луы мен өмір сүру түрінің өзгешелігінде. Бұл 
өзгешелік оларды зерттеу әдістерінің де екі түрлі 
болуын талап етеді. 

Екінші – ұғымдар мен терминдеріміздің 
мағынасын дәлме дәл анықтау. Мысалы, біраз 
еңбектерде әдеби жанрларға байланысты «ба-
яндау тәсілі» («способ изложения»), «бейне-
леу әдісі» («способ изображения»), «хабарлау 
амалы» («способ передачи») сияқты тіркесті 
ұғымдар қолданылады. Енді осылардың қолдану 
түріне көңіл бөлейік: «баяндау тәсілі», «хабар-
лау амалы», «бейнелеу әдісі». Біреу (субъект) 
баяндайды, хабарлайды, бейнелейді. Фольклор-
да ол – жыршы, ертекші, не өлеңші. Әдебиетте 
ол – жазушы, ақын, драматург. Сонда жанрды 
анықтау үшін біз осы күнге дейін шығарманың 
өз ішінен, табиғатынан шықпай, оған сырттан 
келіп жүрген сияқтымыз. Дұрысы шығармадағы 
оқиғаның «баяндалу тәсілі», «бейнелену әдісі» 
болу керек қой. Демек, сюжеттің берілу, өрілу 
тәсілі деп айтуымыз керек. Олай болса, жанр 
дегеніміз – шығармадағы сюжеттің баяндалу, 
бейнелену, өрілу тәсілдері болуға тиіс.

Фольклорлық мәтіннің лексика-семанти-
ка лық және стилистикалық жүйесіндегі қол-
да  нысын сараптай отырып, фольклорлық 
есім дер мен олардың коннотацияларының лин-
гво поэтикалық қызметін анықтау қажеттігі тұр. 

Фольклорлық мәтінде фольклорлық оним-
дер синтагматикалық және парадигматикалық 
қарым-қатынастарда (көлденең және контекстер 
жағдайында) қолданылады. Біз фольклорлық 
Қобыланды атының синтагматикалық қолда-
нысын сипаттауға тырыстық. Ол «фольклорлық 
эпитеттермен» бірге мынаны көрсетеді, ол: 

1) барлық эпитеттіңэстетикалық (лингво-
поэтикалық) негізі болмайды, яғни олар тарихи 
өткен кезеңде мифологиялық ұғымдармен бай-
ланысты болды; 
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2) термин-титулдар болып табылатын 
бірқатар анықтауыш сөздер, фольклорлық 
мәтінде эпикалық кейіпкер қасиетін сипаттай-
тын эпитеттер қызметін атқарады; эпитеттер 
қызметін атқарады; 

3) бірқатар эпитеттер орталық эпикалық 
кейіпкер образын сипаттай отырып, нақ 
эстетикалық қызметті атқарады; 

4) кейбір анықтауыштар «батыр», «ер» және 
т.б. «тұрақты» фольклорлық эпитеттер рөлінде 
жұмсалады. 

Фольклорлық онимдегі әр текті коннотация-
лар мен семантикалық компоненттер, парадигма-
тика немесе «тік контекст» жағдайында, онимнің 
қолданылуы мен басқа тілдік құралдармен 
өзара әсері нәтижесінде жинақталады. Мысалы, 
Құртқа сұлудың Қобыландыға айтқан моноло-
гында, ол Қобыландыны:

 
«Жылқы ішінде аласың,
Қылшық жүнді қарасың.
Ағаң, інің сенің жоқ
Жеке туған дарасың», – 

деп көрсетеді.
Бұл фольклорлық үзіндіде фольклорлық 

Қобыланды онимімен синтагматикалық жағынан 
байланысты емес, бірақ оған парадигматикалық 
қатысты, эпикалық кейіпкердің ерекшелігі жө-
нінде мәлімет беретін синтагматикалық ком-
поненттер бар. Фольклорлық кейіпкердің ерек-
шелігі матафорамен беріледі, мұндағы образдық 
параллелизм оны сирек кездесетін жылқыға 
теңеу негізінде жасалады. Эпикалық кейіпкер 
ерекшелігі, сол сияқты дара батырдың уәжімен 
көрсетіледі:

Ағаң, інің сенің жоқ
Жеке туған дарасың».
 
Кейіпкерді бейнелеудегі бұл фольклорлық 

уәж дәстүрлі болып табылады: бірқатар 
батырлық және қиял-ғажайып ертегілердегі бас 
кейіпкер – қарт ата-ананың жалғыз ұлы. 

Батырлық эпос кейіпкерлерін бейнелеудегі 
стилистикалық тәсілдердің бірі – гипербо-
ла болып табылады. Фольклорлық кейіпкер 
гиперболанған:

«Қырық мың атты Қызылбас
Қырық кісідей көрінбес
Батырыңның көзіне
Тікелеп атқан оқтары
Тікенектей қадалмас

Көблекеңнің жүзіне.
Қабағынан қар жауып,
Кірпігіне мұз тоңып,
Қаруланып қаттанды,
Буырғанып бұрсанды,
Мұздай темір құрсанды,
Самсап тұрған кәпірге
Қобыланды батыр жол салды».

Кейіпкер мен оның әрекеттерінің образын 
гиперболалау, біздің ойымызша, тек эстетикалық 
қана емес, тек батырлық эпостың дәстүрлі тәсілі 
ғана емес, фольклорлық гипербола негізінде, ора-
сан күші мен мүмкіндіктеру бар алып түріндегі 
батыр жөнінде мифологиялық ұғым жатыр. 

 Барлық эпос кейіпкерлерінің образы көп 
деңгейлі: Сондықтан Қобыланды кескінін 
суреттейтін эпитеттер мен метафораларда тек 
қалдық мифологиялық негіздер емес, сол сияқты 
көшпелі мал шауашылығы мен аңшылыққа 
қатысты түсініктер мен ұғымдар байқалады:

 
«Сіздер сұңқар, біз қарға,
Сіз алыстан келгенде...»

Әрине, сұңқар метафоралық қолданысын 
саятшылыққа қолданылатын қыран құстардың 
бірімен тікелей теңестіру қажет емес. Фоль-
клорлық батырлар жыры мәтініндегі қазақ-
тардың бұл кәсіпке қатыстылығы аз байқалады, 
фольклорлық мәтінде сұңқар сөзі эпикалық 
кейіпкер образын бейнелейтін көркем-стилис-
тикалық тәсілдердің бірі ретіндегі эстетикалық 
категория болып табылады. 

Бақтыбаева А.Т. орыс және қазақ халық-
тарының фольклорындағы «сокол-сұңқар» 
ұғымдары символдық семантиканың ұқсас 
белгілері мен айырмашылықтарын анықтап, 
сипаттауға арналған диссертациялық зерттеуінде 
былай деп жазады: «Екі халықтың да батырлық 
эпосы шін троптарды қолдану дәстүрлі болып 
табылады. Олардың ішінде батырды қыран 
құстарға ұқсататын көне теңеулер ерекше топ 
құрайды (Baktybaeva A.T., 1998). Эпостағы ба-
тыр кейіпкерлерді сұңқарға қатысты көрсету 
орыс және қазақ халықтарының дәстүрлерін 
жақындастырады. Адамдар образын құстарға 
қатысты көрсету дереккөзінде психологиялық 
параллелизм бар, нақ осы жағдайда, сұңқардың 
мінез-құлықтық репертуары. Салыстыру үшін 
тек құстар ғана емес, сол сияқты жануарлар 
мен аңдар және өсімдіктер әлемінің өкілдері де 
(батыр-арыстан, батыр-қасқыр), қолданылады. 
Мысалы, Қобыландыны сұңқарға теңейді. Оның 
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ерекшелігі «Сен сұңқар, біз қарға» антитезасы-
мен көрсетіледі. Сұңқар образы Қобыландының 
ұлы Бөкенбай кескінін беру кезінде теңеу арқылы 
қолданылады:

«Қабағы тастай түйіліп, 
Ақ сұңқар құстау шүйіліп, 
Ойыны күшті арыстан –
Алты жасар Бөкенбай».

Қобыланды образының сипаттамасы, оның 
мінез-құлқының батырлық және адамгершілік 
қасиеттері, әр түрлі кейіпкерлердің оған қаратып 
айтқан сөздеріндегі образды теңеулерде, эпи-
теттер мен метафораларда айқындала түседі. 
Өйткені табиғат пен адамды бір-біріне қарсы 
қою тәсілі мифтік шығармаларда болмаған, бо-
луы да мүмкін емес. Адам мен табиғаттың бір-
бірінен бөліне бастауы – ақыл мен ойдың өсуінің 
белгісі. Өлеңге келсек, бұл психологиялық па-
раллелизмдер мен метафоралық тәсілдердің 
туған дәуірі. Яғни, мифтен метафора, метафо-
радан теңеуге ауысу дәуірі. Қорытып айтқанда, 
адам баласының ой-санасы, өмір тану дәрежесі 
өскен сайын көркем тіл, сөз образдары да үнемі 
өсіп, өзгеріп, бірінен-бірі туындап отырған».

Нәтиже мен талқы

Фольклорлық жанрлар теориясын зерттеу 
үстінде ескеруді қажет ететін фактордың бірі 
– шығарманың орындалу мәнері, яғни айту-
шы оқиғаға өзін қатысты қылып айта ма, әлде 
керісінше, шығармадағы оқиғаны өзіне еш 
қатысы жоқ қылып баяндай ма, – міне, бұл да 
фольклор жанрларын ерекшелендіретін жәйт. 
Әдетте, әдебиет теориясында мұны «мен» 
және «ол» формасында жазу дейді. Бірақ бұл 
жерде мәселе басқаша. Әдеби шығармада 
«мен» деген автордың нақ өзі болмауы мүмкін 
және романдағы оқиғалардың «мен» атынан 
баяндалғанымен авторға еш қатысы болмауы 
тағы ықтимал. Ал, фольклорда, оның ішінде 
жай әңгіме мен хикаяда айтушы оқиғаны тура өз 
басынан өткен қылып айтады. Мұндағы «мен» 
– айтушының өзі. Бұдан шығатын қорытынды 
– көркем фольклорға айналып үлгермеген 
шығармаларда айтушы сюжетті өзіне қатысты 
қылып құрады да, өзінше баяндайды. Сол 
арқылы шындықтың фактілерін өз дүниетанымы 
тұрғысынан түсініп, оларды (фактілерді) өз 
мүддесі үшін пайдаланады. Шығарманы бұлай 
баяндау әдісін – трансформативті, яғни өзгерте 
баяндау дейді.

Қазақ фольклорының сөздік-бейнелеуіш 
жүйесінде, фольклорлық жалқы есімдермен 
тікелей немесе жанама түрде байланысқан 
түспен таңбалау маңызды рөл атқарады. Мы-
салы, кейбір фольклорлық онимдер өздерінің 
сөздік құрылымында (тұлғасында) қандай да 
болмасын бір түсті білдіретін сөз-таңбаларды 
қамтиды: Қараман, Сары қыз, Құба інген, Ақ 
моншақ, Жиренше, Құламерген, Қызылер, 
Ақтабан, Ақжұніс және т.б.

«Қазақ фольклорының әр түрлі жанрында 
«сокол-сұңқар» «ақ-белый» тұрақты эпитетімен 
бірге жиі қолданылады. Ежелден-ақ қазақтар оң 
пейілдерін, ниеттерін, сезімдерін, адалдықтарын 
ақ сөзі арқылы білдірген: ақ көңіл, ақ пейіл, 
ақ тілеу. Қазақ фольклорында жарық, жарық 
дүние, таза мөлдір аспан мен су, жарық ай, адам 
жанының кіршіксіздігі – бәрі сүттің ақтығымен 
салыстырылады. Кіршіксіздік, пәктік, мөлдірлік, 
адалдық, ақкөңілдік – бәрі ақ түспен астарласа-
ды» (Madıeva G.B., 2001)

Қазақ халық әндерінде ақ түс әйел сұлулығын 
сипаттағанда қолданылады. З.А.Ахметов бы-
лай деп жазады: «Ғашық болған жас қыздың 
портретін сипаттағанда салыстыру үшін аққу, ақ 
сұңқар, ақ қоян сөзін жиі қолданады. Сүйгенінің 
бет-әлпеті мен денесінің ақтығы, нәзіктігі халық 
әндерінде жарық аймен, таңғы нұр сәулесімен, 
ақ қармен салыстыру арқылы беріледі» 
(Ahmetov  Z.A., 1964).

Осылайша, қазақ фольклорының поэтикалық 
жүйесіндегі эстетикалық мәні бар тәсілдердің 
бірі – түске қарай таңбалау екендігін байқауға 
болады, олар тікелей немесе жанама түрде 
кейбір фольклорлық антропонимдер мен топо-
нимдердің семантикасында қолданылады. 
Осы арада айта кеткен жөн, ақ түстік таңбасы 
бар фольклорлық топонимдер, антропоним-
дер, зооним дер оң мағынаны, яғни жағымды 
батыр лар мен кейіпкерлерді білдіреді: Ақжүніс, 
Ақмоншақ, Ақ Табан, Ақ боз ат, Ақ баян және 
т.б.

Қазақ тіліндегі қара түстік таңбасының се-
мантикасы кең екені белгілі. Бұл сөз контекстік 
қолданысына қарай мынадай мағыналарға ие 
бола алады: «қара», «қарапайым, жай», «жаман», 
«түнерген», «бақытсыз» және т.б.

Қазақ фольклорын тек, жанр және жанрлық 
түрге жіктеуде әдебиеттану принциптеріне 
сүйеніп жіктейтініміз белгілі. Қазақ фольклорта-
нушы ғалымдары да фольклорлық шығармалар 
типологиясын әдебиеттану ғылымының тәжіри-
бесі негізінде классификациялап келген. 
Мұндай саралау фольклор мен әдебиет жанр-
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лары арасындағы генезистік, тақырыптық және 
сюжеттік ұқсастықтар негізінде қалыптасқан еді. 
Сондай-ақ фольклор жанрларын әдебиеттану 
тұрғысынан классификациялау зерттеу ныса-
нына байланысты болды. Әдебиеттанудың да, 
фольклортанудың да зерттеу нысаны – сөз екені 
даусыз. Алайда, фольклор жанрларын әдебиет 
принциптері тұрғысынан саралау ғылыми 
тұрғыдан теріс. Себебі, фольклортану өз ал-
дына жеке отау тіккен филология ғылымының 
бір саласы болса, әдебиетті зерттейтін ғылым 
саласын әдебиеттану деп қарастырып жүрміз. 
Фольклор жанрларының табиғатын ашуда «сөз 
өнерінің» ғана емес, басқа да өнерлердің ала-
тын рөлі ерекше екендігін айтпаса да түсінікті. 
Ал әдебиет – сөз өнері. Сөз күші мен құдіреті 
оқырманды жылатады, жылатады да жұбатады. 
Ал фольклор жанрларының синкреттілік сипа-
тына қарай халық шығармашылығының кейбір 
жанрларын талдауда сөз құдіретінің ғана емес, 
басқа да өнерлердің (музыка, би, театр және т.б.) 
маңызы ерекше екендігі айқын. Мәселен, «Ақсақ 
құлан», «Алаша хан» туралы аңызда музыканың 
(күй) рөлі орасан. Аталмыш аңыздағы оқиғалар 
желісі, кейіпкерлер жүйесі, тартыс, мазмұн, 
композициялық құрылым мәселелерімен күйді 
тыңдау арқылы ғана танысамыз. Ал әдебиет тала-
бы бойынша белгілі бір мәтін болуы шарт. Яғни 
қандай да болмасын фольклорлық шығарманы 
тегі мен табиғатына, жанры мен түріне қарай 
жіктеуде белгілі бір ғылым, өнер салалары бой-
ынша біліми материалды пайдалану қажеттілігі 
туатыны заңды. 

Әдебиеттану ғылымындағы жанрлар типоло-
гиясы туралы мәселеге шолу жасап көрелік. 

Ғалым Қ.Жұмалиев «Әдебиет теориясы» 
атты еңбегінде «әдебиеттің тектерін» «жанр» 
деп атап, олар эпостық жанр, лирикалық жанр, 
драмалық жанрлар деп жазған. 

Профессор Л. Тимофеев пен Н. Венгров: 
«Әдебиет тегін жанр деп атау дұрысырақ»-дейді. 
Яғни әдебиет тегі мен жанры деген бір ұғымда 
қолданылған. 

З. Қабдолов: «Әдебиет теориясында пішін 
(форма) бар да, түр (вид) бар. Дәлірек айтқанда, 
әдебиеттің тектері (эпос, лирика, драма) бар да, 
түрлері (роман, поэма, трагедия т.б.) бар. Тек те, түр 
де жанр деген ұғыммен, яғни жанр және жанрлық 
түрмен мәндес»-деген. Жоғарыда келтірілген 
пікірлерден байқағанымыз әдебиеттанушылар 
әлі де әдебиеттің тегі мен жанрларына толық си-
паттама беріп, бір тұжырымға келмеген. Қазақ 
әдебиеттану ғылымдағы тек, жанр және жанрлық 
түр мәселесінде даулы пікір-тұжырымдар әлі 

жалғасын табуда. Яғни фольклорлық үлгідегі 
шығарманы әдебиеттану тұрғысынан жіктеудің 
теріс екендігі дәлелдене түседі. 

Қорытынды

Жалпы әлемдік фольклортану ғылымында 
фольклорлық шығармаларды сюжеті, салт 
дәстүрге қатысы, айтылу мақсаты мен орнына 
қарай үлкен екі салаға бөлетіні белгілі. Олар: 
ғұрып фольклоры және көркем фольклор. 
Бұл жіктеу көптеген халықтар фольклорта-
ну ғылымында орныққан. Орыс фольклортану 
ғылымында оларды «бытовой фольклор» және 
«художественный фольклор» депқарастырады. 
Ғұрып фольклоры дегенімізтұрмыс-салт, наным-
сенім, ұлттық дүниетаным негізінде туған 
сюжетсіз әрі сикретті сипаттағы халық поэзиясы 
болып табылады. Ғұрып фольклорына тұрмыс-
салт жырлары, мұң-шер өлеңдері, үйлену салт 
жырлары және т.б. халық поэзия жанрлары жата-
ды. Көркем фольклор деп мазмұны, тақырыптық-
идеялық ерекшелігі, оқиғалар желісі, сюжеттік 
құрамы, композициялық құрылысы, образ-
дар жүйесі және поэтикасы негізінде халық 
өмірін суреттеген сюжетті көркем шығармалар 
жиынтығын айтамыз. Көркем фольклор 
құрамына қазақ эпостары, ертегілері, хикаялар 
және сол сияқты сюжетті халық поэзиясы мен 
проза жанрларын жатқызамыз. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының негізін са-
лушы, теоретик А.Байтұрсынов «Әдебиет 
таныт қыш» еңбегінде жоғарыда аталған жалпы 
типологияға сүйеніп, қазақ фольклоры жанрла-
рын үлкен 2 салаға топтайды. Оларды: сарында-
ма (ғұрып ф.) және сауықтама (көркем ф.) деген 
терминмен атайды. 

Атақты орыс фольклортанушы, мәдениет-
танушы, тарихшы ғалымы В.Я.Пропп орыс 
фольклорының барлық жанрларын 2 категорияға 
жинақтайды. Жанрларды үлкен топқа жіктеудің 
негізгі шарты музыкаға байланысты дейді. 

В.Аникин «Русский фольклор» оқулығында 
славян фольклорын мазмұны, құрылымы, по-
этикасы және атқаратын қызметіне қарай 
жанрларға бөледі. Алайда орыс фольклортану 
ғылымында жанрларға классификациялау әлі де 
орнығып, бір ізге түспегендігі ескертеді. Ғалым 
орыс фольклорының жанрларын әдебиеттану 
ғылымының тек, жанр, түрге жіктеу үлгісіне 
сүйеніп, классификация жасайды. Орыс фоль-
клортану ғылымында тек ұғымын өмірді, 
шындықты бейнелеудің тәсілі, құралы деп 
қарайды (эпикалық, лирикалық, драмалық); 
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жанр дегенді – көркем форманың типі дейді, ал 
жанрлық түр дегенді – шығарманың тақырыпқа 
қарай топтасуы деп түсіндіреді.

Қазақ фольклорында қара эпитеті, әдетте, 
фолклорлық ақ түске қарсы жұмсалады да, 
оның ұнамсыз мағынасы болады, қазақ фоль-
кло рындағы жағымсыз батырлар мен кейіп-
керлерді білдіреді. Салыстырыңыз: Қарамес, 
Қарабас, Қарақұс, Қараман – наным-сенім 
ғұрпындағы бақсы сарыны мәтінінің фольклор-
лық, мифологиялық кейіпкерлері. Жер асты 
әлемін билеушілердің бірін қазақ фольклорын-
да Темірқан деп атайды. Темір өзінің ертедегі 
мағыналарының бірінде «қара» дегенді білдірген, 

ол өзбек тілінде сақталған. Р.Н.Шойбеков былай 
деп көрсетеді: «Қазақ, қырғыз ауыз әдебиетінде 
кездесетін «қара балталар» темірден соғылған, 
балтаның қарапайым түрінің атаулары. Өзбек 
тілінде қара сөзі «темір» деген мағынада 
қолданылады» (Shoıbekov R.N., 1993).

Көркем (фольклорлық) мәтін құрылы-
мын дағы кез-келген жалқы есім өзінің негізгі 
ұқсату қызметінен басқа, лингвостилистикалық 
қызметті де атқарады, себебі мәтіннің поэти-
калық жүйесіндегі маңызды көркем-бейнелеуіш 
тәсілдердің бірі болып табылады. Басқаша 
айтқанда, жалқы есім образдылыққа ие болады, 
ол тіл фактісінен көркем сөз фактісіне айналады. 

Әдебиеттер

Бактыбаева А.Т. К проблеме символа-концепта (сокол-сұңқар в традиции русского и казахского фольклора) Автореф. 
дисс... канд.филол.наук. – Алматы, 1998. – 22 с.

Мадиева Г.Б. К вопросу изучения прецедентных имен// Хабаршы.Филология сериясы №11 (45). Специальный выпуск. 
Материалы конференции. Қазақ университеті. – Алматы,2001. -71 с.

Ахметов З.А. Казахское стихосложение. – Алма-ата, 1964. – 460 с.
Шойбеков Р.Н. Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы. – Алматы, 1993. – 191 б.
Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Қоңыратбаев Ә. Бердібай Р. Фольклор және әдебиет туралы зерттеулер. 

Т.16,«Әдебиет Әлемі».- Алматы, 2013. 
Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. – Алматы, 2016.-324 б.
Қасқабасов С. Қазақ фольклоры мен әдебиетінің тарихы. Қазақ ССР ҒА Хабарлары, Тіл, әдебиет сериясы. – Алматы, 

1988. №7. 
Әбілқасымов Б. «Фольклор», «Ауыз әдебиеті» ұғымдары туралы, Фольклор шындығы. Жазушы. – Алматы, 1990.
Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. – Алматы, 1991. – 288 б.
Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры және стилі. – Алматы, 1983. – 240 б.

References

Ábіlqasymov B. (1990). «Folklor», «Aýyz ádebıetі» uǵymdary týraly, Folklor shyndyǵy. [On the concepts of oral literature] 
Almaty. (In Kazakh)

Ahmetov Z.A. (1964). Kazahskoe stıhoslojenıe. [Kazakh versification] Alma-ata: P. 460. (In Kazakh)
Baktybaeva A.T. (1998). K probleme sımvola-kontsepta (sokol-suńqar v tradıtsıı rýsskogo ı kazahskogo folklora) Avtoref. dıss... 

kand. fılol. naýk. [To the problem of the concept symbol] Almaty: p. 22. (In Russian)
Klassıkalyq zertteýler: (2013). Kóp tomdyq. Qońyratbaev Á. Berdіbaı R. Folklor jáne ádebıet týraly zertteýler. T.16, «Ádebıet 

Álemі». [Research on folklore and literature] Almaty. (In Kazakh)
Qasqabasov S. (2016). Qazaqtyń halyq prozasy.[Kazakh folk prose] Almaty: p. 324. (In Kazakh)
Qasqabasov S. (1988). Qazaq folklory men ádebıetіnіń tarıhy. Qazaq SSR ǴA Habarlary, Tіl, ádebıet serııasy. [History of Ka-

zakh folklore and literature] Almaty. №7. (In Kazakh)
Qońyratbaev Á. (1991). Qazaq folklorynyń tarıhy. [History of Kazakh folklore] Almaty: p. 288.(In Kazakh)
Madıeva G.B. (2001). K voprosýızýchenııapretsedentnyhımen. Habarshy. Fılologııaserııasy №11 (45). Spetsıalnyıvypýsk. 

Materıalykonferentsıı. Qazaqýnıversıtetі. [On the issue of case studies] Almaty: p. 71. (In Russian)
Ómіrálıev Q. (1983). Qazaqpoezııasynyńjanryjánestılі. [The genre and style of Kazakh poetry] Almaty, 240 b.(In Kazakh)
Shoıbekov R.N. (1993). Qazaqzergerlіkónerіnіńleksıkasy. [Dictionary of Kazakh jewelry] Almaty: p. 191. (In Kazakh)



© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0323, eISSN 2618-0782                                                  Филология сериясы. №2 (178).2020                                                  https://philart.kaznu.kz

36

IRSTI 17.09.91                                                                       https://doi.org/10.26577/EJPh.2020.v178.i2.ph5

A.A. Bayanbaeva , A.S. Demchenko
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  

e-mail: Aigul_bayanbayeva@mail.ru, alenchika@mail.ru 

INTERACTIVE METHODOLOGICAL STRATEGIES  
FOR ANALYZING OF I. SHUKHOV’S WORKS

Russian literature of Kazakhstan is included in the multinational culture of our republic as it’s organic 
element. Comprehension of the new world by Russian writers of the republic is looking for adequate 
forms of literary expression; many of them go through a difficult stage of genre selection, moving from a 
story to a novel. A new type of hero appears – the so-called «foreign character». The image of interclass 
enmity, ethnic misunderstanding, the difficult search for common ground between peoples is shown in 
the works of I. Shukhov, which we dwell on in more detail in this article.

Also we will examine various methods and techniques for analyzing the novel by I. Shukhov «the 
Bitter line» and the autobiographical trilogy «Presnovsky pages». At the stage of context verticalization, 
students study historical facts displayed in the novel «the Bitter line» by I. Shukhov. 

The next important strategy for analyzing Shukhov’s novels is to create a cultural portrait of ethnic 
groups. 

The study of certain cultural concepts – such as horse or wormwood-allows students to decipher the 
plot elements of the work. Drawing up an axiological map of the ethnic group by students is necessary 
for a deep understanding of the writer’s idea. 

In the process of analyzing the novels of I. Shukhov, other methodological strategies can be applied, 
including various types of commentary. The analysis of stylistic units will also prepare students to under-
stand Shukhov’ s poetics. 

The methodical plot of the analysis of Shukhov’s novel «the Bitter line» and the autobiographical tril-
ogy «Presnovsky pages» in the classroom at the University is based on a detailed analysis of archetypes.

Key words: strategy, interactive methods, I. Shukhov, novel «the Bitter line», trilogy «Presnovsky 
pages», context verticalization, axiological map of the ethnos.

А.А. Баянбаева, А.С. Демченко
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  
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И. Шуховтың шығармаларын талдаудың  
интерактивті әдіснамалық стратегиялары

Қазақстанның орыс әдебиеті республикамыздың көпұлтты мәдениетіне оның органикалық 
элементі ретінде енеді. Республиканың орыс жазушыларының жаңа әлемді түсінуі әдеби өрнектің 
лайықты түрлерін іздейді; олардың көпшілігі оқиғадан романға көшіп, жанрлық таңдаудың 
қиын кезеңінен өтеді. Кейіпкердің жаңа түрі пайда болады – «шетелдік кейіпкер». И. Шуховтың 
еңбектерінде көрсетілген арадағы араздық, этникалық түсініспеушілік, халықтар арасындағы 
ортақ ізденісті осы мақалада толығырақ қарастырамыз. 

Сонымен қатар, Иван Шуховтың «Өткір сызық» романын және «Пресновский беттері» 
автобиографиялық трилогиясын талдаудың әртүрлі әдістерін қарастырамыз.

Мақалада Иван Шуховтың «Горькая линия» романы мен «Пресновские страницы» автобио-
графиялық трилогиясын талдаудың түрлі әдістері мен тәсілдері ұсынылған. Контекст 
вертикализация кезеңінде студенттер Иван Шуховтың «Горькая линия» романында көрсетілген 
тарихи фактілерді зерттейді.

Иван Шуховтың романдарын талдаудың келесі маңызды стратегиясы – бұл этностардың 
мәдени портретін жасау.

Жеке мәдени концепцияларды – жылқы немесе жусан сияқты-зерттеу студенттерге шығар-
маның сюжеттік элементтерін ашуға мүмкіндік береді. Студенттердің этностың аксиологиялық 
картасын жасауы жазушының ой-пікірін терең түсіну үшін қажет.

Иван Шуховтың романдарын талдау барысында басқа да әдістемелік стратегияларды 
қолдануға болады. Стилистикалық бірліктерді талдау студенттерді Шуховтың поэтикасын 
түсінуге дайындайды.
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https://orcid.org/0000-0002-6120-2111
https://orcid.org/0000-0002-0635-9247
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И. Шуховтың «Горькая линия» романы мен «Пресновские страницы» автобиографиялық 
трило гиясын талдаудың әдістемелік сюжеті ЖОО сабақтарында архетиптердің толық талдауына 
негізделеді.

Түйін сөздер: стратегия, интерактивті әдістер, И. Шухов, «Горькая линия» романы, «Прес-
новские страницы» трилогиясы, контекст вертикализациясы, этностың аксиологиялық картасы.

А.А. Баянбаева, А.С. Демченко
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  

Казахстан, г. Алматы, e-mail: Aigul_bayanbayeva@mail.ru, alenchika@mail.ru 

Интерактивные методологические  
стратегии анализа произведений И. Шухова

Русская литература Казахстана входит в многонациональную культуру нашей респуб лики 
как органичный ее элемент. Осмысление нового мира русскими писателями республики ведет 
к поиску адекватных форм литературного выражения; многие из них проходят сложный этап 
жанровой селекции, переходя от рассказа к роману. Появляется новый тип героя – так называемый 
«инонациональный характер». Изображение межклассовой вражды, этнического непонимания, 
трудного поиска точек соприкосновения между народами показано в произведениях И. Шухова, 
на которых мы остановимся подробнее в данной статье.

Также рассмотрим различные методы и приемы анализа романа Ивана Шухова «Горькая 
линия» и автобиографической трилогии «Пресновские страницы». На этапе вертикализации 
контекста студенты изучают исторические факты, отображенные в романе Ивана Шухова 
«Горькая линия».

Следующая важная стратегия анализа романов Ивана Шухова – это составление культуро-
логического портрета этносов.

Изучение отдельных культурологических концептов, таких, как конь или полынь, позволяет 
студентам расшифровать сюжетные элементы произведения. Составление студентами 
аксиологической карты этноса необходимо для глубокого понимания замысла писателя.

В процессе анализа романов Ивана Шухова можно применить и другие методические 
стратегии, в числе которых различные виды комментария. Анализ стилистических единиц 
способствует подготовке студентов к пониманию поэтики Шухова.

Методический сюжет разбора романа И. Шухова «Горькая линия» и автобиографической 
трилогии «Пресновские страницы» на занятиях в вузе основывается на подробном анализе 
архетипов.

Ключевые слова: стратегия, интерактивные методы, И. Шухов, роман «Горькая линия», 
трилогия «Пресновские страницы», вертикализация контекста, аксиологическая карта этноса.

Introduction

In the era of globalization, when the borders of 
world communities are becoming more permeable, 
the study of Kazakh prose is especially important. 
Containing many cultures, languages, and 
mentalities in its space, Kazakhstan accumulates the 
achievements of other civilizations and accumulates 
the potential to create its own dialectical model of 
the future. 

Literature plays a special role in this process. 
Kazakh literature is multidimensional and complex 
in epistemological terms; it combines many 
artistic worlds, each of which is a fragment of a 
certain national picture of the world. At the same 
time, the phenomenon of Kazakh literature itself 
is not reduced to the sum of its constituent parts. 
Rather, it is a question of contamination of various 
ethnocultural and artistic layers, as a result of which 

the aesthetic «asthenosphere» of literature itself is 
subject to changes.

In literature, as in the meta-formula of «extracted 
aesthetic truth», there is a constant search for 
answers to the most important questions of our time: 
society needs an updated etiology, the alignment of 
value coordinates, a critical attitude to the Person 
and to the World in which he exists. 

Turning to the archetypal substratum of culture 
can make this search, in our opinion, more effective. 
As you know, archetypes are impressions of the 
collective unconscious that exist in the cognitive 
sphere of society as patterns with a historically 
determined internal structure. Their external 
manifestation is variable. It depends on the cultural 
and historical context, which is superimposed on the 
archetypal basis.

The concept of «reciprocity», which is for 
I.Shukhov meaning-forming, is an integral part of 

mailto:Aigul_bayanbayeva@mail.ru
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many archetypes, which today participates in the 
formation of the mental program of the Kazakh 
people, explicating such meanings as mutual respect, 
acceptance and good-neighborliness of peoples. 
We believe that there is a pronounced ideological 
element in the work of I. Shukhov (that is, certain 
historical reasons are indicated for which modern 
Kazakhstan has developed as a country of tolerance, 
respect for the past, and openness to the future).

That is why it is important to study the Russian 
literature of Kazakhstan in the aspect of archetypal 
analysis. Students of Philology, studying the 
archetype «house» in the works of I. Shukhov, 
become familiar with the multicultural world 
depicted by this outstanding writer, imbued with the 
ideas of tolerance and respect for various peoples. 

The purpose of the study is to substantiate and 
describe methodological strategies for analyzing the 
works of I. Shukhov.

The methodology and methods of research 
are determined by the ideas of Methodists (V.V. 
Golubkov, S.A. Zinin, V.A. Domansky, L.G. 
Zhabitskaya, N.D. Moldavskaya, O.I. Nikiforova, 
etc.), who guided literature teachers to analyze 
works of art as aesthetic phenomena that have a rich 
and complex space of meanings.

Experiment

V.V. Golubkov’ s reflections on the primary 
attention to the artistic skill of writers in literature 
lessons are relevant to the topic of our study 
(Golubkov, 1955: 225). Studying the «Dom» 
archetype in the context of the poetics of Russian-
language prose in Kazakhstan, we thus focus 
students ‘ attention on various aspects of I. 
Shukhov’s skill. This will contribute to the further 
literary development of students.

The archetype category is a synthetic category 
that is studied in philosophy, cultural studies, 
psychology, literary studies, and linguistics. By 
forming students ‘ ideas about the archetype as 
a universal category, we develop their interest in 
the above-mentioned Sciences, contributing to the 
expansion of their intellectual horizon.

Taking this into account, the ideas of S. 
A.  Zinin about intra-subject relations in the study 
of the school’s historical and literary course (Zinin, 
2006: 125), and V.A. Domansky about the cultural 
approach to the study of literature at school acquire 
a special methodological value.

In addition, the methodological idea of dialogue 
is productive. V. A. Domansky writes in this regard: 
«a Dialogic situation is created (and this is the main 

difference between a lesson-dialogue and a normal 
lesson-conversation, in which the teacher knows the 
answers to the questions in advance), based on the 
reaction of students to ... facts, meanings, values. It is 
naturally predicted and modeled by the teacher, but 
it can never be planned in advance... « (Domansky, 
2002: 54).

When opening the topic of our article, we take 
into account the definition of the method, which 
belongs to V.V. Golubkov. The method of teaching, 
as defined by V. V. Golubkov, «is a method of 
teaching that is used systematically and has a great 
influence on the General direction of pedagogical 
work» (Golubkov, 1962: 69).

Results and discussion

The works of I. Shukhov are always included 
in the training program for future specialists in 
Philology. Mainly, the novels «the Bitter line» and 
«hatred», the autobiographical trilogy «Presnovsky 
pages» and small prose of the author are studied. 
For an adequate understanding of the works of I. 
Shukhov, it is important to take into account not only 
the «literary taste of the era» and the peculiarities of 
the literary process in the multi-ethnic society of the 
Republic, but also the complex historical context, 
which is a separate plan of the author depicted in 
prose. The works of I. Shukhov are highly social and 
reveal the problem of interethnic and class hostility 
and ways to overcome it. 

Students need to have a minimum of historical 
knowledge to interpret the work of art and scientific 
understanding of the author’s strategy, the super-task 
of his text. We conventionally denote this method as 
«the verticalization of context» («vertical context» 
is a term I. Gyubbenet). 

At the stage of verticalization of the context 
of the students get a task to see historical facts 
in the works of I. Shukhov, in particular, with 
the historical circumstances of interaction of 
Kazakhstan and Russia, the reasons for the 
construction of Cossack FORTS-fortresses on 
the territory of Kazakhstan, as well as with the 
historical portrait of the collective characters of 
the works of Kazakhs and Cossacks. 

The historical portrait of ethnic groups should be 
supplemented with knowledge about the way of life 
of the ethnic group, its modus vivendi and operandi, 
culture, system of values, standards, taboos, and 
possible reactions to certain external stimuli. In fact, 
in Shukhov’ s novels and short prose, intercultural 
communication between representatives of 
heterogeneous cultures is unfolding, and students 
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need to see and comprehend the background on 
which it occurs.

The next important methodological strategy for 
analyzing the works of I. Shukhov is the compilation 
of a cultural portrait of ethnic groups. At this stage, 
students study in detail the material, intellectual and 
spiritual context of the existence of peoples and 
present the results of their research in the form of 
«cultural acquaintance». 

The group is divided into two parts, conditionally 
playing representatives of two collectives, and tries 
to establish cooperation with the help of leading 
questions and explanatory (explanatory) comment. 

This practice gives interesting results. Thus, 
the commentary on the nomadic way of life of the 
Kazakhs, their adherence to the cycles of nature, 
special attitude to the earth and sky, mobility and 
collective unity allows students to better understand 
the tragedy of «forced settlement» that the people 
had to face in the era of the Russian Empire. 

The study of certain cultural concepts – such as 
a horse or wormwood-allows students to decipher 
the plot elements of novels and explain why, for 
example, the theft of a horse (a scene from the 
«Bitter line») is many times greater than the theft of 
property, since the horse for the Kazakh is not just a 
means of transportation, but also a friend connected 
with the owner by spiritual kinship. Such comments 
allow students to see the implicit reasons for hostility 
between ethnic groups based on prejudices and a 
lack of knowledge of each other’s culture. 

In turn, historical and cultural commentary on 
a portrait «register Cossacks» in its entirety reveals 
the tragedy of the Russian peasants who lost their 
home in Russia and have not found it in Kazakhstan, 
and therefore actually become slaves to their own 
(Russian). The partial return to a social model that is 
close to serfdom explains the motives of the heroes 
associated with a radical restructuring of the social 
order.

The next stage of the work is drawing up an 
axiological map of the ethnos, in the center of which 
is the archetype «house». The model is built by 
students on The principle of T. Buzen’s intelligence 
mapping. Based on the previous research, students 
place a semantic core («house») in the center of the 
map and organize associative «branches» around 
it; separate maps are prepared for the Kazakh and 
Russian models of the world. 

The data is then checked and commented on. 
The coordinates of coincidence and mismatch 
are set, which guide students in the process of 
subsequent interpretation of the literary text. At the 
same stage, students learn the theoretical minimum 

(basic theoretical concepts: «archetype», «symbol», 
«standard», «attribute», «code», etc.).

In the process of analyzing the works of I. 
Shukhov, other methodological techniques can be 
applied. The technique of slow reading requires 
deductive knowledge. Students are given the task to 
reconstruct the archetype «house»on the material of 
the studied work using a system of cultural codes.

Most of the code (material, food, Zoological, 
field) are recognized by the audience correctly. 
Thus, the correlates of the house, its metonymic 
«representatives» in the classroom were called: 

a) a Yurt, a felt Mat, tablecloth, sagebrush, 
steppe, horse, Mare; 

b) the manor house, log cabin, wheat/grain, flax 
clothing, kvass, bread. 

It was more difficult to work with symbolic 
codes (for example, the white goose symbol). It 
required the most detailed knowledge of the text.

Teaching students to analyze the semantic core 
of works contributes to the development of their 
stylistic flair. Analyzing the title of the novel will 
give students the opportunity to understand the 
system of tropes used by the writer. We draw the 
students ‘ attention to Shukhov’s final thoughts.

In the novel «the Bitter line» the author sums up: 
The promised land, for which the «familiar 

places» were left, turned into a bitter foreign land:
No, there was no place to lay your head in 

this spacious land hunted Penza men caught in the 
crossfire of national, class and class hatred. In the 
harsh foreign wind and the torrential rains they 
huddled in their miserable huts and, catching cold 
and starving, died indifferently here among the back 
roads, clinging with stiffened fingers to the cruel, 
unfriendly land.

Students should understand that the epithet 
«bitter» is the most frequent in the work. «Bitter 
line», «bitter fate», «bitter road-penal servitude», 
«bitter thoughts», «bitter days», «bitter times» – the 
list of words associated with this adjective has a 
vector character, strengthening the semantics of the 
title of the novel itself.

In addition to this adjective, the semantic core of 
the text includes other language elements that belong 
to different parts of speech. We made these language 
elements an object of analysis in the classroom. We 
have resorted to seo analysis techniques (https://
advego.ru/text/seo/), as a result of which the 
semantic dominants of the text were identified, 
bearing, in addition to the actual, conceptual and 
subtext load. 

The most recurrent words that form word 
– forming nests around them are stanitsa (Stan, 
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stanichnik, stanichny) – 51%, Cossack – 39%, edge 
– 20%, steppe (steppe) – 19%, son – 19%, children 
– 19%, Lord – 17%, song – 17%, wind – 12%, girl 
– 11%, Asian – 8%, nomad – 7%, road – 7%, horse 
– 6%, fortress – 6%, land – 6%, raging – 5 % (note: 
the percentage shows the specific semantic weight 
of the specified words, not their number in the text 
of the novel). 

Analysis of the writer’s style allows students 
to more accurately determine the author’s position 
between their own and others’. Thus, quantitative 
indicators such as the village, the edge of the steppe 
«pull» them into a meaningful unity. «Steppe = 
region (native) = village). The village takes on a 
collective value of the house.

Here are typical home features: connecting 
generations, procreation (children), the unity of the 
faith (the Lord) participation in customs and rituals 
(song), the possibility of creating a family (girl), 
the presence of «other» (Asian, nomad), the idea of 
safety (fortress), within the space of (road), freedom, 
will, (wind, rage).

So, an important concept for Shukhov is 
reciprocity. Working on this concept is the final 
stage of text interpretation. Students not only reveal 
the meaning of the concept, but also describe the 
achievement of mutual friendship between Kazakhs 
and Russians on the pages of the novel, and then 
Supplement the author’s concept with their own 
reflections in the essay «Kazakhstan – a world of 
open interaction of peoples». 

The methodical plot of the analysis of Shukhov’s 
works in the classroom at the University is based on 
a detailed analysis of the archetype of the house. We 
identify with students, analyzing the novel «Bitter 
line», that the house is not only the homeland (its own 
village), but also a place where everyone is equal 
(archetypically-all their own). Students come to the 
conclusion that the village can not be perceived as a 
home, since it is inhabited by strangers. The teacher 
leads the students to the idea that rich Cossacks are 
strangers here.

Students also realize that Shukhov portrays in 
the first part of the novel the irreconcilable enmity 
between the two ethnic groups and the discord 
within the Cossack village and the Kazakh aul. 
The alienation motif is predominant here, and the 
«home» archetype is destructured. For the Kazakhs, 
the house is lost, they feel homeless in their native 
steppe; for the Cossacks, the house has not yet been 
found, it is still a foreign land.

During the analysis of the novel «the Bitter 
line», women’s images are analyzed. The archetype 
of the house is associated in Shukhov’s novel with 

female images. Women’s images are endowed with 
a special vital force in the novel. These are the 
life companions of the main characters: Fyodor 
Bushuev, Jacob Bushuev, Alexey Strepetov. Dasha, 
Varvara and Natasha. All three girls are «radiant», 
«permeated with the sun», «smell of steppe 
wormwood» and «wind». They are directly related 
to the archetypes of the steppe and the house.

Forming students ‘ ideas about the «home» 
archetype, we analyze the various dwellings of the 
novel’s characters. Much attention is paid to real and 
symbolic codes. Have Bushevik – strong five-wall 
house. This is no longer the quadrangular hut of an 
attached Cossack, but it is not yet a noble estate of 
yermakovets.

The same five-wall strong house belongs to the 
Nemirovs, indicating the social «identity» of two 
families that are about to become related thanks to 
their children-Fedor and Dasha. 

The Skuratovs ‘ house is a spacious and multi-
land estate. A solid multi-storey building also testifies 
to the strength of the social status of its owner, the 
only supplier of horses in the entire village. 

The homes of poor nomadic peasants are huts. 
The old man Bogdan, hunter and fisherman, lives 
in «the same as he, a decrepit old house, an ancient 
wooden building». 

The reapers live in «poor caravans». Old Cigri 
lives in the old Yurt. Buy Altius lives in «carpets and 
sewn with felt Yurt». 

Also discusses the motif bandoma closely 
associated with the archetype of the «house» that 
can be represented in the system characteristics, 
ranging from models of the universe and ending 
with real code, including architecture, interior 
design, «residential»character. We associate the 
motive of homelessness with the theme of social and 
interethnic relations.

We follow the author to his key idea: the steppe 
can become a universal Home if people want it. The 
combined forces of Kazakhs and assigned Cossacks 
will sweep away the existing unfair way of life, 
which will be replaced by a new one. 

When analyzing Shukhov’s autobiographical 
trilogy «Presnovsky pages» with students, a thorough 
analysis of the Shukhov house is methodically 
correct. The students ‘ attention is focused on things 
saved from their burning house. The chest is the 
guardian of family good, memory, and continuity 
of generations. The copper samovar is a metonymic 
symbol of the hearth, the family’s Association at a 
common table. The spinning wheel is an element 
of the sacred female craft, also associated with the 
house and its decoration. The accordion expresses 
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the idea of conciliarity, celebration, and a «singing 
soul». Kitchen utensils are associated with a food 
code that interacts with archetypal ideas about the 
home. 

The new house of the Shukhovs, newly 
inhabited, also has its own morphology. There is 
a «neat kitchen» with a stove – «the sovereign of 
the house», there is a «smart room» and rooms-
bedrooms. The house has its own smell: it smells 
of «fresh lime», «birch wood», «lamp oil», «wax 
candles», «wheat rolls», «vanilla butter concoction». 
This is the multi-layered perceptual code of the 
archetype, its olfactory level. 

The attributes of the archetype of the house 
are consistently expanded, and the metaphorical 
concentration of images is enhanced. For example,» 
gilded «and» rejuvenated « in honor of the holidays, 
the samovar becomes the owner of the set table, 
and in the metaphor itself, its hidden comparison 
with the person who owns the house is amplified. 
Students come to the conclusion that the mother is 
the embodiment of the house.

Shukhov’s neighbors are not all Cossacks-
stanichniki. Among them are Kazakhs, Rysta and 
Sigari. Rysta – «diviner», similar to « Babu-Yaga 
«(elements of the mythological perception of the 
world as a child), Shigarai – «Russified redneck», 
Dilda and Gilda, their daughters, «steppe girls» in 
Fox hats. The semantic field of the «own circle» 
surrounding the house space is expanding.

It is important to bring students to an 
understanding of the organization of the house 
archetype. The «house» archetype itself is organized 
in a centric way in Presnovsky pages. This is 
expressed in a set of circles that diverge in breadth. 

The core of the house is the family, primarily 
the mother. The mother is the «good genius of 
the place». The father, older brothers and sisters, 
numerous neighbors and guests fill the space of the 
house. Without people, it is «orphaned and empty». 

The second circle of the archetype is a developed 
area, organized around a plot of arable land, a well, a 
sod shed, a Church, and a fairground. 

The third circle is an image of the steppe, which 
is divided for the narrator into «his own, secret», and 
nomadic steppe. But if the» Bitter line «is dominated 
by xenophobic motives, then the» Presnovsky 
pages» is dominated by xenophilia. A new home 
for the boy is a Yurt that literally stuns him. The 

writer describes in detail the interior of the Yurt, 
telling about the hero’s acquaintance with some of 
the steppe customs. Kazakhs are represented by 
the writer in this episode as bright, hospitable and 
generous.

The proposed analysis of the works of I. 
Shukhov is developing. It seems to us that such a 
format for studying the work of I. Shukhov has a 
pronounced heuristic orientation. Studying the style 
and semantic space of the writer’s works, we used 
various methodological tools to activate the students 
‘ thinking.

It seems to us that the traditional ways of 
analyzing the works of I. Shukhov, based mainly 
on the analysis of their ideas and problems, do not 
give students a complete idea of his work, since in 
this case the main elements of poetics remain aside. 
Our article makes a certain contribution to solving 
this problem. In this article, for the first time in the 
methodology of teaching literature, methodological 
strategies for analyzing the works of I. Shukhov in 
the University audience are proposed.

Conclusion

Thus, the method proposed in our article for 
analyzing Shukhov’s works is not only system-
oriented, but also educational in its purpose. 

Detailed strategies for analyzing the works 
of I. Shukhov are presented, including context 
verticalization based on historical documents, slow 
reading techniques, analysis of elements of the 
archetypal complex, and others. All this contributes 
to the development of students ‘ philological 
thinking, taking into account the latest achievements 
of humanitarian science.

Development and theoretical justification 
of interactive strategies for product analysis.
Shukhov showed the scientific and methodological 
expediency of their use in the practice of modern 
University literary education. 

In addition, students formed deep ideas about 
the system of codes in the prose of I. Shukhov. 
In our opinion, the following encoding of the 
author’s conceptology is legitimate. Shukhova: 
openness to the world, positive attitude to the 
ethnic foreign world, friendship of peoples and 
ethnic groups, perception of the best in a different 
national culture.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ  
ТВОРЧЕСТВА КУРТА ВОННЕГУТА

Обращение к исследованию творчества К.Воннегута обусловлено не только значением его 
литературного наследия в американской литературе, но и огромным влиянием его произведений 
на мировой художественный процесс XX века. К. Воннегут был комедиографом, мастером 
сатиры, черного юмора и научной фантастики. Писатель, умело сочетая в своей прозе различные 
техники постмодернизма, с большим мастерством описывал реалии общества, последствия войны 
и человеческие судьбы. На первой странице большинства своих произведений Курт Воннегут 
использовал метаповествование. Метаповествование (metafiction) представляет собой краткое 
изложение событий, подвергающее рефлексии самого себя и подразумевающее нарушение 
границы между внутренним миром произведения и миром литературного творчества. Писатель 
обладал неповторимой манерой описания мелочей реальной жизни, создавая тем самым 
фрагментарность своей прозы. В тоже время, автор прибегал к иронии для описания глупости 
и ничтожности реального мира. К. Воннегут, описывая события, зачастую пользовался черным 
юмором, именуемым им мягким смехом, подчеркивая потребность литературы в этом жанре. Так 
например, анализируя произведение «Бойня № 5», исследователи сходятся на мысли, что именно 
использование черного юмора поставило это произведение в один ряд с работами выдающихся 
авторов ХХ века. Используя черный юмор при описании смерти, автор создает у читателя 
ощущение абсолютной ее неважности, вызывая тошноту и подчеркивая абсурдность мира. В 
конце произведения читатель ненавидит войну так же, как и Курт Воннегут. Прекрасно изучив 
нижний пласт американской жизни, писатель смог полноценно раскрыть причины нравственной 
отсталости, внутренних противоречий общества с помощью убедительных художественных 
красок, типизации, символизации. Наряду с черным юмором, Курт Воннегут использовал такие 
литературные инструменты, как фантастика, гротеск и сарказм. А при более глубоком анализе 
мы увидим, что писатель в своих романах, статьях использовал большое количество эпитетов, 
сравнений и метафор. Помимо этого, проза Воннегута носит автобиографический характер. 
Независимо от того, о каком событии писатель высказывался, он практически всегда прибегал к 
личному опыту, тем самым делая произведение еще более интересным, приводя забавные или же 
наоборот, трагические примеры. В этом смысле, причина того, что некоторые романы Воннегута 
имеют предисловия, а другие лишены его, проста. Автобиографическое предисловие автор 
использовал в том случае, если рассматриваемые в книге проблемы касались непосредственно 
писателя, и больше носили частный характер. А в случае глобальных проблем не было нужды 
актуализировать их через личные примеры, так как они и без того были ясны подавляющему 
большинству читателей. 

Ключевые слова: постмодернизм, научная фантастика, война, современная литература, 
черный юмор.
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Literary analysis of the work of Kurt Vonnegut

The creative work of K.Vonnegut is studied due to the importance of his literary heritage not only in 
the American literature, but also the enormous influence of his works on the world art process of the 20th 
century. K.Vonnegut was a comedy dramatist, a master of satire, black humor and science fiction. Skill-
fully combining various postmodern techniques in his prose, the writer described the realities of society, 
the consequences of war and human destinies with great skill. On the first page of most of his works, Kurt 
Vonnegut used metafiction. Metafiction – is a summary of events that reflects on himself and implies a 
violation of the boundary between the inner world of the work and the world of literary creation. The 
writer had a unique manner of describing the little things of real life, thereby creating the fragmentation 
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of his prose. At the same time, the author resorted to irony to describe the stupidity and insignificance of 
the real world. While describing events, K.Vonnegut often used black humor, which he called soft laugh-
ter, emphasizing the need for literature in this genre. For example, analyzing the work «Slaughterhouse 
No 5», the researchers agree that it was the use of black humor that put this work on a par with the works 
of prominent authors of the 20th century. Using black humor while describing death, the author creates 
in the reader a feeling of its absolute unimportance, causing nausea and emphasizing the absurdity of the 
world. At the end of the work, the reader hates war as does Kurt Vonnegut. Having perfectly studied the 
lower layer of the American life, the writer was able to fully reveal the causes of moral backwardness, 
internal contradictions of society with the help of convincing artistic colors, typification, symbolization. 
Along with black humor, Kurt Vonnegut used such literary tools as fiction, grotesque and sarcasm. And 
with a deeper analysis, we will see that the writer used a large number of epithets, comparisons and 
metaphors in his novels and articles. In addition, Vonnegut’s prose is autobiographical. Regardless of 
what event the writer spoke about, he almost always resorted to personal experience, thereby making 
the work even more interesting giving funny or, on the contrary, tragic examples.

In this sense, the reason that some of Vonnegut’s novels have a preface and others lack it is simple. 
The author used the autobiographical preface if the problems discussed in the book concerned the writer 
directly and were more of a private nature. And in the case of global problems, there was no need to 
update them through personal examples, since they were already clear to the vast majority of readers. 

Key words: postmodernism, science fiction, war, modern literature, black humor.
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Курт Воннегут шығармашылығына әдеби талдау

К. Воннегут шығармашылығын зерттеу америкалық әдебиетте ғана маңызды емес, сонымен 
қатар XX ғасыр әлемдік шығармаларының көркемдік процестеріне ықпалы тиді. К. Воннегут қара 
әзіл мен ғылыми фантастика, сатира шебері және комедиограф болған. Жазушы өз прозаларында 
постмодернистік бағыттың техникаларын шебер қолданып, қоғам шындығын, соғыс салдары 
мен адам тағдырын сипаттаған. Курт Воннегут көптеген шығармаларының алғашқы беттерінде 
метабаяндауды қолданған. Метабаяндау (metafiction) – шығарманың ішкі әлемі мен әлем 
әдебиетінің арасындағы байланысты көрсететін оқиғаның қысқаша сипаттамасы. Жазушы өмір 
шындығының ұсақ түйектерін өзіне тән ерекшелігімен сипаттап, өз прозаларында фрагменттілік 
құбылысын танытатын. Сонымен қатар автор өмірдің жалғандығы мен ақымақтығын сипаттауда 
иронияға жүгініп отырады. К. Воннегут оқиғаларын қара әзіл, жеңіл күлкімен жеткізеді және 
әдебиеттің осы жанрға мұқтаждығын ескерте кетеді. Мысалы, зерттеушілер «Бойня №5» 
шығармасын талдай келе автор ұсынған қара әзілдерінің арқасында ХХ ғасырда аты танылған 
авторлармен тең тұр деген пікір келтіреді. Өлімді қара әзілмен жеткізу барысында автор 
оқырмана өмірдің мәнсіз жалғандық қалпын көрсетеді. Шығарма соңында Курт Воннегут секілді 
оқырманы да соғысты жек көріп кетеді. Жазушы америкалық өмірдің төменгі қабатын жақсы 
тани алғандықтан, қоғамның моральдық кейпін көркем бояу мен типтеу, символдау арқылы 
толық аша алған. Қара әзілімен қоса Курт Воннегут фантастика, гротеск және сарказм сияқты 
әдеби құралдарды пайдаланған. Терең талдау барысында жазушы өз романдары, мақалаларында 
эпитеттер, салыстырулар мен метафораларды көптеп қолданғандығын байқадық. Одан бөлек 
Воннегут прозасы автобиографиялық сипатқа ие. Қандай оқиғаны баяндамаса да, өз жеке 
өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, шығарма мазмұнын қызықты ету үшін күлкілі немесе трагедиялық 
сипаттағы мысалдарын келтіріп отырады. Және де Воннегуттың кей романдарында алғы сөз 
беріліп отырса, кей шығармаларында мүлдем ұшыраспайды. Автобиографиялық алғы сөзді автор 
кітаптарында тек өзіне қатысты мәселелер сөз болған жағдайда ғана беріп отырды. Ал жаһандық 
мәселелер қозғалған шығармаларында алғы сөз кездеспейді. Себебі ол мәселелер оқырманға 
түсініктеме жазбай-ақ белгілі.

Түйін сөздер: постмодернизм, ғылыми фантастика, соғыс, қазіргі әдебиет, қара әзіл.

Введение

Обращение к исследованию литературно-
го наследия Курта Воннегута обусловлено не-
сколькими причинами. С одной стороны – это 
значение и влияние творчества писателя на 

американскую и мировую литературу, с другой 
стороны, – уникальность и оригинальность та-
ланта писателя, использующего неповторимую 
манеру изображения мира. А также, одной из 
основополагающих причин исследования прозы 
К.Воннегута в данной статье, это – недостаточ-
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ный анализ произведений писателя в азербайд-
жанской литературной критике.

Писатели ХХ века стали использовать все-
возможные литературные инструменты такие 
как сарказм, ирония, гротеск, и наконец, черный 
юмор. Авторы доводили произведение до абсур-
да, изображая гипертрофированный мир, зада-
ваясь целью, показать действительность сквозь 
призму обратного отражения. Писатели исполь-
зуя абсурдистскую манеру и технику абсурди-
сты, создали огромный по значимости пласт 
литературы, которая особым путем проникает в 
очерствевшие головы читателей. Лишь посред-
ством черного юмора и иронии

Эксперимент

Анализ прозы К.Воннегута логично начать 
с его романа «Колыбель для кошки». Это книга 
одного журналиста по имени Джон, желающего 
написать произведение о том, чем занимались 
люди в день, когда на Хиросиму была сброше-
на атомная бомба. Джон собирается написать 
книгу под названием «День, когда настал конец 
света» и в связи с этим, встречается с разны-
ми людьми, совершает поездки, чтобы собрать 
необходимый материал. Тем самым, автор ис-
пользует прием включения в текст процесса 
написания самого текста (metafiction). В пост-
модернистских романах данный прием находит 
широкое применение (Бредемайер, 2008). Це-
лью применения автором данного приема явля-
ется то, чтобы довести до читателя мысль о том, 
что текст является надуманным, все в этой кни-
ге является продуктом воображения писателя. 
Заметка автора в начале романа подтверждает 
сказанное: «В этой книге нет даже намека на 
правду». Этот метод построен так, будто здесь 
ничего заранее не рассчитано, все происходит 
экспромтом, неожиданно. Но наряду с этим, 
автор часто намекает на то, что он прекрасно 
знает, о чем пишет. 

При анализе произведения Воннегута, явно 
бросается в глаза сарказм и ирония, с которы-
ми он относится и к Ветхому Завету и к Ново-
му Завету. Автор утверждает, что не существует 
единой, абсолютной истины. Она постоянно ме-
няется, развивается и только сам человек спосо-
бен понять самого себя, следуя за этой истиной, 
и это обязательно должно привести человека к 
гуманизму. Он критикует обобщение идей и за-
являет, что каждый должен создать свою истину 
на основании представленной нам единой «ис-
тины». 

На первой странице произведения Джон 
подчеркивает, что книга, которую он собирается 
написать, будет соответствовать основным ка-
нонам христианства. Он заявляет, что он истин-
ный христианин, а затем добавляет: «А сегодня 
я приверженец Боконизма». Одной из основных 
особенностей постмодернистских романов явля-
ется то, что данные произведения не имеют цен-
тральной точки, то есть, не несут абсолютной 
правды. Писатели – постмодернисты предлага-
ют переоценивать традиционные ценности, рас-
смотреть их более рационально (Vonnegut, 1979: 
21). Так, в романе «Колыбель для кошки» мы 
замечаем ироническое отношение Воннегута к 
религии, желание разрушить все стереотипы, и, 
несомненно, данное желание писателя – мастера 
не остается просто желанием: он придумывает 
свою новую религию и пишет ее книгу. Наряду 
с ироническим подходом в произведении к рели-
гии (а также автоирония к своей новой религии), 
он реализует новый прием – книга в книге (текст 
в тексте). Таким образом, читатель знакомится 
сразу с тремя книгами, перемешанными одна в 
другой: первая, книга Курта Воннегута «Колы-
бель для кошки»; вторая, книга журналиста Джо-
на «День, когда настал конец света»; третья, 
святая книга Боконизма «Книги Боконона». 

Писатель часто иронизирует по поводу хри-
стианства, пророка и статусом священности кни-
ги: «На следующей странице из «Книги Боконо-
на» было такое предложение. Эти слова вышли 
из страницы и вошли в мой мозг и были приняты 
с любовью. Боконон перифразировал слова Иису-
са «Кесарю кесарево» следующим образом: «Да, 
не обращайте вы на Цезаря внимания, Цезарь 
ничего об этом мире не ведает». 

Или попав в голом виде на остров, Боконон 
говорит:

«Евангелие говорит: Будь как младенец
Сегодня я как младенец». 
Курт Воннегут демонстрируя сарказм к при-

думанной им религии, ее основоположнику и 
книге, тем самым иронизирует и по отношению 
к христианству. Например, в «священной» книге 
Боконизма написано: 

«Хотел, чтобы все имело какой – бы смысл, 
Чтобы мы радовались, не сердились. 
Придумал ложь 
И все поверили
И мир превратился в рай». 
Или «Когда я понял, что проводимые прави-

тельством реформы не смогут спасти людей 
от нищеты и бедности, эта религия стала для 
меня последней надеждой. Истина была врагом 
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народа, потому что правда страшна. А Боконон 
только тем и занимался, что рассказывал наро-
ду все новые и новые и более привлекательные 
неправды» (Скороденко, 1970: 212).

Для более глубокого осмысления произведе-
ния, следует рассмотреть и другие литературные 
приемы, использованные автором в произведе-
нии – это удвоение и интертекстуальность (меж-
текстовая связь). В постмодернистских романах 
сложно найти образы с традиционным характе-
ром. Даже если читатель и натолкнется на такой 
характер, то он возникает как ирония писателя. 
Для таких романов характерны «многоликие», 
«безликие» образы. Например, Франк Хонеккер 
приобретает гражданство острова Сан Лорензо в 
связи с тем, что его имя в своей стране связано 
с одной незаконной аферой, и в его жизни от-
крывается новая страница. Теперь невозможно 
его обвинить за то, что произошло в прошлом, 
теперь он уже другой Франк. Или игры в мигра-
цию Зинки – возлюбленной Ньюта Хонеккера, а 
затем всплывание правды о том, что ей вовсе не 
двадцать три года, а целых сорок два (Джекобс, 
2006: 259). Или на самом деле Боконона зовут 
Джонсоном. В то время как местные абориге-
ны острова знают его не как Джонсона, а как 
Боконона. Другим примером удвоения можно 
назвать желание героя о том, чтобы журналист 
Джон обращался к нему как к Джонаху. 

Интертекстуальность романа проявляется 
в изображении связи, построенной между про-
изведениями «Моби Дик» Германа Мельвиля, 
«Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта и 
Евангелием.

Писатель, прибегнув к приему коллажа, раз-
делил произведение на 127 небольших глав. 
При прочтении романа читатель сталкивается с 
выдержками из газет, отрывками из писем. Вы-
держки из книг, газет и журналов, отрывки из 
писем – все это выводится на суд читателя и во 
всем этом информационном изобилии, создаю-
щем чувство бесконечности, сентиментальный 
голос писателя сопровождает нас, не давая нам 
«заблудиться». 

Очень важной смысловой линией в произ-
ведениях Курта Воннегута следует выделить 
частое обращение к теме войны. Автор в своих 
работах постоянно задается вопросом: «Можно 
ли предотвратить войны, убийства, написав кни-
ги о войне?» Анализируя произведения писате-
ля вполне правомерно прийти к выводу, что для 
Курта Воннегута ответ однозначен. «Знаешь, что 
я говорю людям, когда узнаю, что они пишут кни-
ги против войны?» «Нет, что вы им говорите, го-

сподин Старр?» В этом диалоге он хотел сказать, 
что войны будут всегда. «Предотвратить резню 
так же «легко», как и предотвратить оледенение. 
Я тоже верю в это. Даже если войны не будут 
идти к нам, как ледники, наша старая знакомая 
смерть будет всегда» (http://www.encyclopedia.
com/ children/ academic-and-educational-journals/
black-humor-childrens-literature). 

В начале романа, в главе под названием 
«День, когда настал конец света» повествова-
тель ссылается на всемирно известное произве-
дение Германа Мелвилла «Моби Дик», занима-
ющее особое место в Американской литературе. 
Роман Мелвилла начинается со слов: «Можете 
звать меня Исмаилом», а Воннегут перефразиро-
вав данное предложение пишет: «Можете звать 
меня Ионой». Критик Марвин Томас по этому 
поводу говорит: «как рассказчик Мелвилла Ис-
маил выводит на свет свою сущность, расска-
зывая о маньяке – капитане Ахаве и Моби Дике, 
таким же образом Иона изобличает себя, рас-
сказывая об отце атомной бомбы и семье Хо-
никкера» (http://books.google.com/ Thomas F. 
Marvin/Kurt Vonnequt/A critical companion/2002). 
М.Томас также заявляет, что гора Маккейб тоже 
является интертекстуальным элементом, «и гора 
Маккейб, и Моби Дик способны создавать силь-
ное эхо. Способность горы Маккейб создавать 
эхо понятна, а Моби Дик создает в океане такое 
эхо своим исполинским видом, своим призраком. 
Никто не смог поймать Моби Дика и никто не 
смог совершить восхождение на гору Маккейб» 
(http://books.google.com/ Thomas F. Marvin/Kurt 
Vonnequt/A critical companion/2002). 

Обращаясь к военной теме автор создает 
свою интепретацию мира, его возможную мо-
дель. Например, в произведении «Бойня №5», 
написанном в жанре абсурда, писатель расска-
зывает о том, что пришельцы с планеты Траль-
фамадор забирают Билли Пилигрима на свою 
планету, где он совершает путешествие во вре-
мени. Читатель, вместе с Билли переживает все 
фазы его жизни, и самое главное, наглядно ви-
дит, глазами американского военнопленного, 
бомбардировки Дрездена во время Второй Ми-
ровой войны (Капица, Колядич, 2010: 606). 

В произведении «Бойня №5» К.Воннегут со-
четая элементы научной фантастики и гротеска 
создает неповторимую манеру описания. Автор 
утверждает: «В книге почти нет образов. Даже 
нет драматических конфликтов, потому что 
образы в произведении так слабы и больны, что 
они просто не в силах сказать что-либо. Ви-
димо, основным последствием войн является 

http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
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http://books.google.com/ Thomas
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именно то, что люди даже не осмеливаются 
стать личностью». 

Протагонист Билли Пилигрим путешеству-
ет во времени с помощью своих воспоминаний. 
Кроме того, его похищают пришельцы с планеты 
Тральфамадор, где вместе с молодым представи-
телем противоположного пола Монтаной Уайд-
бек в течение некоторого времени становится 
объектом исследования для тральфамадорцев. 
Писатель, используя очень продуктивный ху-
дожественный прием, вводит изложение опре-
деленных фактов и событий посредством вы-
мышленных, фантастических существ. В данном 
случае это тральфамадорцы, которые узнав Бил-
ли, формируют определенное мнение читателя. 
В этой части Курт Воннегут сугубо научную те-
орию переводит в интересную и понятную фор-
му, стремясь связать ее с вечными проблемами 
мира и человека. Через всю эту цепь связей про-
является гуманистическая сущность писателя. 
Произведение написанное современным стилем, 
еще раз раскрывает глобальные проблемы и веч-
ные темы, освещая их в новом свете. 

В романе «Бойня №5» прибегнув к методу 
как микро, так и макроподхода, писатель фор-
мирует у читателя отношение к войне и ее жерт-
вам, сам оставаясь в тени и не навязывая свое 
мнение. Ибо вопросы, задаваемые Билли Пили-
гримом тральфамадорцам, его трагический во-
енный опыт, пережитый в Дрездене, служат рас-
смотрению вопроса через микро и макропризму 
(Литература США ХХ века, 1978: 330). С перво-
го взгляда произведение не показывает нам ни-
чего нового, зато лишний раз напоминает о том, 
что смерть, жизнь, добро и зло беспрестанно 
сменяют друг друга и так будет всегда. 

Анализируя образ Билли Пилигрима, можно 
сразу заметить, что после войны его мышление 
сильно изменилось. Автор показывает это, ис-
пользуя художественную технику путешествия 
во времени (поездка в Тральфамадор). Следует 
отметить, что писатель оставляет за читателем 
право, как относиться к достоверности всего, что 
случилось с Билли. К.Воннегут пишет, обраща-
ясь к писателю: «Для этого нет никакой особой 
отсрочки, через определенное время ты обяза-
тельно должен расшифровать все это. Как же-
лает твоя душа, так и живи с романом в своем 
мире. Но будь бдителен, не упусти ничего и тер-
пи» (http://books.google.com/ Thomas F.Marvin/
Kurt Vonnequt/A critical companion/2002). 

Исследователь творчества Курта Воннегута 
Б.Гарольд отмечает: «С помощью этого про-
изведения писатель не только создал антиво-

енную литературу. Он, также погнал в нашу 
сторону облака философской мысли, допраши-
вающей свободную волю. Если Билли Пилигрим и 
является образцом модели послевоенного инди-
вида, то мы видим перед собой душевно и нрав-
ственно стерилизованного человека. Данный об-
раз просто соблюдает инструкции. Выполняет 
то, что ему велено. А те, кто написали правила 
игры, знают все, и все уже заранее запланирова-
ли» (Harold, 2010: 85).

Результаты и обсуждение

Благодаря языку и методу изложения книгу 
«Бойня № 5», можно считать самой оригиналь-
ной среди всех книг, написанных о войне. Не-
ожиданность опасности, научность произве-
дения, художественность событий, мышление 
героев и стиль подхода писателя – это основные 
свойства книги, которые оставляют приятное 
послевкусие.

Следующей вехой в творчестве Курта Вон-
негута следует обозначить «Завтрак для чемпи-
онов», которое считается одним из самых лю-
бимых его работ. В этом произведении впервые 
появляется достаточно забавный персонаж – 
Килгор Траур. Он встречается с автомобильным 
дилером и впихивает ему свои идеи и выдумки 
как истину. На самом же деле, писатель исполь-
зуя особые литературные техники, иронизирует 
по поводу проводимой в Америке политике, эко-
логии, войне, расизме, сексе и успехе, прибли-
жая читателя к истине. 

Анализ романа «Завтрак для чемпионов» 
помогает понять истинный и глубокий гума-
низм писателя. Как и другие произведения ав-
тора, этот роман тоже наводит печаль на чи-
тателя, заставляя его размышлять о том, что 
человек вынужден жить в этом абсурдном, ду-
рацком и жестоком мире. Но в тоже время чи-
татель ловит себя на мысли о том, что будущее, 
невзирая на все, очень оптимистично. Имен-
но эта мысль становится доминантной в суж-
дениях самого автора, и помогает довести до 
читателя абсурдным, но эффективным путем, 
высвечивая пути исцеления. Диалоги в кни-
ге символизируют существующий в обществе 
контраст, обращая внимание читателя на мно-
гие вопросы, о которых люди не задумываются 
в повседневной жизни, о важности которых они 
забыли. К тому же доведение концепта модер-
низма до абсолютного экстрима и передача его 
современному читателю является нелегкой за-
дачей (Irving, 1979: 44). Таким своеобразным 

http://books.google.com/ Thomas
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подходом обеспечена абсурдность и критика 
американского модернизма. Писатель говорит 
о планете Земля, о нашем доме, о наших жили-
щах, живущих в них людях, соседях, знакомых, 
друзьях и т.д. в третьем лице, что создает для 
читателя такую ментальную среду, где были бы 
более благоприятные условия для обеспечения 
объективности, чем в рассказах, повествуемых 
через другие лица. Таким образом автор по-
могает читателю ступить на путь открытия су-
ществующих в нашем обществе многочислен-
ных проблем, абсурдность вещей и предметов 
К.Воннегут подводит нас к осознанию понятия 
абсурдности нового типа, современной абсурд-
ности, которая полностью отличается от абсур-
дизма Камю, и отражает пучину бессмысленно-
сти не тех, кто находится на шаг впереди, а тех, 
кто находится на шаг позади. 

Ключевым персонажем романа является Кил-
гор Траут. Если подойти обобщенно, это каж-
дый читатель. Им может быть любой, кто тер-
пел неудачу после ряда попыток. Килгор Траут 
– это никем не признанный писатель, любимец 
очень ограниченного числа людей, творчество 
и талант которого не оценено обществом. Этот 
писатель-фантаст, двойник Курта Воннегута не-
навязчиво раскрывая свои мысли, поведение и 
другие особенности, оказывает очень сильное 
действие (Lundquist, 1977). Читатель очень часто 
ловит себя на мысли, что как было бы хорошо, в 
реальной жизни иметь такого друга, знакомого, 
или же члена семьи. В конце произведения ав-
тор лично встретился с Траутом и рассчитался 
с ним. Хотя между ними и возник интересный 
диалог, но это не привело к какой-либо конкрет-
ной концовке.

Произведения Воннегута демонстрируют, 
то что он обладает хорошо накопленным жиз-
ненным опытом взаимоотношений с реальными 
людьми в реальном мире, реальными объектами 
и субъектами. Автор во всех своих произведе-
ниях использует неповторимую манеру изобра-
жения действительности при помощи гротеска 
и фантастики. Поэтому богатые абсурдными 

элементами литературные произведения с гал-
люциногенными сюжетами – это основной путь, 
ведущий к его истинным идеям, к тем темам, 
которые он хочет передать. Сам Воннегут часто 
возвращается в прошлое как Билли Пилигрим, 
задается вопросом «как было бы, если делал не 
так, а вот так?», вспоминая все, что случалось 
с ним, и переводит все это на плоскость глобаль-
ных игр с большой ставкой (Bryan, 1966). 

Выводы

Анализ литературного наследия К.Воннегута 
раскрыл актуальность его произведений, так как 
автор затрагивает общечеловеческие проблемы 
и пытается их понять. Динамика, грандиозный 
интеллект делают книги Воннегута настолько 
легко читаемыми, что переход через временно-
пространственный континуум в другие миры, 
путешествие в них кажется не таким уж необыч-
ным и невозможным. 

Умение смеяться над теми вещами, которые 
раньше казались обычным куском реальности 
говорят о мастерстве писателя. Воннегут так ма-
стерски играет словами, предложениями и сти-
лем, что осознать некоторые вещи не составляет 
и труда. Это его самая великая, самая прекрас-
ная особенность как писателя.

Исследуя произведения К.Воннегута вы-
является настоящая суть писателя, чуткого и 
легкоранимого, несмотря на то что он пытается 
спрятаться под маской злобного циника.

Современная американская реальность пере-
дается в литературном жанре или стиле художе-
ственного творчества писателя через специфи-
ческие средства выражения. 

Тема одиночества красной линией проходит 
через все творчество писателя, его герои страда-
ют от тягот войны, психологических проблем и 
постоянно ищут тихую гавань, но везде их пре-
следует одиночество. И только иронический и 
насмешливый тон автора помогает им выжить 
и найти выход из трудной ситуации, поверив в 
силу любви.
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NEW MORAL RITUALS IN THE PROSE  
OF M. ZEMSKOV

The article is devoted to the analysis of the novel «Sectarian» by a young Kazakh writer M. Zemskov. 
In the new literary process of Kazakhstan, new artistic trends are emerging, one of which can be called 
intellectual. It reflects the characteristic strengthening of the analytical principle in modern literature. 
Such works are characterized by a first–person story that preserves the speech characteristics of the main 
character, while the other characters are presented through the focus of his perception. Тhe author’s 
personality is consciously diminished, his individuality is shown only in the choice of the hero, which is 
most noticeable in the presence of the phenomenon of «text in the text» in the work. 

The purpose of the article is to determine the essence of the new hero’s morality. The characteriza-
tion of the new hero is determined not by personal or individual parameters, but by masking. Here is the 
principle of so–called «double redirection», characteristic of works of modern literature.Many traditional 
values are undergoing a significant transformation. This is perceived as a stage of a special spiritual world 
of illusions – simulacrum, as a result of which the prospects of reality become uncertain.

According to the authors, the writer uses a multi–level organization of the text, the most important 
law of realistic depiction of life becomes dominant, and the hero’s image is conditioned by the social 
background: everyday, historical, and spiritual circumstances of his existence. The modern hero is in a 
kind of vacuum, the author conducts a consistent and conscious game in the text: it seems that the work 
is built from a kind of cubes, cultural codes that form its structure. It is as if the texts contain a variety 
of writing experiences and thus form a special cultural text space.Fundamental problems of human ex-
istence, the study of the deep contradictions of the hero and modern society performs a plot – forming 
function.

Key words: genre, novel, intellectual prose, author, hero, simulacrum, plot.
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М. Земсков прозасындағы жаңа өнегелік салт жоралары

Мақала жас қазақстандық жазушы М. Земсковтың «Сектант» романына талдау жасауға 
арналған. Қазақстанның жаңа әдеби процесінде шартты түрде зияткерлік деп атауға болатын жаңа 
көркемдік бағыттар пайда болды. Онда қазіргі заманғы әдебиетке тән аналитикалық принциптің 
күшеюі көрінеді. Мұндай туындылар басты кейіпкердің сөйлеу ерекшеліктерін сақтайтын 
бірінші реттік әңгімемен сипатталады, қалған кейіпкерлер оның қабылдауының фокусы арқылы 
бейнеленген. Автордың жеке басы әдейі төмендетілген, оның тұлғасы кейіпкерді таңдауда ғана 
көрінеді, ол шығармадағы «мәтіндегі мәтін» феномені болған кезде байқалады.

Мақаланың мақсаты – жаңа кейіпкердің моральдық мәнін анықтау. Жаңа кейіпкердің 
мінездемесі жеке немесе жеке параметрлермен емес, бүркеу арқылы анықталады. Мұнда қазіргі 
әдебиеттің шығармаларына тән «қос бағыттау» деп аталатын қағида іске қосылады. Маңызды 
қайта құру көптеген дәстүрлі құндылық идеяларын бастан кешіреді. Бұл елестердің ерекше 
рухани әлеміндегі кезең – симулякр ретінде қабылданады, нәтижесінде шындықтың болашағы 
белгісіз болады.

Авторлардың пікірінше, жазушы мәтіннің көп деңгейлі ұйымдастырылуын, өмірдің шынайы 
бейнесінің маңызды заңын, кейіпкер бейнесінің әлеуметтік фондағы шарттылығын қолданады: 
өмір сүруінің күнделікті, тарихи, рухани жағдайлары басым болады. Қазіргі кейіпкер вакуум 
түрінде, автор мәтінде дәйекті және ақпараттандырылған ойын жүргізеді: шығарма өзінің 
құрылымын құрайтын текшелерден, мәдени кодтардан құралғанға ұқсайды. Адам өмірінің 
фундаменталды мәселелері, кейіпкер мен қазіргі қоғамның терең қайшылықтарын зерделеу 
сюжетті қалыптастыру қызметін атқарады.

Түйін сөздер: жанр, роман, интеллектуалды проза, автор, кейіпкер, симулякр, сюжет.
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Новые нравственные ритуалы в прозе М. Земскова 

Статья посвящена анализу романа молодого казахстанского писателя М. Земскова «Сектант». 
В новом литературном процессе Казахстана возникают новые художественные направления, 
одно из которых можно условно назвать интеллектуальным. Оно отражает характерное для 
современной литературы усиление аналитического начала. Для таких произведений характерен 
рассказ от первого лица, сохраняющий особенности речи главного героя, герои остальные 
представлены через фокус его восприятия. Личность автора сознательно умаляется, его 
индивидуальность проявляется только в выборе героя, что наиболее ощутимо при наличии в 
произведении феномена «текста в тексте». 

Целью статьи является определение сущности морали нового героя. Характеристика нового 
героя определяется не личностными либо индивидуальными параметрами, а посредством маски-
рования. Здесь срабатывает принцип так называемой «двойной переадресации», харак терный для 
произведений современной литературы. Существенной трансформации подвергаются многие 
традиционные ценностные представления. Это воспринимается как этап особого духовного 
мира иллюзий – симулякров, вследствие чего перспективы действительности становятся 
неопределенными.

По мнению авторов, писатель использует многоуровневую организацию текста, домини-
рующим становится важнейший закон реалистического изображения жизни, обусловленность 
образа героя социальным фоном: бытовыми, историческими, духовными обстоятельствами его 
существования. Современный герой находится в своеобразном вакууме, автором проводится 
последовательная и осознанная игра в текст: создается впечатление, что произведение выстраи-
вается из своеобразных кубиков, культурных кодов, образующих его структуру. В текстах 
присутствует разнообразный писательский опыт и таким образом формируется особое культурное 
текстовое пространство. Фундаментальные проблемы человеческого бытия, исследование 
глубин ных противоречий героя и современного общества выполняют сюжетообразующую 
функцию.

Ключевые слова: жанр, роман, интеллектуальная проза, автор, герой, симулякр, сюжет.

Introduction

«New Realism» is a relatively new cumulative 
creative space in which young writers and writers 
of our day manifest themselves. On the one hand, it 
is the literature of young writers, who consider the 
epithet «new» not only as a characteristic of a cer-
tain type of narration, but also as an important sign 
of self-presentation. On the other hand, the «new 
realists», criticizing postmodernism as an art that is 
not interested in the fate of modern man, defend the 
interests of classical Russian literature with its psy-
chological anthropocentrism and social criticism. 
The modern literature of Kazakhstan has global 
processes taking place in a rapidly changing world. 
It is very diverse and has a wide range of works – 
from elitist, innovative and poetic to detective sto-
ries, action films, women’s novels. According to 
Nasrutdinova, the new realism of the 21‒st century 
«is understood primarily as a living phenomenon of 
modern literature, occupying a borderline between 
traditional realism with its typical characters in typi-
cal circumstances and postmodernism, as well as 
other avant–garde movements. The emergence of 

such a compromise path between traditionalism and 
postmodernism is dictated by the logic of the devel-
opment of modern literature and not only Russian» 
(Nasrutdinova, 1999: 3). 

The term «new realism» from the very begin-
ning of the 2000s has become the subject of heated 
debate and discussion on the pages of newspapers 
and literary magazines. Even before the publications 
of the 90s, articles by literary critics appeared, in-
dicating a serious methodological crisis in science, 
which was especially noticeable when comparing 
neorealism at the turn of the 19th – 20th centuries 
and modern. The question is carefully developed in 
the monographs of V.A. Keldysh (Keldysh, 2000), 
U.K. Abisheva (Abisheva, 2005), T.T. Davydova 
(Davydova, 2011) and others. The desire of the 
young generation of writers and critics to put for-
ward a new literary direction was based on «a neglect 
of postmodernism, and more broadly on a denial of 
the old position» (Kalita, 2016). New realism is a 
natural result, born of a spiritual situation prevailing 
in the world at the end of the 20th century, when 
the crisis of humanistic consciousness and the crisis 
of culture are sharply felt. Hence the importance of 
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the philosophy of disappointment, the tragic skepti-
cism that characterizes the perceptions of the world-
view of many contemporary artists. The perceptual 
consciousness, which has become the norm, creates 
a universal postmodern situation. Here we see, as 
even «pure» realists cannot do without the artistic 
philosophy of postmodernism, it is a various forms 
of play: with a word, with a philosophy, with a read-
er, with realities culture. However, the features of 
realistic aesthetics are no less significant: attention 
to the relationship between man and the social en-
vironment, the desire to find the purpose and mean-
ing of existence in the surrounding chaos of Being. 
According to Hesle (Hesle, 1994), «anyone who 
wants to understand the modern world is unlikely to 
achieve their goal without comprehending the logic 
of the identity crisis» (Hesle, 1994: 114). The au-
thor’s goal is to follow the rapidly changing reality, 
without imposing on it a predetermined ideologue. 
In this regard, a new multicultural personality be-
gins to take shape, in which both the writer and the 
hero identify themselves not only with a certain eth-
nic group, they have an involvement in the ethno-
cultural tradition. One of the significant beginnings 
of the «new realism» is the young writer’s interest 
in his own life. To the personal experience of mo-
dernity, «passed through a personal biography, the 
search for a new hero that meets the needs of the 
times and in the context of the approval of new life 
principles» (Khomyakov, 2019: 50).

Experiment

In the new literary process, new artistic direc-
tions arise, one of which can be arbitrarily called in-
tellectual, reflects the strengthening of the analytical 
principle, characteristic of modern literature. In such 
works, the emphasis is on intellectual search. This 
is a slightly fictionalized reflection on the meaning 
of life, on its underlying foundations. The authors 
write on the verge of literature and philosophy, lit-
erature and history, literature and religion, even lit-
erature and literary criticism. The plot is the very 
development of thought. The text explains itself 
and fluctuates between the narrative itself and the 
auto–commentary. These works are characterized 
by a first‒person, narrative that preserves the fea-
tures of the main character’s speech, the rest of the 
characters are represented through the focus of his 
perception. The author’s personality is deliberately 
diminished; his personality is manifested only in 
the choice of a hero, which is most noticeable in the 
presence of the phenomenon of «text in text» in the 
work. One of the important dominants of conscious-

ness is the feeling of a certain ideological emptiness. 
Having arisen a long time ago, about a decade and 
a half ago, it does not weaken – on the contrary, it 
is intensifying. He is felt by an individual person, 
whose life goals in most cases are purely personal 
in nature and are limited to family, private relation-
ships or, at best, career ambitions. The modern hero 
is in a kind of vacuum, the authors conduct a consis-
tent and informed game in the text: it seems that the 
works are built from a kind of cubes, cultural codes 
that form its structure. 

It is as if a diverse writing experience is present in 
the texts and in this way a special cultural text space 
is formed. Autobiographical principles of narration 
are inherent in such a direction, the author strives 
to realize himself in the role of the main character, 
and the personal fate of the writer is correlated with 
the fate of the character. One of the significant be-
ginnings of the «new realism» is the young writer’s 
interest in his own life. To the personal experience 
of modernity, passed through a personal biography, 
the search for a new hero that meetsin the times and 
in the context of the approval of new life principles 
(Khomyakov, 2019:50). This literature is simultane-
ously fascinating and easy to read, pragmatic and 
extremely oriented to the present, which is why it 
is interesting. Its reader, in addition to a fascinating 
intrigue, plot, will also appreciate the literary game, 
this kind of work can be called literature of mutual 
provocation of the mass and elite reader.

Results and discussion

Mikhail Zemskov is one of Kazakhstan’s mod-
ern authors. He owns works of various genres, nov-
els, novels, and stories. He is one of the founders 
and leaders of open literary school. One of the main 
and recognizable topics in the writer’s work is the 
theme of the hero’s knowledge of himself. The writ-
er’s works are differ by a deep understanding of the 
fundamental dominants of social life, a study of the 
deep contradictions of man and modern society, city 
and culture. 

In 2010, the largest Russian publishing house 
«Eksmo» published his novel «Sectarian» (Zems-
kov, 2010). «Sectarian» is a philosophical thriller, 
much of the plot of which is based on real events. 
The action of the novel «Sectarian» is based on the 
plot of a journey to the Kazakh steppes, in order to 
find the true text of the Gospel of John, which, ac-
cording to legend, is hidden by Nestorian Christians 
in the foothills of the Tien Shan. The impetus for the 
creation of the novel was the author’s fascination 
with oriental philosophy, yoga and other meditative 
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practices: «I was interested in the topic itself and 
how everything intertwines in it – a sincere search 
for the truth, the meaning of life and God». The pro-
totypes for the novel, were various sects and their 
rules of the game, and the prototypes of the heroes 
were crooks and lost souls. A group of young people 
from Moscow is led by the mysterious David, dedi-
cated and «rejected», an intellectual leader and an 
esoteric adventurer, and among the seekers are his 
followers and students who are preparing for some 
«new practice». The narration is conducted on be-
half of Ivan. He runs away from Moscow, in which 
he feels psychological discomfort. The protagonist 
of the novel, the model guy, appears in the group as 
if by accident, but as the story unfolds, it becomes 
clear that this is a predictable inevitability. During 
the expedition, strange events begin to occur around 
him, leading to fatal consequences and changing 
his ideas about the world. As the writer himself 
spoke about this novel, this is «an absolutely realis-
tic work, because I wrote it in the genre of criminal 
psychological drama, which, I hope, will also lead 
the reader to some thoughts. At the same time, I 
think it will be interesting to read «Sectarian». In 
any case, everyone to whom I gave him to read liter-
ally swallowed a novel overnight. I would say that 
« Sectarian » is written in the style of anti-Coelho 
in the sense that Coelho’s path to finding his spiri-
tual «I» is something sublime, beautiful and easy, 
although in reality everything is more complicated. 
My book is more realistic. This is a correlation of 
beautiful truths and life, and not Coelho’s tales for 
adults» (Zemskov, 2009). 

The mystical and fantastic component is the 
main one for the work of Mikhail Zemskov, the 
novel of the writer evokes very interesting associa-
tions. In this work of the writer, the linear sequence 
of times is violated and the boundaries between the 
outside world and the inner sensations in a person 
are erased. Mikhail Zemskov uses a multi–level or-
ganization of a text designed for an esthete familiar 
with the philosophy of Christianity, spiritual prac-
tices and the general reader at the same time. The 
possibility of using the detective genre as a «reading 
model» seems to modern writers to be quite a pro-
ductive means for activating the reader in the process 
of interpreting the text and thereby maximizing the 
potential readership.This contributes to the use by 
modern authors of the principle of postmodern aes-
thetics – the principle of «double coding», which as-
sumes «addressing simultaneously to several groups 
of readers with different levels of competence (Re-
penkova, 2013: 103). The protagonist of the novel is 
a young man Ivan, a Moscow intellectual who is in 

a state of searching for himself. He is very lively and 
original, unlike other characters of the novel, lost in 
the world. Young heroes are at a crossroads between 
East and West. The main code that goes through all 
the plot twists and turns of the novel is the code for 
traveling to Kazakhstan. The modern world is mo-
bile and unpredictable; the lost Christian Gospel is 
in the steppes of Kazakhstan.

The heroes of the novel are new heroes, people 
with a blurred identity. The characterization of such 
a hero is determined not by personal or individual 
parameters, but by means of masking. The charac-
ters of the novel gradually acquire the likeness of a 
simulacrum. Reality becomes the likeness of some-
thing, a game, or a copy of the image of reality. Ac-
cording to a common point of view, we live in an 
era of the triumph of visuality, the replacement of 
reality with a simulacrum, sociality – a society with 
the illusion of happiness, personality – a construct. 
According to J. Baudrillard (Baudrillard, 2008), a 
simulacrum is a copy that does not have the origi-
nal in reality, an empty image without a referent. J. 
Baudrillard singles out three orders of simulacrum 
replacing each other in parallel with changes in the 
law of value: «fake» in the classical era, «produc-
tion» in the era of the industrial revolution, «simula-
tion» in the modern world. 

In everyday life, in the electronic form of ev-
eryday life, in the virtual reality of our subjectivity, 
this expressed by a keen sense of the authenticity 
(absurdity) of existence, a nostalgic dream of con-
tacts with living nature, «real-real» times, people, 
things, events, actions. With a constant everyday 
feeling: «no, it’s somehow not right», «something is 
missing», «everything is wrong», the life of the pro-
tagonist of the novel, Ivan, goes on. His profession 
itself involves the creation of copies, images that 
mimic reality. «Open your mouth. Shut up. Hand to 
the side. More natural. More natural. Keep a look. 
Yet. More natural. More energy. More emotions. 
More natural. Smile. Sex appeal. Relaxedness. The 
wisdom of experience. Condescension. Wisdom. 
Sex appeal. Open your mouth. Shut up. Naturally» 
(Zemskov, 2010: 20). Simulacrum does not imply 
the presence of personality. Today, even popular 
culture exploits an uncritical distinction between the 
real and the visible, lost nostalgic objects and their 
alienated copies. This is also a sign, a message, but 
a sign directed to the crowd at the average user is 
addressless. The main character himself becomes 
a copy of him, cannot understand who he really is, 
what he should do, how his life goes. Copies, masks, 
pictures and photographs become reality. He tries 
on social and cultural masks and thus identifies him-
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self. Ivan is a person deprived of depth and personal 
meaning – he himself is an «empty sign» – a sim-
ulacrum, unable to bear the reality of the existing 
world, and, therefore, is not capable of perceiving 
real–life situations. The type of such a hero creates 
other characters who also try on masks in the for-
mat of the work. The behavior of the hero becomes 
«ritual», gesture, which demonstrates the type of 
«artificial» consciousness. The main meaning of the 
journey is to comprehend your own «I» and libera-
tion through Death. 

According to J. Baudrillard’s theory, guilty feel-
ings, fear and death can be replaced by enjoying 
pure signs of guilt, despair, violence and death. This 
is the euphoria of simulation, striving to cancel the 
cause and effect, beginning and end, to replace them 
with duplication (Baudrillard, 2008). But simula-
crum is not just a play of signs; it also contains spe-
cial social relations and a special authority. Eastern 
spiritual practice preached by a «guru» who, by his 
confession, found God. Ordinary human life, with 
its inevitable worries and troubles, is scorned and 
rejected by him. Death and life are the most im-
portant concepts of human existence for the heroes 
of the novel. It is all and nothing at the same time. 
Death can take away human life, but a new life can 
arise out of nothing. «If you are looking for ways 
to expand or change your consciousness, then the 
most valuable and unique experience for you will 
be to be close to death. It could be your death or the 
death of another person, just death. A banal domes-
tic death in its pure form without embellishment, 
without any aesthetic or mythological associations. 
Surround yourself with death for a while. There are 
three ways of knowing God: through sight –yantra, 
through hearing – mantra and sensations –tantra. 
The path through sensations is the fastest, and sex 
and death give us the most powerful sensations in 
this life. And if we choose the tantric path to God, 
then sex and death are the most effective tools on 
this path» (Zemskov, 2010: 31). 

For the guru – David, it is important to know 
about the inevitability of death, because the attitude 
towards death determines the attitude towards life. 
Therefore, one of the practices is ritual killing to 
comprehend the meaning of life, its awareness. This 
simulacrum does not contain anything wonderful. 
First, a miracle is possible only if there is a person 
perceiving the miracle; secondly, a miracle occurs 
in history, like history, it always takes place in time. 
Thirdly, the simulacrum is fundamentally banal, re-
alistic. J. Baudrillard characterizes hyperreality as a 
time when life and death are clearly separated, death 
turns into a specific area that should be ignored, 

and life becomes an accumulation of benefits and 
avoidance of death. In this unequivocal division 
there is no place for a miracle, revival. J. Baudril-
lard constantly emphasizes that in the simulacrum 
there is no signified, and moreover, there is no tran-
scendental signified, referring to genuine being. 
«In the world of signs there is no «back meaning»; 
there is no unconscious: which is the last, most cun-
ning of connotations and rationalization» (Baudril-
lard, 2008: 182). A simulacrum of this order isan 
empty signifier, indicating an empty signifier – is 
the ultimate statement of death. An external void (a 
void is always equal to another void), indicating an 
internal void – this is not even a metaphor, but a 
perfect semiotic representation of death. There can 
be emphasizing the special aspect of the connection 
between the motives of sleep and death in the novel. 
Sleep allows depicting various mental states and 
processes, a «different» reality. Elements of fiction 
or mysticism are also often associated with dreams. 
The author, associating death with sleep, sometimes 
describes the events occurring in a dream as real. 

M. Zemskov’s dream expresses the character’s 
state of mind, his trauma or life concept. Ivan, try-
ing to commit suicide by swallowing sleeping pills. 
«A month ago, I drank a handful of some sleeping 
pills, about to stop my life. It didn’t work out – I 
drank a little. Because in the minutes of swallow-
ing the pills I felt some kind of uncertainty. Uncer-
tainty in everything: in what I do, in tablets (one 
or the other), in the world around him (he exists or 
not already). Insecurity softened my limbs. Slowed 
down the movements – so much so that I fell asleep» 
(Zemskov, 2010: 43). Only in a dream the hero does 
not feel free. He returns again and again to the story 
of his unintentional crime. Having knocked down a 
girl by car in his youth, Ivan escapes from the scene 
of the crime. The mother becomes an accomplice, 
forcing her son to commit this act. Accidental death 
becomes the harbinger of dreams and the sensation 
of death approaching again inexorably. «I did it 
«inadvertently», and my mother forced me to hide 
and not help a person. In addition, the blow was so 
strong that helping was probably late and pointless. 
But I began to dream... Dreams in which I again 
knocked someone down in a car. Dreams in which a 
white handbag appeared. Dreams in which I in vari-
ous ways – with a knife, with a pistol, with the help 
of poison – killed people. In those dreams I was hid-
ing from punishment and at the same time I was tor-
mented because it did not overtake me» (Zemskov, 
2010: 134). The transition to other worlds, where 
people can become real, is possible, according to 
Ivan, only after sleep or death. He is trying to return 
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to his former life, but falling asleep he sees strange 
dreams, images of the past. 

The hero tries to find the path to comprehen-
sion of himself with the help of spiritual practice. 
He wants to survive and let go of the past in order 
to develop further. Death recedes because the hero 
is aware of it. «The true « I» – it is most often called 
the soul – exists forever in different worlds. Our 
physical body, mind, feelings, and ego – all this is 
nothing more than different images and manifesta-
tions of our physical body. To see the true «I», it 
must be identified with its manifestations – separat-
ed from the body, from the mind, from the senses. 
What we mean by death is just such a separation, 
and nothing more. By observing death and identi-
fying the true «I» and the physical body, you can 
comprehend your «I» and become free» (Zemskov, 
2010: 266). The destruction of a weaker person in 
a person by a strong one, the submission of a guru 
who, through the influence of various spiritual prac-
tices, is trying to take on the role of arbiter of fate, is 
predetermined from the very beginning of the novel. 
Fatum predestination, a premonition of what should 
happen to the heroes anticipates the very plot devel-
opment of the novel. One of the significant begin-
nings of Zemskov’s prose lies in the young writer’s 
interest in his own life, in personal experience, in 
modernity, passed through his personal biography. 
As S. Belyakov rightly observes, «I» is the protag-
onist of almost every new realist text. The author 
merged with the hero, and prose turned into an early 
memoir» (Belyakov, 2003).

According to the guru–David, a person who does 
not find the strength in himself to realize himself, to 
become indifferent, is doomed to destruction. Such a 
state of liberation is available only to the «outcasts» 
who live in a world of simulated illusions. That is 
why Ivan gains real freedom after the murder of 
Guru David. As at the beginning of the novel, he 
again tries to commit suicide, but now he can «be 
identified», so death is not terrible for him. Again, in 
the final of the novel, the hero falls asleep, but this is 
a dream of rebirth, a new life begins. 

The novel does not prompt the reader to seri-
ous thoughts; it plays out the techniques inherent in 
modern literature. The author engages the reader in 
fascinating reading, communicates with him, refer-
ring him to the well–known intertexts: the Gospel, 
the legend of Korkut, Sufi spiritual practices, medi-
tations. This is a structure–forming technique that 
complements the content of the text. This novel is a 
game, «the characters play with each other, the mind 
has long played out; plays (in a philosophical sense) 

and the author with the reader. Offering, by the way, 
between the lines, the reader has the choice to par-
ticipate in the training game or, if he’s good enough, 
stand next to the author and look at the entertaining 
deadly swarming» (Bannikov, 2010).

Summary 

As we see, аn intelligent reader, keen on a 
detective story, does not need direct references to 
the source, the principle of the so–called «double 
redirection», which is typical for works of modern 
literature, is triggered. Why does the hero seek 
himself in the sect, the answer is simple: «he 
is not satisfied with being, the life surrounding 
him and the ideology that is imposed, as well as 
the straightforward answers that society gives» 
(Vlasenko, 2011). The novel is positioned as a 
philosophical thriller. This definition, according to 
the author, was given by the first reviewers due to 
the fact that its storyline is dynamic, as in a movie. 
But the author did not count on the cinematography 
of the text and did not set out to write something like 
a script. 

In addition, from his point of view, the plot is 
not very cinematic in dramaturgy. Many traditional 
value representations undergo a significant 
transformation. This is perceived as a stage in the 
special spiritual world of simulated illusions, as a 
result of which the prospects of reality become 
uncertain. The following features of the new realism: 
«documentary; fixing both the smallest moments 
of modernity and the nuances of the hero’s mental 
movements, often, but not necessarily, identical to 
the author; confession; ultimate artistic veracity, 
sincerity; traditionalism» (Rudalev, 2007), can be 
used to characterize the writer’s works. 

The novel «Sectarian» is a kind of special 
intellectual journey that allows the reader to 
independently interpret the semantic centers of 
the work. The works of Mikhail Zemskov are 
distinguished by a deep staging fundamental 
problems of human life, the study of the deep 
contradictions of man and modern society, city and 
culture. So, the novels by Mikhail Zemskov , is due 
to several reasons: a change in the artistic paradigm 
at the turn of the XX–XXI centuries, disappointment 
in the values of globalism, curtailing the project of 
postmodernism, putting forward a realistic direction 
on the literary stage. One of the properties of 
realism as a specific type of artistic understanding 
of reality, is its ability to consolidate in culture 
the achievements of previous trends, trends, styles 
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and methods, thus forming a «solid platform for a 
new, multi–vector, development of art, in order to 
synthesize these vectors again into a harmonious the 
whole» (Serova, 2015: 18). 

For our part, we will notice that dissatisfaction 
with life is the state of any normal person. Therefore, 
the search for truth under the guidance of a charismatic 
guru in the circle of like–minded people is a normal 
phenomenon both for the individual and for culture 

and society as a whole. True, often such a path can 
lead to negative and even tragic consequences. 
An analysis of the writer’s artistic world opens up 
new possibilities for studying the relevance of the 
aesthetics and poetics of modern literature process 
in the newest era. The novel «Sectarian» is a kind 
of special intellectual journey that allows the reader 
to independently interpretation the semantic centers 
of the work.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТВОРЧЕСТВА САРЫ АШУГА

Сары Ашуг является одним из самых ярких представителей азербайджанской ашугской 
поэзии, но его жизнь и творчество все еще остаются одним из наименее изученных областей 
фольклористики. Первая из серьезных причин – отсутствие исторических источников и 
информации о личности, жизни и творчестве этого мастера слова, а вторая – в отсутствии 
внимания к беспрецедентному мастерству баятов Сары Ашуга на фоне чрезвычайной 
популярности народных баятов. Другая причина в том, что историческая личность Сары Ашуга 
со временем стала легендой, а его жизнь превратилась в фольклор. Важно подчеркнуть один 
момент, анализируя все взгляды и мнения о жизни и окружающей среде Сары Ашуга, а также 
историю сбора и изучения его поэтического наследия – независимо от того, где он родился и 
откуда он приехал, Сары Ашуг является важным событием азербайджанского художественного 
мышления, атмосферой и поэтическим содержанием его баятов, а также средой Зангезура, 
откуда он родом. Это можно легко увидеть в бесчисленных поэтических изображениях названий 
городов и деревень, гор и рек до художественного выражения национальных и этнических 
традиций, которые часто используются в творчестве мастеров – ашугов. Наряду со всеми 
другими существенными особенностями повествований и историй, связанных с его именем, 
одним из их художественных достоинств является то, что они подготовили художественную 
основу для создания дастана «Ашуг и Яхши» с определенными элементами эпосного мышления. 
Дастан «Ашуг и Яхши» является ярким образцом ашугского искусства, которое обогащает ряд 
любовно-романических дастанов, связанных с именами мастеров ашугов в азербайджанской 
ашугской литературе.

Ключевые слова: Сары Ашуг, баяты, фольклор, творчество, легенда, эпос, дастан.
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Poetic features of Sari Ashug’s activity

Though Sari Ashug is one of the most prominent representatives of the Azerbaijani poetry of the 
middle Ages, his life and poetry is considered one of the least studied branches. If the first serious reason 
of it is due to the lack of attention to the craftsmanship of the Sari Ashug in quatrains written by him, the 
second is, no doubt, the insufficiency of the historical sources and information about the personality, 
life and activity of the ashug. Another reason is that the historical identity of the Sari Ashug has become 
narrated over time and his life has become folklore. 

Analyzing all thoughts and considerations about Sari Ashug’s life and environment, the history of the 
investigation and collection of his poetical heritage it is also important to mention the following thought. 
Not depending on his birth and living place, Sari Ashug is a phenomenon of Azerbaijani artistic thinking 
with all his spirit and color, the atmosphere and poetry of his activity and he is trained from the Zanga-
zur environment. It is observed easily in the numerous poetic images and lines used very often in the 
quatrains by the ashug such as from the names of cities and villages, mountains and rivers till the artistic 
expression of the national-ethnic traditions. 

Along with all the other features of the narrations and stories attached to his name, one of the artistic 
advantages is that they have prepared an artistic basis for the formation of the epos «Yakhshi and Ashug» 
after themselves with the certain elements of the epic thinking.

On the one hand, the epos «Yakhshi and Ashug» is an example of artistry that enriches the series of 
love eposes related to the names of the master ashugs in Azerbaijani ashug literature, on the other hand, 
it enriches the gallery of ashug images immortalized by Azerbaijani folklore. 

Key words: Sari Ashug, bayati (quatrain), folklore, activity, rumor, legend, epos.
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 Сары Ашуг шығармашылығының  
поэтикалық ерекшеліктері

Сары Ашуг – әзірбайжан ашуг поэзиясының ең жарқын өкілдерінің бірі, бірақ ақынның өмірі 
мен шығармашылығы фольклористиканың әлі де толық зерттелмеген салаларының қатарынан. 
Басты себеп – сөз шеберінің жеке басы, өмірі мен шығармашылығы туралы тарихи деректер 
мен ақпараттардың жоқтығы, ал екінші себеп – өте танымал халық баяттарына байланысты 
Сары Ашугтың теңдессіз шеберлігін танытатын баяттарының көлеңкеде қалып қоюы. Сары Ашуг 
тұлғасының аңызға, ал өмірінің фольклорға айналуы – бұл мәселенің тағы бір себебі.

Қай жерде дүниеге есігін ашып, қайдан келгеніне қарамастан ақын өмірі және поэзиялық 
мұрасының жиналуы мен зерттелу тарихы туралы барлық көзқарастар мен пікірлерді талдай 
отырып, Сары Ашугтың өзінің атмосферасымен және баяттарының поэтикалық мазмұнымен, өзі 
туылған Зангезур ортасымен әзірбайжанның әдеби санасында ерекше құбылыс болғандығын 
атап өту маңызды. Бұны қалалардың және ауылдардың, таулар мен өзендердің атауларындағы 
поэтикалық көріністерден бастап ашуг шеберлерінің шығармашылығында жиі қолданылатын 
ұлттық этникалық дәстүрлерден оңай аңғаруға болады. Тарихы және баянау ерекшеліктерімен 
қатар, «Ашуг және Яхши» дастанының әдеби негізін қалауы ақынның әдебиеттегі артықшылығы 
ретінде саналады. Өзінің эпостық сипатымен «Ашуг және Яхши» әзірбайжан ашуг әдебиеті 
шеберлерінің есіміне байланысты романдық-махаббат дастандарының қорын байытушы ашуг 
өнерінің үлгісі болып табылады. 

Түйін сөздер: Сары Ашуг, баяттар, фольклор, шығармашылық, аңыз, эпос, дастан.

 Введение

Как в письменной литературе, так и в устном 
творчестве в формировании какого-либо выда-
ющегося мастера слова непреложна роль суще-
ствовавших до него художественный традиций 
и связанных с творчеством факторов. В этом 
контексте не составляет исключения и творче-
ство великого народного певца и поэта, масте-
ра жаноа баяты в Азербайджане – Сары Ашу-
га. Так, поэтическое наследие ашуга-корифея 
обретает вечную жизнь, соединяя и обогащая 
предшедствующие поэтические традиции, так 
и современные. Отдельно необходимо отметить 
три важных фактора, серьезно повлиявших на 
эволюцию, развитие и расцвет творчества Сары 
Ашуга:

- Во-первых, следы образа жизни и тюркско-
го мифопоэтического образа мышления, идущие 
с о времен «Книги моего деда Коркута»; 

- Во-вторых, прошедшие до Сары Ашуга 
путь многовековые поэтические традиции од-
ного из наиболее древних и распространенных 
форм народной поэзии – азербайджанских на-
родных баяты;

- В-третьих, лирические отзвуки обретшей 
фольклорность безответной любви и трагиче-
ской судьбы Сары Ашуга.

Эксперимент

Для близкого ознакомления с сущностью и 
содержанием творчества Сары Ашуга возника-
ет необходимость отдельно и подробно остано-
виться на каждом из трех факторов.

В связи с первым фактором будет умест-
но подчеркнуть то, что для созвучия с образом 
жизни огузского народа или же размерностью 
древней тюркской поэтического сознания не 
обязательно непосредственное и явное восхва-
ление их каким-либо ашугом и поэтом. Основ-
ное заключается в том, что самобытные образы, 
созданные ашугом, или же поэтом, отражали 
этот поэтический дух, и, вместе с тем, позволяли 
ощутить дыхание этих вечных традиций. В этом 
контексте достаточно обратить глубокое внима-
ние на следующее баяты Сары Ашуга:

Görükәn Diri dağı,
Duman, gәl bürü dağı,
Ölüm qәdәrdir, Aşiq
Yamandır diri dağı (Bahjat, 2006: 31-32)
Видимую гору Дири, 
Туман, приди окутай, 
Смерть судьба твоя, Ашуг, 
Тяжел удел живых.

mailto:konulmammadova2019@gmail.com
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Для читателя, малознакомого с Азер-
байджанской ашугской литературой, строка 
«Görükən Diri dağı» – «Видимую гору Дири» не 
ограничивается лишь поверхностным смыслом, 
но еще и создает в определенной степени ассо-
циативное представление об упомянутой горе. 
Чутко наблюдавший этот момент исследователь 
Б.Бехджат в комментарии к этому баяты пишет: 
«Дири Даг – небольшая гора у окончания Ге-
яньской равнины на левом берегу реки Аракс 
в области Джебраиля. На вершине этой горы в 
прежние времена было селение под названием 
Дири. И .как известно, известный обладатель 
дастана Ашуг Гурбани, что прозывался «Гурбан 
из Дири», родом был из этого селения» (Bahjat, 
2006: 32)

Или мастер-ашуг, давая в другом своем бая-
ты широко распространенное в народе название 
горы Муров (Бирюн) не только преследует цель 
создать прекрасный каламбур, но и напоминает 
образы и черты, запечатленные в нашей памяти 
из других образцов Азербайджанского фолькло-
ра. Это представление еще более ясно доносит 
и научный комментарий, данный Бахлулом Бед-
жатом к этому баяты:

Yol düşdü Birün dağa,
Duman, gәl bürün dağa,
Yaxşısını itirmiş Aşiq
Salıbdır bir ün dağa!
Оказались мы возле горы Бирюн,
Туман, иди, окутай гору, 
Потерявший свою Яхши влюбленный, 
Устроил шум в горах!

Гора Бирюн ложное название горы Муров в 
народе. Гора Бирюн часто упоминается и в лю-
бовном эпосе Керема и в других повестях. Будто 
бы Керем прошел через эту гору, когда шел за 
Асли. Гора Муров представляет собой высокую 
гору между Гянджой и горным Карабахом, вер-
шина его заснежена» (Bahjat, 2006: 31)

Как видно из обоих примеров, можно заме-
тить в той или иной степени созвучия между по-
этическими деталями в ряде баяты Сары Ашуга 
и образами и чертами, символами и метафорами 
в Азербайджанских эпосах «Гурбани», «Асли и 
Керем». А это, показывая само по себе наличие 
хороших знаний о народной поэзии у ашуга-ко-
рифея, вместе с тем демонстрирует способность 
его таланта продолжить и обогащать традиции 
народного творчества (Gasimli, 2011: 5).

Второй фактор подразумевает эффективное 
влияние традиций образцов народных баяты на 

являющие главной артерией творчества Сары 
Ащуга – жемчужин слова, созданных в жанре 
баяты. При этом вызывает интерес и причина 
обращения ашуга-мастера именно к жанру бая-
ты и вопрос столь тесной привязанности к этой 
поэтической форме. На наш взгляд, так как Сары 
Ашуг в большей степени был мастером слова, 
чем мастером саза, форма баяты, если с одной 
стороны, соответствовала для емкого и точного 
выражения его душевных чувств, то с другой 
стороны, это было выгодно для передачи из уст 
в уста горестных любовных мелодий без саза и 
музыки, свадеб и помолвок, торжеств. Причина 
выбора для выражения горя своего сердца и сво-
его душевного мира Сары Ашугом жанра баяты 
также связана с этим .

Прежде чем перейти к сравнению баяты 
Сары Ашуга с народными баяты, есть необхо-
димость в общих сведениях о позиции жанра в 
народной лирике и самых основных особенно-
стей. Известно, что баяты представляет собой 
форму стиха из четырех строк, с системой риф-
мования по приницпу «aaba», каждая срока ко-
торой состоит из 7 слогов (Gasimli, 2018: 42). В 
азербайджанской фольклористике проводились 
достаточно широкомасштабные исследования 
о поэтических свойствах, жанровой самобыт-
ности, лингвистической и стилистических осо-
бенностях, а также происхождении, этапах исто-
рического развития этой формы поэзии (Aliyev, 
2001: 76). В этих исследованиях особый интерес 
вызывают взгляды и соображения о поэтике, а 
также краткая информация в «Поэтических раз-
мерностях и разновидностях ашугской поэзии», 
комментарии обобщающие слово-термин «бая-
ты»: историко-семантическое содержание сло-
ва-термина «Баяты» в филологической мысли, 
объяснялось, преимущественно, в трех направ-
лениях. Согласно первой версии, это название 
связано со словом «boyat» – «бойат», переда-
ющим смысл «старый», «старинный» (напри-
мер, «boyat çörәk» – «старый хлеб») (И.Хикмет, 
Ф.Кочарли). Согласно второму выдвинутому 
предположению, слово «boyat» – «бойат» пред-
ставляет собой название тотема. Данная форма 
стихотворения будто бы была создана в честь 
тотема под название «Баят», и была высказана 
обращаясь к нему (к «Баяту»). Третья версия о 
происхождении названия «баяты» заключается 
в том, что название этой формы стихотворения 
было взято от названия одного из родов, принад-
лежащих к племени огузов «баят» (Ф.Кёрпюлю, 
А.Абид, С.Мумтаз, М.Гасымлы). Согласно еди-
нодушному мнению сторонников этого предпо-
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ложения, которому в фольклористике отдается 
предпочтение, «баяты» – выражает понятие при-
сущей племени Баят поэзии, песни. Здесь много 
соответствий историко-культурной реальности 
(Gasimli, 2018: 42-43).

К слову, обращает на себя внимание и сло-
во «баят», использованное в одном баяты Сары 
Ашуга:

Aşığa Bayat yaxşı,
Kölgәdә ha yat, Yaxşı!
Canım oxuna qurban,
Oyanıb hey at, Yaxşı! (Sari Ashug, 2008: 36)
Ашугу мил Баят,
Спи в тенечке, Яхши!
Да буду жертвою твоей стрелы
Просыпайся, выстрели в меня, Яхши.

На наш взгляд, если слово «Bayat» – «Баят» 
в этом образце, с одной стороны, выступает в 
значении сокращенного вида термина «баяты», 
с другой стороны, напоминая название родного 
племени Баят, подтверждает близость к истине 
последнего из вышеупомянутых комментариев.

Здесь надо отметить и то, что структура 
строфы, cиллабическая система, рифмование и 
другие особенности можно наблюдать и четвер-
ных формах других тюркских народов, широко 
распространенных под различными названиями 
(мани, хойрат, йыр, жыр, чынг, ашуля, айтыш, 
сарынг, кошуг и пр.) (Khuluflu, 2013: 42-43).

В таком случае, возникает логичный вопрос, 
непосредственно связанный с изучаемой нами 
проблемой: какими традициями продолжил и 
как обогатил благодаря бесконечной силе свое-
го таланта Сары Ашуг лирический жанр, обла-
дающий и в азербайджанской народной лирике, 
и в общетюркском фольклоре настолько богатой 
поэтической традицией? Для дачи удовлетво-
рительного ответа на этот вопрос необходимо 
рассмотреть параллельно несколько образцов из 
народного творчества и поэтического наследия 
Сары Ашуга (Pirsultanli, 2011: 34).

Народное баяты:
Әzizim ulu dağlar,
Çeşmәli sulu dağlar.
Burda bir qәrib ölmüş,
Göy kişnәr, bulud ağlar (Bayati, 2005: 50).
Дорогие мне древние горы, 
С родниковыми водами горы.
Здесь умер чужестранец один, 
Небо ревет, облака плачут.
Баяты Сары Ашуга:

Aşiqәm, ulu dağlar,
Çeşmәli, sulu dağlar.
Döşündәn eli köçmüş,
Başında bulud ağlar (Bahjat, 2006: 28).
Я Ашуг, древние горы,
С родниковыми водами горы.
Со склон их народ уехал,
Над головой плачут облака.

Если в этих образцах, первый из которых 
относится к народной литературе, а второй – к 
творчеству Сары Ашуга, используемая в пер-
вых друг строках устойчивая форма («древние 
горы», «с родниковыми водами горы») сообща-
ет о влиянии народного сознания на творчество 
мастера-ашуга и продолжении традиции на оди-
наковой модели, последующая парная строка от-
ражает самобытность творческого воображения 
Сары Ашуга и мастерство направления единой 
поэтической модели в отличающееся осмысли-
вание. Иными словами, если первый образец от-
ражает причитание гор по внезапно умершему 
молодому чужестранцу, второй образец воспро-
изводит тоску и кручину отделившихся от свое-
го родного края гор.

Или обратимся к другим схожим образцам:

В народном баяты:
Әziziyәm gül әllәr,
Ağ bilәklәr, gül әllәr.
Heç kәs möhtac olmasın,
Әl çalub tez gülәrlәr (Bayati, 2005: 51).
Дороги мне руки-цветы,
Белые кисти, руки-цветы.
Пусть никто не нуждается, 
Похлопав, быстро засмеют.
У Сары Ашуга:
Mәn Aşığam, gül әllәr
Bağban bağdan gül әllәr.
Dәryaca әqlin olsa,
Yoxsul olsan gülәllәr (Sari Ashug, 2011: 163)
Я Ашуг, руки-цветы
Садовник из сада сорвет цветок.
Если разума будет с море
Нищим будешь – засмеют.

Еще одна сложность, связанная со сравнива-
емыми нами примерами заключается в том, что 
в различных изданиях существуют раличные ва-
рианты как народных баяты, так и баяты Сары 
Ашуга с одним или несколькими отличающими-
ся словами. Хотя подобное разнообразие и не-
сколько затрудняет выказывание отношение к 
ним, в любом случае в сравнении с приведенны-
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ми нами народными баяты в сказанном на одних 
и тех же рифмах баяты Сары Ашуга можно уви-
деть более неповторимость своеобразного выра-
жения поэтической мысли. 

С другой стороны, сходство и близость ряда 
баяты Сары Ашуга, в частности каламбурных 
образцов с народными баяты доходит до такой 
степени, что воспринимаешь их не как вариант, 
а или как народные баяты, смешавшиеся с насле-
дием Сары Ашуга, либо как баяты Сары Ашуга, 
смешавшиеся с народным творчеством. Напри-
мер, образец:

Әzizim qәlbilәndi,
Ay doğdu, qәbilәndi.
Quran gәtir, әl basım,
Bu qәlb o qәlb ilәndi (Bayati, 2005: 46)
Дороги мне, кто на высоте,
Луна взошла высоко-высоко,
Принеси Коран, поклянусь на нем,
Это сердце принадлежит ей – 

– считается анонимным фольклорным об-
разцом. Вместе с тем, представляется как баяты 
Сары Ашуга в виде:

Aşiq o qәlbilәndi,
Ay doğdu, qәlbilәndi.
Quran gәtir, әl basım,
Bu qәlb o qәlb ilәndi (Bahjat, 2006: 74)
Ашуга сердце с ней,
Луна взошла высоко-высоко,
Принеси Коран, поклянусь на нем,
Это сердце принадлежит ей

– Или, обратим внимание на другую парал-
лель. Например:

Әziziyәm Salyana,
Dara zülfün, sal yana.
Necәsәn, bir ah çәkim,
Kür quruya, sal yana (Bayati, 2005: 43)
Дороги мне Сальяны,
Расчеши свои пряди.
Одним вздохом своим
Высушу Куру, разожгу плот.

– снова издается как народное баяты. Одна-
ко в другом месте появляется под именем Сары 
Ашуга:

 
Mәn aşığam Salyana,
Dara zülfün, sal yana.
Necәsәn, bir ah çәkim,

Kür quruya, sal yana (Sari Ashug, 2008: 103).
Я влюблен в Сальяны,
Расчеши свои пряди.
Одним вздохом своим
Высушу Куру, разожгу плот

В известных всему миру и считающихся 
прекрасным образцом рифмованных баяты этих 
параллельных образцах, как видно, кроме ми-
зерных отличий в передних формах («Əzizim» – 
«Дорогой», «Aşiqəm» – «Я влюблен», «Əziziyəm» 
– «Дороги мне», «Mən Aşığam» – «Я ашуг»), се-
рьезных отличий нет. Даже различия вариантов 
между третьими строками первой параллельно-
сти в других изданиях и народом (в обоих «Nəyə 
desən, and içim» – «Чем хочешь, поклянусь» вме-
сто «Quran gətir, əl basım» – «Принеси Коран, 
поклянусь на нем») одинаковы. В таком случае, 
более вероятна принадлежность этих баяты 
преимущественно одному творческому вооб-
ражению – индивидуальному творчеству Сары 
Ашуга. 

На наш взгляд, Сары Ашуг в отличие от дру-
гих известных форм народной поэзии (герайлы, 
гошма, варшаги, дивани и пр.), выбирая отли-
чающееся своей лаконичностью баяты в каче-
стве ведущего жанра своего творчества, прежде 
всего, ставил целью привнести в его поэтику 
серьезные нововведения как по форме, так и по 
содержанию. Как можно привнести новизну в 
форму баяты, имеющей прекрасные образцы как 
в анонимной народной поэзии, так и у отдель-
ных авторов (Шаха Исмаила Хатаи, Махаммада 
Амани, Ашуга Леле и т.д.)? В этом жанре, где в 
достаточно степени стабилизировались и устоя-
лись устройство строф (четыре строки), система 
рифмования (aaba) и размерность (семь слогов) 
возможность создания чего-то нового по форме 
по большей частью существовала в достаточной 
степени невыявленном потенциале его рифмова-
ния. Бесконечная сила таланта Сары Ашуга за-
ключалась в том, что он он чутко раскрыл эту 
пустоту и опираясь на богатство синонимами 
тюркских языков, в том числе и азербайджанско-
го языка, выбрал путь мастерского выявления и 
демонстрации каламбурной чудесности в поэти-
ческом потенциале баяты. Если это, с одной сто-
роны, преследовало цель продемонстрировать 
бесконечную силу народного языка, с другой 
стороны, новизной формы, служащей красоте 
и разнообразию содержания баяты, приводит к 
обогащению. И поэтому, на наш взгляд, при ус-
ловии признания заслуг Сары Ашуга и не отри-
цания отдельных образцов рифмованных баяты 
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в народном творчестве, в требующей в большей 
степени очень индивидуальное мастерство по-
этики рифмования будет правильным принять 
авторство мастера-ашуга во многих образцах, 
смешавшихся как вышеуказанных образцах.

А самое большое нововедение и самобыт-
ность, привнесенные Сары Ашугом в поэтику 
баяты с точки зрения содержания, прежде все-
го, было связано с суфийской символикой и 
содержанием, занимающим серьезное место в 
семантике ряда его баяты. В этом контексте об-
ращают на себя внимание, в частности, созвуч-
ные хуруфическим идеалам баяты Сары Ашуга. 
Например: 

Aşıq, hәr ayә sәndә,
Zülfün hәr ay әsәndә.
Sәn müshәf cәmallısan,
Vardır hәr ayә sәndә (Sari Ashug, 2011: 66).
Я Ашуг, каждый аят у тебя,
Когда волосы твои развиваются.
Ты с обликом мусхаф,
Все аяты припятаны у тебя.

Как видно, ашуг-корифей, сравнив в послед-
них двух строках лицо красавицы с Кораном, 
подчеркивает наличие в нем всех аятов. Любо-
пытно, что ашуг ведет речь не обо всем Коране, а 
об его одной странице, «мусхаф» (как известно, 
мусхаф – свиток или же один лист Корана), на-
писанной арабским алфавитом. Такое присталь-
ное внимание к странице Корана – «мусхаф» 
вовсе не беспричинно. Лик любимой потому 
уподобляется на «мусхаф» – страницу Корана, 
что имеющиеся там «буквы» по символике ху-
руфизма есть и на чертах лица любимой: «Sәn 
Müshәf cәmallısan» – «Ты с обликом мусхаф»... а 
это свойство, идущее из хуруфисткого сознания. 

Третий важный источник творчества Сары 
Ашуга связан с сыгравшей главную роль в пре-
вращении его судьбы в трагедию его безответ-
ной любовью, бесконечной любовью к девушке 
по имени Яхши и в силу различных причин не-
удачным финалом этой любви. Баяты мастера-
ашуга, взрастившие душу подобными мотивами, 
условно можно разделить на четыре группы:

а) образцы, взращенные глубокой любовью 
к Яхши;

б) образцы, воспевающие красоту и лик 
Яхши;

в) образцы, обличающие причины разлуки и 
соперника;

г) образцы, посвященные разлуке и смерти 
Яхши.

Хотя эти мотивы в определенной степени 
связаны друг с другом, для наглядного виде-
ния отличий между ними достаточно обратить 
углубленное внимание в соответствии после-
довательности в классификации на следующее 
баяты: 

Sәnin süzgün gözlәrin,
Qәmdәn üzgün gözlәrin.
Yaxşıdan doymaz, Aşıq,
Baxsa yüz gün gözlәrin (Sari Ashug, 2008: 33)
Твои томные глаза,
Уставшие от печали глаза.
Не насытится Яхши, Ашуг,
Если сто дней будут смотреть глаза.

Как видно, эти прекрасные образцы как баяты 
без рифмы, так и рифмованные баяты заворажи-
вают читателя естественностью, искренностью и 
плавностью своего поэтического содержания, то 
есть удаленностью от искуственности и вычур-
ности, и именно этими признаками не оставляют 
никаких сомнений в своей принадлежности к яр-
кому таланту мастера-ашуга.

Когда ведется речь об источниках творче-
ства Сары Ашуга, возникает необходимость 
выдвинуть подробные предположения по си-
стеме жанров лирики мастера-ашуга. Хотя ве-
дущим жанром этого творчества, как уже не-
однократно подчеркивалось, является форма 
баяты, общеизвестно,  что его образцы вклю-
чают в себя и принадлежащие к иным жанрам, 
относящимся к ашугской литературе и клас-
сической поэзии (гошма, теджнис, мухаммас) 
(Hakimov, 1999:34). 

Наше повествование об этом жанровом раз-
нообразии лирики Сары Ашуга, наряду с лю-
бовной темой, являющейся лейтмотивом всего 
творчества, и образом Яхши, представляющим 
собой основной образ, не случайно. Можно ска-
зать, что все принадлежащие к другим жанрам 
образцы посвящены либо смятению и слож-
ным переживаниям безответной любви, либо 
горькой и болезненной утрате Яхши. Видимо, 
не успокоившийся отражением этих сметений, 
переживаний и бесконечной скорби только в ба-
яты ашуг для их всестороннего и глубокого вы-
ражения вынужден был обратиться и к другим 
жанрам. Большинство указанных образцов, как 
подчеркивалось выше, благодаря эффективной 
собирательской деятельности, впервые донес до 
азербайджанских читателей выдающийся фоль-
клорист и собиратель Салман Мумтаз (Mumtaz, 
1935: 23). Впоследстии и другими собирателями 
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(А.Ахундов, И.Гахраман) также были выявлены 
некоторые образцы.

Среди этих образцов наибольшее внимание 
на себя обращают гошма, широко распростра-
ненная поэтическая форма ашугской поэзии. 
В гошме с рефреном «О Яхши», «Не пришла», 
«Если бы увидел», «Твои глаза», «Есть», «До-
шел» ашуг-мастер мастерски соблюдая требова-
ния упомянутого жанра, сумел искуссно отраз-
ить самобытное единство формы с содержанием. 
Для тесного наблюдения рассмотрим носящую 
имя возлюбленной ашуга гошму с рефреном «О 
Яхши»:

Şikar edib tutdum bir şahi tәrlan,
Sәn etdin әqlimi zayıl, a Yaxşı.
Sәni sevәn keçәr canü-sәrindәn,
Olur camalına mayıl, a Yaxşı.
На охоте смог поймать сокола,
Ты всю голову помешала мне, о Яхши.
Любящий тебя отдаст и душ, и голову,
Влюбившись в лик твой, о Яхши.

Соблюдение структуры рифмы (рифмова-
ние первой строки a-b-c-b, второй и следующих 
строф последовательностью d-d-d-b) в пределах 
одиннадцатислоговой строки пропорции 6-5 со-
общает о глубоком знании устной ашугской тра-
диции и принципов игры на сазе. и описания и 
воспевания, охватывающие поэтическую книгу, 
обустроенную в виде «О Яхши», могут мастер-
ски демонстрировать ашугскую поэтическую 
размерность:

Qara qaşın oxdur, kirpigin almaz,
Haramdan oxlasan, yaram sağalmaz.
Gedәr bu gözәllik, sәnә dә qalmaz,
Әgәrçi sәrxoşsan, ayıl, a Yaxşı (Sari Ashug, 2011: 23)
Черные брови твои как стрелы, веки как алмаз,
Куда ни попадешь, рана моя не заживет.
Уйдет и эта красота, не останется и тебе,
Если пяна, очнись, о Яхши.

Как видно, уподобление «черные брови как 
стрелы, веки как алмаз» выражает присущую 
ашугской поэзии традиционную манеру созда-
ния портрета. Все это показывает то, что Сары 
Ашуг с большим мастерством сумел продемон-
стрировать в своем творчестве идущие из фоль-
клора и ашугской поэзии художественно-стили-
стические средства.

Еще одной достойной внимания чертой гош-
ма является то, что будучи объемно краткими 

(из трех, четырех или же пяти строф), демон-
стрирует единство традиций народной поэзии 
с классическими поэтическими традициями 
(Namazov, 2013: 23). Использование в них порой 
слов арабо-персидского происхождения и слож-
ных соединенй вызвано именно этой чертой. Но 
если брать в целом, присущие баяты Сары Ашу-
га народный язык и стиль можно наблюдать и в 
его гошма. В этом контексте, наблюдаемые в его 
гошме с рефреном «Твои глаза» поэтические и 
лингвистические качества характерны:

Әyibdi qәddimi qaşların tağı,
Qәsd elәyib şirin cana gözlәrin.
Bu qәdәr şux baxıb aşiq öldürmә,
Heyifdi, batmasın qana gözlәrin.
Искривила мою стать бровей твоих арка,
Покусились на сладкую жизнь твои глаза.
Глядя стольпристально не убивай влюбленного,
Сжалься, не пачкай кровью глаза.

Первая строфа стихотворения построена на 
сугубо ашугской манере преподнесения. По-
скольку арка бровей, является изгибом красоты, 
пленящим душу, придание образности в виде 
художественной параллели «искривила мою 
стать бровей твоих арка» сгорбившейся от тоски 
стати влюбленного в него возлюбленного пред-
ставляет собой присущий исключительно ашуг-
ской поэзии подход. Однако манера описания и 
преподнесения в идущих вслед за этим второй и 
третьей строфах, как образной системой, так и 
по составу стилистически-лингвистических эле-
ментов напоминает по большей части присущие 
классической диванной литературе признаки:

Cәmalın şölәsi günәşdәn әla,
Sәni görәn necә olmaz mübtәla,
Qәmzeyi-cәlladın, xәdәngin bәla,
Rәhm eylәmәz heç insana gözlәrin.
Блеск лица твоего лучше солнца, 
Как не влюбится увидевшему тебя, 
Твое кокетство – палач, взгляд твой – беда,
Не помилуют никогда человека твои глаза.

Gözәllikdә sәnsәn bu gün yeganә,
Canım qurban olsun sәn növcәvanә.
Yıxar Aşıq evin, eylәr viranә,
Dolananda hәr bir yana gözlәrin (Sari Ashug, 2011: 26)
В красоте единственна ты сегодня,
Пусть жизнь моя будет жертвой молоденькой.
Разрушит Ашуга дом,
Когда глаза твои окинут взором все вокруг
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Встречающиеся в этих строфах некоторые 
выражения напоминают о стиле классической 
поэзии, традициях письменной диванной лите-
ратуры. Видимо, еще одной важной причиной 
этого являлась связь и близость Сары Ашуга с 
классической диванной литературой. Вместе с 
тем, основной причиной мастерства Сары Ашу-
га в жанре гошма, прежде всего, является де-
монстрация красоты и смысловых богатств азер-
байджанского языка. 

Результаты и обсуждение

Единое отражение лингвистических и стили-
стических особенностей диванной литературы и 
ашугской поэзии реализуется как взаимосвязь и 
отношения по использованию образных систем, 
идущих из обоих потоков. Рассмотрим эти про-
являющие себя стороны в гошме с рефреном 
«Не пришла»:

Vәdә verib mәnә, gәllәm demişdin,
Gözüm qaldı intizarda, gәlmәdin.
Sәnsiz mәnim ağlamaqdı munisim,
Mәnsur kimi qaldım darda, gәlmәdin (Sari Ashug, 2011: 24)
Пообещав мне, сказала, что придешь,
Глаза мои застыли в ожидании, не пришла.
Без тебя плач мой наперстник, 
Как Мансур, оказался я в затруднении, не пришла. 

Только в последней строке первой строфы 
(«Как Мансур, оказался я в затруднении, не при-
шла») вспомнив и историческую личность (Ман-
сура Халладжа), он еще и используя метафору и 
нагрузив слово затруднение («dar» в оригшинале 
– прим. пер.) одновременно двумя значениями 
(1. виселица; 2. затруднение, безвыходное поло-
жение) создал прекрасный поэтический образец 
классической поэтической фигуры. Кроме этого, 
упоминание в первой строфе гошмы Мансура 
Халладжа, за восклицание «Әnәlhәqq» («Я есть 

Аллах») вздернутого на виселице, на самом деле 
придает волей-неволей духу этого образца, за-
ключающего в себе воспевание любви к жизни, 
некое суфийское настроение. Это настроение 
можно увидеть и в его гошме с рефреном «Если 
бы увидел», отображающем восхваление народ-
ным мастером лица своей любимой и бесконеч-
ной тоски ради нее:

Gedәrdi sinәmdәn bu dağı-hәsrәt,
Әgәr sәnin cәmalını görsәydim.
Әyilibәn qәddim dönmәzdi yaya,
İki әbru hilalını görsәydim (Sari Ashug, 2011: 25)
Покинула бы душу мою это тоска,
Если бы увидел лик твой
Не искривилась бы моя стать
Если бы увидел бровей твоих арку. 

Заключение

Таким образом, выражения и словосочета-
ния в этой гошме с рефреном «Если бы увидел» 
мы наблюдали и в гошме с рефреном «Не при-
шла», который рассматривали чуть ранее. Они 
ясно показывают о знаниях Сары Ашуга в об-
ласти классической восточной литературы и ее 
канонах. Вошедшие в язык и стиль его стихов 
многие выражения напоминают читавшего ди-
ванную литературу образованного человека. 
Возможно, что многие стихи Сары Ашуга, в 
том числе упомянутые выше гошма, были за-
писаны либо им самим, либо другими. Просто 
те рукописи впоследствии потерявшись исчез-
ли. Попавшие в руки Салмана Мумтаза и дру-
гих писателей-классиков образцы, наверное, 
являются редкими образцами оставшимися от 
тех кладезей. Если бы вобравшая в себя гошма 
и теджнисы Сары Ашуга рукопись дошла бы 
до наших дней, ясно было бы видна насколько 
глубока степень его привязанности к тонкостям 
восточной поэтики.
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НОҒАЙЛЫ ДӘУІРІ ЭПОСТЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  
ЛЕКСИКАЛЫҚ СИПАТЫ

Мақалада Еуразия кеңістігінде көшпелі қоғамның саяси-құқықтық дамуында іргелі із 
қалдырған Ноғайлы дәуірінің тарихи дастандар мен батырлар жырының лингвопоэтикалық және 
лексика-семантикалық ерекшеліктері қарастырылады. 

Алтын Орданың ыдырауы мен Ақ Орданың әлсіреуінен Қазақстан территориясында пайда 
болған ірі мемлекеттік құрылымдардың бірі Ноғай Ордасы болды. 

Ноғай Ордасының он сан ноғайлы ру-тайпалары қазақ құрамына келгенде сол дәуірдің мол 
әдеби мұрасын бірге әкелді. Ноғайлы дәуірінің жырға толы құнарлы бай лексикалық құрамы 
қазақтың ауызша әдеби тіл нормасын дамытты, жетілдірді. Сонымен қатар біртектес түркі 
тілдерінде қыпшақ тобында сөйлейтін қазақ, ноғай, башқұрт ру-тайпаларының осы ноғайлы 
дәуіріндегі эпостық шығармалары осы тілдердің лексикалық қоры мен құрамында үлкен із 
қалдырды.

Ноғайлы дәуірінің жыр толғауларының лексика-семантикалық ерекшелігі философиялық 
терең ой мен дидактикалық мазмұнға, сан алуан экспрессия мен эмоцияға, өсиет-нақыл сөздер 
мен афоризмдерге, соны тіркестер мен синтаксистік параллелизмдерге аса бай.

Ноғайлы дәуіріндегі эпостық жырлар мен тарихи дастандардың, толғаулардың тіліндегі 
бай лексикалық құрамды жер-су атаулары, кісі есім атаулары, ру-тайпа атаулары, жауынгерлік 
лексика, жан-жануар және мал атаулары, қоғамдық-саяси лексика, діни лексика мен дерексіз 
сөздер, тұрмыстық лексика сияқты тақырыптық топтар құрайды. 

Түйін сөздер: түркі тілдері, базалық лексика, ноғайлы дәуірі, әдеби тіл, батырлар жыры, 
тарихи дастандар, лексикалық құрам.
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The lexical properties of the nogai epic stories

The article deals with the linguistic-poetic and lexical-semantic features of historical epics and he-
roes of the Nogai era, which left a fundamental trace in the political and legal development of the no-
madic society of Eurasia.

Nogai Orda was one of the largest structures that appeared on the territory of Kazakhstan after the 
weakening of the Ak Orda and the collapse of the great AltynOrda.

Ten Nogai tribes brought with them a rich literary heritage at the time when they became part of the 
Kazakh people. The poetic and rich poetry of the Nogai people developed and improved the norms of 
the oral Kazakh literary language. As well as the epic works of the Nogai era of the Kazakh, Nogai and 
Bashkir tribes speaking the same Turkic languages, left a big mark in the lexical basis and in the composi-
tion of these languages.

The lexical and semantic features of the Nogai epics are rich in didactic contents, have a deep philo-
sophical meaning, various expressions and emotions, words of edification, aphorisms, periphrases and 
syntactic parallelisms.

Epic tales and historical epics of the Nogai era have a rich lexical composition, as it includes such 
thematic groups as toponomic names, anthroponyms, ethnonyms, military vocabulary, zoonymies, so-
cio-political vocabulary, theological vocabulary and abstract concepts, household vocabulary.

Key words: Turkic languages, basic vocabulary, Nogai epoch, literary language, poetry about he-
roes, historical epics, lexicon, lexical groups.
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Лексические свойства эпических сказаний  
ногайской эпохи

В данной статье рассматриваются лингвопоэтические и лексико-семантические особенности 
исторических эпосов и героев Ногайской эпохи, оставившие фундаментальный след в 
политически-правовом развитии кочевого общества Евразии.

Ногайская орда была одной из крупнейших структур, которая появилась на территории 
Казахстана после ослабления Белой Орды и распада Великой Золотой Орды.

Десять ногайских племен принесли с собой богатое литературное наследие во времена, 
когда они вошли в состав казахского народа. Пладотворная и богатая поэзия ногайского 
народа развивала и совершенствовала нормы устного казахского литературного языка. А также 
эпические произведения ногайской эпохи казахских, ногайских и башкирских племен, говорящих 
на одних и тех же тюркских языках, оставили большой след в лексической основе и в составе 
этих языков.

Лексико-семантические особенности Ногайских эпосов богат дидактическими содержа-
ниями, имеет глубокий философский смысл, различные экспрессии и эмоции, слова назидания, 
афоризмы, перифразы и синтаксические параллелизмы.

Эпические сказания и исторические эпосы ногайской эпохи имеют богатый лексический 
состав, так как в него входят такие тематические группы, как топономические названия, 
антропонимы, этнонимы, военная лексика, зоонимии, общественно-политическая лексика, 
теологическая лексика и абстрактные понятия, бытовая лексика.

Ключевые слова: тюркские языки, базовая лексика, ногайская эпоха, литературный язык, 
поэзия о батырах, исторические эпосы, лексический состав.

Кіріспе

Түркілер (қыпшақтар) өз дәуірінде Шығыс 
Еуропа мен Дунайдан бастап Орта Азияны, 
Азов теңізі жағалауын, Қырымды, Солтүстік 
Кавказды, Мысырды, тіпті шығысында Қытай 
қорғанына дейінгі ұлан-ғайыр аумақты уысында 
ұстап төрткіл дүниені дүр сілкіндірген әлемдік 
өркениет пен мәдениетке, тарихқа өзіндік үлесін 
қосқан аса қуатты мемлекеттердің бірегейі еді. 
Бұл жөнінде түркі жұртшылығына аса танымал 
құмықтың тарихшы ғалымы Мурад Аджи: «К 
концу V века, кипчаки заселили пол Европы и 
всю Центральную Азию. Тюркская речь заглу-
шала на Евразийском континенте любую другую. 
Тюрки были самым могучим и многочисленным 
народом мира… На Идели (Волге) встретились 
культуры Востока и Запада. Благодаря усилию 
тюрков древний мир соединился в единое про-
странство, которое называли Евразией»  деп 
нақтылай түседі (Adzhy M., 1999: 75). 

Алайда тарих саханасының сан қатпарлы 
белесінде Алтын Орданың ыдырауы мен Ақ 
Орданың әлсіреуі барысында Қазақстан тер-
риториясында пайда болған ірі мемлекеттік 
құрылымдардың бірі Ноғай Ордасы болды. 

Қуатты Ноғай ордасы туралы татар, 
башқұрт, ноғай, құмық зерттеушілері «Волга-
дан Ертіске дейін, Каспий мен Арал теңіздерінің 

жағалауынан Қазан және Чимга-Тураға дейін 
үлкен кеңістікке ие болған Ноғай Ордасы 
бұрынғы Алтын Орданың күйрегеннен кейін 
құрылған басқа мемлекеттер арасындағы ең 
үлкені және Эдог Нураддиннің (1426-1440) 
тұсында Ноғай Ордасы ең көп және ең ірі орда 
болғаны белгілі. 

Ноғай ордасының тарихы туралы докторлық 
диссертация жазып қорғаған профеесор 
В.В.  Трепавлов төмендегідей деректер келтіреді: 
«1530-е-1540-е годы были апогеем могущества и 
влияния Ногайской Орды. Разгромив или запу-
гав соседей, потомки Мусы смогли наконец обе-
зопасить ее от внешних посягательств. Несмотря 
на зыбкость единства правящего клана и сверже-
ние бия Саид-Ахмеда, перед окружающими на-
родами Ногайская Орда того времени выступала 
как грозная и относительно монолитная сила. 
Ногаи сумели включить в сферу своей гегемо-
нии Казахское ханство, утвердить и упорядочить 
свое господство над Башкирией. Как равные они 
состязались в борьбе за влияние на Астрахань с 
Крымом и на Казань (хотя и в неявной форме) с 
Россией. В этот период Орда обрела некоторые 
признаки начальной государственности: мирзы 
и управляемые ими эли были разделены на кры-
лья (провинции) под верховенством наместни-
ков-военачальников, бий по своему положению 
и авторитету внутри (но не вне) державы при-
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близился к монарху-хану. Правление бия Шейх-
Мамая (около 1540-1549) было высшей точкой 
развития политической и социальной структуры 
ногаев» (Trepablov B.B., 2002: 53).

Ноғайлы дәуірінің этникалық құрамын түркі 
тектес тайпалармен қатар сары, қара, маңғыт 
және Кавказ ноғайлары құраған. Сары ноғайлар 
(татарлар) қуатты Алтын Орда ыдырағаннан 
кейін Қазан, Қырым және Астрахан хандықтарын 
құрды. Қара ноғайлар (барабы татарлары) он сан 
ноғай хандығын орнатты. Маңғыт ноғайлары 
Кіші жүз қазақтарының құрамына сіңісіп кет-
се, Қап тауының ноғайлары (адыгей, қарашай, 
бұлғар, абхаз, ингуш, құмық, т.б.) кіші және үл-
кен Ноғай ордасының құрамына еніп кетті. Жал-
пы Ноғайлы дәуіріндегі халықтың негізін монғол 
жаулаушыларының құрамында болған байырғы 
түркілік этникалық ру-тайпалар құрады. 

Ноғайлы дәуірі Еуразия кеңістігінде көшпелі 
қоғамның саяси-құқықтық дамуында маңызды із 
қалдырған іргелі дәуірдің бірегейі еді. Ноғайлы 
дәуіріндегі көшпелі қоғамдық ой-сананың 
маңызды мұраларын тарихи дастандар мен ба-
тырлар жыры құрайды.

Эксперимент

Көне замандардан жырланып келе жатқан 
күллі түркі халықтарына ортақ дәстүрлі ба-
тырлар жырының қалыптануы осы кезеңде 
нақтыланды. Бұл жөнінде Қазақ әдебиетінің 
энциклопедиялық анықтамалығында жүйелі 
көрсетіледі: «Ноғайлы аталып, кейін бір-
бірінен бөлініп кеткен түркі тайпаларының 
көпшілігі өздерінің ноғайлы кезінде жырлаған 
шығармаларын мүлде ұмытқан, не оның ұзын-
ырғасын, үзінді жұрнақтарын ғана сақтаған. 
Ал қазақ атанған ноғайлылықтар сол кездегі 
мол мұраға ие болып, көпшілігін жоғалтпай 
сақтап қалған. Сөйтіп, бұрын ноғайлы әдебиеті 
делініп келген туындылардың көпшілігі қазақ 
әдебиетінің қорына қосылып, оның төл әдебиеті 
боп кеткен. Мысалы, «Ер Төстік», «Жиренше 
шешен», «Алдар көсе» т.б. ертегі аңыздар. «Ал-
памыс», «Қобыланды батыр», «Қамбар батыр» , 
«Ер Тарғын», «Ер Қосай», «Ер Сайын», «Едіге», 
«Қырымның қырық батыры», «Ер Жабай», «Ер 
Шора», «Орақ-Мамай» т.б. эпостық жырлар 
– сол ноғайлы заманының мұралары. Аталған 
жырлардың негізгі кейіпкерлері – ноғайлыдан 
шыққан адамдар. Әрбір жыр өз қаһармандарын 
ноғайлы батыры, не ноғайлының атақты адам-
дары деп танытады. Мәселен, «Қамбар батыр» 
дастанында Қамбардың тегі туралы «Қазақ емес, 

сарт емес, Қамбардың түбі – ноғайлы...» делінген. 
Осы жырдағы Назым сұлудың әкесі Әзімбай-
он екі баулы өзбектен дей келіп, оның елін де 
ноғайлы еді дейді. Сондай-ақ, Ер Сайынның 
әкесі Бозмұнай да ноғайлының – жүз отыз жас 
жасаған қариясы. Қара Қыпшақ Қобыланды да 
ноғайлы. Естерекұлы Ер Тарғын мен Қоңырат 
елінің батыры Алпамыстың әкелері де «қалың 
ноғайлы елінен»(Qazaq ádebɪeti, 2005: 397).

Ноғайлы дәуірінің аузы дуалы би шешендері 
мен жырауларының өздері жырлап өткендей, 
«жеті жұрт көшіп-қонған» бұл кезең көшпелі 
қоғамдағы саяси ой-санасының синтезделіп, да-
ралана түскеніне және түркі дүниесіндегі тарихи 
оқиғалардың үлкен саханасына айналғаны тари-
хи ақиқат. 

Түркітану кеңістігіндегі Ноғайлы дәуірінің 
тарихи дастандары мен батырлар жырын 
негізінен екі үлкен топқа топтастыруға болады: 

Біріншісі байырғы түркі тайпаларынан бері 
жырланып келе жатқан эпостық жырлар. Оларға 
«Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр», «Ер 
Тарғын», «Қамбар батыр», және т.б. жатқызуға 
болады. 

Екіншісі, ноғайлы дәуірінің төл тума жәді-
герліктері. Олардың қатарына «Ер Қосай», «Ер 
Көкше», «Қырымның қырық батыры», «Едіге 
батыр» «Қарасай – Қази», «Парпария»,«Шора 
батыр», «Əділ Султан», «Мұса хан», «Аңшы-
бай батыр», «Құттықия», «Нұрадин», 
«Мұсахан»және т.б. жатады.

Ноғайлы дәуіріндегі тарихи дастандардың 
идеялық мазмұны сол кезеңдердегі елдің ішкі 
бірлігі мен ынтымағы, елі мен жерін сыртқы жау-
дан қорғау, мемлекеттің біртұтастығы сияқты 
құндылықтарды насихаттайды. Бұл жөнінде 
зерттеуші А.И.М. Сикалиев былай дейді: «В но-
гайском героическом эпосе нашли свое воплоще-
ние буржуазная политическая и духовная жизнь 
ногайского народа в ХІІІ-ХҮІІ вв., его борьба с 
внутренними и внешними врагами, его мечта о 
светлом будущем. Наиболее распространенны-
ми являются поэмы: «Ахмет, сын Айсыла», «Ко-
планды батыр», «Эдиге», «Мамай», «Манашы 
улы Туякбай», «Эр Таргыл», «Мусевке батыр», 
«Шора батыр», «Адиль- Солтан», «Сорок ногай-
ских богатырей», «Карасай-казы», «Эр Кусеп», 
«Эр Косай», «Аманхор», «Эр Кокше», «Камбар 
батыр» и др (Sɪkalɪev A., 1980: 6).

Нәтиже мен талқы

Ноғайлы дәуіріндегі тарихи дастандар 
мазмұнында атадан ер болып туғасын, аттың жа-
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лын тартып мініп ел шетіне тиген сыртқы жаудан 
елін, жерін азат ету идеясы кеңінен суреттеледі. 
Мәселен мұны «Ер Қосай» жырынан да көруге 
болады. Бұл жырдың да сюжеті негізінен ноғайлы 
еліндегі жаугершілік әрекеттерді бейнелейді. 

«А, ноғайлым, ноғайлым,
Көкірексінген ноғайлым.
Көбеңсінген ноғайлым,
Қайрат қылып, қан татпай,
Тақасып жаумен оқ атпай.
Келгенін жайпап, қиратпай,
Кегіңді қалай аласың?
Кек алмасаң жауыңнан.
Қапыда өзің қаласың.
Босқа қорықсаң, тұра бер.
Жалғыз өзім болсам да,
Өзім-ақ жауға барайын,
Тобына ойран салайын.
Жау жағадан алғанда.
Ердің айтар мұңы бар.
Айқасып жаумен қалайын.
Ерлердің кегін алайын (Ер Қосай)

Ноғайлы дәуіріндегі заманды армандау, 
аңсау сарыны Қазтуған мен Доспамбет, Шалкиіз, 
жырлары арқылы халыққа тарап, Мұрат ақын 
жырларымен сабақтасқан. Өйткені, Доспам-
бет те, Қазтуған да Ноғайлы, яғни Алтын Орда 
заманының басынан дәурені өткенін, халықтың 
кезіндегі тарихи тағдырын жырласа, бодандыққа 
түсіп, берекесі қашқан жұртының тағдыры 
Мұрат өлеңдеріне де арқау болған. 

Бұл қоныс жеті жұрттан қалған қоныс,
Ноғайдың көшіп, талақ салған қоныс.
Қазтуған, Асан қайғы, Орақ, Мамай,
Біз түгіл осыларды алған қоныс...

Ноғайлы дәуірінің ақын-жыраулық дәстү-
рі Мұрат арқылы бізге жеткен Махамбет 
өлеңдерінде де қайталанып отырады. 

Асан қайғы, Сыпыра жырау, Шалкиіз, 
Қазтуған, Доспамбет, Шобан жыраулардан бас-
тау алатын Ноғайлы дәуірінің эпостық туынды-
лары мен фольклор шығармалары қазақ әдеби 
тілініңалғашқы арналары болып табылады. 

Көп жылдар фольклор тілімен шұғылданып 
келе жатқан Е. Жұбанов халық ауыз әдебиеті 
шығармаларының тілін ауызекі әдеби тілге 
жатқызды. Ол өзінің «Эпос тілінің өрнектері» 
атты монографиясында «эпостық жасампаз 
дәстүрі арқасында замана әуеніне талмай үн 
қосып отырған мұндай шығарма қазақ халқының 

ауызекі әдеби тілінің тамаша үлгісі ғана емес, 
сонымен бірге ол біздің кейінгі жазба әдебиет 
тілімізге де нәр береді. Эпос тілінің әдеби тілге, 
қазақтың ескі жазба тіліне, тіпті осы күнгі жаз-
ба әдеби тіліне қайнар көз болудағы орны да 
айырықша (Jubanov E., 1978: 112).

Өз дәуірінде, өз заманында ауызша 
тараған бұл эпикалық шығармалар тілі сол 
дәуірдің ауызша әдеби тілінің қызметін толық 
атқарды. Өйткені әдеби тілдің аса маңызды 
қызметінің бірі қоғамды үйлестіруші қызмет 
болса, Ноғайлы дәуірінің тарихи дастандары 
мен туындылары өз уақытында, өз заманында 
қоғамдық, дидактикалық, шешендік, әлеуметтік, 
жауынгерлік, лирикалық қасиеттерді синкретті 
түрде ауызша әдеби тіл нұсқасында қолданысқа 
енгізілді.

Ноғайлы дәуірі әдеби тіліндегі өзіндік 
ерешеліктері жөнінде зерттеуші Б. Мо-
мынова былай дейді: «Бұл ғасырлардағы 
көркем әдебиет нұсқалары тілінде өзіндік 
ерекшеліктер жеткілікті. Олардың тілінде бей-
таныс сөздер, мағынасы күңгірт сөздер, сол 
сияқты грамматикалық ерекшеліктер кездеседі» 
(Momynova B., 2011: 62).

Тарих қатпарының осы тұсында Ноғай 
Ордасының шығыс территориясында Қазақ 
хандығы құрылды. Кейіннен Ноғай Ордасы мен 
Қазақ хандығы арасында шапқыншылықтар бас-
талды. Осындай ішкі тартыстың бірінде Ормам-
бет би өлді. «Дальнейший распад Ногайской 
орды способствовал присоединению отдельных, 
вероятно, довольно многочисленных ногайских 
улусов к Казахской орде и смешению их с ка-
захами. Восточная группа ногайских улсуов, 
«алтыаульцы» растворилась, повидимому, в сос-
тав казахов так называемого «Младжего жуза» 
(Zhɪrmunsɪɪ.V., 1974: 93).

Аласапыран тарихтың осы бір кезеңінде 
Алтын Орда мен Ноғай Ордасының бірлігі мен 
билігін көксеген «Тоқтамыс толғауын» қайта 
жырлатты. 

Ай, жігіттер, чоралар!
Ормамбет би өлгенде
Он сан ноғай бүлгенде...
Хан Тоқтамыс қарланып
Байтағым деп зарланып
Айтып жылай жөнелді, – 

деген үлгілес жырлар дүниеге келді.
Ноғай Ордасының он сан ноғайлы ру-

тайпалары қазақ құрамына келгенде сол дәуірдің 
мол әдеби мұрасын бірге әкелді. Осы келген 
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ноғайлы дәуірінің жырға толы құнарлы бай 
лексикалық құрамы қазақтың ауызша әдеби тіл 
нормасын дамытты, жетілдірді.

Тарихи дастандар мен толғаулар тілінің 
лексиканың құнарлы қабатын құрайтын лексика-
семантикалық бірліктер мен тіркестер туралы 
зерттеуші Қ. Өмірәлиев өз тұжырымын ұсынады: 
«Тілдің байлығы осы сияқты тұрақты тіркестер 
мен сөз орамдарының молдығы, яғни олардың 
модель жағынан да, жеке бір сөздердің тіркес 
жасау өрісінің кеңдігі жағынан да әр тараптығы 
арқылы көрінбек (Umiraliev K., 2010: 6). 

Яғни біртектес түркі тілінде (қыпшақ то-
бында) сөйлейтін қазақ, ноғай, башқұрт ру-
тайпаларының осы ноғайлы дәуіріндегі эпостық 
шығармалары осы тілдердің лексикалық қоры 
мен құрамында үлкен із қалдырды.

XІV-XVII ғасырлардағы Ноғайлы дәуірін-
дегі жыр толғаулар тілінің лексикалық құрамын 

қазіргі қазақ тілінің лексикалық құраммен 
салыс тырғанда едәуір бөлігін көнерген сөздер 
құрайды. Бұлар – көненің тот басқан қылы-
шындай өткен дәуірдің өзіндік сырын аңғартатын 
шұрайлы да, образды сөздер. Бұл туралы акаде-
мик Р.Сыздықова былай дейді: «Көнерген сөз 
дегеніміз – тарихи бір кезеңдерде қолданылған 
зат, бұйымдардың, орын алған оқиғалардың, 
құбылыстардың, ұғымдардың, ағымдардың ата-
улары» (Syzdykova R., 2009: 12).

Ш. Уәлихановтың сөзімен айтқанда, «төрде 
басы, төскейде малы бір болған» ноғайлы 
дәуірінің ру-тайпалары озық үлгілі тарихи дас-
тандарды дүниеге әкелді. 

Ноғайлы дәуіріндегі эпостық жырлар мен 
тарихи дастандардың, толғаулардың тіліндегі 
бай лексикалық құрамы мен архайзм лексика-
ны төмендегідей тақырыптық топтарға бөлуге 
болады: 

Тақырыптық 
топтар Мысалдар

Жер-су 
атаулары

Қырым, Ұрым, Еділ, Жайық, Азау, Жиренқопа, Бесоба, Ешкіқырған, Жирен, Тобылғытау, Егіздібұлақ, 
Балбұлақ, Айғырбүгілді, Қазан қаласы,Еділ суы, Жыланды тау, Қап тау, Бөкентау, т.б. Ерекшелігі 
ретінде таулардың атауынан соңтау, өзен, көл су атауларынан кейін көлі, суы (Қара ойықтың көлі, 
Еділ суы, Көк өзен) сөздерінің тіркестіріліп айтылуын атауға болады. Образдылықты білдіретін 
атауларға Қырық қақпалы Қырым, Қырық сан қырым, Алты күндік Қаптау, т.б. Бұлар нақты жер 
атауларынан гөрі бейнелі қолданысқа жатады, нақтылықты білдірмейді.

Кісі есім 
атаулары

Тоқтамыс,Едіге, Ормабет би, Орақ – Мамай, Қарасай – Қази, Аңшыбай батыр, Парпария, Ер Қосай, 
Ер Көкше, Шора батыр, Құттықия, Нұрадин, Мұсахан Ақшахан, Қыдырбай, Ақару, Қобыланды, Бек, 
Тауып хан, Құртқа, Апар, Жапар, Бибіжан, Қошабай, Алшағыр хан, Айқасқа, Байқасқа, Көкемпиқасқа, 
Көкқасқа, Қозғалмас хан, Хансұлу, Ибажан, Қостөре хан, т.б.

Ру-тайпа
атаулары

Қазақ, ноғай, Он сан ноғай, тоқсан баулы ноғай, қара қыпшақ ноғай, қалмақ, сыбан, Қостөре елі, 
Ормабет елі, Жетітөре елі, бесқасқа елі, татар, башқұрт, қарқалпақ, қырым татарлары, алғадайлар, 
қызылбас.Қырық таңбалы Қырым, Он таңбалы Ұрым, Он екі баулы өзбек, 

Жауынгерлік 
лексика 

1) Әрекет, іс-қимылды білдіретін сөз тіркестері: талқан ету (жеті қатар жебесін атып талқан етеді); ор 
қояндай өкірту (Алшағырдай қалмақты, ор қояндай өкіртіп); ордасында шалу (Ордасында шалады, 
өлтіріп кегін алады); басы бөліну (Басы бөлінді қалмақтың); атқан оғы өту (Шарайнаға қарамай, атқан 
оғы өтеді), т.б. Бұл қолданыстардың бәрі дерлік еркін сөз тіркестері емес, лексикалық мағына иеленген, 
лексикаланған тіркестерге айналған. Найзасын ендірді, серпуіне шыдамау, жауды жайратты, 
найзасын саптады, жаудың оттарын сөндірді, күлін көкке ұшырды, елін шабу, жауды жапыру, ойын 
салу, т.б.қимылды, қақтығыс кезіндегі іс-әрекетті білдіреді.
2) Қару-жарақ атаулары: мылтық, адырғы, дулыға, сауыт, қалқан, жебе, садақ, оқ, шарайна, айбалта, 
ақ сүңгі, ақ берен, қу жебе, көк жебе, сұр жебе, ақ найза, ақ семсер, ақ алмас семсер, ала балта 
т.б. Қару-жарақ атауларының жекелеген жырларда эпитетсіз жұмсалғаны байқалады. балдағы алтын 
ақ берен, алтын құндақ ақ берен, қанды көбе, қандыауыз толғамалы ай балта, көксүңгі,толғамалы 
ақ сүңгі, бадана көзді ақ сауыт,шар болат, шашақты найза, алтын қалпақ, жез телпек, 
жауырын жебе, алмас қылыш, ақ қара бас ту, қорамсаққа қол салу, қозы жауырын оқ алу. 

Қоғамдық-
саяси лексика

Хан, бек, сұлтан, асыл, дана, ер, бай, жыршы, би, қойшы, ақсақал, бəйбіше, алғаным, жұрт, жақын, 
кемпір, шешей, пақыр, пенде, келін, ақсақал, аға, іні, жақыны (жеті ата жақыны) және тұрақты сөз 
тіркестері қас болу, хабар салу, кеңес құру, т.б. қоғамдық-саяси лексикаға, оның ішінде әлеуметтік-
тарихи мағынасы бар қолданыстарға жатады. 

Жан-жануар 
және мал 
атаулары

Атан, нар, ат, арғымақ, бие, ту бие, қой, жылқы, сиыр, бұқа, бура, буыршын, қазанат, тұлпар, 
сəйгүлік, тырна, тауық, тұйғын, сұңқар, бүркіт, жапалақ, арыстан, жолбарс, көк қоян, ор қоян, құба 
арлан, құлан, тарпаң, ақбөкен, қасқыр, қыран құс, тұрымтай, торғай, қаршыға, қошқар, тобылғы 
меңді торы ат, көк ала тай. 
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Тақырыптық 
топтар Мысалдар

Тұрмыстық 
лексика

таяқ, шылбыр, күйме, мақпал, парша, атанға саба арту, төрт саба қымыз, бір сауын лақты ешкі, 
темірден кебіс, алтын тон, кіндік кесу, мерекелі той жасау, құрбандық шалу, мыс табақ, қалайы 
қазық, сом алтын тоқпақ, былғары саба, шыны аяқ, оймышты орындық, қара кестуырлық, шұға 
түңлік, қырмызыға малдырған қызыл-ала тон

Діни лексика 
мен дерексіз 

сөздер

Алла, құдай, тəңірі, атақ, аруақ, дүние, құдірет, пері, медеу, мұң, серт, шаһид кешу, , Ибраһим халил 
алла, ғазірейіл жұпар, кеп, белгі, өткен іс, кеңеңс, даңқ, жақсылық, жамандық, жалғыздық, əділдік, 
көңіл, нəпсі, жан, дəулет, бақыт, пейіл, қадір, ақыл, қүн, есеп, есендік, сыпайшылық күш, қызыл тіл, 
өтірік, пəле, гұмыр, жалған дүние, қылық, сүйесін, демесін, ит түрткі, ерлік, өрлік, зарлық, беріктік, 
сыр, қайрат, ант т.б.

Ноғай тілінің 
лексикасы

соңратын, соқта, асмар ету – сымарыиі ету, бажа, балаңқы, сықтау, мажар, аббар көшу, мамық 
тосату, жəміші, шемшірлік, шал сақалың, нарты, дестір, кілең бұз, көмбедей ару жалар, ителу, 
көмірту, күділенген бал, жарқа, кежігу, қоңқалау

Ноғайлы дәуірі эпостық шығармаларының 
лексика-семантикалық ішкі мазмұнынан «ата 
мекен», «түркі дүниесі мен руханияты», «ата 
қонысты қорғау», «қаһармандық», «ел бірлігі», 
«бесқару» сияқты ірі макрожүйені құрайтынын 
анықтауға болады. 

Ноғайлы дәуіріндегі эпостар ман тарихи 
дастандардың тілдік ресурстары фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық тұр-
ғы  дан сол кезеңнің әдеби тіл нормасына сәйкес 
қалыптасқан. Мәселен Ноғайлы дәуіріндегі 
жыр дастандар мен жыраулар поэзиясындағы 
мəна, сəна сөз тұлғалары туралы Р.Сыздықова 
былай дейді: «Әрі күшейткіш сипат беру, әрі 
өлең өлшемін толтыру қызметін атқаратын 
бұл эле менттер (мен, сен есімдіктерінің а 
вокативі тіркесуі арқылы жасалған тұлғалар) 
тек жазба әдебиетте емес, түркі халықтарының 
ауыз әдебиетіне де тән болған болу керек 
(Syzdykova  R., 2004: 125).

Қорытынды

Еділден Ертіске дейін, Каспий мен Арал 
теңіздерінің жағалауынан Қазан мен Чимга-
Тураға дейінгі алып кеңістікте үш ғасырға жуық 
үстемдік еткен қуатты Ноғай Ордасы түркілік 
рухани мәдени ошақтың алтын бесігі. 

Ноғайлы дәуірінің сөз зергерлері жалпы 
халықтық лексикадағы тілдік бірліктер мен сөз 

Кестенің жалғасы 

асылдарын өз туындыларында таңдап, талғап 
енгізу арқылы ауыз әдеби тіл нормаларын 
қалыптастыруға ерекше үлес қосты. 

Ноғайлы дәуірінің жыр толғаулары мен дас-
тандарының лексика-семантикалық ерекшелігі 
философиялық терең ой мен дидактикалық 
мазмұнға, сан алуан экспрессия мен эмоцияға, 
өсиет-нақыл сөздер мен афоризмдерге, соны 
тіркестер менсинтаксистік параллелизмдерге, 
дыбыс үндесулері мен ішкі ұйқастарға, 
ырғақтық топ пен лингвопоэтикалық инто-
нацияға толы. 

Ноғайлы дәуіріндегі эпостық шығармалардың 
құнарлы да бай лексикалық құрамын түркілік 
антропонимдер мен топонимдер жүйесі, этно-
нимдер, жауынгерлік сөздер мен қару-жарақ 
атаулары, көнерген сөздер мен діни сөздер, 
фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер, тұрақты 
теңеулер құрайтыны анықталды. Ноғайлы дәуі-
рінің бұл бай лексикасы қазақтықтың тари хын 
ноғайлы дәуірімен сабақтастыратын қан мен 
жазылған қалың шежіреміз, ел мұраты мен өр-
рухымызды, батырлығымыз бен қаһарманды-
ғымызды дәріптейтін, мерейімізді асқақтай 
түсетін рухани асыл мұрамыз.

Ноғайлы дәуірінде туған эпостық туынды-
лардың тіліне лингвопоэтикалық және лексика-
семантикалық кешенді сараптау жүргізіп қазақ 
руханиятының дамуына қосқан зор үлесін 
айқындаудың қашанда маңызы зор.

Әдебиеттер

Аджи М. Кипчаки. Древняя история тюрков и Великой степи. – Москва, 1999. – 230 с. 
Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. Москва: Восточная литература, 2002. – 752 с.
Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. –576 б. 



73

К.К. Күркебаев, Д. Қ. Қалиакпар

Сикалиев А.И.Общество и герой в Ногайском героическом эпосе. Традиции и современность (фольклор и 
литературанародов Карачаево-Черкесии). – Черкесск, 1980. – С. 3-18.

Жұбанов Е. Эпос тілінің өрнектері. – Алматы, 1978. – 351 б.
Момынова Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2011. – 281 б.
Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Избранные труды. – Ленинград, 1974. –725 с.
Өмірәлиев Қ. Көне түркі әдеби ескерткіштері туралы зерттеулер. – Алматы, 2010. – 656 б.
Сыздық Р. Қазақ тілі ескіліктер мен жаңалықтары. – Алматы, 2009. – 272 б.
Сыздық Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2004. – 288 б.

References

Adji.M. (1999). Kipchaki. Drevnyaya istorya turkov i Velikoi stepi [The ancient history of the Turks and the Great Steppe] 
Moscow,P. 230. (In Russian)

Jırmýnskıı V.M. (1974). Tıýrkskıı geroıcheskıı epos. Izbrannye trýdy [Turkic heroic epic. Selected Works] Leningrad, P. 725. 
(In Russian)

Zhubanov E. (1978). Epos tilinin ornekteri[Features of the language of the epic] Almaty, P. 351. (In Kazakh)
Qazaq ádebıetі.(2005).Entsıklopedııalyq anyqtamalyq[Kazakh literature. Encyclopedic definition] Almaty: Aruna, P. 576. (In 

Kazakh)
Momynova B. (2011). Qazaq ádebı tіlіnіń tarıhy[History of the Kazakh literary language] Almaty, P. 281. (In Kazakh)
Ómіrálıev Q. (2010). Kóne túrkі ádebı eskertkіshterі týraly zertteýler[Study of ancient Turkic literary monuments] Almaty, 

P. 656. (In Kazakh)
Syzdyq R. (2009). Qazaq tili eskilikter men zhanalyqtary [Neologisms and archaisms in the Kazakh language] Almaty, P. 272. 

(In Kazakh)
Syzdyq R.(2004). Qazaq adebi tilіnіn tarihy[History of the Kazakh literary language] Almaty, P. 288. (In Kazakh)
Sıkalıev A.I. (1980). Obсhestvo ı geroı v Nogaıskom geroıcheskom epose. Tradıtsıı ı sovremennost (folklor ı lıteratýra-narodov 

Karachaevo-Cherkesıı). [Society and Hero in the Nogai Heroic Epic. Traditions and Modernity (Folklore and Literature-Peoples of 
Karachay-Cherkessia] Cherkessk, P. 3-18. (In Russian)

Trepavlov B.B. (2002). Istoriya Nogaiskoi Ordy [History of the Nogai Horde] Мoscow: Vostochnaya literatura, P. 752. (In 
Russian)



© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0323, eISSN 2618-0782                                                  Филология сериясы. №2 (178).2020                                                  https://philart.kaznu.kz

74

МРНТИ 17.09.91                                                                https://doi.org/10.26577/EJPh.2020.v178.i2.ph10

Х. Мамедова  
Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана,  

Азербайджан, г. Баку, e-mail: xalide_1978@mail.ru

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО МОТИВА  
ЧУДЕСНОГО РОЖДЕНИЯ

В статье исследуется история исследования фольклорного мотива о чудесном рождении. 
Автор отмечает, что многие фольклористы и исследователи устного словесного искусства 
в своих трудах обращались в мотиву о чудесном рождении. Исторические корни мотива о 
чудесном рождении восходят к первобытным воззрениям раннего человека. Воззрения о 
чудесном рождении делятся на две части – чудесное зачатие и чудесное рождение. Мотив 
чудесного рождения героя, а также чудесного и непорочного зачатия входит в систему мотивов 
о происхождении героя в эпической традиции. А мотив чудесного рождения, в свою очередь, 
состоит из сюжетно-мотивных единиц, которые служат раскрытию тех или иных особенностей 
эпических героев. В этих мотивах также преобладают мифологические представления того или 
иного народа. В азербайджанском фольклоре данный сюжет считается самым распространенным, 
так как множество сказок и эпосов включают в себя эти сюжетно-мотивные элементы. Мотив 
чудесного зачатия и чудесного рождения включают такие элементы как зачатие от растений, 
дерева (яблоко, ячмень) и т.д., зачатие от тотема, созданные от теста, глины и т.д. Эта проблема 
во все времена стояла в центре внимания исследователей устной народной литературы. 

Ключевые слова: чудесное рождение, непорочное зачатие, Адам и Ева, индекс мотивов 
Томсона, первобытный человек.

Kh. Mammadova 
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The research history of the miraculous birth motif of folklore

The article explores the research history of the miraculous birth motif. It is reported that many re-
searchers have applied this issue. Historically, the historical roots of the miraculous birth motif have been 
linked to the first humans. The miraclouse birth motif found in epic folklore is the transformation that is 
related to these concepts and transformed. The miraculous conception of life is divided into two parts: 
Miraculous fertilization. 2. Miraclous birth. The motive of the wonderful birth of the hero, as well as the 
wonderful and immaculate conception, are part of the system of motives about the origin of the hero in 
epic tradition. And the motive of a wonderful birth in turn consists of story-motivated unity, which serve 
to reveal certain features of epic heroes. These motives are also dominated by mythological representa-
tions of a people. In Azerbaijani folklore, this plot is considered the most common, as many fairy tales 
and epos include these story-motivated eelements. Motif of wonderful conception and wonderful birth 
include elements such as – conception from plants, wood (apple, barley,), etc., conception from totem, 
created from dough, clay, etc. This problem was at all times the focus of researchers of oral folk literature.

Key words: miraclouse birth, immaculate conception, Adam and Eve,Tompson motiv index, first 
human.

Х. Мамедова
Әзірбайжан Ғылым академиясы Фольклор институты,  

Әзірбайжан, Баку қ., e-mail: xalide_1978@mail.ru

Өмірге ғажайып келу туралы фольклорлық  
мотивті зерттеу тарихы

Мақалада өмірге ғажайып жолмен келудің фольклорлық мотивінің зерттелу тарихы 
қарастырылған. Автор өз мақаласында, фольклоршылар мен ауызша сөз өнерінің зерттеушілері 
өз туындыларында ғажайып өмірге келудің уәжділігіне назар аударғаны айтылады. Ғажайып 
жолмен өмірге келу мотивінің тарихи тамыры ертедегі адамның алғашқы көзқарастарына барып 
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тіреледі. Ғажайып туылу туралы көзқарастар екіге бөлінеді – ғажайып жолмен құрсаққа бала 
бітуі және ғажайып дүниеге келу. Батырдың ғажайып туылу мотиві, сондай-ақ ғажайып және 
пәк жолмен бойға бала бітуі эпикалық дәстүрдегі кейіпкердің шығу тегі туралы мотивтік жүйеге 
енеді. Ғажайып өмірге келу өз кезегінде, эпикалық кейіпкерлердің белгілі бір ерекшеліктерін ашу-
ға қызмет ететін сюжеттік-мотивтік бірліктерден тұрады. Бұл мотивтерде осы немесе басқа ха-
лықтың мифологиялық көріністері басым болады. Әзірбайжан фольклорында бұл сюжет ең көп 
таралған болып саналады, өйткені көптеген ертегілер мен эпостарда сюжеттік-мотивтік эле мент-
тер бар. Ғажайып жолмен бойға бала біту мен ғажайып дүниеге келуге қатысты мотивтер мы на 
элементтерден тұрады: өсімдіктерден, ағаштан (алма, арпа), қамырдан, балшықтан, тотем нен  және 
т.б. Барлық уақытта бұл проблема халық ауыз әдебиеті ғалымдарының назарында болды.

Түйін сөздер: ғажайып жолмен өмірге келу, пәк жолмен ұрықтану, Адам мен Хауа, Томсонның 
мотив индексі, алғашқы адам.

Введение

Мотив чудесного рождения – один из самых 
распространенных мотивов в мировом фолькло-
ре. Мы наблюдаем следы этого мотива, начиная 
с древних верований и до эпических дастанов. 
Исследования проведенные над темой мотив 
чудесного рождения в Азербайджанском фоль-
клоре, показали, что материалов на эту тему в 
азербайджанском устном народном творче-
стве вполне достаточно. Цель проведенных ис-
следований заключается в изучении мотивов и 
классификации их на отдельные виды. В азер-
байджанской фольклористике некоторые иссле-
дователи касались этой темы. История исследо-
ваний мотива в мировом масштабе же восходит 
к еще более раннему периоду. Статья «Миф о 
непорочном зачатии», написанная 100 лет на-
зад французским исследователем П. Лафаргом, 
исследовавшим мотивы чудесного рождения, 
вызвала большой интерес. П. Лафарг, направив 
внимание на свою напечатанную в более ран-
ний период в журнале «Таймс» статью «Миф об 
Адаме и Еве», подтверждает изучение во время 
исследования известного библейского мифа с 
помощью существовавших в первобытном об-
ществе поверий. Автор заявляет, что исследовал 
этим способом и непорочное зачатие-девствен-
ную беременность, являющееся формой чудес-
ного рождения. (Lafarg, 1937: 136). (Отметим, 
что нами были изучены некоторые тексты, ко-
торые описывают этот мотив и в азербайджан-
ском фольклоре (например, сказки «Синий би-
сер» (SAF, 2008; 225); «Отрубленная голова» 
(SAF, 2008:165), «Сухой череп» (SAF, 2008:179) 
и др.). По словам ученого, этот миф широко рас-
пространен у всех народов мира. Несмотря на 
отсутствие мужа, три римские богини – Юнона 
(гр.Гера), Минерва (гр.Афина) и Диана (гр.Ар-
темида) несколько раз становились матерями. В 
древние времена понятие девственности в Гре-

ции не несло сегоднящней смысловой нагрузки, 
просто сына незамужней женщины называли 
«партениас» (сын девы, т.е. сын девственницы). 
Но со временем девственница-мать обрела в ми-
фах образность и стала осмысливаться как мате-
ринство без содействия мужчины (Lafarg, 1937: 
136-138). П. Лафарг в своей статье намекнул и 
на не названную теорию патогенеза. Эта теория 
включает в себя верования о рождении женщи-
ной ребенка без участия мужчины (явление не-
порочного зачатия).

Эксперимент

В качестве одного из первых источников, 
где упоминается мотив чудесного рождения, 
в центре внимания находится «Указатель ска-
зочных типов» (УСТ) Томпсона, отражающий 
в себе примерно 45.000 фольклорных мотивов 
(Thomson, 1955-1958). Составленный американ-
ским фольклористом Стисом Томсоном каталог 
впервые был издан в 1922-36 гг., а во второй 
раз в усовершенствованной форме – в 1955-
58  гг. А.Дандес пишет об этом каталоге моти-
вов: «УСЗ представляет собой самый ценный 
источник для анализа и исследований ученых» 
(Karsdorp, 2015: 37-52). При подготовке данно-
го каталога были выслушаны фольклорные тек-
сты народов, живущих на огромной территории 
от маленьких селений Калифорнии до островов 
Кораллового моря (Австралия), отмечены на-
звания более 550 жилых населенных пунктов. 
Во время исследования мы рассмотрели цифро-
вую версию (Thomson, 1955-1958), основываю-
щуюся на индексированных в 1955-58 гг. 45.000 
фольклорных мотивах, заново разработанную 
на бумаге и расширенную. Упоминание о чу-
десном рождении можно найти в разделе T-Sex 
под заголовком «Conception and birth» («Зачатие 
и рождение»). 540-ой полузаголовок раздела но-
сит название «Miraclouse birth», что в переводе с 
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английского языка на русский означает «чудес-
ное рождение». Но и сам подзаголовок, делясь 
на следующие полузаголовки, дает знания о раз-
личных видах. Согласно разделу, представлен-
ному под заголовком «Miraclouse conception» 
(чудесное зачатие), поеданием различных фрук-
тов (яблока, манго, апельсина, лимона, персика), 
овощей (моркови, шпината), различных расте-
ний и цветов, животных (червяков, вшей), рыб, 
продуктов (яиц), лекарств и т.д., проглатывани-
ем бисера и жемчуга, поглощением солнечного 
и лунного света в материнском теле может воз-
никнуть беременность. А такие мотивы, как не-
обычное рождение святых, рождение из разных 
частей человеческого тела; рождение из крови, 
рождение из сгустка крови, сотворение святым 
мальчика из кровяного сгустка; рождение из 
раны; рождение из раны на теле отца: рождение 
ребенка из вонзившейся в руку или ногу занозы, 
рождение из слез, рождение из головы мужчины; 
рождение изо рта, рождение из бедра мужчины, 
рождение из руки, рождение из глаза, рождение 
из секреторных желез тела, рождение из слюны, 
рождение из носовой кости..., рождение из де-
рева и различных фруктов (апельсинов, дынь), 
рождение из воды, камня, земли, рождение от 
невинного и т.д. и т.п., отражая исключительно 
момент рождения, были представлены под заго-
ловком «Miraclouse birth» (Thomson, 1955-1958). 

Обратив внимание на один нюанс, не сложно 
понять, что не только заглавье Miraclouse birth, 
входящее в составленный Томсоном раздел Т- 
Sex, отражает признаки чудесного рождения. 
Еще и мотивы, составленные под полузаголов-
ком «Miraclouse conteption» (чудесное зачатие), 
относящиеся к заглавью «Conception and birth», 
непосредственно связаны с чудесным рождени-
ем. УСТ, включая и T-Sex, состоит из 23 разде-
лов, обозначенных от А до Z. Присмотревшись, 
становится ясно, что кроме основных вариантов, 
и в других частях можно найти образцы опреде-
ленного мотива. Например, эпизоды, связанные 
с «Miraclouse birth», который мы взяли в каче-
стве основного варианта, можем найти и среди 
образцов, входящих в разделы A- Mithological 
(мифологический), B- Animal (животный).

УСТ не только является богатым источником 
информации об отдельных видах мотива чудес-
ного рождения, но и дает возможность определе-
ния географических регионов с преобладанием 
упомянутых мотивов. Но здесь надо не упустить 
из виду некий нюанс. Среди стран, к которым 
относятся мотивы каталога УСТ, имя Азербайд-
жана не встречается. Допустим, что в годы со-

ставления и издания каталога (даже в годы пере-
работки) наша республика не существовала в 
качестве независимого государства, но в доку-
ментах признавалась в качестве большой терри-
тории – автономной республикой. А в качестве 
обоснования тюркских мифологических сюже-
тов среди 45.000 мотивов используется очень 
мало, всего 3-4 раза. Во время исследования вы-
яснили, что большинство мотивов, распростра-
ненных в национальном фольклоре, идентичны 
мотивам в каталоге УСТ. Следовательно, хотя 
объявление о создании каталога, включающего 
в себя сказки, легенды, предания и пр. всех на-
родов мира и выглядит логичным, претензии в 
полной мере не были обеспечены. Несмотря на 
эти недостатки, полагаем, что изучение мотива 
чудесного рождения велось также и Томсоном.

При рассмотрении каталога становится по-
нятно, что представления о чудесном рождении 
делятся на 2 части:

1. Miraclouse conception (чудесное зачатие)
2. Miraclouce birth (чудесное рождение)
Чудесное оплодотворение и чудесное рож-

дение означает изучение нашей темы с двух 
близких другу аспектов. Русский фольклорист 
В.Пропп, выказывая отношение к данному во-
просу, учел каждый из аспектов, постарался ос-
новной анализ провести над первой частью. В 
своей статье «Чудесное рождение» он высказал 
отношение следующим образом: в первобытных 
обществах вера в зачатие без участия мужского 
пола была широко распространена. Можно при-
йти к выводу о том, что роль мужчины в зача-
тии понималась далеко не всегда. Творцом по-
томства полагалась лишь женщина. И подобное 
представление тесно связано с матриархатом. 
Понимание роли отцовства возникло позднее 
(Propp, 1976: 207). Очень любопытны противо-
речивые взгляды двух ученых об осознании 
рождения. Так, Д.К.Зеленин писал: «мысль о 
полном неведении про участие мужчины в акте 
зачатия бессмысленно относят даже ко многим 
первобытным племенам. (Zelenin, 1936: 365). 
А Рейнштейн, наоборот, к этой идее относится 
критически и подчеркивает, что причинная связь 
между половым общением и зачатием для исто-
рического человека долгое время оставалось 
неизвестным. Конечно, со временем, по мере 
роста уровня мировоззрения людей, становятся 
известны истинные причины рождения. Несмо-
тря на известность этих причин, продолжается и 
вера в зачатие вне полового контакта. В. Пропп 
полагает, что на самой ранней, первобытной 
ступени человечества «чудесное» рождение от-



77

Х. Мамедова 

носили ко всем (Propp, 1976: 207). А согласно 
религии ряда народов, чудесным образом роди-
лись лишь первые люди, поскольку первые люди 
родиться не могли. Первые люди были сотворе-
ны Господом и затем ими были порождены все 
остальные люди (Propp, 1976: 232). Сюда входят 
и предания об Адаме и Еве. Во время исследо-
вания мы выяснили, что среди азербайджанских 
фольклорных текстов также есть мифы о первых 
людях. Для сведения скажем, что по данному во-
просу мы предоставили обширную информацию 
в статье «Исторические корни чудесного рожде-
ния». В той статье особо подчеркнуто, что в на-
шем фольклоре мифы о первых людях связаны 
с Адамом и Евой. Следовательно, как у народов 
мира, и в азербайджанском фольклоре история 
чудесного рождения восходит к мифам о первых 
людях. А это условно было названо мотивом 
символического рождения (Mammadova: 2017). 
Правда, в таком случае рождение никогда не 
происходило от человеческой пары (Propp, 1976: 
235). Отметим, что в последующий период раз-
вития мотив Бога-творца стал менять свой вид. 
Согласно поверьям, чудесное рождение может 
произойти без участия мужского пола либо с по-
мощью данного дервишами волшебного яблока, 
либо с помощью благопожелния, благослове-
ния, пожертвования у человеческой пары, или 
же магическим воздействием съеденного, про-
глоченного средства и мгновенного воздействия 
природных сил – солнечного света, сильной мол-
нии. Последние две причины, будучи связаны с 
чудесным рождением, представляют собой этап 
непорочного зачатия, являвшегося предыдущим 
этапом. Русский фольклорист В.М.Жирмунский 
тоже выступил со статьей, посвященной рож-
дению героя в результате непорочного зачатия. 
Идея, звучащая в статье, заключается в том, что 
мотив чудесного зачатия и чудесного рождения 
широко распространено в мифах, сказках и эпо-
сах. Он отметил, что если опираться на архаи-
ческие факты, это связано с партеногенезисом, 
где роль женщины в рождении выдвинута на 
передний план; герой рождается в результате по-
едания его матерью волшебного яблока или же 
питья волшебной воды, даже запах цветка, сол-
нечный луч, дождь, ветер могут стать причиной 
беременности. Согласно взглядам Жирмунско-
го, эти поверья в народном творчестве впослед-
ствии утратили оригинальное мифологическое 
содержание в результате развития общества. По 
версии ученого, в Средней Азии и на Среднем 
Востоке среди тюркских, арабских и персид-
ских волшебных сказок этот мотив щироко рас-

пространившись, отражал просьбу о ребенке 
жаждущих детей пожилых родителей у Аллаха 
иди же иных чудесных существ. В отличие от 
Проппа, Жирмунский, проведя исследования 
над фольклорными текстами тюркоязычных на-
родов, выявил локальные особенности мотива 
рождения. Автор ознакомился с героическими 
эпосами сибирских народов – алтайцев, шоров, 
хакасов и пр., эпосами «Алпамыш», «Манас» и 
«Деде Коркут». Фольклорист указал, что в при-
сущих тюркским народам сказках мотив чудес-
ного рождения воспроизводится в своеобразной 
форме; изображаются обычно пожилые, бездет-
ные родители, они, обращаясь к Богу, в пожилом 
возрасте обретают ребенка. Отметим, что при 
подготовке статьи Журминский поработал над 
текстами, привел примеры из народных сказок 
алтайцев, шоров, хакасов, эпосами «Алпамыш», 
«Манас», «Кобланды-батыр», «Саин-батыр» и 
др. (Jirmunskiy, 1974:228).

В азербайджанской фольклористике семан-
тику чудесного рождения расматривали многие 
ученые. М.Г.Тахмасиб, поделив сюжет любов-
ных эпосов на 4 стадии, 1-ый назвал необычным 
чудесным рождением героя, подчеркнул ши-
рокое распространение данного мотива в боль-
шинстве народов мира, в том числе и тюркской 
народной традиции; и в наших сказках, являю-
щихся продуктом первичного воображения, ча-
сто встречается чудесное рождение (Tahmasib, 
2010: 226).

Ф. Баят, проводя исследование о вариантах 
мотивов Огузнаме, обратил внимание на мотивы 
о выросших без отца героях. Указал, что в геро-
ических эпосах и рыцарских преданиях рожде-
ние героев без отца полностью адекватно рожде-
нию пророков в мусульманской культуре. Если 
пророки, хотели спасти мир призывом людей 
к религии, вере, дети богов и завоеватели осу-
ществляли эту миссию мечом. В эпосах мотив 
сына божьего указывается рядом символических 
атрибутов. Рожденные от света, дерева, серого 
волка, Луны, горы и пр. обычно выполняют эту 
функцию. По мнению ученого, чудесное рож-
дение в сказках представляет собой трансфор-
мированный мотив сына Бога (Bayat, 1993: 13). 
Например, в народной сказке «Тапдыг» нашел 
свое отражение мотив рождения от дневного 
света: желающему сына купцу Сулейману до-
стался ребенок от дневного света (SAF, 2006: 3). 
Выяснили, что этот вариант чудесного рождения 
носит интернациональный характер; в УСТ за-
кодировано под номером T521 (conception from 
sunlight – зачатие от солнечного луча) (Thomson, 
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1955-1958). А.Аскер указывает на то, что в сказ-
ке «Тапдыг» отец героя див Туфан является бо-
гом молнии. То, что див Туфан является богом 
молнии, видно из некоторых его атрибутов. Ког-
да див Туфан крадет Гамар-ханум, гремит гром, 
сверкает молния. Сброшенный с небес как сын 
Бога Тапдыг обладает необычным голосом – ры-
ком.... вообще, в эпическом тексте атрибут рыка 
идентифицируется с громом небесным, связан-
ным с богом молнии (Askar, 1992: 85). Ф.Баят 
статьей под заголовком «Мотивы огузнаме в 
тюркской эпической традиции» постарался ис-
следовать именно мотив чудесного рождения на 
основе эпоса «Огуз Каган». Автор в указанной 
статье охарактеризовал наличие карих глаз, си-
него лица, красного рта у только что рожденного 
ребенка, один раз покормившись материнским 
молоком, евшего сырое мясо тем, что он явля-
ется сыном бога: Мифологическая семантика 
связанного с мотивом «сын бога» однократное 
вскармливание молоком осталась и в ряде древ-
них тюркских эпосов. В якутских, хакасских, ту-
винских эпосах рожденные из горы, камня, де-
рева дети сразу после рождения встают и ходят, 
став сформировавшимися героем, выполняют 
божественную миссию. Это явление адекватно 
поеданию не вскормленным молоком героем сы-
рого мяса. Поскольку в архаических эпосах, как 
правило, герой является первочеловеком, сыном 
Бога, его рождение очень часто происходит без 
участия отца и матери (Bayat, 1993: 15).

Исследовавший мотив чудесного рождения 
при подготовке терминологии тюркской мифо-
логии Дж. Бейдили также внимание направил 
на представления о первых людях: этот мотив 
берет свои истоки из древних религиозно-мифо-
логических взглядов, кроме того, представлений 
о сотворении первых людей, а также реинкарна-
ции. Те воззрения, к которым обратились жен-
щины для спасения от бесплодия, первобытные 
магические способы, которые жили и в даль-
нейшем в виде поверий о возможности забере-
менеть написанием на скалах, ночевкой у воды, 
переходом через реку и т.д. Согласно написан-
ному автором, в тюркской мифологии можно 
встретить ряд образов необычного сотворения, 
которые представляют собой героев, рожденных 
от женитьбы на волчице, из дерева, градины и 
пр. Эти существа, чудесным образом появив-
шиеся на свет, часто становятся .... древними 
предками, вождями (Beydili, 2003: 275). Ясно, 
что мифические представления о необычном по-
явлении на свет человека со временем перешаг-

нули в сказку, изобразились несколько иначе, 
однако не отдалились от своей древней семан-
тики. И Дж. Бейдили особо подчеркивал приход 
некоторых эпизодов, выявленных в наших сказ-
ках, из мира мифов: герои, рожденные от части-
цы пены, слюны дервиша, колдуна, от листочка, 
поедания яблока (граната), одного дыхания или 
же попавшей в материнское лоно пыли сухого 
черепа, были из мира мифов, из-за чего обладали 
качествами ежеминутно, ежедневно расти и т.д. 
(Beydili, 2003: 275). 

Подготовивший сюжетный указатель азер-
байджанских сказок И.Рустамзаде, наряду с 
многими мотивами, внимательно рассматрива-
ет и мотив чудесного рождения. Угол зрения 
И.Рустамзаде несколько отличный; при характе-
ристике богатырских черт героя мотив чудесного 
рождения полагает одним из основных мотивов: 
богатырские черты героя впервые проявляются 
в его детстве. Этот этап включает в себя необыч-
ное оплодотворение, необычное рождение, об-
ретение речи и умения ходить с ранних лет, дача 
имени и ранние героические эпосы (Rustamzade, 
2013: 41). В качестве информации сообщим, что 
мотив необычного оплодотворения нашёл свое 
образное отображение в следующих азербайд-
жанских сказках: в сказке «Синий бисер» (SAF, 
2007: 225) от проглоченного бисера, в сказке 
«Отрубленная голова» (SAF, 2008: 165) от пыли 
сухого черепа, в сказке «Плешивый Гасан» (SAF, 
2008: 81) от птичьего яйца, в сказке «Джейран» 
(Azerbaijanian, 1976: 43) съеденного мяса джей-
рана, в сказке «Рейхан» (Askar, 1992: 71) от воды 
из лужицы и т.д. возникает беременность.

Мотив чудесного рождения находился и 
в центре внимания проведшего исследование 
над сказками О.Алиева. По мнению ученого, 
утверждающего о важной роли Солнца (огня), 
воды, земли в появлении на свет чудесных геро-
ев в наших сказках и эпосах, в мифологических 
верованиях все это было первичным, священ-
ным. Поэтому О.Алиев справедливо направил 
внимание на мифы о первых людях. О.Алиев со-
средотачивает мысль еще на одной черте мотива 
чудесного рождения, характерной для азербайд-
жанского фольклора – мотиве рождения на ос-
нове благопожелания, пожертвования. Подчер-
кивает претворение в нескольких частях «Книги 
отца Коркута» в жизнь желания жаждущих ре-
бенка родителей осуществлением пожертвова-
ния и благие дела (Aliyev, 2001: 18).

В ходе исследования и мы смогли прояс-
нить следы мотива чудесного рождения в эпосе 
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«Отец Коркут». Наблюдаем обустройство доми-
нантности на таких взаимосвязанных вопросах, 
как благословение, благопожелания, пожертво-
вания, благотворительность и др. Всего лишь в 
двух частях – «Сказание о Бугач-джане, сыне 
Дерсе-хана» и «Сказании о Бамсы Бейреке, сыне 
Байбёрё» – герои, говоря языком эпоса, рожда-
ются благопожеланием кого-то. А в части «Ска-
зание о пленении сына Газан хана Уруз-бека», 
хотя и не описан мотив рождения, предполагаем 
ниспослание главного героя родителям из-за из 
просьб, оказания ими щедрых деяний из стихот-
ворного отрывка, произнесенного матерью:

... Милостныю подала дервишам в черном одеянии 
Осмотревшись вокруг себя позаботился о соседе 
Ждущим и обижающимся, нищим еды подала
Видя голодного, кормила, видя нагого – одевала
Мольбой единственного сына едва обрела 
(книга «Отец Коркут», 1988: 171).

И фольклорист Р.Алиев, изучая мифические 
воззрения в сказках, коснулся чудесного харак-
тера мотива рождения. Он назвал рожденных 
чудесным образом в азербайджанском фолькло-
ре героев героями с необычным началом. Автор, 
особо подчеркнул малое изучение в националь-
ном фольклоре, несмотря на системное изложе-
ние данного мотива в русской и иной мировой 
фольклористике (Aliyev, 1992: 50). По мнению 
автора, народ верил, что в борьбе с черными 
силами ему могут помочь лишь герои, порож-
денные от такого начала. Наблюдения показы-
вают, что начала происходят преимущественно 
с помощью яблока (растение), головы или же 
отрубленной головы (земля), джейрана (земля). 
В чем причина веры в необычную силу этих 
начал? Не осознающий в достаточной степе-
ни сущность отношений мужчины и женщины 
древний человек волей-неволей отдавал предпо-
чтение этим элементам, роль эмбриона в биоло-
гическом смысле видел в растении, земле и воде. 
А связь растений и земли, воды с плодородием 
в сознании находящихся в контакте с ними лю-
дей стала причиной начала процесса обретения 
статуса священного. Причина заключается в 
том, что еще в ранние периоды осознания жиз-
ни наблюдалось отмирание растений, деревьев 
в связи со сменой сезонов, оживление природы, 
новое начало всего при приходе весны. Р Алиев 
подчеркнул возникновение непроизвольно мыс-
ли о том, что растения, вода и земля чудесны, и 
они могут выступить в роли первичных родите-
лей (Aliyev, 1992: 51).

Р. Кафарлы, рассматривая особенности вол-
шебной сказки, чудесное рождение считал пер-
вичным элементом поэтики волшебной сказки. 
То есть, в сказках, где сюжетные элементы име-
ют ступенчатую и неизменную структуру, на 
первой ступени идет рождение. Образное изо-
бражение рождения таково: Существует сказоч-
ный вариант мира, в котором нет никого, кроме 
Аллаха. Рождение живущих там тоже необычно. 
Герой появляется на свет разными способами 
(Творец в облике дервиша встречается с его ро-
дителями, дав им поесть яблоко, или же дав по-
пробовать женщине слюну, размещает зародыш 
ребенка в материнском лоне) (Gafarli, 2002: 237).

Герой, чудесным образом оказавшись в мате-
ринском лоне в известных всем местах – дворце, 
сельской хижине и городском доме, появляется 
на свет в обычном порядке, т.е. через 9 месяцев, 
9 часов, 9 минут. Ссылаясь на сказки, автор пи-
шет, что рожденный на свет необычным обра-
зом герой демонстрирует большую искусность в 
охоте, или же в результате случайности спасает 
народ от какой-то беды, при встрече с врагом 
не бежит, сражается и побеждает (Gafarli, 2002: 
239).

Результаты и обсуждение

По мнению связывающего этот мотив с 
мифом о близнецах автора, в первую очередь 
мотив рождения детей от вошебного яблока 
с мифом о близнецах связывает то, что дети 
(два или три мальчика, или же мальчик и де-
вушка), хотя и являются детьми разных роди-
телей, их сакральный «родитель» один и тот 
же. Порождение от волшебного яблока прояв-
ляется как источник необычных качеств героев 
(Kazimoglu, 2011: 18).

С.Рзасой при разработке структуры мотива 
рождения внес ясность в некоторые вопросы. 
Мотив бездетности, изображенный до рождения, 
в соответствии с космогологической структурой 
модели эпико-мифологического мира расценил 
как один из признаков хаоса (Rzasoy, 2015: 51). 
Соласно выдвинутой идее, в огузском сознании 
отсутствие сыновей и дочерей, то есть бездет-
ность, воспринимается как божье проклятие. В 
соответствии с этим, и рождение ребенка счита-
ется божьим благословением (Rzasoy, 2015: 58). 
С.Рзасой, рассматривая детали мотива рождения 
в азербайджанских эпосах, отмечает, что во имя 
Аллаха приносится в жертву много животных, 
жертвуется одежда, деньги, в итоге Аллах при-
нимая жертву, дает ребенка (Rzasoy, 2015: 62).
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Заключение 

Н. Курбанов, выcказывая отношения к чу-
десному рождению героя, проявляющего себя на 
уровне мотива в эпических текстах, пишет, что 
этот мотив на самом деле является повторением 
существующих в мифах о сотворении тезиса о 
появлении первочеловека или же культурного 
героя. Согласно статье, в которой раскрывает-
ся мифологическая сущность чудесного рож-
дения, так как сами эпические тексты целиком 
вызваны мифологическо-космогоническим со-

знанием идейно-содержательно пов то ря ют его 
(Gurbanov, 2008: 126). Ф.Касумова подтверди-
ла переход в эпической трансформации мотива 
чудесного рождения из мифов и легенд в фоль-
клорные произведения. Например, обратилась к 
среднеазиатскому эпосу «Кероглы» и отметила, 
что в узбекском варианте – «Гёроглы» – герой 
рождается у мертвой женщины в могиле. А упо-
мянутый вариант при обсуждении чудесного 
рождения считается одним из основных образ-
цов в эпической трансформации, относящихся к 
этому мотиву (Gasimova, 2012: 143).
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ХІХ-ХХ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРІНДЕГІ  
АЙТЫСТАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ

Мақалада Ақтөбе аймағындағы айтыс өнерінің жанданған тұсы саналған ХІХ-ХХ ғасырлар-
дағы ақындар айтысы туралы айтылады. Осы бағыттағы отандық ғалымдардың пікірлері мен 
зерттеулері сараланған. Әр жылдары баспасөзде жарық көрген кейбір өңір айтыскерлерінің 
айтыс мәтіндері тұңғыш рет әдеби жанр тұрғысынан зерттеледі. Айтыстың жанрлық түрлері 
анықталып, аймақ айтыс ақындарының айтыстарындағы ұлттық рух, ұлттық идея, ел, жер мәселесі 
талданады. Нақтыласақ, автор елге танымал Әбубәкір Кердері, Сарышолақ Боранбайұлы, 
Құрманәлі Дәуітұлы секілді аймақ ақындарының айтыстарындағы ұлттық рух пен идеяны 
саралай отырып, аталған өнердің ерекшеліктерін анықтайды. Айтыс өнерінің негізгі танымдық 
мақсаты – ең алдымен толық рухани жағынан жетілген адам болу рухын қастерлеу мен зерделеу 
дәстүрін жалғастыра отырып, оны өзіндік мазмұнмен дамыту. Соның ішінде өзіндік сөз өрнегі 
қалыптасқан – Ақтөбе өңірі айтыскер ақындарының өлшеусіз еңбегі бай әдеби мұрамыздың 
ауызекі қасиетін де, жазбаша қасиетін де дамытып, жанрлық дамуы жан-жақты талданады. 
Қазіргідей жаһандану заманында болашақ ұрпақ бойына ұлттық идеяны сіңірудің бірден-
бір жолы ұлттық құндылықтар екенін көрсетеді. Қазақтың спецификалық әрі синкретті өнері 
саналатын айтыстың ұлттық идеологияны жаңғыртудағы рөлін көрсетуге көмектеседі. Аймақ 
ақындарының шығармаларындағы ұлттық құндылықтар дәріптелген айтыс мәтіндері арнайы 
алынып, жан-жақты талданып, оның ұрпақ тәрбиесіндегі, ұлт болашағындағы маңыздылығы 
аталып өтілген. Қазіргі қоғамдағы айтыс өнерінің маңыздылығы сөз етіледі. 

Түйін сөздер: айтыс өнері, айтыс ақындары, Ақтөбе өңірі, ұлттық идея, ұлттық құндылықтар, 
ел мәселесі.
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National idea of aitys in the Aktobe region  
in the 19th-20th centuries

The article deals with aytys of the 19th-20th centuries during the heyday of improvisational art, 
explores the texts of some local aityskers published at different times as a literary genre, opinions and 
researches of Kazakhstan scientists have been analyzed. The genre classification of aitys is determined, 
ways of disclosing the national idea, national spirit, the problems of the native land and people are 
analyzed. In particular, the author of the article dwells in detail on the work of such famous poets in the 
region as Abubakir Kerderi, Sarysholak Boranbaiuly, Kurmanali Dautuly, analyzes the features of the ex-
pression of the national spirit and ideas in their work. The main goal of improvisational art is, first of all, 
respect for a spiritually rich person and the continuation of the tradition of knowledge, the development 
of its content. In particular, the genre development of Aktobe aityskers, who have developed a certain 
peculiar verbal expression is comprehensively analyzed. The author clearly shows that the instilling of 
national values is one of the main ways in educating the future generation of the national idea, especially 
now, in the age of globalization. Syncretic, specific for the Kazakh nation, art helps to emphasize the role 
of aitys in the revival of national ideology. The texts of the works of regional poets-aityskers were exam-
ined and analyzed in detail, the importance of these texts in the education of the generation and future 
of the nation was highlighted. idIn aitys the akyns told about the issues of independence and social life.

Key words: improvisational art, Aktobe region, national idea, national values, problems of the 
people. 
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Национальная идея в айтысах  
Актюбинского региона ХІХ-ХХ веков

В статье речь идет об айтысах ХІХ-ХХ веков – периоде расцвета импровизаторского 
искусства, проанализированы мнения и исследования отечественных ученых и исследуются 
тексты некоторых местных айтыскеров, опубликованных в разное время, как литературный 
жанр. Определяется жанровая классификация айтысов, анализируются способы раскрытия 
национальной идеи, национального духа, проблемы родной земли и народа. В частности, 
автор статьи подробно останавливается на творчестве таких известных в регионе поэтов, как 
Әбубәкір Кердері, Сарышолақ Боранбайұлы, Құрманәлі Дәуітұлы, анализирует особенности 
выражения национального духа и идеи в их творчестве. Основная цель импровизаторского 
искусства – это, в первую очередь, уважение духовно богатой личности и продолжение 
традиции познания, развитие ее содержания. В том числе разносторонне анализируется 
жанровое развитие актюбинских айтыскеров, у которых сложилось определенное своеобразное 
словесное выражение. Автор наглядно показывает, что привитие национальных ценностей – 
один из главных путей в воспитании в будущем поколении национальной идеи, особенно сейчас, 
в век глобализации. Синкретичное, специфическое для казахского народа, исскуство помогает 
подчеркнуть роль айтыса в возрождении национальной идеологии. Детально рассмотрены и 
проанализированы тексты прозведений региональных поэтов-айтыскеров, отмечена важность 
данных текстов в воспитании поколений и будущем нации. Речь идет о значимости искусства 
айтыс в современном обществе.

Ключевые слова: импровизаторское искусство, Актюбинский регион, национальная идея, 
национальные ценности, проблемы народа. 

Кіріспе

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы 
– Ақтөбе өңірінде төл өнеріміздің бір бөлігі ба-
ланатын айтыс поэзиясының жанданған тұсы 
деп қарауға әбден болады. Оған себеп, әрісі 
жыраулар әдебиетінен шығармаларымен та-
ныс Шернияздан бастасақ, берісі Нұрпейіспен 
жалғасатын аймағымыздың айтыс деген 
ұлтымыздың айрықша өнеріндегі суырыпсалма 
ақындары дәл осы мезгілде өмір сүрген. Шер-
нияз, Сарышолақ, Нұрпейіс, Әбубәкір, Таразы, 
Ашубай, Құрманәлі сияқты сөздің жілігін шағып, 
майын ішкен қара сөздің хас шеберлерінің ай-
тыс мәтіндері ел ауызында сақталған. Өмірлері 
қиын-қыстау, зар заманмен тұстас келгеніне 
қарамастан, киелі айтыс өнері арқылы ұлттық 
рух, ұлттық идея ақындарымыздың алау жыр-
ларына арқау болған. 

«Жер жүзінде қанша ұлт ұшырасса, сон-
ша ұлттық идея кеуде керетіні анық» (Шәріп, 
2000: 10-11). Ұлттық идея – халқымыздың 
ғасырлар бойғы айнымас серігі болып келген 
айтыс өнерін де мазмұн жағынан байытып, 
маңызын арттыра түсті. Осы орайда белгілі 
ғалым Амантай Шәріптің ұлттық идея ұғымына 
берген анықтамасына тоқталғанды жөн көрдік: 
«Ұлттық идея дегеніміз – этностың мезгілдік 

һәм мекендік факторлар арқылы айқындалатын 
тәжірибесі, танымы мен талғамына байланыс-
ты бірте-бірте жаңғырып, жаңаланып отыра-
тын, бірақ өзіндік ілкі белгілерін жуық ара-
да жоғалта қоймайтын табиғи-тарихи әрі 
тылсымдық бітім-болмысының, сана-сезімінің, 
мінезі мен мәдениетінің, соған сәйкес туындай-
тын әлеуметтік мұрат-мүдделері мен қимыл-
қозғалыстарының жалқылық та, жалпылық 
мәнін жинақтаған ұйытқысы» (Шәріп, 2000: 
10-11). Сондықтан да әрдайым жаңғырып, 
жалпыұлттық сипатқа ие болып отырған ай-
тыс өнерінде қазақы бояуы қанық, образға бай, 
көркемдігі кемел поэзия тудыру әрбір арқалы 
ақынның мерейлі міндеті болса керек. 

«Айтыс өнері ертедегі эпостық шығарма-
лармен төркіндес болып келіп, ілгергі тұрмыс-
салт жырларынан тамыр тартып жатқаны ақиқат. 
Қазақтың қадым тарихына үңілсек елін, жерін 
қорғау жолында есепсіз күрес жүргізгеніне көз 
жеткізер едік», – дейді жас ғалым Ш.  Қойлыбаев 
(Қойлыбаев, 2007: 84-85). Осыған орайлас көне 
түркі жазбаларын зерттеген ғалым М.Жол-
дасбеков: «Орхон ескерткіштерінің де, қазақ 
эпостарының да негізгі идеясы бір. Ол – өз елін, 
өз жерін сыртқы басқыншылардан қорғау идея-
сы», – деп байыпты байлам жасайды (Жолдасбе-
ков, 1990: 79). 
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Нәтиже мен талқы

Аймағымыздың айтыс өнерін жанрлық тұр-
ғыдан бірізділікпен жүйелесек, ақындарымыз 
айтыстың кез келген түрімен сөз сайыстырған. 
Оған дәлел, Кердері Әбубәкір мен Әлім Қожах-
меттің, Сарышолақ пен Тама қыздың айтыста-
ры нағыз ақындар айтысының классикалық 
үлгісі болса ,Әбубәкірдің қарақалпақстандық 
Құлымбетпен айтысы жұмбақ айтыс жанрының 
төрінен орын алары анық. Ал Әбубәкірдің ел ау-
зында сақталған үш айтысы мен Ашубай ақынның 
Сыр елінен шыққан Нұрмағамбетпен айтысы 
айтыстың жазба жанрына қосылған айрықша 
үлес екені даусыз. Ал Таразының Жангелді 
шалмен, Сарышолақтың Бақимен, Тоқсұлумен, 
Құрманәлінің Мәрияммен айтыстарын қыз бен 
жігіт айтыстарының ерекше үлгілері дей аламыз. 
Және айтыс алаңына шыққан жоғарыда айтылған 
ақындардың қай-қайсысы да кейде ұзыннан-ұзақ 
сүре айтыс жасаса, енді бірде бірінің сөзін бірі 
іліп алып қайым айтыстың керемет нұсқасын 
көрсете білген. Бұл заманда «...айтыс үлкен той-
ларда, астарда ұйымдастырылатын болған. Оған 
атақты ақындар келіп айтысатын. Олар ең алды-
мен өзінің елінің хабарын, дерегін алып келеді. 
Яғни, ақпараттық қызмет атқарған. Ертедегі 
айтыстың тағы бір қызметі – қалың қауымның, 
қоғамның, бір рудың не тайпаның, не бүкіл бір 
жүздің атынан сөз айту. Бұл ұжымдық сананы 
дамытуға қатты ықпал еткен» (Қасқабасов, 2018: 
256). 

Сонау Қазтуған, Шалкиіз заманынан бері 
қарай ақиқатты айнымай айта алатын ақындық 
дәстүр желісі үзілмей өңірімізде жалғасуының 
өзі – ғасырлар бойы өзінің өр рухын түсірмеген 
дәстүр сабақтастығының жемісі. 

Өңірімізде айтыс өнерінің классикалық 
үлгісіне жататын Кердері Әбубәкірдің Әлім 
Қожахметпен сөз сайысында патша үкіметі 
бұғауында бодан болған қарға тамырлы қазақ 
елінің біртұтас ұлттық сипаты жан-жақты 
бейнеленеді. Жұмбақ айтыс жанрындағы бұл жаз-
ба айтыстың мазмұны жағынан байқайтынымыз, 
Әлімнен шыққан Қожахмет Әбубәкірдің атағын 
сырттай естіп-біліп жұмбақтап хат жолдайды: 

Еділден шыққан мың дария,
Мың дарияның ішінде,
Ең абзалы бір дария.
Көбігі тасып көкке ұшса,
Бөгейтұғын құл қайда?
Құлға берер пұл қайда?
Бұл сөзімді айыратын,

Ақылменен шешетін
Қайласы асқан сұм қайда? 
(Кердері, 1993: 210-211).

Жоғарыдағы екінші жұмбағына Әбубәкір 
былай деп тапқырлық танытады:

Еділдің бойы мың дария,
Мұны тапшы дегенің.
Еділдің бойы жағалай,
Русиенің салған қаласы.
Сол дарияның ішінде
Бірі абзал дегенің,
Орынбор екен шамасы.
Күңірентіп мал сатып,
Ақшалай кісі жиналса,
Қызық болар арасы.
Дүйім қазақ келмесе,
Бір адамың жетпейді
Қыздыруға сомасы.
Көңілім білсе көз танып,
Сөздің осы расы.
Мен де өзіңдей азамат
Сүрінтем деп хат жазған
Бәрекелді молданың,
Ақылының данасы 
(Кердері, 1993: 210-211).

Жолданған жеті жұмбақтың шешімін та-
буда Әбубәкір қазақ халқының басынан 
өткен зар заманның тиегін ағыта жырлап, су 
төгілмес жорғалық танытады. Ел арасында 
патша үкіметінің салқын саясаты қаққан сына-
ны екі ақын астарлы, бейнелі ойларымен әдемі 
жеткізеді. Аталған айтыста патша үкіметінің ояз-
дары, Еділдің бойына патша үкіметі салдырған 
қалалар, қазақ елі сауда-саттық жасайтын Орын-
бор қаласы т.с.с мәселелер қызу талқыға түседі. 
Сөз арасында жұмбақ қоюшы қарсыласының 
жаңашылдықтан хабарын білу мақсатында теле-
граф сымын да сөзге арқау етеді. Бірақ көзі ашық, 
арабша хат таныған Әбубәкір де қапталдасының 
орына оңай түсе қоймайды. Ақырында қара ба-
сынан қалың елдің қамын биік қойған екі ақын 
да осындай мазмұндағы айтыспен тоқтайды. 
Әбубәкір молданың шешкен жауаптарын 
қарсыласы қабылдаған сияқты. Өйткені, айтыс 
осымен тоқталған. 

Айтыстарының барысында ұлттық идея 
мен ұлттық рухты өздеріне қару ете білген 
ақындардың бірегейі – Сарышолақ пен Тоқсұлу. 
Сарышолақ пен Тоқсұлу айтысын саралай 
отырып ұққанымыз, айтыс күтпеген жерден 
басталған. Сөз тартысы барысында екі ақын 
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да бір-біріне тап басқан қарсы жауаптар беріп 
отырған. Айтысты қыз бен жігіт арасындағы жай 
сөз қағысынан гөрі, нағыз арқалы ақындар айты-
сына жатқызған дұрыс. Қыз бен жігіт арасындағы 
әзілден бастау алған айтыс қыза-қыза ру, ел 
мәселесі де ақындар назарынан тыс қалмаған. 
Академик Сәбит Мұқанов «Ескі дәстүр бойын-
ша жарысқа түскен жүйрік те, айтысқа түскен 
ақын да өз намысы емес, белгілі бір аймақтың, 
рудың намысын қорғаған», – деп жазады 
(Мұқанов, 2002: 19). Шүрен елі Бұжыр руынан 
шыққан Тоқсұлу сөз саптасы ерекше, ақиқатты 
тайсалмай айтатын ақын қыз. Оның қарсыласы 
Сарышолақ та осал емес, шайырлығымен за-
мынында ел аузына есімі іліккен азулы ақын. 
Тілеуден шыққан Сарышолақ атақты Мырзағұл 
бастаған жолаушылар тобымен Орынбор 
қаласынан қайтып келе жатып, ауыл маңынан 
шуылдасып суға түсіп жатқан қыздарды көреді. 
Оларға Сарышолақ «қазақ қызына тән ибалық 
қайда?» деген ниетпен дөрекілеу жыр арнайды. 
Сонда көл ішінен асықпай шыққан Тоқсұлу да 
қарап қалмай жауап қатады. Ал нағыз айтыс іңір 
түсе Шүрен елінде жалғасын табады. Айтыс ара-
сында Сарышолақ:

Мен жүйрік топ алдында іркілмеген,
Сен қулық, алға оза бүлкілдеген.
Сұлу қыз келбетіңе сөздерің сай,
Көргенде жүрегім май ішкендей кілкілдеген, – 

дегенде Тоқсұлу қайым айтысқа көшеді:

Бұл жалған өтеді-ау бұл күн деген,
Жүйрік пе топ алдында сілкінбеген.
Дауысың ащы екен байғыздайын,
Өлең қайдан шығады осындай сұрқыңменен? 

Осы арада «айтыста адамдар жағымды және 
жағымсыз кейіпте сөз болады. Кейде олардың ісі, 
мінезі, пішіні де айтылады. Бірақ одан адамның 
толық бейнесі жасалады деуге болмайды» 
(Қаһарлы сөз қамал бұзады, 1995: 51-52). Осын-
дай басы бос бозбала мен сұлу бойжеткеннің 
арасындағы жеңіл әзілден кейін, ірілі-ұсақты 
ел арасындағы, ру арасындағы кішірігірім 
жағдайларды сөз етіп, ақындық биік деңгейіне 
көтере біледі. Тоқсұлу Сарышолаққа оның 
адамдарының өз аулынан астық сұрап келгенін 
бетіне шіркеу қылып баспақ болады:

Сөзіңнің түрі қызық ақын шырақ,
Болды ғой көктемде ауылың жырақ.
Есіңнен бәрі ұмыт болғаны ма,
Келмеп пе ең аулымызға астық сұрап.

Сонда Сарышолақ:

Егіншінің тілегі мөлдір бұлақ,
Сөздерің өткір секілді қияқ-құрақ.
Біздің елдің малыменен қоса өрген,
Көшеміз жайылым қуа алыс жырақ 
(Боранбайұлы, 2006: 210-211), – 

деп аулының мыңғыртып мал айдап аты шық-
қанын, алыста тұратынын, мұнан астық сұрап 
келмегенін айтады. 

Айтыс арасында Тоқсұлу шайырға:
Көшесің су жағалап азып-тозып,
Жанжалға жүрген шығар арқаң қозып.
Отырсаң егін айдап, бақша салып,
Қала салған білсеңіз орыс озық 
(Боранбайұлы, 2006: 210-211. 

Жоғарыдағы шумақтан Тоқсұлудың орыстар-
дың тұрмысынан, әлеуметтік жағдайынан хаба-
ры бар білімді екенін байқаймыз. Осы жерде 
Сарышолақ қыз сөзіне қосылып, өзінің біраз 
осалдығын танытып алады:

Сөзімнің түйіні бар зергердей,
Қаңғуға біздің қазақ ерінер ме-ей.
Тыншулап бір жерлерді мекен етсе,
Бір пәле барлығңына көрінердей – 

деп, біріншіден алдыңғы шумақтардағы «көшемз 
жайылым қуа алыс жырақ» деген сөзіне қарсы 
шықса, екіншіден атам қазақтың қанына біткен 
көшпелігігін жамандай жөнеледі. Осы орайда 
Тоқсұлу «қоныс тепсең болады құстай ұяң» де-
ген сөздері арқылы шайырға кеңес бергендей 
болады. Байыптасақ, Сарышолақ айтыс бары-
сында «қарашекпен иемденген орыстарға қол 
жайғанды қазақтар неге ар санайды» дегенді 
айтып қалады. Тоқсұлу оңтайлы сәтті пайдала-
нып айтқан жауабы айқын, әрі халық көңілінен 
шығатындай дәл:

Құдайым сақтасын тілемсектен, 
Не күттің жарымаған келімсектен.
Басында ақылы бар тау қопарар,
Ісі жоқ сақтасыншы өзіңдей еріншектен 
(Боранбайұлы, 2006: 210-211) – 

деп мірдің оғындай нысанаға дөп тигендей 
сөздерімен Сарышолаққа біраз тойтарыс берген-
дей. Бұл екі ақынның айтысы өзге айтыстарға 
қарағанда ұзақ, әрі көркемдік жағынан бай, 
жанрлық жағынан ерекше үлгі болып санала-
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ды. Тілеу қоныс тепкен мекенге шойынжолдың 
келуін Сарышолақ «шойынжолда зырлаған от-
арбамен, Орынбордан әрі асып, Петерборға бара 
аламыз» деп елдің жаңалықтарынан ақпарат 
айтады. Осы орайда ғалым Қ.Асановтың: «Ең 
алдымен ұлттық идеяологияның жалынды 
жаршысына айнала білген ақындар айтысы 
ақпараттық-насихатшылдық тұрғыдан басқа 
өнер түрлеріне қарағанда өзінің алымдылығы 
мен оңтайлылығын қоғамға барынша дәлелдеді» 
(Асанов, 2009: 193-194) деген пікір айтады. Ал 
Тоқсұлу:

Бұрғызған шойынжол ауылыңа, 
Бір жақсылық болды ма қауымыңа?
Орыспен ерте дос боп отырсыңдар
Қарайлас біздей жатақ-кедейлеу бауырыңа, – 

деген шумақпен сол кездегі кертартпа саясаттың 
сызын қарсыласынан бұрын сезген ақылды қыз 
орамды жауабымен, қазақы намысты, рухты 
жақтайды. Әр сөзінде, әр жолында терең мағына 
бар бұл айтысты Сарышолақ шайыр былай 
жалғайды:

Орыс келді, әуелі қала салды Елекке,
Мұжықтары қаба сақал, өлермендеу жел өкпе.
Үйренгенше мысықтабан жүрісі,
Ал қазірде біздің сөз жарамайды керекке, – 

деген сияқты (Боранбайұлы, 2006: 210-211) 
патша үкіметінің дегбірін қашырар деректі 
сөздерді айтуц елін сүюдің ерен үлгісі. Осы 
шумақтың астарынан ұғатынымыз ақын сол 
кездегі жағдайды қз қалпында ел алдына жайып 
салады. Ақиқатты айту – ақынның өз ұлтына, 
өз еліне деген шексіз құрметінің негізі. Айтыс 
арасында Сарышолақ қыздың өткірлігіне тәнті 
болып отырады, онысын жеңіл әзілмен, қағытпа 
қалжыңмен жеткізіп, «Көрер ем қалың малды са-
нап берсем, Мінезің басылар ед алып қашпа» , я 
болмаса, «ұрысқа шеберсің ау о, сұлу қыз» деген 
өлең жолдарынан аңғаруға болады. Айтыс ба-
рысында Тоқсұлудың да көзі ашық, көкірегі ояу 
қыз екенін аңғарамыз, неге десеңіз екі өлеңнің 
басын құрағанның бәрі айтыскер бола алмайды, 
айтыс ақынына тапқырлық, ұтқырлықпен қатар 
терең білім де керек, айтыс ақындарға ел-елдің 
шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық 
ерекшеліктерін білуді керек етеді. Олай болмаған 
күнде құр ділмарлықпен ештеңе өндіре алмайды, 
сайыста дәрменсіз болып қала береді. Жаттанды 
сөз өрнегін қолдану ақынға абырой әпермейді. 
Ендігі кезекте ақын қыз Сарышолақты сөзінен 

ұастамақ болып, «ауылыма сөзім жүреді» дедіңіз 
ғой, рас болса, Мырзағұл түсіп атын берсін дейді. 
Мырзағұл – Сарышолақ ауылының құрметті биі. 
Сөз қадірін терең түсінетін би түсіп, атын береді. 
Айтыс ұзаққа созылғанын байқаған екі ақын да 
енді бір-бірін тоқтамға шақырып, Тоқсұлу ат-
тан түскен Сарышолақты жанындағы жолау-
шыларымен бірге қонақ етеді. Қазақтың ата 
салтындағы қонақжайлылық үлгісін көрсетеді. 
Бір қарағанда айтыс кеңестік идесологияның 
илеуінен шыға алмай, сол қатаң жүйенің сой-
ылын соққандай көрінгенмен, Сарышолақ пен 
Тоқсұлу айтысынан бұл киелі өнердің шындық 
шымылдығын сыпырып, өзінің о бастағы 
табиғатынан әстетайқымағанын анық байқауға 
болар еді. 

Қазіргі Әйтеке би ауданында дүниеге келіп, 
1892-1938 жылдары өмір сүрген Құрманәлі 
Дәуітұлы жастайынан өлең жырға құмар болып 
өседі. Оның ел аузында Мәриям есімді Ырғыз 
бойы, Арал, Шалқар, Қазалы өңірлеріне белгілі 
шайыр болғандықтан, оның толғаулары мен 
термелерін жатқа білетіндер әлі де ел арасында 
кездеседі (Мұсаев, 2006: 153). Оның ел аузында 
Мәриям есімді қызбен айтысы сақталған. «Жа-
зушы» баспасынан жарық көрген көп томдық 
айтыс кітабының екінші томында жарияланған 
айтыстың басы қыз бен жігіт арасындағы 
әдеттегі қағысудан басталады. Ақын айтыс ба-
сында өзінің руы төртқара екенін, нағашысы 
кішкененің Жанғожасы екенін тілге тиек етеді. 
Осы жерде Мәриям «ат төбеліндей аз ғана 
құрама төртқаралардың ел бола қалғанын» де-
ген сөз айтады. Құрманәлі шайыр енді «елімді 
неге кемсітесің? Байлық пен мырзалықты 
жырлайық» деп қолқа салып, қазақтың 
жайсаңдығын, дархандығын, байлығын айта 
келіп, өз аулының байларымен мақтанады. Осы 
орайда Мәриям:

Қой, аға, байлықты айтпа мешінің бар?
Және де ұрлық қылған кәсібің бар.
Төртқара қырда қалған ат еріндей,
Білмейді елге таман шұбырғандар. 
Бейшара езің-дағы қаңғып жүріп,
Айтатын байлық жайын не жөнің бар? 
(Айтыс, 1965: 105-107). 

Қадалған қанжардай сөз! Бұл жерде Сыр елі 
Қарасақал руынан шыққан Мәриямның біраз 
жайға қанық, жан-жағын жапсарлап алып сабыр-
мен сөз бастайтын салихалы ақын қыз екеніне 
шүбә жоқ. Ал осы орайда ақын жігіт те намысқа 
тырысып, «аштықты басынан кешпеген халық 
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бар ма, ашта жеген құйқаның дәмі аузымыздан 
кетер ме?» дегенге саятын жауап айтады. Бұл 
аз ғана айтыста тілге тиек болған ел мәселесі 
осы. Айтыс соңын Мәриям қыз ұтқырлығымен 
қарсыласының «жүре алмай ту биедей» деген 
тіркесіне орай былай деп аяқтайды:

Шешеннің құдай берген таңдайына, 
Заманның ұшыраймыз қандайына?
Қоқырақтап айғыр келіп шапқанында,
Жіберер байтал теуіп маңдайына 
(Айтыс, 1965: 105-107), – 

деген ұтымды жауап қайтарып, қарсыласына 
тойтарыс береді. 

Жоғарыдағы екі айтыстан да байқайтынымыз, 
аймағымызда ақиқаттың алдаспанын көтеріп, 
шындықты шыңыраудан суырып салып айтатын 
ақындардың болғаны, олардың өз елін, өз жерін 
шексіз сүйгені, оны сыртқы жаулардан қорғай 
алғандары. 

Қорытынды

Азаттықтың ақ таңы атып, сірескен қардай 
тоталитарлық жүйенің көбесі сөгілгенде, қалың 
ел өзінің қазығына қайта оралып, қазақшылыққа 
бет бұрып, айтысқа құшағын айқара ашты. 
Ұлттық ұғымдарды ұлықтауда, салт-дәстүрімізді 
дәріптеуде, тағылымы мол тарихымызды тануда 
қазақ айтыс өнеріне аймағымыздың арғымақтай 
ақындарының айтыстары да қомақты үлес қосты 
десек қателесе қоймаспыз. Бұл тұрғыдан алғанда, 
запыран құсқан зар заманда да ұлтты ұйқысынан 
оятқан айтысты қоғамдық құбылысқа қолма-
қол үн қосатын жауынгерлік жанрға жатқызуға 

болар еді. Мұхтар Әуезов айтқандай: «Айтыс 
ақыны бәйгедегі ат, күрестегі балуан, салауатты 
өмір салтының қызметшісі» (Әуезов, 2004: 4). 

Осы орайда жас ғалым Шырынбек 
Қойлыбаевтың мына байыпты пікірі ойға ора-
лады: «Біз жақтьырсақ та, жақтырмасақ та «жа-
хандану» деген заман жолындағыны жайпап 
есігімізден еніп келе жатыр. Тіпті, «шайтан 
жәшік» теледидар арқылы үйіміздің төріне де 
шығып алғандай. Әлемдік жаңалықтарға құлақ 
түре қалсаңыз азу тісін ақситып алдыңыздан АҚШ 
шыға келеді. Ақпараттық шабуылдың астын-
да қалғандаймыз. Бұған қарсы қоятын бірден-
бір қалқан бұл ұлттық құныдылықтарымыз 
болса керек. Бір-ақ мысал келтірсек, алысқа 
бармай-ақ айтыстай «текежәуміт» текті өнерді 
қазақтан басқа қай халықтан кездестіре аласыз?» 
(Қойлыбаев, 2007: 87-88). 

Айтыс – халықтың көзі, айтыс – халықтың 
тілі екеніне күмән жоқ. Айтыстың ажары 
ақындар аузынан кесек-кесек, іркес-тіркес 
сөздер төгіле түссе ашыла берері, жарқырай 
түсері сөзсіз. Көнеден қалған сөз өнеріміздің 
бірі – айтыс. Оны жоғалтпай жандандырып да-
мыту, ұлтымыздың мақтанышына айналдыру – 
бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Айтыс 
өнері – миллиондаған айдиториясы бар құдіретті 
қару. Қалай десек те, халықтың рухын оятуда, 
намысын қайрауда, ұятын шақыруда, бір сөзбен 
айтқанда ұлттық идеяны дәріптеуде айтыстың 
алар орнының ерекше екендігі талғамы жоғары 
көрерменге аян. Қай заманда болмасын, ұлттық 
идея мәселесін көтере білген, айтыс осынау 
қоғамды жат қылықтардан арылтуға, бірлікке 
шақыруға, жамандықтан тосып, жақсылыққа 
үндеуге үлкен үлес қоса алары анық. 
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БЕКИР ЧОБАНЗАДЕ И ФОЛЬКЛОР  
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

В статье изучаются научные взгляды видного ученого Бекира Чобанзаде о фольклоре, 
в частности фольклоре тюркских народов. Хотя до настоящего времени о научной и 
художественной деятельности Бекира Чобанзаде было написано множество статей и монографий, 
его размышления о фольклоре, можно сказать, оставались в стороне от исследований. Хотя 
выдающийся литератор осуществил необходимое количество работы по сбору, изданию и 
изучению народной литературы. Его деятельность в Обществе Обследования и Изучения 
Азербайджана, поездки в экспедиции, работы по кумыцкому фольклору и пр. тому пример. 
Их системное изучение как целого представляет собой серьезную и важную задачу, стоящую 
перед фольклористикой. Бекир Чобанзаде в проводимых анализах воспользовался образцами 
народной литературы как линией, для ясности мысли, успешности результатов уделил больше 
места идущим из народной памяти фактам. Пословицы, поговорки, баяты, песни, обрядовый 
фольклор, легенды, предания, сказки, эпосы и т.д. занимают важное место в исследованиях. 
Богатая этнографическая культура, фольклорная память тюркских народов составляли 
энергетический источник анализа выдающегося ученого. В этой статье впервые эта область 
оставшегося за пределами внимания творчества ученого превращается в предмет исследования. 
Как результат исследования, можно прийти к выводу, что Бекир Чобанзаде был не только 
лингвистом и литературоведом, вместе с тем, был выдающимся ученым, глубоко знающим, а 
также изучающим фольклор и этнографию тюркского народа. Цель данной работы состоит в 
прояснении общих аспектов, научно-теоретической системы фольклористической деятельности 
в богатом творчестве Бекира Чобанзаде. 

Ключевые слова: Бекир Чобанзаде, тюркские народы, фольклор, этнография, литературовед, 
тюрко-татарский.
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Bakir Chobanzade and folklore of turkic peoples

In the article the famous scientist Bakir Chobanzade’s scientific thoughts about folklore, especially 
folklore of Turkic peoples are investigated. Though many articles and monographs about Bakir Choban-
zade’s scientific and artistic activity have been written, his thoughts about folklore are almost beyond the 
researches. Nevertheless the prominent writer has done all necessary work in the collection, publication 
and research of folk literature. His activities in the Azerbaijan Society for Scientific Research and Studies, 
the visit on expeditions, works done about the Kumuk folklore, etc. are examples for it. The systematic 
study of these as a whole is one of the serious and necessary issues in folklore-study. B.Chobanzade has 
used the samples of folk literature as a line in his analysis and has given the more attention to clarify the 
thoughts and results from the folk memory. Folklore samples such as proverbs, sayings, bayati (quatrain), 
songs, folklore ceremony, legends, rumors, tales, eposes, etc. take an important part in his researches. 
The rich ethnographic culture of Turkic peoples and the folklore memory form the energy source of the 
analysis of the outstanding scientist. For the first time in the article this area becomes a subject of the 
research. As a result of his researches it is concluded that B.Chobanzade is not only a linguist and literary 
critic, but he is also an outstanding scientist who is deeply aware of the folklore and ethnography of the 
Turkic peoples.

Key words: Bakir Chobanzade, Turkic peoples, folklore, ethnography, outstanding, literary critic, 
Turkic-Tatar. 
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Бекир Чобанзаде және түркі халықтарының фольклоры
  
Мақалада көрнекті ғалым Бекир Чобанзаденің фольклор туралы, атап айтқанда түркі халық-

тарының фольклоры туралы ғылыми көзқарастары қарастырылады. Осы уақытқа дейін Бекир 
Чобанзаданың ғылыми және көркемдік қызметі туралы көптеген мақалалар мен монографиялар 
жазылғанымен, оның фольклор туралы ой-пікірлері зерттеуден тыс қалды деуге болады. Әйтсе де 
көрнекті жазушы халық ауыз әдебиетін жинау, басып шығару және зерттеу үшін қажетті көлемде 
еңбек етті. Оның Әзірбайжанды зерттеу және зерттеу қоғамындағы қызметі, экспедициялары, 
құмық фольклоры бойынша жұмысы және т.б. мысал бола алады. Оның барлығын жүйелі түрде 
зерттеу фольклор алдында тұрған елеулі әрі маңызды міндет. Бекир Чобанзаде талдауларда 
халық ауыз әдебиетінің үлгілерін қолданды, ойдың айқындығы, нәтижелердің жетістігі үшін 
халық жадынан шыққан фактілерге көбірек көңіл бөлді. Мақал-мәтелдер, бәйттер, әндер, салт-
дәстүр фольклоры, аңыздар, ертегілер, эпостар т.б. зерттеуде маңызды орын алады. Түркі 
халықтарының бай этнографиялық мәдениеті мен фольклоры көрнекті ғалымның талдауының 
қуат көзі болды. Бұл мақалада тұңғыш рет ғалымның зерттеуден тыс қалған шығармашылығы 
басты зерттеу нысанына айналды. Зерттеу нәтижесінде Бекир Чобанзаде тек лингвист пен 
әдебиеттанушы ғана емес, сонымен бірге көрнекті ғалым, түркі халықтарының фольклоры мен 
этнографиясын тереңінен зерттеуші деп қорытынды жасауға болады. Бұл зерттеу жұмысының 
мақсаты – Бекир Чобанзаденің бай шығармашылығындағы фольклорлық қызметтің ғылыми-
теориялық жүйесінің жалпы аспектілерін нақтылау.

Түйін сөздер: Бекир Чобанзаде, түркі халықтары, фольклор, этнография, әдебиеттанушы, 
түркі-татар.

Введение

У имеющего исключительные заслуги в на-
учно-культурной жизни тюркских народов Бе-
кира Чобанзаде в его научно-теоретическом 
мировоззрении важную часть составляет иссле-
дования по фольклористике. Он, несмотря на 
недолгую жизнь, богатым талантом, интеллек-
туальным уровнем сумел утвердиться в качестве 
человека науки среди тюркологов мира. Этот 
ученый оставил глубокий след в памяти люд-
ской не только как тюрколог, но и как обладаю-
щий всесторонним знанием лингвист, широким 
образом мышления литературовед, знающий 
историческое происхождение и обычаи наро-
дов этнограф, фольклорист и поэт (Chobanzade, 
2007: tom 1-5; Chobanzade, 2011; Chobanzade, 
2012). Написанные им научные работы смогли 
сохранить свою актуальность, по сей день своей 
законченностью и насыщенностью, широтой ох-
вата и научностью.

Бекир Чобанзаде никогда не подходил в уз-
кой плоскости к какому-либо фольклорному ма-
териалу, ставшему предметом его исследования. 
То есть, взяв созданный каким-либо народом об-
разец, не расценивал его как литературно-куль-
турное явление лишь этого народа. Этот образец 
(баяты или колыбельная, гошма или герайлы, 
сказка или эпос...), даже будучи создан ный кон-
кретным народом, исследовался им в общетюрк-

ском контексте. Он выявлял сходства и общно-
сти между ними, более достоверно и вескими 
доказательствами доказывал культурные связи 
тюркских народов. 

В своем докладе «О близком родстве тюрк-
ских диалектов», сделанном на Первом Все-
союзном тюркологическом съезде (1926), 
Б.Чобанзаде говорил: «Махмуд Кашгари провел 
очень глубокие и точные для своего времени ис-
следования, построив особую научную систему, 
наметил связь между тюркскими диалектами. 
Его работу в этом смысле можно оценить как ге-
ниальное призведение. Крайнюю подготовлен-
ность и знания, широкое мировоззрение Каш-
гари как человека подтверждают следующие 
слова: «Лексические основы тюркских диалек-
тов едины. Здесь нет никаких отличий. Лишь в 
буквах (звуках) и их замене есть различия». Это 
доказывает проведение глубокого  анализа со 
стороны Кашгари (Perviy, 2011: 97).

Эксперимент

Основным моментом, обращающим на себя 
внимание при таком подходе автора, является то, 
что Б.Чобанзаде сумел точно отследить струк-
турный подход в лингвистическом наследии 
Кашгари. Иными словами, его идея о наличии 
единой основы тюркских диалектов, выражение 
различий лишь в изменении звуков демонстри-
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рует структурный подход к языку. Структурный 
подход представляется как модель отношения 
меняющих и не меняющих фактических элемен-
тов. И М.Кашгари относился к тюркским языкам 
как к системе, обладающей общей основой, то 
есть неизменной структурой. В этом случае ди-
намичность системы преимущественно проявля-
ется в фонетических изменениях. 

Б.Чобанзаде истоки тюркской культуры обо-
сновывал не только фольклорными образцами, 
но и родством языков. И в представленных авто-
ром в работе «Введение в тюрко-татарское язы-
коведение» широкой читательской аудитории 
образцах устной народной литературы тюркских 
народов, написанных в различных жанрах, это 
можно увидеть наглядно. Рассмотрим часть из 
многочисленных образцов, данных в прозаиче-
ской и поэтической форме в упомянутой книге 
Б.Чобанзаде под заголовком «Примеры из глав-
ных тюрко-татарских диалектов» (Chobanzade, 
2007: 219-249): 

Şu çinte xorsam pit numay,
Ti-kak teken peri te çok;
Piren tavan purt tolli
Kilax! teken peri te çok (чувашское баяты).

Данный как фрагмент жизни образец харак-
терен не только для чувашского, но и других 
тюркских народов. Вне зависимости от геогра-
фии проживания тюрка, в его поэтическом отно-
шении к действительности характерные для всех 
тюркских народов архетипы сумели сохранить 
себя как в вышеупомянутом баяты:

1. Sabr etken, muratka yetke. 
2. Er kadırın er bıler, zer kadırın zerger bıler. 
3. Karğa balasın «appağım» der, kırpı balasına 

«jumsağım» der. (казахские поговорки).
Эти образцы сближают тюркские народу 

друг к другу не только на уровне обобщающих 
жизненный опыт поэтических императивов – 
формул поведения, но и лингвистически. Лю-
бопытно, что общность языка и мышления в 
большей степени сохраняют себя в фольклоре. 
Поскольку фольклор во всех явлениях нацио-
нального сознания обретает функциональность 
на уровне этнических корней. И Б.Чобанзаде, 
говоря о родстве тюркских языков, именно по 
этой причине ссылается на фольклорные тексты.

Такую же картину видим в следующих об-
разцах:

1. Gözәllik on – dokuzu don.
2. Kız adını dul itti, altununu pul itti – 
3. Kızı kendi reyince burakırsan, ya davulcuya 

varır, ya zurnacıya. 

4. Yoktan Azrail bele can almaz. (анатолий-
ские пословицы).

***
1. Sokur taukka barıda tarı.
2. Kun körmeken kun körse, kunduz çırak 

sandırır.
3. At abınmay ser tanımaz. (Карачаевские по-

говорки).
***
1. Tilsizni tilin anası bilür – Язык немого знает 

мать.
2. Bir atnı yaxşılığından minq at su içer (кумыц-

кие масалы).
Представленное Б.Чобанзаде под заголовком 

«Примеры главных тюрко-татарских диалектов» 
(Chobanzade, 2007: 219-249) и прозаические, и 
поэтические образцы лишний раз подтвержда-
ют, что образцы фольклора, в частности устной 
народной литературы тюркских народов, близки 
друг к другу не только формой и содержанием, 
но и духовно.

Профессор Б.Чобанзаде, окинувший общим 
взором путь, пройденный письменной и устной 
литературой турецкого, азербайджанского, тур-
кменского, казахского, киргизского, узбекского 
и других тюркских народов, хотя и предпола-
гал попадание под влияние сначала арабо-пер-
сидского, а позднее европейского, о народной 
литературе такого же мнения не был. Ученый 
указывал, что после ислама тюрки породили 
оригинальную литературу, которую называ-
ют «суфийской литературой». Автор справед-
ливо полагал, что устная народная литература 
тюркских народов и формой, и содержанием, и 
идеалом более преобладающа и насыщена, чем 
арабо-персидская литература. Глубоко знающий 
устную литературу тюрко-татарских народов 
Б.Чобанзаде отмечал, что если провести ана-
логичное сравнение и с западной литературой, 
снова отдадим предпочтение фольклору тюрк-
ских народов: «Так как в Европе широко разви-
лась городская литература, общее образование, 
театры, типографии, издательства уже давно ос-
лабили народное творчество в литературе и во 
многих местах уничтожили» (Chobanzade, 2007, 
t.2: 146).

На один момент в рассуждениях Б.Чобанзаде 
необходимо обратить особое внимание. Уче-
ный, опираясь на логические результаты своих 
наблюдений и исследований, направляет вни-
мание на влияние современных технологий на 
развитие фольклора. Он считал, что современ-
ные технологии не остаются без воздействия 
на фольклор. Современный технологический 
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прогресс больше, чем фольклорное творчество, 
влияет на фольклорную среду. Фольклорная 
среда играет важную роль в возникновении 
фольклорных образцов. Бекир Чобанзаде фоль-
клорной среде в фольклорном творчестве уделял 
особое место. «Важную часть его исследований 
составляет фольклор тюркских народов. Про-
шедший путь от пастушества до лица, бывшего 
ведущим в формировании тюркологии как нау-
ки, Б.Чобанзаде выдвинул интересные версии о 
происхождении, спецификации, жанровых осо-
бенностях национальной литературы... Ученый-
исследователь больше внимания уделял связи 
этих фольклорных образцов с жизнью, бытом 
трудового населения. «Большинство народных 
песен представляют собой стихи, исполняемые 
народом при совершении разных дел – таких, 
как молоть зерно, прясти нить, ткать ковры, 
строить новые дома». Это образцы, рожденные в 
прямом смысле слова из занятия людей, которые 
переходя из поколения в поколение, дошли до 
нашего времени в памяти людской» (Allahmanli, 
2007: 103-104). Живущий болью, муками наро-
да этот человек глубоко знал и его этнографию, 
культуру. Поэтому его версии выглядят весьма 
искренними и достоверными. 

Б. Чобанзаде, проведя параллель, отмечал, 
что фольклорное творчество Северного Азер-
байджана и фольклорное творчество Южного 
Азербайджана меняются не в одном темпе. Элек-
трификация деревень, наряду с городами в Се-
верном Азербайджане в прошлом веке, на осно-
ве этого звучание радио и телевидения в самых 
высокогорных селах остановило развитие мно-
гих фольклорных жанров. В период отсутствия 
электрического света и, соответственно этому, 
радио и телевидения, народ длинные зимние ве-
чера проводил развлекаясь, собравшись у кого-
то дома. На этих вечерах люди рассказывали 
сказки, легенды, предания, дети играли в игры, 
допустимые в комнате, говорилось много зага-
док и т. д. Это была жизнь, однозначно прожива-
емая с фольклорной средой, фольклорной жиз-
нью, фольклором. Радио и телевидение внесли в 
эту жизнь радикальные изменения. При подходе 
с сегодняшней плоскости, в очередной раз полу-
чает подтверждение справедливость утвержде-
ний Б.Чобанзаде. Так, совеременные интернет и 
иные технологии нанесли серьезный удар фоль-
клорной среде, ослабило собрание зимними ве-
черами в одно место, общение с фольклором.

Высказавший отношение к этому вопросу 
Дж. Касумов пишет, что и Б. Чобанзаде, говоря 
об ослаблении городской литературой, общим 

образованием, широким развитием театров, ти-
пографий, издательств в Европе народного твор-
чества в литературе, подразумевал именно это. 
Иными словами, хотя научно-технический про-
гресс не смог устранить полностью фольклорное 
творчество, живому существованию многих его 
жанров наступил конец. Например, в настоящее 
время ашуги ни на одном собрании не исполня-
ют дастан. Дастаны в качестве явления живого 
творчества свою функциональность утратили. 
Однако это не означает полного исчезновения 
фольклорного творчества в целом. Связанные 
с речевым фольклором жанры свою функцио-
нальность хранят всегда. Например, в городской 
среде такие жанры, как анекдот, пересуды, слу-
хи свою функциональность увеличивают еще 
больше. Однако по сравнению с нами в Южном 
Азербайджане фольклорное творчество все еще 
актуально. Плохая электрификация многих мест 
на юге, все еще наличие кочевого образа жизни, 
а также стимулирование со стороны официаль-
ной идеологии развития религиозного фолькло-
ра сохраняют живой фольклор (Gasimov, 2018: 
218). 

Б.Чобанзаде в своей работе «О языке и лите-
ратурном творчестве Хатаи» анализирует твор-
чество шаха Исмаила Хатаи в контексте лингви-
стики и, обобщая свои идеи, следующим образом 
классифицирует стихотворения литератора по 
структуре стихов и идейным особенностям: 

1. Написанные в религиозно-шиитском духе 
поэмы. Как видно и из названия, подобного типа 
стихотворения представляют собой стихотворе-
ния, написанные для восхваления пророка Му-
хамеда, Али и его сыновей, имамов в целом, и 
направленных против Езида и его сторонников. 
Говоря словами Б.Чобанзаде, «подобного рода 
фрагменты, из-за устаревших стихов могут счи-
таться «любовные стихи», то есть стихами, на-
писанными поэтом в суфийском, философском 
ключе» (Chobanzade, 2007, t.1.: 330).

2. Малочисленность автобиографических 
стихотворений в поэзии Хатаи. Б.Чобанзаде ука-
зывал, что как и поэты феодальной эпохи, Ха-
таи предпочитал жизнь и деятельность не при-
вносить в поэзию. Хотя профессор отмечал это 
как особенность литературы феодальной эпохи, 
вместе с тем полагал и слабостью и недостатком 
этого времени.

3. Использование традиций народного твор-
чества. Автор расценивает и одобряет это как 
оригинальность творчества Хатаи: «В любом 
случае Хатаи, основываясь на основных фео-
дальных классических нормах, появляется на 
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сцене в качестве первого азербайджанского 
тюркского поэта, уделявшего в этот период не-
сколько большее место элементам народной ли-
тературы» (Chobanzade, 2007, t.1.: 331). Ученый 
считал, что склонность к народной литературе 
достаточно сильна и в его любовных газелях.

Особое подчеркивание Б. Чобанзаде тюрк-
ства в использованном в отношении Шаха Ис-
маила Хатаи в выражении «первый азербайд-
жанский тюркский поэт» неслучайно. Хотя он 
проанализировал Хатаи как поэта, прекрасно 
знал его политическую сущность, обустройство 
империи, опирающееся на огузско-тюркскую 
идентичность в контексте фуодально-полити-
ческих традиций эпохи. Б.Чобанзаде было из-
вестно, что поэтическое творчество Хатаи было 
гораздо большим и отличным явлением, чем 
художественное творчество. Хатаи своими сти-
хами, основывающимися на национальные тра-
диции, не только сыграл исключительную роль 
в обретении народности письменной литерату-
рой, но и вместе с тем, своими стихами создал 
величественное государство. Такое государство, 
из которого современный Азербайджан берет 
свои основы национально-политического суще-
ствования. Именно начатым как идея дедами 
Хатаи и воплощенным им в жизнь Севефидским 
государством азербайджанская государствен-
ность достигла своего завершенного развития. 
В этом контексте Б.Чобанзаде прекрасно пони-
мал причины, направившие Хатаи на традиции 
национальной поэзии. Ученому было известно, 
что огузская поэтическая традиция, на которую 
опирался Хатаи, была не только литературный 
явлением, но и живущей в поэзии традицией на-
циональной государственности, и корни этой 
традиции основывались непосредственно на 
фольклоре «Огузнаме».

Б.Чобанзаде народность, простоту и яс-
ность поэтического языка Хатаи объясняет его 
большей связью с народными поэтическими 
традициями: «Эта простота, у Насими, Хабиби 
и Физули (особенно в их произведениях, отно-
сящихся к газелям), в той или иной степени на-
глядно видимая, как мы говорили, у Хатаи про-
является в очень явной и категоричной форме, 
сближающейся с народной литературой, и про-
шедшая определенную степень развития у Хатаи 
эта особенность у различных поэтов показывась 
в разной форме и степени, развившись, наконец, 
находит свою эволюционную точку развития в 
творчестве у выдающегося представителя древ-
ней азербайджанской тюркской литературы Ва-
гифа. То, что в творчестве Хатаи это свойство 

не имеет случайную или подражательную сущ-
ность, действительно является отражением жи-
вого языка и народной литературы, ясно и в дан-
ном выше нами подробном виде анализа языка» 
(Chobanzade, 2007, t.1.: 331). 

В фольклористическом и филологическом 
творчестве Б.Чобанзаде моментом, обращаю-
щим на себя внимание, является его подход к 
тюркской фольклорной фактуре в сравнитель-
ном контексте. Он всегда (как в контексте жан-
ра национального фольклора, так и в контексте 
фольклора тюркских народов) в сравнительной 
форме уделяет внимание вариациям и показыва-
ет, наряду с поэтической сущностью фольклор-
ных текстов при вариантизации, и выражение 
самобытности народного сознания. 

Автор пишет: «Наконец, третий вид нашей 
литературы (автор подразумевает литературу 
после дворцовой и религиозной литературы – 
прим. С.К.) является истинной народной литера-
турой, две ветви которой я должен здесь отме-
тить. Первое нашло себе место в Южном, другое 
же в Северном Крыму. Если первое имеет вид:

Cәvun cövsә, qar cövsә,
Car cağlar ak taban.
Kay baban sәnin at çapqan,
Al şibirtqi, sür saban,-

то второе имеет вид:

Gedәr issәk uğrun olsun,
Kimsә yolun bağlamaz.
Atalardan qalma söz
Kәndi düşәn ağlamaz,-

Оба типа фрагментов перевести из одной 
формы в другую невозможно. Должен также 
сказать, что в то время, как присущая Южному 
Крыму народная литература в какой-то степени 
усиливается турецкой письменной литературой, 
литература Северного Крыма, отделилась от 
своей письменной – чигатайской – литературы, 
и со времен Саадат Герая отметил свое право 
быть языком дивана, закона» (Chobanzade, 2007, 
t.1.: 13). 

Интересным моментом, обращающим вни-
мания на себя в подходе автора, является взятие 
им фольклорного сознания вместе с лингвисти-
ческим фактором. Язык в подходе Б.Чобанзаде, 
с одной стороны, является средством выраже-
ния, с другой стороны, поэтической памяти, 
с третьей же стороны фактором управления 
фольклорными процессами. Он пишет: «Самая 
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чистая, несущая все необходимые качества на-
родная литература именно эта. Обе группы на-
родной литературы, уместно будет сказать, до 
настоящего времени серьезным методом не ис-
следовались. Олесницкий предоставил случай-
ные и частично не являющиеся характерными 
образцы из южной, академик Радлов – преиму-
щественно из северной литературы. Эта лингви-
стическая, стилистическая и литературная точка 
зрения возникла в результате столкновения раз-
личных литературных жанров, по крайней мере 
внешне, например, третьего вида, отличного от 
двух предыдущих видов, которая принадлежит 
линии Кефе-Бахчисарай, принятую некоторыми 
как «Средний Крым». На наш взгляд, подобного 
рода образцы народной литературы можно уви-
деть в следующей песне:

Ay mal tabar, mal tabar
Altun yüzün qulda bar.
Gözüni sevәyim qazi bәyim
Qaranğıda yol tabar. 

Б. Чобанзаде в образце крымских татар разъ-
ясняет важную черту фольклорного исполнения. 
Согласно ученому, фольклор, передаваясь из по-
коления в поколение, хотя и несет устойчивые 
структуры в себе, в такой же степени является 
динамичным явлением. Это проявляет себя в 
фольклорном исполнении более наглядно. Ав-
тор полагал, что этот динамизм происходит за 
счет высокой функциональности механизма ва-
риантизации. Б.Чобанзаде пишет: «Как извест-
но, на свадьбах-соберунах песни-турку обеих 
сторон в одинаковой степени приемлемы. Даже 
музыканты могут петь одну и ту же песню либо 
на южном диалекте, либо на северном, в зави-
симости от того, являются ли слушатели с севе-
рянами или южанами. Например, следующую 
мани можем припевать без вреда размеру и рит-
му на обоих наречиях:

1) по-южному:

Dәrya dibi saz olur,
Gül açılsa, yaz olur.
Bәn sana gül deyәmәm,
Gülün ömrü az bolur.

2) по-северному:

Dәrya tübü saz olur,
Gül açılsa, yaz bolur.
Mәn sana gül deyәlmәm,
Gülün ömrü az bolur».
(Chobanzade, 2007, t.1.: 14).

 Результаты и обсуждение

Исследования показывают, что научные 
взгляды выдающегося ученого Бекира Чобанза-
де о фольклоре, и в частности фольклоре тюрк-
ских народов, и сегодня сохраняют свою акту-
альность. Однако, хотя до настоящего времени 
и было написано множество статей и моногра-
фий о научном и художественном творчестве 
Б.Чобанзаде (Babayev, 1998; Gasimov, 2015), его 
взгляды о фольклоре, можно сказать, остались в 
стороне от исследований.

Хотя Б.Чобанзаде в тюркологии профильно 
больше известен был как лингвист, его лингви-
стический подход не оставался лишь в лингви-
стической рамке. К каждому лингвистическому 
явлению он подходил комплексно, изучал его во 
взаимосвязи с другими парадигмами националь-
ного сознания. То, что ученый как творческая 
личность, являлся профессиональным этногра-
фом, фольклористом, литературоведом, связано 
с этим фактором. «Так как эта великая личность 
проводила исследования, изучив тюркские эпо-
сы, «Книгу моего деда Коркута», «Чорабатыр», 
«Эдиге» великих мастеров, А. Навои, Ш.И. Ха-
таи, М. Физули. Вместе с тем, и сам он в этих ис-
следованиях настраивался на указанные чувства 
и сознание» (Allahmanli, 2006: 3). Все это были 
артериями, несущими кровь художественно-
эстетического сознания Б.Чобанзаде.

Самая характерная черта фольклористиче-
ских изысканий автора заключается в приве-
дении им каждого обладающего национальной 
традицией фольклорного факта в общетюрк-
скую фольклорную плоскость.

В фольклористических исследованиях 
Б.Чобанзаде анализ лингвистического материа-
ла проходит главной линией. Это связано с тем, 
что автор язык и фольклор представлял нераз-
рывными явлениями. По его мнению, язык еще 
и обеспечивает существование схем фольклор-
ного сознания в себе.

Заключение

Все это показывает, что есть большая необ-
ходимость в превращении в объект исследования 
фольклористических исследований творчества 
ученого, оставшихся в стороне от внимания. Это 
обуславливается тем, что Бекир Чобанзаде явля-
ется не только лингвистом и литературоведом, 
вместе с тем, видным ученым, глубоко знаю-
щим, а также изучающим литературу, фольклор 
и этнографию тюркских народов, и изучение и 
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включение его фольклористического наследия в 
оборот современной научной мысли в контексте 
общетюркской фольклористики имеет большое 
и очень серьезное значение.

Таким образом, составляющая важ-
ную часть в творчестве видного тюрколога 
Б.Чобанзаде фольклористическая деятель-
ность представляет собой показатель его зна-

ния богатой устной литературы тюркских 
народов и интереса к нему. А их системное 
исследование является одной из важнейших 
задач, стоящих перед современной фолькло-
ристикой. В богатстве творчества Бекира Чо-
банзаде исследование важного направления, 
фольклористической деятельности определя-
ется серьезной фактурой. 
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БАТА СӨЗДЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ ТАБИҒАТЫ

Мақалада магиялық фольклордың бір түрі – бата жанрының шығу тегі мен даму жолдары, 
табиғаты мен ерекшеліктері жан-жақты қарастырылады. Батаның шығу түп-төркіні тереңде 
жатыр. Өйткені адамдар сөздің магиясы, құдіретті күші бар деп есептеген. Сол арқылы байлыққа 
да, бақытқа да тіпті материалдық игіліктерге де жетуге болады деп есептеген. Және керісінше, 
ұрлық жасап, озбырлық істеген адамдарды сөз арқылы жазалауға болады деп білген. Тіпті, әлсіз, 
науқас адамды да магиялық күші бар сөз бен әуеннің көмегімен (Бақсы сарыны) емдегені белгілі. 
Өйткені ол тұстағы адамдардың әлем туралы таным-түсінігі төмен болғандықтан, сырқаттарын, 
басқа да көптеген проблемаларын өлең сөз арқылы шешуге болатынына сенімді болған. Осы 
негізде бата жанры туған. Бата оң және теріс деп екі түрге бөлінеді. Оң бата – жай ғана ақ 
тілек емес, мұнда сөз жақсылық пен жасампаздыққа бағытталған, теріс бата – кері бата, қарғыс 
түрінде айтылатын болған. Кеңестік кезеңде бата жанры зерттелмеген, қағаберіс қалған жанрдың 
бірі еді. Сондықтан авторлар осы мәселені жан-жақты қарастырып зерттеген. Батаның адам 
өмірінде атқарған функциясын ашып, құрылымдық ерекшеліктеріне жан-жақты тоқталған. Тіпті 
айта берсек, ғасырлар тереңінен келе жатқан бата жанры күні бүгінгі өмір тіршілігінің ажырамас 
бөлігі болып табылады. Себебі ізгі тілек, ақниет барлық уақытта адамгершіліктің бір бөлшегі 
ретінде саналады. 

Түйін сөздер: бата, тілек, қарғыс, фольклор, сенім, ғұрып-салт, қоғам, дәстүр, жанр. 

Z.N. Seitzhanov, L.A. Mekebaeva, Sh.А. Ramazanova, Sh.А. Shortanbaev 
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  

e-mail: mekebaeva@kaznu.kz, ramaznova@kaznu.kz, shortanbaev@kaznu.kz

Genre nature of the word of blessing

The article deals with various types of magical folklore – the ways of development, the definition of 
the genre nature of the batа, and the specific features and characteristics. The origin of the batа genre is 
deeply rooted in the past. Because people thought that words had great power. Pronouncing them can 
attract wealth, happiness, and even material well-being. Conversely, it was believed that the word can 
be used to punish people who committed evil acts or treachery. It is known that ailments and illnesses 
were also treated with the help of improvised songs that have magical powers (Baksy saryny). People 
with naive ideas about the world believed that with the help of songs, you can get rid of not only prob-
lems but also many other ailments. They were the basis for the emergence of the genre. Bata is divided 
into two types: blessing (On Bata) and curse (Teris Bata). On Bata – this is not just a wish for good, here 
the word is directed to good and creation, teris Bata – was a sign of reverse blessing, blessing with a 
curse. In the Soviet period, the Bata genre was practically not studied. Therefore, the authors considered 
this concept comprehensively. We studied the functional and structural features of blessing in a person’s 
life. It should be noted that the Bata genre that goes back centuries is still an integral part of everyday life. 
Good words, wishes, and bright intentions are considered the Foundation of human morality at all times.

Key words: blessing, wish, curse, folklore, faith, customs, society, tradition, genre.
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Жанровая природа слов благословений

В статье рассматриваются различные виды магического фольклора – пути развития, 
определение жанровой природы бата, его специфические признаки и особенности. 
Возникновение жанра бата уходит глубоко своими корнями в прошлое. Ибо люди считали, 
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что слова имеют огромную силу. Произнося их, можно привлечь богатство, счастье и даже 
материальное благополучие. И наоборот, считалось, что посредством слова можно наказывать 
людей, совершавших злые деяния или вероломства. Как известно, недомогания и болезни также 
лечили с помощью импровизированных песен, имеющих магическую силу (Бақсы сарыны). 
Люди с наивными представлениями о мире верили, что с помощью песен можно избавиться 
не только от проблем, но и от множества недугов. Именно они стали основой возникновения 
жанра. Бата делится на два вида: благословение (оң бата) и проклятие (теріс бата). Оң бата – 
это не просто пожелание блага, здесь слово направлено на добро и созидание, теріс бата – 
был знаком обратного благословения, благословения проклятием. В советскую эпоху жанр 
бата практически не был изучен. Поэтому авторы рассматривали это понятие всесторонне. 
Изучали функциональные и структурные особенности благословения в жизни человека. Следует 
отметить, что жанр бата, идущий из глубин веков, по сей день является неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Добрые слова-пожелания, светлые намерения считаются фундаментом 
нравственности человека во все времена.

Ключевые слова: благословение, пожелание, проклятие, фольклор, вера, обычаи, общество, 
традиция, жанр.

Кіріспе

Қазақ фольлоры – көп заманның жемісі. 
Бір жағынан ол халықтың көне мәдениеті бол-
са, екінші жағынан олардың дүниетанымының 
да көрінісі болып табылады. Алғашқы қауымда 
дүниені танып-білу мақсатынан туған діни 
нанымның бірі –магия. «Магия алғашқы қауымда 
пайда болып, кейін әртүрлі өзгеріске ұшырап, 
әлі күнге дейін ел арасында сақталған сөздің не-
месе басқа бір іс-әрекеттің керемет қасиеті бар 
деп, олардың құдіретіне сену» (Qazaq adebyetinin 
tarihy. 1-tom, 2008: 22) – екенін ескерсек, көне 
таным-түсініктен тамыр тартатынын аңғаруға 
болады. 

Ертеде адам бойындағы түрлі сырқат-ауруды 
сиқырлы сөзбен қууға болады деп ойлаған халық 
бақ-дәулет пен байлық-саулықты да бата беріп 
не бата алып, ақ тілек айту арқылы дарытуға 
болады деп сенген. Осындай сенім мен ғұрып-
салттан туған өлеңдердің бірі – бата беру. Ақ 
тілек айтып, бата беру салты түркі халықтары 
фольклорында бар екен. Бірақ, бұлардың көбі 
әу баста батаны «алғыс» деп атаған. Кейін ке-
ле-келе қазақта ислам дінінің енуіне орай, алғыс 
бата болып өзгеріске ұшыраған. Алғыста айты-
латын ризалық сөз («Өркенің өссін», «Ғұмырлы 
бол», «Көсегең көгерсін») батаға ауысқан. 
Бірақ қазірдің өзінде басқа түркі халықтарында 
«алғыс» сөзі өзінің бастапқы қалпын сақтап 
қалған. Қай халық (ұлт) болса да батаға үлкен 
мән берген. Бұл халықтардағы алғыс пен 
қазақтың батасы бір-біріне онша алшақ емес. 

Бата беру сөздің күш-құдіретіне сенген 
ертедегі адамдардың таным-түсінігінен туған 
көне дәстүр. Бата отбасы ғұрыптарына қатысты 
айтылып, халықтың күнделікті өмірінен кең 
орын алған жанрлық түр. 

Эксперимент

Қай халықта болса да бата белгілі бір 
жағдайға байланысты беріледі. Ақсарбас қой 
сойып, ақ бата беру қазақ халқында әлі сақталып 
келеді. Сөздің құдіретіне (магиясына) сенген 
халық бата арқылы ізгі тілек, ақ ниеті айтылады. 

Мәселен, қырғыз фольклорындағы бір үлгісі: 

Бата башы дың-дың,
Малды берсін миң-миң.
Жылқы берсең ала бер,
От жакалай бала бер 
(Kyrgyz el yrlary, 1967: 21).

Ал қарашағайлар жас келінге:

Келген келін несіпті болсын,
Етер ісін біле келсін!
Келген жерін сүйе келсін
Игілік кетпесін,
Қарғыс жетпесін (Wahatov, 1983: 51). – 

деп бата берген.
Бұлар мазмұны жағынан да, сыртқы фор-

масы жағынан да қазақ бата-тілек өлеңдерінен 
айырмашылығы олақ десе де болатындай. Бір-
біріне жақын екені аңғарылады. Тегінде бата 
беріп, ақ тілек айтып, алғыс білдіру ежелгі 
ата-бабалар келе жатқан түркі халықтарының 
ескілікті дәстүрі екені ақиқат (Wahatov, 1983: 
79).

Оң бата мен теріс бата «Қорқыт ата 
кітабында» айтылады. Негізі қарғыс нақты бір 
адамға бағытталады. Бірақ фольклорда оның 
жасалу жолында түрлі тәсілдің бары белгілі. 
Мәселен, Бұқаштың өлім халінде жатқанын 
көрген анасы:
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Қазылық таудың көп суы, 
Ағар екен, ақпасын!
Қазылық таудың көк шөбі
Шүйгін екен, тапталсын!
Жүйрік сенің киігің
Жортпасын енді, тас болсын, – 

деп қарғауы ұлына қастандықтың неден 
болғанын білмей, дал болып айтуынан туған. 
Ал, Әзірейіл келгенде Дели Домрул үшін әкесі 
де, шешесі де жолдарын қимағанда әйелі:

Қалар болсам өзіңнен
Тауларыңнан не пайда?
Жайлар болсам, көрім болсын, – 

деген, өзін-өзі қарғау арқылы серт берген (Qazaq 
adebyetinin tarihy. 1-tom, 2008: 352-353).

Халық Жаратқанға жалбарынып, жақсылыққа 
жетуді, жамандықтан сақтануды мақсат еткен. 
Өйткені батаны киелі сөз деп қараған, «Батамен 
ер көгереді, жаңбырмен жер көгереді». Бұл арада 
ескеретін бір жай, бата беру мен алғыс айтудың 
айырмашылығы бар. Алғыс адамдар арасындағы 
ризалық-ықыласты білдіреді. Сондықтан алғыс 
көбіне үлкендер жағынан жастарға қарата айты-
лады. Бата көп адам атырған жерде елге беделі 
бар, құрметке ие үлкен адамдар береді. Сонда 
бата қандай жағдайда беріледі? Ізгі тілек батаны 
қыз ұзатқанда, келін түскенде, нәресте дүниеге 
келгенде, ұзақ сапарға шыққанда, қан майданға 
аттанғанда, ас-тойда, бие байлағанда, мал 
сойғанда, дастархан басында т.б. жағдайларда 
айтылады. Келе-келе бір қайырым алғыстың ор-
нын бата ауыстырған. Айталық, келін түскенде 
берілетін батаның бір үлгісі мынадай: 

Құтты болсын ақ отау,
Ел көңілі қанатын.
Түзу ұшсын түтіні,
Оты маздап жанатын.
Өнерлі бол жас келін,
Қыздар үлгі алатын 
(Qazaq batalary, 2003: 41).

Бұл батада жас отауда жарастық болу-
ын тілейді. Оты маздап, түтінінің түзу ұшуын 
қалайды. Жас келіннің қыздар үлгі-өнеге ала-
тындай өнерлі, ибалы болуын үміт етеді. Көптің 
көңілінен шығатын келін болуын тілек етеді.

Ал, ұзатылатын қызға:

Жабыла шаншып уығын,
Ақ отауды тігелік.

Берік болсын іргең деп
Құтты адыммен кірелік...
Бақытты болсын өмірің
Көтеріңкі болсын көңілің,
Қосағыңмен тең кәртей
Адал болсын серігің, – 

дейді.
Халық салтында келін түсіріп, қыз ұзату, 

дүниеге нәрестенің келуі, оның алғаш атқа мінуі 
үлкен қуаныш саналып, жақсы тілек айтылып, 
оң бата беріледі:

 
Бастарыңа бақ берсін,
Не берсе де нақ берсін!
Қырда жүрген қыздарды
Үйлеріне ап келсін!
Көңілдерің тоқ болсын,
Қайғаларың жоқ болсын,
Шүпірлеген үйіңде
Балаларың көп болсын! 
(Betashar, 1991:80).
 
Бұл баталардың мазмұны бір-біріне жақын. 

Жас келіннің де, ұзатылатын қыздың да бақытты 
болуларына тілек айтады. Алайда берілетін ба-
талар мазмұны жағынан түрліше болып келеді. 
Мәселен, сәби дүниеге келгенде жас балаға 
лайық бата беріледі:

... Әділ болсын сәбиің,
Қара қылды қақ бөлген. 
Көпшіл болсын сәбиің
Еліне олжа ап келген.

«Жақсы сөз – жарым ырыс» дегендей, жарық 
дүниеге жаңа келген сәбидің қара қылды қақ 
жаратын әділ болуын, көпке қайырымды, еліне 
олжа салатын азамат болсын деп бата береді. 

Алыс сапарға аттанған адамға да жолы бо-
лып, аман-сау оралуы үшін бата беріледі. Ақ 
бата алып аттану да кісіліктің белгісі болмақ. 
Көне кездерден ауысқан әдептіліктің нышаны.

Жолға шықсаң жолың болсын,
Жолдасың қыдыр болсын!
Жарылқасын құдайым
Болмасын ешбір уайым 
(Qazaq batalary, 2003: 259).

Халықтық ғұрып-салтпен тығыз ұштасқан 
батаның тәрбиелік мәні зор. Сондықтан ары-
дан арна тартқан жөн-жосық бұзылмауы ке-
рек. Шаңыраққа яғни дастарханға берілетін 
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төмендегі бата бата мал-жанның амандығын, 
кетпес ырыс, кең пейілдің болуын ниет еткен. 

А, Құдай, жарылқасын,
Ырысың арылмасын.
Мал мен бас берсін
Иман мен жас берсін.
Кетпес ырыс берсін!
Кең пейіл берсін!

Қазақ халқы тұрмыс-салтының көп жағы 
бата-тілекпен байланысты болып келеді және 
бата берілетін жағдай да, батаның түрлері де көп. 
Осыған орай бата бір мақсатта айтылғанымен, 
мазмұны түрленіп отырады. Бата адамдарды 
жақындастырады. Көнеден келе жатқан дәстүр 
жалғасады. Мәселен, халықтың мереке наурыз-
да берілетін батаның бір үлгісі мынадай:

Дәулетті бас берсін,
Көл-көсір ас берсін,
Ұлыстың ұлы күнінде
Ұлың ойға қонсын,
Қызың қырға қонсын.
Мал өріске толсын
Дәулетіңді асырсын
Дұспаның басылсын 
(Qazaq batalary, 2003: 204). 

Бата жеке адамға да, жиналған көп қауымға 
да қарата айтыла береді. Халық батаны адамның 
ізгі ниеті, ақ тілегі деп түсінген. Сондықтан 
батаның шарапаты боларына шек келтірмегін. 
Алғыстың айтылуы мен батаның берілуі екі 
бөлек. Алғысты үлкен адам біткен істің соңында 
жасқа арнайды, ал бата белгілі бір істің баста-
лар алдында, я болмаса кейде аяқталған соң ай-
тылады (Qazaq adebyetinin tarihy. 1-tom, 2008: 
171). Бата берілгенде қол жайылады, соңынан 
беттерін сипап, «Әумин, айтқаныңыз қабыл бол-
сын!» деп қоштау білдіреді. 

Батаның ішінде Жаратқан иеге, пайғамбар, 
Періште, Қыдырата, әулие-әмбиелерге сыйыну 
сарындары басым. Осы арқылы кесір-кесапаттан 
сақтанып, ырыс-бақ тілейді. Бата сұраған 
адамның көкірегіне үміт отын жағады. Өйткені 
бата қасиетті сөз деп есептелетіндіктен оны 
берушінің де сөзі киелі саналады. Сөз магиясы-
на сенуден туған батамен ақ тілек айту арқылы 
бақ-берекені, дәулетті дарытуға болатын бол-
са, қырсық-сор, пәледен, қаскөй күштерден 
аманболуға, қорғануға болады деген халық 
санасының түсінігі көрінеді. 

Сонда магиялық фольклор көне наным-
сенімге негізделген отбасы ғұрпына қатысты 
жанр болып табылады. Бата беруші адам 
құдіретті күш иелері мен тыңдаушы көптің ара-
сын байланыстырады. Бұл әлем халықтарының 
баршасында дерлік кездесетін, адамзат қоғамы 
сөздің магиялық құдіретіне күмәнсіз сен-
ген қадым заманда қалыптасқан тым көне 
дәстүр. Фольклордың шағын жанры ретінде 
қарастырылатын ұйқасты, ырғақты болып 
келетін бата сөз халқымыздың жақсылық пен 
жамандық, адалдық пен арамдық, обал-са-
уап турасындағы моральдық-эстетикалық 
түсініктерінің айғағы (Adebyettanu terminder 
sozdigi, 1998: 101). 

Халықтың күн көріс, тіршілік көзі мал 
болғандықтан ерте заманда-ақ төрт түліктің 
пірі, олардың сақтаушысы болатынына сенген. 
Сондықтан оларға (Қамбар ата, Ойсыл қара, Зеңгі 
баба, Шопан ата, Сексек ата) жалбарынған, тілек 
айтылған. Мал басының аман болып, көбейуін 
қалаған. Мұнда да сөздің магиялық күшіне сену 
басым. Төрт түліктің пірлеріне қарата үн қатады. 
Бір мысал:

Төрт түліктің бір пірі – Қамбар ата,
Тілегенде, өзің бер, ақтан бата.
Үйір-үйір жылқыны шұрқыратып,
Ойдан-қырдан арқансыз әкеп мата 
(Qazaq batalary, 2003: 274). – 

дегенде тілену, сұрану сарыны байқалады. Енді 
бірде бата беруші айтқан батасының ішінде мал-
ды кірістіріп, «Төрт түлігің сай, өзінің бай» бо-
луын сұраған. Мал тіршілік көзі болғандықтан 
халықтың бата-тілегінен де орын алған.

Дәулеті асқан бай қылсын,
өрт түлігіңді сай қылсын.

Не:

Қораңнан мал кетпесін,
Үйіңнен дәм кетпесін.

Немесе:

А, Құдайым, оңдасын,
Сегіз жүз қой қоздасын 
(Qazaq batalary, 2003: 214). – 

сияқты бата үзінділеріне қарағанда малды бата-
тілекке қосып, сиқырлы сөз құдіретімен дарытуға 
болады деген сенімнің ұшығын аңғаруға болады. 
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Нәтиже мен талқы

Ғалымдар бата берудің екі түрлі мағынасы 
барын айтады. Бірі – алғыс – оң бата, екіншісі – 
қарғыс – теріс бата. Ертеде бір сөзге жүйрік, ақын 
жігіттің жақсы аты болады. Бірде ел аралап жүріп 
Таранбай деген сараң байдың ауылына барып 
қалады. Жігіттің астындағы «Көкшыбар» атқа 
көзі түскен бай шабарамандарын жіберіп, өзін 
сабап, атын тартып алады. Әділ бидің арқасында 
жігіт атын қайтарып алады. ойы іске аспаған Та-
ранбай қастандық жасап, жігіттің атын өлтіреді. 
Әділдік сұрап барған билері Таранбайдың сөзін 
сөйлеп, жігітті сабап, байға «жала жаптың» деп 
босағаға байлап тастайды. Мұндай қорлыққа 
шыдай алмаған жігіт байлауда жатып Таран-
байды қарғап-сілей бастайды. Оның қарғысы 
адамның зәре-құтын ұшыратындай жамандыққа 
толы болып келеді:

Құдай алғыр Таранбай,
Дүниеден өт уанбай.
Қарғыс тиіп қан қақса
Отырғанда ұялмай.
Көгенің сенің қырқылсын,
Ұл мен қызың қылқынсын.
Түйе деген малыңа
Шелек келіп қырылсын.
Шаңырағың шағылсын,
Мойныңа арқан тағылсын, – 

дейді. Мұнымен де тынбай қарғысын жалғастыра 
түседі.

 
... Ел келмесін қараңа,
Апат келсін балаңа.
Қолы тисін жауыңның
Кеудедегі жағаңа! (Qazaq batalary, 2003: 310) – 

деп шұбырта жөнеледі. Сөзі сүйектен өтеді. Ма-
лына да, жанына да небір жамандықты тілейді. 
Ақыры ордаңның ойраны шықсын дегенге сая-
ды. Мұндай қарғыс кез келген адамның көңіл-
күйіне әсер етеді. 

Сонда Таранбай: «Мынаның қарғысынан 
өнебойым түршігіп кетті» – деп шоши бастайды, 
қорқады. Қарғыстың қаһары болатынын мой-
ындайды. Бір пәлеге ұшыраймын деп ойлайды. 
Жігіт мұнан кейін билерге қарап:

Байдың көрген күніндей,
Айдауға түс өгіздей.
Қу томардай түтіндеп,
Отқа жанып көмірдей...

Қия басып жүрсеңдер,
Қу бас болып қураңдар,
Бақиға дейін шулаңдар,
Қайыр тілеп, қоржын сап
Ғарып болып зарлаңдар! –

деп шабуылға көшеді. Билер де жігіттің тотыяй-
ындай ащы қарғысынан сескене бастайды. Жігіт 
тағы теріс батасын (қарғысын) жалғастырып:

Тұқымың тұздай құрысын,
Қара басыңды нас бассын,
Кеудеңді қара тас бассын.
Таудан құлаған тастай бол.
Ит мұжыған бастай бол! 
(Qazaq batalary, 2003: 317) – 

дейді. Осыншама пәле-жала тілеген қарғыстың 
сөздері уытты. Ақын жігіттің айтқан қарғыс-
тарын естіп отырған байдың бәйбішесі: «Қызыл 
тіл бас жармаса, тас жарады» деген. Мынаның 
разылығын алыңдар дейді. Жігіттің қарғысы 
удай ащы екен. Бізге жақсылық болмайды деп 
бай мен билер ақылдасып жігіттің атын төлеп 
береді, қарғысын қайтарып алуға келіседі. 
Теріс істерін мойындап, атын төлеген соң жігіт 
қарғысын былай қайтарады:

 Айналайын, Таранбай, 
 Алмасын құдай қырыңды.
 Болып өтсін көңіл жай
 Алмасын дұшпан сырыңды...
 Әділ болсын билерің
 Мәртебесі теңелсін.

Қарғыс біреуге жамандық тілеу, қастандық 
жасау мақсатында айтылады. Қарғыс көбіне 
ашық кейде астарлап мағына да айтылуы мүмкін. 
Қарғыстың мазмұны батаға қарама-қарсы. Бірі 
– жақсылық, екіншісі – жамандық тілейді. Сон-
да қарғыс қандай адамға айтылады? Қарғысты 
дұшпанына, әкесі – көңілі әбден қалған ұлы мен 
қызына, молла– діннен безгендерге, рубасы – 
жаугершілік кезінде елін сатқандарға және т.б. 
(Dosmuhameduly, 1991: 21), – деп түсініктеме 
береді. Х.Досмұхамедұлы, Қарғысты кез кел-
ген адам айтпайды. Біреуден қорлық-зорлық 
көріп күйінген адам өш алу мақсатында қарғап-
сілейтін болған. Мәселен, төмендегі қарғысты 
оқысақ:

 Бағың тайсын,
 Бақытың күйсін.
 Байың өлсін,
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 Талағың түссін.
 Пұшпағың қанамасын,
 Қызығыңды жер көрсін,
 Кеудеңді көр көрсін! 
(Qazaq batalary, 2003: 323).

Қарғаушының ойы анық, әйелдің бір кесел-
кесепатқа ұшырап өлуін тілейді, жамандық 
шақырады. Бұған қарағанда қарғысты ер, әйел 
деп бөлмей, теріс әрекет-қылық көрсетіп, 
адамгершілікке жатпайтын іс істеген ар-ұяты 
жоқ адамдарды сілейте қарғайтын болған. Теріс 
бата беру «Қыз Жібек» жырында да кездеседі. 
Төлегеннің орта жолда мерт болуын ол әкесінің 
теріс батасының әсері деп ұғады. Оңтүстіктегі 
Келіншектауда әкесінің қарғысына ұшыраған 
дүниеқоңыз қыздың көшімен байланыстырады. 

Мына бір қарғысқа назар аударып көрейік:

 Ұлың ұрымға
 Қызың қырымға кетсін, – 

дегенде бала-шағаң орнын тапсын дегендей әсер 
қалдырады. Бірақ тереңірек үңілсек, ұрпағыңның 
басы қосылмай тентіреп кетсін деген теріс пиғыл 
жатқаны хақ. Мұны астарлы мағынада айтылған 
қарғыс деуге болады. Бұл – көпке емес, белгілі 
бір адамға айтылған қарғыс. Айналып келген-
де жауына жамандық шақырады. Кейде бата 
арқылы адам бойындағы жағымсыз қылықтарды 
сынап-мінеген. Бір сараңдау отбасы келген 
қонаққа кәделі сыбағасын аспай, жауырын аса-
ды. Қонағасыға көңілі толмаған қонақ алдына ас 
келгенде:

 Асқаның маған жауырын, 
 Бермедің еттің тәуірін...
 Бір жапырақ майы жоқ
 Жеп қойды ма ауылың?
 Аллауакбар! – 
(Qazaq batalary, 2003: 243) депті.

Әсілі қонаққа кәделі жілік асылу керек. 
Себебі қалыптасқан халықтық салтқа қайшы ке-
луге болмайды. Сондықтан қарғыс тыңдаушы 
адамның көңіл күйіне, психологиясына ауыр 
әсер етеді, үрей, күдік тудырады.

Халық өтірікші, жалқау, сотқар-бұзық, ұры-
қары адамдарды жақсы көрмеген. Сол себепті 
сөз киесі арқылы мұндай адамдарды жазалаған. 
Басқаша айтқанда зұлым адамдарды қарғап-
сілеп кеткен кегін қайтарады, ашу-ызасын ба-
сады. Мәселен, мал ұрлаған адамға барлық 
жамандықты үйіп-төгеді: 

Жер жалмасын,
Дерт қармасын.
Борбай етің борша болсын,
Арқа етің арша болсын...
Ұрлағаның түйнек болсын
Шайнағаның шаян болсын,
Дұспандарың өлік иттей сүйреп көмсін!

Ұрлаған малдарың дерт болып жабыс-
сын, өлген иттей сүйреп көмсін деуден артық 
қарғап, налу бола қоймас. Адамдық кейпі 
төмен, арамдықты күн көріс көзіне айналдырған 
сұмдарды осылай жазалаған. Халық ұры-
қары өзінің теріс әрекетінің қарымтасын алуы 
керектігін жақтаған. Себебі әркім өз несібесін 
адал еңбегімен тауып жеу қажет. 

Жалқаулық – ең жаман әдеттің бірі. Көпшілік 
жатып ішер жалқауды, еңбекке бейімі жоқ 
адамды онша ұната қоймаған. Өйткені жалқау, 
еріншек болу адамның кемелденуіне кесірін 
тигізетін жаман әдет. Адал еңбекпен ғана көктеп-
көгеріп абыройға қол жеткізе алады. Сондықтан 
жалқау адам жиіркенішті көрінеді. Мұндай 
адамға ақ тілек айтылмаған. Себебі жалқау болу 
адамды абыройдан айырады. Сондықтан жат 
қылықты жанға да қарғыс айтылған.

Жатқан жеріңнен тұрма,
Мойныңды тірлікке бұрма...
Отырған жерің ойылсын,
Жатқан жерің жарылсын.
Өлігіңді таба алмай,
Әкең мен шешең сарылсын 
(Qazaq batalary, 2003: 325), – 

дейді. 
Жалқау адамды да қадір-қасиеті жоқ жан-

дардың қатарына қойған. «Барынан да жоғы 
жақсы» деп жаман тілек айтқаны аңғарылады. 
Халықтық жол-жосынға қайшы келгендердің 
жоғалуын тілеген. 

Біреудің сыртынан өтірік-өсек, ғайбат айта-
тын суайт адамдарды да оңдырмаған. Көпші-
ліктің құрметі мен сеніміне ие болудың бір 
жолы адамның орынды, ақылды сөз айта білуіне 
де байланысты болмақ. Сол себепті өсек-өтірік 
айтқан адамды да шенеген:

Абыройың ашылсын,
Күлің көкке шашылсын. 
Жалған айтқан сөзіңнің жазасын көр,
Алдап айтқан сөзіңнің азабын көр,
Бар өтірігіңнің қаралы қазасын көр.
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Бұған қарағанда халық ар-ұятқа кір келтіре-
тін әдеп-инабаты жоқ, өтірікші, жалақор, бассыз 
кеткен жетесіз жандарды аямағанын көреміз. 
Мұндай ауыр ащы-уытты жамандық шақыратын 
сөздер кімге болса да жеңіл тимеген. Адамның 
өңменінен өтетін сөз қорқыныш тудырған. 
Қарғыс тиген адамды құдай ұрады, қасірет тар-
тады деп ұққан. 

Қарғыс бейкүнә, жазығы жоқ жандарға қарата 
айтылмайды. Біреудің қорлық-зомбылығын 
көріп, басына қиын күн туғанда, қарғыс арқылы 
кек қайтаруды мақсат еткен. Қарғысты көбіне 
ерекше белгісі (тілінің қарасы) бар адам айтса 
әсері болады деп ойлаған, және белгілі бір жол-
жорамен орайлас орындалатыны аңғарылады. 
Түркі-Монғол халықтарында түрлі ырым-
дар жасап орындайтын көрінеді. Монғолдар 
қарғысшының тіліне май жақса, оның сөзі дөп 
тиеді деп сенген. Қалмақтар қарғысты таңсәріде 
алақанын шапалақтап айтып, қарғысшының 
оң шынашағын күйемен бояған. Ал Алтай 
қарғысшылары қызыл іңірде айтылған қарғыс 
өтімді деп сенген... Тува бақсысы «қарғыш» 
айтқанда қара тонын, қара бөрігін киіп, қара 
даңғырасын, қара шоқасымен ұрып ойнаған 
(Qazaq adebyetinin tarihy. 1-tom, 2008: 181). Қар-
ғыстың мазмұны адам жанын түршіктіреді. Қа-
тер-қауіпке толы болып үрейлендіреді. Өйт кені 
ол – жамандық жасаушы адам, кінәлі адам. Сол 
себепті қарғыс айтқанда қол теріс жайылады. 

Исламға дейінгі дәуірде алғыс немесе қар-
ғыс айту даугер абыз, бақсылардың ғана еншісі 
болғанға ұқсайды... Бұл жорамалдың дұрыстығын 
беріге дейін қазақ ішінде «қарғысшы» деп атала-
тын дау-шар үстінде қарғыс айтуға арнайы отыр-

ғызылатын адамдар болғанын да дәлелдейді 
(Qazaq adebyeti: encycklopedialyq anyqtamalyq, 
2005: 120).

Қорытынды

Сонымен, бата сөзі әу баста «алғыс» деп 
аталып, ислам дінінің ықпалынан тұрмыстық 
қызметі батаға ауысқан. Бата қасиетті сөз деп 
есептеледі. Оның атауы құранның бірінші бе-
ташар сүресі «фатихадан» туындаған. «Фатиха 
сүресі: Аллаға жалбарынудың нағыз бір үлгісі» 
(Х.Алтай). Сондықтанбата адамның ойға алған 
игі істерінің орындалуына себепкер болады. 
Пәле-жаладан, кесір-кесапат, жамандықтан 
сақтайды деген сенім болған. 

Оң бата болсын, теріс бата (қарғыс) бол-
сын ұйқасқа құрылады. Бірақ өлең өлшемдері 
біркелкі болмайды. Кейде бес-алты, кей-
де он бір буынды болып келеді. Бата – 
жақсылық, қарғыс-жамандық шақыратын қазақ 
фольклорының шағын жанры болып табылады. 
Бата – ізгі тілек. Одан халықтың моральдық-
этикалық таным-түсінігі аңғарылады. Кісілік 
тұрпат пен адамдық болмысқа ақау түсірмеуді 
ойлаған ата-бабаларымыз жамандықтан бойла-
рын аулақ ұстап, жақсы үміт нышанын, риясыз 
тілегін бата берумен жеткізгенін аңғаруға бо-
лады. Қазақ халқында көпті көрген абыройлы 
дана кәриялардан арнайы бата алу дәстүрі де 
болған. Бұл түрік-монғол халықтарының ары-
дан келе жатқан жора-жосыны. Өйткені жақсы 
тілек – ақ бата жарылқайды, адамды қуанышқа 
бөлейді, бақыт-байлыққа жол ашады деген 
ұғым-түсінік қалыптасқан.
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 «РЕЛИГИЯ ДУШИ» ШАКАРИМА.  
ТРИ ЛИКА «ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»

Статья посвящена философии и поэтике суфизма в лирике Шакарима. Изучение своеобразия 
толкования казахским поэтом суфизма привело к концепции «религия души». «Религия души» 
Шакарима исследована как история внутреннего пути человека к Богу. Тема любви – восхождения 
человеческого духа к Абсолюту – трактуется поэтом как личный опыт мистического прозрения. 
Типичные для суфизма мотивы: духовного очищения и прозрения через прикосновение к 
тайне, колдовства Возлюбленной, прикосновения к локону Возлюбленной, опьянения вином, 
исчезновения своего «я», смерти – показаны в трех стихотворениях Шакарима как торжество 
Абсолюта и творения мира. Выявлен общий для лирики Шакарима сюжет: «Я и Бог». Анализируется 
символика опьянения как постижения Истины, функция образов «локона Возлюбленной», 
соловья, «нищего», райских гурий. Специфика толкования суфизма Шакаримом показана как 
этико-нравственная программа совершенствования человека и духовного постижения истины. 
Концепты духовного царства и духовного сердца, чистого разума исследуются как основа 
мировоззрения поэта, обусловившего жанровое своеобразие его поэзии, философской и 
дидактической одновременно.

Ключевые слова: Шакарим, суфизм, «религия души», концептосфера, мировоззрение, 
Абсолют, Истина, философская лирика, наставление.
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Shakarim’s «Religion of the Soul».  
Three faces of the «Beloved»

The article is devoted to the philosophy and poetics of Sufism in Shakarim’s poetry. The study of the 
originality of the Kazakh poet’s interpretation of Sufism took on the character of the concept of «religion 
of the soul»/ Shakarim’s «religion of the soul» is explored as the history of man’s inner path to God. The 
theme of love ‒ the ascent of the human spirit to the absolute-is interpreted by the poet as a personal 
experience of mystical insight. Typical for Sufism motives: spiritual purification and insight through 
touching the mystery, sorcery of the Beloved, touching the lock of the Beloved, intoxication with wine, 
the disappearance of one’s self, and death are shown in three poems of Shakarim as the triumph of the 
absolute and the creation of the world. A common theme for Shakarim’s lyrics is revealed: «I and God». 
The author analyzes the symbolism of intoxication as a comprehension of the Truth, the function of the 
images of the «lock of the beloved», the Nightingale, the «beggar», and the Paradise houris. The specifics 
of the interpretation of Sufism by Shakarim is shown as an ethical and moral program for improving a 
person and spiritual comprehension of the truth. The concepts of the spiritual Kingdom and the spiritual 
heart and pure mind are also studied as the basis of the poet’s worldview, which caused the genre origi-
nality of his poetry, philosophical and didactic at the same time.

Key words: Shakarim, Sufism, «religion of the soul», conceptual sphere, worldview, Absolute, Truth, 
philosophical lyrics, instruction.
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Шәкірімнің «Жан дүние діні».  
«Жар» ұғымының үш дидары

Мақала Шәкәрім поэзиясындағы сопылық поэтика мен оның философиясына арналған. Қазақ 
ақынының түсінігіне сай сопылық өзгешелікті зерттеу арқылы «жан дүние діні» концепциясының 
сипаты айқындалған. «Жан дүние діні» – адамды Құдайға жетелейтін ішкі жол қалыптасуының 
тарихы тұрғысынан зерттелген. Махаббат тақырыбы – адам рухының Абсолютке қарай өрлеуі – 
ақын шығармашылығында мистикалық түйсікті оятудың өзіндік тәжірибесі ретінде түсіндірілген. 
Шәкәрімнің үш өлеңінде орын алған Абсолюттің өрлеуі және ғалам жаратылысының бейнелері 
сопылыққа тән кейбір сарындар арқылы көрсетілген: тылсымға жақындау арқылы рухани тазару 
мен көңілдің айқындалуы, Жардың дуагерлігі, Жардың бұрымына жанасу, шараптан еліту, өзіндік 
«меннің» жойылуы. Сондай-ақ, Шәкәрімнің жалпы лирикасына тән «Мен және Құдай» сюжеті 
айқындалған. Еліту күйін кешіп Ақиқатқа қол жеткізу символикасымен бірге «Жар бұрымы», 
бұлбұл, «кедей», хор қызы бейнелерінің функциясы талданған. Шәкәрім шығармаларындағы 
сопылық түсініктің ерекшелігі болса, адамның өрістеуі мен ақиқатқа рухани тұрғыдан қол 
жеткізудің этикалық-өнегелік бағдарламасы ретінде көрсетілген. Рухани патшалық, рухани жүрек 
және таза зерде концепциялары оның поэзиясындағы жанрлық, философиялық, дидактикалық 
өзгешеліктерді тудырған дүниетанымның негізі ретінде зерттеледі. 

Түйін сөздер: Шәкәрім, сопылық, «жан діні», концептосфера, дүниетаным, Абсолют, Ақиқат, 
философиялық лирика, өсиет.

Введение

Суфизм Шакарима ‒ проблема, обусло-
вившая ряд направлений в отечественном ли-
тературоведении. Принадлежность к религи-
озно-философской лирике и прочтение ее в 
аспекте коранической традиции, имеющие ха-
рактер обобщающего опыта исследования на-
следия Шакарима (Шәкәрім, 2008), не объясняет 
в достаточной мере влияние суфийского миро-
понимания на мотивы, образы и символику ка-
захского поэта. Понимание эзотерической сущ-
ности суфизма, его особого места и значения 
в казахской философии (Барлыбаева, 2011), в 
казахском сказочном фольклоре (Шахимарден, 
2011) пополнили изучение суфизма в казах-
ской культуре. Тем не менее словарь суфизма, 
оперирующий специфическим толкованием 
концептов, характеризует эзотерический язык, 
мироощущение и поэтологию, позволяющие 
разграничить истоки восточной персидской тра-
диции и осмысления казахского мыслителя и ху-
дожника, объясняющие особое место Шакарима 
в литературном процессе начала ХХ в.

Влияние на Шакарима поэзии Хафиза. Навои 
и Физули, подтверждающее мысль Е. Бертельса: 
«почти все крупнейшие авторы мусульманско-
го Востока, за редкими исключениями, так или 
иначе связаны с суфизмом и без знакомства с 
этой литературой в полной мере поняты быть не 

могут» (Бертельс, 1965: 54) ‒ требует трактовки 
философско-эстетической сущности суфизма и 
жанровой специфики в поэзии Шакарима с пози-
ций концептосферы, выражающей философию 
любви к Богу, породившей «религию души» ка-
захского поэта. Плодотворными в этом отноше-
нии по-прежнему остаются работы российских 
востоковедов ‒ Е.Э. Бертельса, Н.И. Пригари-
ной, М.Т. Степанянц, И.В. Стеблевой.

Эксперимент

Стихотворения Шакарима: «Жарымды жа-
ным сүйді, Сүйе алмай тәнім күйді» (Возлю-
бленную душа (моя) полюбила, Не сумевшая по-
целовать, сгорела плоть) (1924) (Шәкәрім, 1988: 
212), «Шам жардан жарықпын деп күнәлі боп…» 
(Свеча виновата в том, что считала себя ярче) 
(1928) (Шәкәрім, 1988: 260), «Шын асықтың 
әрбірі» (Все истинно влюбленные) (время на-
писания неизвестно) (Шәкәрім, 1988: 238) ‒ по-
зволяют описать три лика «Возлюбленной» как 
сущность «религии души» Шакарима. Матери-
алом анализа суфийской мотивной структуры, 
образов и символики явились русские подстроч-
ники, составленные автором статьи ‒ Г.Д. Рыс-
маганбетовой. При составлении подстрочников 
автор придерживалась не только точности пере-
дачи текста и его образов, но и особенностей су-
фийской поэтики.
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Результаты и обсуждение

Своеобразие философской системы Шака-
рима заключается, с одной стороны, в согласии 
с основным догматом ислама о единстве Созда-
теля. С другой ‒ развивая этико-нравственное 
представление о религии как форме духовного 
очищения человека, сохранения в нем лучших 
качеств, Шакарим явил в поздней поэзии «рели-
гию души», основанную на суфийских концеп-
тах. «Религия души» Шакарима ‒ лирическая 
история внутреннего пути человека к Богу, люб-
ви, которая представляет собой восхождение 
человеческого духа к Абсолюту. Религиозным 
установлениям теологов (улема) казахский мыс-
литель и поэт противопоставил личный опыт 
мистического прозрения, «соприкосновения» с 
божественным.

Жарымды жаным сүйді,
Сүйе алмай тәнім күйді

Возлюбленную душа (моя) полюбила,
Не сумевшая поцеловать, сгорела (моя) плоть

Таза қымыз әкел шырақ.
Болайын қайғыдан жырақ.
Бойым еркін, ойым – ұжмақ,
Тілім – бұлбұл, сөзім бұлақ!

Уайым жоқ, табылды арман.
Түсіп сәуле асық жардан.
Көтерді пердесін әбден.
Қызыл гүлім ашылған шақ.

Нұрына күн нұры жетпес.
Қасы – жай, кірпігі – оқ реттес.
Көңілден суреті кетпес.
Жүзі – сиқыр, шашы – тұзақ.

Қара көзі өтіп ойға.
Әсері жайылып бойға.
Тұрғандай шақырып тойға.
Бойымда жоқ сабыр-тұрақ!

Ернінде қиын сыр бар
Жаным соған тым ынтызар
Сүйейін дейтұғын шығар.
Лайық па екен денем бірақ.

Тең емес ерніне ернім,
Ерінге міне жан келдің.
Сүйіп кел, сені жібердім,
Тұра тұрсын денем аулақ.

Бояу мінсіз, сұлу шын жар
Жүрегімде сипатың бар
Болып ынтық қыламын зар.
Әлемде бармысың шын ақ?

Көріп көзің, нұрыңа қанса,
Барын жан ләззатін алса,
Тәнім құрбан бола қалса,
Мұнан артық болар ма бақ! 

Свет мой, принеси-ка чистого кумыса.
Отдалюсь (я) от горестных мыслей.
Тело станет свободным, в мыслях – рай,
Язык – соловей, речь моя – родник!

Не стало печалей, сбылась мечта,
Лучи сошли с возлюбленной,
Отбросила покрывало,
Словно раскрылся мой красный цветок.

Лучу солнца ее луча не догнать.
Прямые брови, ресницы – стрелы.
Из памяти не уйти ее облику.
Лицо – чарует (околдовывает), 
волосы – ловушка (западня).

Ее черные глаза проникают в мои мысли,
Пронизывают все тело.
Как будто зовут меня на праздник,
И нет покоя в (моем) теле.

Губы ее хранят глубокую тайну,
К ней душа моя так стремится.
Видно, хочет поцеловать их (душа),
Но достойна ли того плоть моя?

Не достойны ее губ мои губы,
Но вот (ты) душа пришла к моим губам.
Поцелуй, отпускаю тебя,
А тело пусть останется в стороне.

Безупречной красоты истинная возлюбленная,
Твой образ в сердце моем.
Горестно рыдая, стремлюсь к тебе.
Есть ли ты в мире?

Если, увидишь (ее), пропитается твой луч 
И наслаждением наполнится (вся) душа,
Если тело (мое) принесу в жертву – 
Разве может быть больше счастье (благо) этого!

В некоторых изданиях начальная строка 
стихотворения звучит так: «Таза қымыз әкел 
шырақ». В других вместо қымыз у поэта встре-
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чается арақ, что точнее воспроизводит мотив 
опьянения, имеющий в суфизме особое значе-
ние. Мотив вина и мистического опьянения свя-
зан с учением об этапах постижения Истины: пи-
тие вина символизирует начало пути ‒ тарикат 
(Пригарина, 1989: 111). О сущности аллегорий: 
«Возлюбленная» ‒ Бог, «вино» ‒ божественная 
Истина, «опьянение» ‒ приобщение к ней ‒ пи-
сал другой востоковед (Фильштинский, 1989: 
235). Символика образа вина связана с мотивом 
познания: испивший его приобщается к пости-
жению Истины. 

Другой образ суфизма, формирующий 
концептосферу Шакарима, образ соловья. Он 
встречается и в других произведениях поэта. 
Например: «Сорлы бұлбұл жазға асық боп» 
(влюбленный в лето страдающий соловей) в 
стихотворении «Сорлы бұлбұл жазға асық боп» 
(Шәкәрім, 1988: 253). В суфийской поэзии соло-
вей символизирует влюбленного и встречается 
часто в паре с розой ‒ символом божества (Шим-
мель, 2000: с. 239). Таковы в суфизме пары «мо-
тылек ‒ огонь», «капля ‒ море». В стихотворе-
нии «Жүректен аққан қанымнан» (Кровью моей, 
что льется из сердца) (время создания неизвест-
но) встречается сравнение лирического героя 
с соловьем: «Жүрегі оттай қайнаған, // Мұңлы 
шерлі мен бұлбұл!» (С сердцем, пылающим как 
огонь, // Печальный, тоскующий я ‒ соловей!» 
(Шәкәрім, 1988: 249). 

Соловей символизирует и образ рая. Здесь 
необходима отсылка к Корану. Известно, что 
рай обещан мусульманину за смерть в бою во 
имя Аллаха: «А у тех, которые убиты на пути 
Аллаха, – никогда Он не собьет с пути их дея-
ний: и введет их в рай» (ссылки по Корану здесь 
и везде приводятся в переводе И.Ю. Крачков-
ского, 1990, с указанием суры и аята (47: 5, 7). 

Колдовство «Возлюбленной» ‒ мотив суфиз-
ма, фиксирующий торжество Абсолюта в творе-
нии мира. Появление полемического отношения 
Шакарима к догматам религии приводит к моти-
ву «испорченной веры» («шірік иман»). Отсюда 
«колдовство» как выражение подлинной рели-
гии, исповедуемой лирическим героем казахско-
го поэта.

Мотив колдовства создает экзистенциаль-
ную проблематику стихотворения и объясняет 
символику образа «локон Возлюбленной» (или 
«Возлюбленного»). В классической суфийской 
поэзии этот образ встречается в паре с образа-
ми «лик / лицо». Бертельс писал, что «локонами 
называют атрибуты мощи и эманации красоты, 
которые являются причиной сокрытия единства 
абсолютной красоты», а «лицом и ликом назы-

вают место проявления субстанциональной кра-
соты и эманаций красы» (Бертельс, 1965: 113). 
Мысль Шакарима заключается в сущности рели-
гии как постижении Истины. Этот путь передан 
в аллегории «локоны Возлюбленной», скрыва-
ющей как единство абсолютной красоты, так и 
множество религий, равных между собой.

Признание лирического героя: «Не жаль по-
кинувшей (меня) души, если позволишь прикос-
нуться к твоему локону» в стихотворении «Шам 
жардан жарықпын деп күнәлі боп…» (Свеча 
виновата в том, что считала себя ярче) ‒ фор-
мирует общий для рассматриваемых произведе-
ний лирический сюжет: «Я и Бог». Здесь нашла 
воплощение суфийская концепция фана, когда 
влюбленный в своем стремлении к Абсолюту 
достигает исчезновения своего «я», растворяя 
личностные качества в Абсолюте. Так создается 
проблематика суфизма в картине потусторонне-
го мира, любовью к которому пронизана душа 
лирического героя. Здесь мотив колдовства, 
очарования, грезы достигает кульминации. Про-
блеме духовного очищения и обновления, про-
зрения через прикосновение к тайне суждено в 
данном произведении раскрыться через целост-
ность Души и Тела как субстанций, организую-
щих движение лирического героя к жертве как 
высшему благу.

В энциклопедии «Шәкәрім» стихотворение 
отнесено к жанровой разновидности философ-
ско-духовной лирики (Шәкәрім, 2008: 721) и 
анализируется как наставление суфиев. Отмечая 
применение автором приемов, характерных для 
любовной лирики, исследователи сосредоточи-
ли внимание на феномене «хакикат» ‒ понятии 
суфизма, означающем финал духовного самосо-
вершенствования. Отсюда чудо (му’джиза) как 
основная тема произведения и комментарий о 
чудесах, совершенных пророком Мухаммедом. 
Между тем анализ стихотворения с позиций су-
фийской поэтологии позволяет уточнить идею 
произведения и тему, заключающуюся в сущно-
сти истинного мусульманина и прикосновении 
к Истине, обретении подлинной любви к Богу. 
Требует уточнения отнесение образной систе-
мы стихотворения к кораническому источнику 
и «замена» суфийского Хизра почитаемым ка-
захами Святого Кыдыра, занимающего особую 
роль в мифологии. Казахская параллель обнару-
живается авторами статьи и в толковании дол-
га мусульманина в аспекте долга перед отцом и 
матерью.

Своеобразие образной системы данного сти-
хотворения заключается в тяготении к предмет-
ной изобразительности. Композиция основана 
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на оппозиции внешнего как иллюзорного, мни-
мого, кажимого подлинному, истинному через 
противопоставление образов свечи и зеркала. 
Развитие лирического сюжета как процесса ду-
ховного причащения к Богу через открытие тай-
ны любви отражает подстрочник.

Шам жардан жарықпын деп күнәлі боп…

Свеча виновата в том, что считала себя ярче…

Шам жардан жарықпын деп күнәлі боп,
Сондықтан түскен оның тіліне шоқ.

Айна «сенен асылмын» – деген үшін
Дарға асылып, басына қадалған оқ.

Бүтін әлем байланған сиқырыңа,
Мен жындымын асық боп сол нұрыңа.
Шірік иман, шыққан жан арман емес,

Қолымды бір тигізсең бұрымыңа.
Нұрға байсың. Нұрыңнан – зекет, парыз,

Мен кедеймін, нұр сұрап қылдым арыз.
Бір қарасаң, тірілер өлі денем,
Қарамасаң, мойныңда кетер қарыз.
 
Қызырдың мәңгі суын сия қылып,
Тамам түнді сауыт қып қойсам құйып.
Осы дүние тозғанша жазсам-дағы
Бітіре алман ерніңнің сырын біліп.

Нәресте, жас, күнәсіз күн мен айым,
Етегіңе қол тисе, адаспайым.
Жаратқанның құдіреті толықтығын,
Сенің мінсіз нұрыңнан байыптайым.

Мұны меңіреу табиғат жарата алмас, ‒ 
Деймін де терең оймен соны ойлайым.
Сондықтан жан иманым бір сен үшін,
Мейлің сөк, мейлің ұнат, осы жайым.

Жүз пайғамбар «мұғзижа» көрсетсе де,
Сені көрмей мұсылман бола алмайым,
Сенің нұрың түспеген сопыларды
Бейіске кіреді деп ойламайым 

Свеча виновата в том, что сочла себя ярче 
Возлюбленной,

Потому горящий уголь попал ей на язык.
«Я благороднее тебя», – сказало зеркало, и за это
Оно (было) повешено, и в голову его вонзилась стрела

Целый мир пленен твоим колдовством (во власти),
Я безумец, влюбленный в твой свет.
И не нужна прогнившая вера и покинувшая (меня) 

Душа,
Если позволишь прикоснуться к твоему локону.

Ты богат(а) светом. От света твоего – (и) закят 
(пожертвование), и долг.

Я нищий, молю света.
Одного (твоего) взгляда достаточно, 

чтобы ожило мое мертвое тело,
Не взглянешь – неоплаченным останется (мой) долг.

(Даже) вечную (животворящую) воду Хизра 
в чернила обратив,

Сделав ночь чернильницей, (в нее чернила налив,
Даже прожив до скончания этого мира,
Так и не постигну тайну по твоим губам.

Дитя юное, невинное, мое солнце и луна,
Не потеряюсь (заблужусь), если подола 

твоего коснется рука
Полноту могущества Создателя
Я постигаю в твоем безупречном свете.

Это не может создать бесчувственная природа
Так говорю и глубоко размышляю я над этим.
Потому и вера, и душа моя ‒ все для тебя.
Хочешь ‒ отвергни, хочешь ‒ прими – таково

 (мое слово).

Если даже сто пророков покажут му’джиза (чудо),
Не узрев тебя, не смогу (я) стать мусульманином.
Неосененные твоим светом суфии, 
Не войдут в рай.

Говоря о предметной изобразительности, 
важно помнить о присущей ей в суфизме услов-
ности. Согласно концепции «вахдад ал-вуджуд» 
(«единство бытия») суфийского мыслителя Ибн 
Араби, божественный акт творения ‒ проявле-
ние Творца через сотворенный мир. Превосход-
ство свечи над светом божественным и зеркала 
над свечой ‒ аллегория гордыни, отрицание су-
ществования Создателя. Отсюда мотив возмез-
дия. «Локон возлюбленной» продолжает здесь 
тему Абсолюта и единства.

Анализ ученым газели Навои позволил вы-
явить в качестве жанрового признака повторя-
ющийся мотив ‒ «изображение красоты возлю-
бленной и изображение любовных переживаний 
лирического героя», что сочетается с мотивом 
ничтожности лирического героя (Стеблева, 
1993: 36-37). Типичные для Навои символиче-
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ские образы: «пылинка», «нагой», «нищий», 
противопоставленные великолепию Абсолюта 
(«лучезарное солнце», «султан»), перекликают-
ся с образом «нищего» у Шакарима: «Я нищий, 
молю света. // Одного (твоего) взгляда достаточ-
но, чтобы ожило мое мертвое тело, // Не взгля-
нешь ‒ неоплаченным останется (мой) долг». 
Здесь можно привести и понятие ислама ‒ факр, 
символизирующий нищету верующего, окру-
женного всесильным и всемогущим Духом.

Интересно сочетание суфийской телеологии 
с бытовым сознанием, характеризующим му-
сульманскую обрядность. Так, понятия закят и 
более широкое понятие долга не случайно впи-
саны в соседство образов метафорически осмыс-
ленного «мертвого тела» и Хизра, образов чер-
нил и чернильницы. Известно, что пророк Хидр 
‒ «...один из угодных Богу людей, кому была да-
рована вечная жизнь» (Мусульманская священ-
ная история, 1996: 244). Это история о том, как 
Хидр нашел источник с животворящей водой, 
стал бессмертным и с тех пор покровительствует 
странствующим по суше и воде. В суре 18 Ко-
рана, аят 109 гласит: «Если бы море было чер-
нилами для слов Господа моего, то иссякло бы 
море раньше, чем иссякли слова Господа моего, 
даже если бы мы добавили еще подобное этому» 
(Крачковский, 1990: 250-251). Образы чернил 
и чернильницы и мотив животворящей воды в 
стихотворении Шакарима символизируют про-
цесс духовного причащения к религии неофита.

Картина мироздания символизирована в об-
разах Солнца и Луны. Озарение их светом: «Дитя 
юное, невинное, мое солнце и луна» ‒ содержит 
аллюзию на мотив рая и юных дев рая. Коран су-
лит верующим райскую прохладу, приятные на-
питки и дев рая в награду за покорность – веру 
в Аллаха. Религия ислама утверждает возмож-
ность быть счастливым за пределами человече-
ской жизни. Коран пишет о деве рая как «вечно 
юной», то есть сохраняющей девственность для 
услады мусульманина в раю: «Мы ведь созда-
ли их творением и сделали их девственница-
ми» (56: 34, 35). Собирательные черты дев рая: 
«черноокие, большеглазые, подобные жемчугу 
хранимому» (56: 22), девственницы, которых 
«не коснулся до них ни человек, ни джин» (55: 
56), «Они – точно яхонт и жемчуг» (55: 58), «до-
бротные, прекрасные» (55: 70), «полногрудые 
сверстницы» (78: 33), «скромноокие» (55: 56), «с 
потупленными взорами» (38: 52), то есть полно-
стью подчиненные небесному супругу ‒ таков 
портрет гурии. Образ дев рая помогает понять 
усладу: человек попадает либо в рай, либо в ад: 

«Мы ведь приготовили для неверных цепи, узы 
и огонь» (76: 4).

Истинное, абсолютное бытие есть лишь Бог ‒ 
сущность, проявлением которой выступает мир 
(Степанянц, 1997: 30-31). Сквозь призму этой 
концепции Шакарим смотрит на природу и со-
вершенство форм этого мира, возражая сторон-
никам естественно-эволюционной теории проис-
хождения мира: «Мұны меңіреу табиғат жарата 
алмас» (Это не может создать бесчувственная 
природа), а потому достоин истинного поклоне-
ния только Создатель («Возлюбленная»). 

Богатство жанровых решений являет третье 
стихотворение Шакарима.

Шын асықтың әрбірі…

Шын асықтың әрбірі
Өліп топырақ болды да,
Жаралыстың тағдыры
Жаратты мені орнына.

Бәрінің нұры қосылған
Мол керемет менде бар.
Жалғыз жарға шоқынған
Қайда мендей пенде ар?

Менің жарым қыз емес
Хақиқаттың шын нұры.
Оны сезер сіз емес,
Көзге таса бұл сыры.

Жасырып тұр жар өзін,
Бас көзімен қарама.
Жүрегіңнің аш көзін,
Жанның сырын арала.

Көрем десең жарымды,
Мас бол, жүрек тазала.
Өртеп жібер барыңды,
Қарсы ұмтыл қазаға.

Көрсең, оған бас ұрып,
Етегінен айрылма.
Не нөрнеу, не жасырып,
Нәпсісіне қайрылма.

Бұл сәлемді есіңе ал, 
Егер жетсең тілекке.
Жар қанжары – маған бал
Сұқсын сорлы жүрекке.

Талай асық жаралсын
Жара ағызған қанынан.
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Жер жүзіне таралсын,
Жерді жусын қызыл қан.

Сайтан қашып асықтан,
Асыл озып жасықтан, ‒ 
Бейіс болсын бұл жалған
Жүректен кетіп сасық қан. 

Все истинно влюбленные…

Все истинно влюбленные
Умерли и стали прахом,
И судьбою свыше
Предназначен на их место я.

Весь их свет соединенный
Благодатью в изобилье послан мне.
Поклоняющаяся единственной возлюбленной,
Есть ли где-нибудь человек, подобный мне 

(достоинством)?

Моя возлюбленная – это не девушка,
Она – чистый свет Истины.
Вам не дано этого ощутить,
Это тайна, скрытая от глаз.

Скрывает себя возлюбленная,
Не смотри привычным (взором).
Открой глаза своего сердца,
Блуждай в тайнах (ее) души.

Если хочешь увидеть (мою) возлюбленную,
Будь пьян, очисть свое сердце.
Сожги себя дотла,
Шагни навстречу смерти.

Если увидишь ее, пади ниц
И, схватившись за подол, держись.
Ни открыто, ни тайком
Не поддавайся чувственным желаниям (нафс).

Запомни это мое пожелание,
Если сбудется желание.
Кинжал возлюбленной – мед для меня,
Пусть вонзится он в страдающее сердце.

Пусть много влюбленных родится
От крови, сочащейся из раны, 
Пусть растечется по земле,
Пусть землю омоет красная кровь.

Пусть дьявол бежит от влюбленного,
Благородство одолеет ничтожество, ‒
Пусть раем станет этот мир,
Из сердца вытечет зловонная кровь.

Персонификация Бога, Абсолюта в образе 
«Возлюбленной» приводит к аллегории: Исти-
на (чистый свет) недоступна для обычного че-
ловеческого зрения. Чтобы увидеть Ее, нужно 
«открыть глаза (своего) сердца», обрести его в 
своей душе. 

Лирический герой стихотворения готов при-
нести себя в жертву Любви, ибо без гибели, 
исчезновения собственного «Я», растворяю-
щегося в Боге («Возлюбленной»), невозможно 
обретение истинной сущности. В суфизме исчез-
новение личностных качеств и замена их боже-
ственными атрибутами обозначается термином 
«фана» («самоуничтожение в Боге»). Отсюда 
символический образ «кинжала возлюбленной» 
(жар қанжары), пронзающего сердце влюблен-
ного. В понимании суфиев «смерть означает 
уничтожение личных свойств, уничтожение за-
весы, отделяющей предвечного Возлюбленного 
от сотворенного во времени любящего. Хадис 
«умри до того, как ты умрешь» служил суфиям 
отправной точкой для разрешения об убиении 
низших свойств любящего и его последующем 
духовном воскресении в этой жизни» (Шим-
мель, 2000: 111).

В стихотворении Шакарима процесс возрож-
дения человека происходит как процесс посвя-
щения, передачи духовного опыта, благодати из 
рук учителя, подобного суфийскому наставнику, 
в руки вновь обращенного ученика. Для сохра-
нения в себе духовного царства нужно держать в 
чистоте духовное сердце, не дать своему «эго», 
низменному «я» превалировать над духовно-
стью, ибо начало всему чистота намерений, по-
мыслов.

Заключение

Итак, «религия души» Шакарима, воспри-
нявшего мотивы, образы и символику суфизма, 
‒ причащение к вере как постижению Истины, 
воплощению Абсолюта и ликов Бога как «Воз-
любленной» («Возлюбленного»). Своеобразие 
толкования казахским поэтом восточного уче-
ния обусловлена философской и этико-нрав-
ственной основой ‒ трактовкой религии как 
постижения Истины через духовное обнов-
ление и прозрение вступающего на путь веры 
неофита. Тема приближения к Богу воссоздает 
этапы внутреннего пути человека. Типичные 
для суфизма мотивы: тайны, колдовства Воз-
любленной, опьянения вином, исчезновения 
своего «я», смерти анализируются в аспекте 
торжества Абсолюта и творения мира. Лириче-
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ский сюжет «Я и Бог» показал роль и функцию 
образов «локона Возлюбленной», соловья, «ни-
щего», райских гурий. «Религия души» Шака-
рима ‒ личный опыт мистического прозрения, 
«соприкосновения» с божественным, отсюда 
акцентирование мотивов самоуничтожения 

«я» во имя духовного самосовершенствования. 
Концептосфера суфизма преломлена в поэзии 
Шакарима в образах духовного царства, духов-
ного сердца, чистого разума. Такой подход стал 
основой анализа философско-дидактической 
лирики Шакарима.
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ОРАЛХАН БӨКЕЙДІҢ «САЙТАН КӨПІР» ПОВЕСІНДЕГІ  
АВТОР БЕЙНЕСІНІҢ ПАРАДИГМАСЫ

Оралхан Бөкей өз дәуірінің тұңғиығына сүңгіп, сан алуан өмір құбылысын суреттеуде 
өзгеше мәнерімен қазақ көркем сөзінің көркін ашты. Қаламгердің әдеби әлеміндегі арналы 
тұс шығармаларына көркемдік мән дарытып, жаңаша философиялық ойлар ұсынуы, көркем 
ойлаудың жаңаша үлгісін көрсетуі еді. Жазушы қоғамның қатпар-қатпар қалтарыстарын нәзік 
талғаммен танытуда шеберлік шыңына бойлайды. 

Мақалада қазақ прозасына өзгеше жазу стилімен келген О. Бөкейдің «Сайтан көпір» 
повесіндегі автор бейнесінің парадигмасы, оның негізгі қаламгерлік ұстанымы, ой-ниеті 
айқындалды. Әлеуметтік-қоғамдық құбылыстарды бейнелеп көрсетудегі ерекшеліктері, шығарма 
өзегін айқындаудағы дейктикалық элементті пайдалануы, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен 
зұлымдық сияқты дуалистік дүниетаным ұғымдарын нысанға алғаны қарастырылды. 

Жазушының шығармашылық бағытындағы Алланың жазуы, адамзатты жарату мақсұты, адам 
баласының бастапқы, түпкі мәннен тарайтын адамгершілік, адамсүйгіштік бағыттан тайқымай 
ғұмыр кешу парызы туралы айтпақ ойы зерделенді.

Аталмыш шығармада өзі өмір сүрген қоғамдағы әлеуметтік жағдайларды Айқай, Анау, 
Жаңғырық секілді абстрактілі бейнелермен алуын О. Бөкейдің сөз саптау мәнерінің поэтикалық 
тіл иіріміндегі шеберлік қарымы деп тануға болады. Жазушы осы тәсілімен белгілі бір кезең, 
уақыттардың жалпы мінезін, қоғам, заман құрсауындағы адамдар мінезін ашады.

Түйін сөздер: мәтін, автор бейнесі, герменевтикалық талқылау, әлеуметтік талдау, аллюзия, 
когезия, дейксис.
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The paradigm of the author’s image  
in the Oralkhan Bokey’s novel «Damn bridge»

Oralkhan Bokey dipping into the depth of his era, describing the extraordinary way of life phenom-
ena emphasizes the expressiveness and beauty of the Kazakh language. The writer was presented his 
works with a wide artistic direction which filled with new philosophical ideas and new artistic thinking, 
also O.Bokey shows us high skill and a special approach in describing the layered turns of life.

The article reveals the paradigm of the author’s image in the Oralkhan Bokey»s novel «Damn bridge», 
which came to Kazakh prose with an unusual style and revealed its basic writing position. In particular, 
they examined the features of the manifestation of social and social phenomena, the use of the deictic 
element in determining the basis of a work, issues of a dualistic worldview, such as good and evil, holi-
ness and deceit.

Mastered the author’s ideas and directions of the writer’s work on the holy scripture of Allah, on the 
goal of creating humanity, on the duty of a person who should not stop loving humanity and live with 
moral values. The ability to combine symbolic elements and intertext brings him closer to understanding 
the artistic significance of this event. 

This work captures the social situation in the society in which he lived, with the help of abstract 
images such as Shout, That, Echo. Bokey’s spelling style can be recognized as a masterpiece of poetic 
language. Thus, the writer reveals the general nature of a certain period, time, society, the people around 
him.

Key words: text, image of the author, hermeneutic discussion, social analysis, allusion, cohesion, 
deixsis.
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Парадигма образа автора в повести  
Оралхана Бокея «Чертов мост»

Оралхан Бокей, окунаясь в глубину своей эпохи, описывая необычайным способом жизнен-
ные явления, подчеркивает выразительность и красоту казахской речи. Писатель заполнил свои 
произведения широким художественным руслом, наполненным новыми философскими идеями, 
новыми художественными мышлениями. Писатель проявляет высокое мастерство, показывая и с 
особым подходом описывая многослойные повороты жизни. 

В статье раскрывается парадигма образа автора Оралхана Бокея в повести «Чертов мост», 
который пришел в казахскую прозу с необычным стилем, и раскрываются его основые писатель-
ские позиции. В частности, были рассмотрены особенности проявления социально-общественных 
явлений, использование дейктического элемента в определении основы произведения, вопросы 
дуалистического мировоззрения, такие как добро и зло, святость и коварство.

Осваивается мысль автора и направления творчества писателя о священном писании Аллаха, 
о цели создания человечества, о долге человека, который не должен переставать любить 
человечество и жить с нравственными ценностями.

Эта работа отражает социальную ситуацию в обществе, в котором он жил, с помощью таких 
абстрактных образов, как Крик, Вон, Эхо. Стиль орфографии О. Бокея можно признать шедевром 
поэтического языка. Таким образом, писатель раскрывает общий характер определенного 
периода, времени, общества, окружающих его людей.

Ключевые слова: текст, образ автора, герменевтическая дискуссия, социальный анализ, 
аллюзия, когезия, дейксис.

Кіріспе

Көркем туындыдағы автор позициясын, мәтін 
мазмұнының оқырманға эстетикалық әсерін та-
нуда шығармаға герменевтикалық әдіс арқылы 
талқылау жүргізудің маңызы зор. Себебі бүгінгі 
таңда әдеби шығармаларды герменевтикалық 
әдіс аясында зерттеудің өзекті мәселеге ай-
налып отырғаны белгілі. Біз өз мақаламызда 
герменевтикалық әдіспен О. Бөкейдің «Сай-
тан көпір» шығармасындағы автор бейнесін 
анықтауды негізгі нысан етіп алдық.

Көркем шығарманың тұтас құрылымын 
ұйым дастырушы ретінде өзіндік стиль дара-
лығымен, философиялық пайымдауларымен 
оқырман санасында қалыптасқан автордың 
тұлғалық болмысы мәтін жүйесінде түрлі бей-
неде көрінеді. Ол бірде мәтін мазмұнының сыр-
тында оқиғаны сырттай сын көзбен бақылап 
отырса, кейде мәтін астарында жасырынып, енді 
бірде мәтін ішінде кейіпкерлердің мінезінде, іс-
әрекетінде, ойы мен сезімінде, сөзінде көрініс 
тауып, олармен бірге диалогқа түседі, ойланады, 
мұңданады, ашуланады, шешім іздейді. 

Автор бейнесі – шығармада жазушы көзқа-
расымен баяндалған оқиғалар желісінің түпнегізі. 
Ой қуатында қалыптасқан қағидаларды ұлт 
мүддесіне жаратуда өзі өмір сүрген қоғамның 
әлеуметтік мәселелерінің жаршысы. Баяндау 

тәсілдері шығармаға концептуалдық мән үстеп, 
оның көркемдік идеялық нысанын айқындауға 
бағыт беруші. 

ХХ ғасырда бастау алған автор категориясы-
ның функциялық рөлі мен көркем мәтінде 
көріну бейнелеріне байланысты ғылыми зерт-
теулер мен ой-тұжырымдардың парадигмалық 
шеңберіне үңілетін болсақ, зерттеушілер 
ұсынған әр түрлі аспектідегі теориялық тұжы-
рымдарға тоқталып өтуге болады. Көркем 
мәтіннің негізі тінін құрайтын автор бейнесі 
категориясына байланысты теориялық ұста-
нымдарды жүйелеу барысында автор бейнесінің 
әр түрлі мазмұнда толықтырылып отырғанын 
байқаймыз.

В.Е. Хализев автор бейнесін бірнеше мағы-
налық аяда қарастырады. «...Біріншіден, белгілі 
бір тағдыры, өмірбаяны, жеке нышан белгілері 
бар көркем туындыны тудырушы шынайы 
тұлға. Екіншіден, көркем мәтінде шоғырланған 
(локализацияланған) автор бейнесі, жазушының, 
суретшінің, мүсіншінің, режиссердің өзін-
өзі сомдауы. Үшіншіден (біз үшін қазір ең 
маңыз дысы), көркем әлемді қалыптастырушы, 
иманентті туындыға тұтастай қатынасушы» (Ха-
лизев, 2004: 61). Соңғы тұжырымында зерттеуші 
иманентті деп автордың көркем шығармадағы 
бірыңғай функциялық сипатын айтып отыр. 
Авторды көркемдік қызметтің субъектісі, 
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Оралхан Бөкейдің «Сайтан көпір» повесіндегі автор бейнесінің парадигмасы 

туындының тұтас жүйесін ұйымдастырушы 
ретінде зерделеген. 

«Автор образы поэтикасы» хақында ой толға-
ған зерттеуші Б. Майтанов: «Автор мәртебесі 
классикалық әдебиетте аса биік деңгейіне жетті. 

В. Виноградов, М. Бахтин тәрізді ғұламалар 
оны көркем шығарманың алтын өзегі, мазмұн 
мен пішіннің мәйегіне санады. Өзге жұрт 
биографиялық автор, жазушы өмірі сияқты 
бадырайып тұрған шындықтың құрсауында 
жүргенде, олар текст құрсағындағы автор жа-
ратындысына тән атом, иондар қозғалысын 
зерттеу мен айналысты. 

М. Бахтин кейіпкер еркіндігін автор зор-
лығынан құтқаруға тырысты. Бұл дені дұрыс 
эстетиканың заңдылығы еді» (Майтанов, 2012: 
13), – деп мәтіннің көркемдік кеңістігіндегі автор 
беделіне қатысты Бахтиндік ойдың мазмұнын 
тереңдете түседі. 

Әдебиеттанушы, философ М.М. Бахтин ав-
тор бейнесіне қатысты мынадай тұжырым айта-
ды: «Шығарманың ішінде автор оқырман үшін 
шығармашылық принциптердің жиынтығы, 
оны тиісінше жүзеге асырушы, трансгредиентті 
сәттердің бірлігін көруші, кейіпкер мен оның 
әлеміне белсенді қатысушы» (Бахтин, 1986: 191). 
Демек, автордың ой-ниеті, танымы, түйсігі, ішкі 
үні көркем шығарма аталымынан бастап, мәтін 
құрылымының тұтас жүйесінде кейіпкерлердің 
биік философиялық көзқарасымен, психоло-
гиялық жағдайларымен тамырласып, заман 
шындығын, адамдардың мінез табиғатын 
көркемдік кеңістікке алып шығады.

Әдебиеттану ғылымында автор ұғымына 
қатысты әдіснамалық жүйеде авторға күмәнмен, 
немкетті көзқараспен қарау орын алғаны белгілі. 
Француз философы әрі әдебиеттанушысы Р.Барт 
үшін автор мәртебесі оқырманға тиесілі. Ол 
өзінің әйгілі «Автор өлімі» тұжырымдамасында 
көркем мәтіндегі авторлық баяндау мен пайым-
дауларды скрипторға, оқырман ой-танымына 
ұластырады. Р. Барттың идеясына зер салатын 
болсақ: «Очевидно, так было всегда: если о чем-
либо рассказывается ради самого рассказа, а не 
ради прямого воздействия на действительность, 
то есть, в конечном счете, вне какой-либо функ-
ции, кроме символической деятельности как та-
ковой, – то голос открывается от своего источ-
ника, для автора наступает смерть, и здесь-то 
начинается письмо. Однако в разное время это яв-
ление ощущалось по-разному» (Барт, 1989: 384), 
– деп жазады. Ғалымның автордың өлуі немесе 
оқырманның дүниеге келуі жайлы айтуының 

негізгі себебі оқырманның аналогиялық пайым-
даулары, көзқарастары бойынша автор ұсынған 
мәтіннің тұтас мағыналық сипатының жаңа 
моделі түзіледі. Нәтижесінде автор бейнесінің 
мәтіндегі логикалық «лебізі» бейтараптанады. 
Оқырман мәтінді «символикалық әрекетпен» ре-
трансляциялайды.

Чех ғалымы В. Шмид «Нарратология» 
еңбегінде авторды нақты және абстрактілі интс-
танция аймағында қарастырып, нақты авторға 
мынадай анықтама береді: «Туындыны құраушы 
шынайы, тарихи тұлға. Дегенмен туындының 
өзінен тәуелсіз» (Шмид, 2003: 41) Ал дерексіз 
авторды «семиотикалық акттың нәтижесі. Нақты 
автордың өзі емес, шығармашылық актілерде 
бейнелеген туындыны жасаушы бейне. Бұл бей-
не туындыда қамтылатын және оқырманмен 
құралатын объективті және субъективті екі 
негізге ие. Мен оларды дерексіз (абстрактілі) ав-
тор деп атаймын» (Шмид, 2003: 42), – дейді.

Имплицитті автор терминін әдебиет тану 
ғылымына америкалық сыншы У.К. Бут енгізген 
болатын. 1961 жылы жарық көрген «The Rhetoric 
of Fiction» еңбегінде: «Кейбір романистердің ту-
ындыларынан шынымен де олар өз шығармалары 
арқылы өздерінің түрлі қырларын ашып, өз 
бейнелерін жасағандай әсер алуға болады. ... 
Джессамин Вест айтқандай, кейде «жазушы тек 
роман жазу арқылы өз әңгімесін ғана емес, соны-
мен бірге сол әңгіме үшін жазушының, яғни рес-
ми хатшының бейнесін анықтай алады». ... Атал-
мыш ұйғарымдағы авторды «ресми жазушы» 
деп атасақ та, болмаса Кэтлин Тиллотсонмен 
жақында қайта жаңғыртылған «автордың екінші 
мені» деген терминді қолдансақ та, оқырманның 
осындай туындыдан алатын әсері автордың 
маңызды бір шеберлігінің көрінісі болып та-
былады. ...Автор қаншалықты бейтарап болуға 
тырысқанымен, оқырман сөзсіз шығарманың 
баян далу мәнеріне қарай жазушының бейнесін өз 
санасында құрастыра алады, сондықтан да ресми 
жазушы сөзсіз барлық құндылықтарға қатысты 
үнемі бейтарап болмайтындығы анық» (Booth, 
1983: 70-71) (аударма біздікі), – деп мәтінде 
баяндалған дерек пен дәйекте автор ойы жасы-
рын тұрғанмен, оқырман мәтін мазмұнындағы 
негізгі ойдан автордың тұлғалық болмысын өз 
санасында қалыптастыратынын айтады. 

Автор мәселесін түсінудің теориялық 
қисындарынан ұғатынымыз, автордың барлық 
субстанциясы мәтін мазмұнында қамтылып, өз 
ойында қалыптасқан формаларды кейде жасы-
рын, кейде анық жүзеге асырады.
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Г. Ыбырайқызы

Талдау

Адами құндылықтарға қатысты мәңгілік 
тақырыптарды таразылап, өзіндік пайымдау-
ларымен оқырман санасына ой салуда Орал-
хан Бөкейдің «Сайтан көпір» повесіндегі ав-
тор бейнесінің интеллектуалдық өресі де 
көркем мәтінмен танысу барысында бірте-бірте 
күрделеніп, қоюлана түсетінін байқаймыз. Повес-
тің тақырыбының өзі оқырманды елең еткізетіні 
белгілі. Шығарма атауы неге «Сайтан көпір» 
деп аталды, ол көпір қайда апарады, автор 
танымындағы өзекті ой не, бұл аталым арқылы нені 
меңзеп отыр деген сауал оқырман ойына бірден 
оралатыны рас. Бұл тұрғыда әдебиеттанушы 
ғалым Т. Есембеков: «Көркем мәтін аталымы – 
әр түрлі авторлық интенция (ниет) көрінісі. Ол 
мәтінді көркем әлеммен, уақытпен, кеңістік ко-
ординатымен байланыстырады. Сондықтан су-
реткер өз туындысының атауы  арқылы мәтінді 
қалай талқылайтыны жөнінде алғашқы ақпарат 
таратады» (Есембеков, 2015: 107), – деп шығарма 
тақырыбын автор ойының бағытын айқындаушы 
хабарлама екенін айтады.

Оралхан Бөкейдің түпкі ойындағы бұл 
мәтін аталымынан танылатын басты концеп-
циясы Ф. Ницшенің ойларымен үндесетіндей: 
«Асқан тұлғаға алып барар көпір болу үшін 
адам бойындағы адамшылықтан, асып кеткен 
адамшылықтан, дәстүрлі адам күйінде қалудан 
арылуы» (Рысқалиев, 2015: 315). Мұнда адам 
бойындағы асқақ рух қана асқан тұлғаға өтуге 
көпір болады.

Оралхан Бөкейдің де авторлық позициясы 
– адами жаратылыс, рухани асқақтық мәселе-
лерін астарлы ойға бейімдеп, «Сайтан көпірді» 
адам баласының ар алдына төселген сынақ 
көпірі ретінде алуы. Тағдыр талайына түскенде 
адам адамдық қалпын қалай сақтайды, ар ал-
дына төселген ізгі ниет жолынан өте ала ма, 
бойындағы жаман қасиетті жеңе ала ма деген 
сауалдарға жауап іздейді. 

Нәтиже және талқы

Оралхан Бөкей бұл шығармасына реал-
ды және ауани құбылыстарды, архетиптерді 
араластыра отырып, түпсанадағы ойларды 
сана деңгейіне шығару арқылы қоғамдағы 
әлеуметтік шындықтың терең қатпарларын, сұм 
саясаттың тұрпатын тұспалдап жеткізе білген. 
Шығарманың бас кейіпкері Аспанның есімін, 
оның тағдыр талайын тамызық етіп, күрделі 
мәселелерді қамтыған. Жаратылыстың тылсым 

сыры, Алла тарапынан тікелей көмекке келер 
ғажайып күш шығарма идеясына көркемдік 
мақсатпен орынды қолданылған.

«Бұқтырманың жағасында өскен Аспан се-
скенбестен «бисмилла» деп, қойып кетіп еді. 
Арғы жағаға алғашқылардың бірі болып жүзіп 
жетті де, өзіне арнап ор қаза бастады» (Бөкей, 
2013: 48).

<...>
«Тегі, сайтан сайқалдың бұл дүниеде бары 

рас та. Әйтпесе анау сап түзеп сандалып жүрген 
салдақылар солар емей не? Періште ме? Су иесі 
Сүлейменнің сұлу қыздары ма? Қарашы, мұны 
мазақтап, тілін шығарып ыржақтауын, ырғала 
сыңсып ән салуын, қарашы... «Бисмилла» – 
деп күбірлеп еді, әлгі сайтан болып елестеген 
аппақ сүлделер зым-зия жоғалып, оның орнында 
қозғалған ағаштар ғана қалды. Қозғалып тұрған 
ағаш емес, екі қара саннан төменгі жағын ағынды 
су жұлқылаған өзінің денесі екеніне көзі әрең 
жетті. «Уһ, аллам-ай!» – деп аһ ұра күрсінгенде, 
бұлайша сойған суырдай ілініп, аспаққа асылып 
тұра беруге болмасын, тірі адам тіршілігін жа-
сау керегін саналады. Саналауы мұң екен миы 
сартылдап жұмыс істей жөнелді» (Бөкей, 2013: 
33-34).

<...>
«Аспан көзін қайта ашқанда, тағы сабалақ-

сабалақ сайтандарды көрді. «Аллам-ай» – деп 
ышқына тісін қайрағанда, әлгі ібілістер жоқ бо-
лып, тек қана ақ тонды орман қалды» (Бөкей, 
2013: 35). Берілген үзінділерде кейіпкердің азап 
арпалысындағы ішкі рух драматизмі шырқау 
шегіне жеткен. Қиналған сәтте бүкіл дүниедегі 
барлық жаратылыстың тірегі – Аллаға сыйына-
ды. «Қазақ ұғымында этикалық категориялар 
– адамгершілік, адалдық, ізгілік, мейірімділік, 
жомарттық, мәрттік сияқты ізгілік қасиеттердің 
абсолюттік субстанциялар жинағы осы бір 
сөз Алла ұғымына сияды» (Ускенбаева, 2015: 
84). Повесте, бір жағынан, автордың адам 
баласының Аллаға сыйынып, оған жақындау 
арқылы рухани тазару, кемелдену секілді 
көзқарасын байқауға болады. Екінші жағынан, 
әрбір істі Алланың атымен («бисмилла») бас-
тау кез келген жамандықтың алдын алады, 
қорғайды деген мұсылмандық танымдағы сенім 
категориясы қылаң береді. Символдық мәнде 
алынған шығарма кейіпкерлерінің есімдері – 
Тәңірберді, Аспан да Алламен «когезиялық» 
бірлікте қарастырылады. Аспан – архетиптік 
образ, түпкі мағынасы – кеңдік, мөлдірлік, 
тазалық ұғымдарын сіңірген Алланың мәңгі 
ізгілік тұрағы. Ал Тәңір сөзінің түпкі мәні 
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Оралхан Бөкейдің «Сайтан көпір» повесіндегі автор бейнесінің парадигмасы 

де осы Алла атымен мәндес. Тәңір – бұл 
«Жаратылыстың бастауы». Оралхан Бөкейдің 
шығарма кейіпкерлерін теонимдік ұғымдармен 
астастырып алуы асқақ рух бейнесін үлгі етіп 
көрсетуінде. Ал осы ұғымдарға контраст ретінде 
алынған Анау, Айқай, Жаңғырық абстрактілі 
бейнелері арқылы жамандықты, зұлымдықты, 
кешегі кеңес дәуіріндегі қоғамға кереғар 
жағдайларды тұспалдайды. 

Шығарманың фабула өзегіндегі Аспан 
бейнесіне қатысты семиотикалық нысан – 
адамгершілік, рух биіктігі. Ғұмырында әділдік 
жолынан таймаған Аспан адамдарға қасірет 
қамытын кигізер Анаулардың айқайынан ақ қар 
үстінде аяғынан айырылып, азаптанса да ар мен 
адамдықтың асқан үлгісін көрсетті. Ол Алатай 
қыстағындағы жылқыларды Сайтан көпірден 
айдап өтерде қар көшкінінің астында қалады. 

«Дәм-тұзың таусылмай тұрып әншейін сес-
пей қатып марқұм бола салудың аса қиындығын 
тұңғыш рет сезініп, осы өзі ашқан жаңалықты 
жапанды жаңғырта, күллі адамзатқа жар салып 
айтқысы келді. Енді ол өлім сапарына бел буып, 
бекем кіріспейді, жанын қиюға пенделікпен 
әрекет жасамайды да. Су ішкілігің таусылма-
са таспен ұрса да шыбын жаныңды үркіте ал-
масын бағамдаған. Қан тамыры, жүйке-жүрегі 
солқылдап, тіпті бұрынғыдан ары соға түскендей. 
Әттең-ай, бой мұздатар суықтың күшігі талап, 
жүйкесін кеміріп барады-ау; әйтпесе тырп ет-
пей жүз жыл жатуға шыдар, шыдар... Көз ал-
дында көлбеңдеген ғажайып бір елес бар. Ол – 
өмір елесі еді» (Бөкей, 2013: 40). Үзіндіде өмір 
мен өлім арасындағы Аспанның онейрикалық 
мекеншағында ішкі монолог арқылы ақ пен 
қара ұғымдары тайталасады. Азапты тағдыр ар-
палысында «Бұл дүниеде қаншалық жақсылық 
жасасаң – о дүниелік болған соң жер бетіне 
соншалықты береке болып, қайтадан өніп 
шығады. Ал зұлымдық та солай, балам», – деген 
жадындағы әке сөзін санада қайта жаңғыртады. 
Көзінің қарашығы – жалғыз ұлы Аманды ойлау-
ынан Аспанның жан дүниесіндегі мейірімнің жа-
расымды ұшы аңғарылады. ««Қанша рет, қандай 
күнә жасадым?» – деп есіне түсірсе де таба алма-
ды. Тұңғыш рет әлемді қан сасытқан, бір-бірінің 
обалына қалатын, бір-бірін алдайтын, бір-
бірін арбайтын қара ниет күнәкарлардың қалай 
өлетінін ойлады. «Өздері жасаған күнә өздерін 
буындырып, айғайлап, былапыт өлетін шығар»» 
(Бөкей, 2013: 58). Аспанның жан түкпіріндегі 
дүниетаным арпалысы автордың ой-мұратын 
жеткізуде жетекші рөл атқарады. Жазушының 
жан тазалығы, ар тазалығы тәрізді қадір-

қасиеттерді алға тартуда үлкен күш жұмсағанын 
оқырман сезініп отырады. Авторлық баяндау 
телімі Аспанның барлық психологиялық пара-
дигмаларына екшелген. Бұл жөнінде зерттеуші 
Т. Есембеков төмендегідей тұжырымдайды: ...И 
все же Аспан не отделен прочной переборкой от 
лирического «я» автора – повествователя. Про-
исходит постепенное перетекание душевного 
опыта субъекта – повествователя, его ощуще-
ний, чувств, восприятии во внутренниймир ге-
роя и в связи с этим постепенное расширение 
пространстваего души, становление новых мо-
ральных ценностей, нравственное возрождение. 
Объективными предпосылками этого процес-
савыступают принадлежность героя и автора к 
одному поколению,общность в восприятии при-
роды. Автор как бы берет героя заруку и увлека-
ет за собой, обнаруживая в этом по видимости 
безнадежно опустившимся существе изначально 
глубокую, отзывчивую, ранимую душу, спо-
собность к сопереживанию. Авторне скрывает 
своей «субъективной добавки» к автономному 
«я»героя. Но такова природа художественно-
го творчества, основанного на частичном или 
полном перевоплощении. Такова природасамой 
жизни, аналога художественного творчества, 
где процессвзаимодействия психических сущно-
стей, их частичного взаимообмена происходит с 
постоянством и неизбежностью закона. (Есембе-
ков, 2013: 206-207).

Аспан – тумысынан әділдікті бойы-
на жинақтаған, сөзі мен ісі шындықты 
жақтаған, кісіге қиянатты білмейтін адал жан. 
Шығармада оның адалдығы оны жем-шөбі 
аз Алатай қыстағына жұмсамақ болғандағы 
ауылдық бөлімше басқарушысының совхоз 
директоры мен аудандық өкілге пішеншілер 
жөнінде жалған ақпар берген мәліметін әшкере 
етіп, әділдікке араша іздеген Жан Айқайынан 
байқауға болады. 

О. Бөкей адамдық қасиетке тән қағидалармен 
өмір сүрудің мәні туралы шығарма өрісін 
кеңейту барысында Аспанның зұлымдық жай-
лы философиялық толғауларының бірі ретінде 
интертекст бітіміндегі «Тоқылдақ кемпір» 
мифтік аңызын семантикалық жағынан жым-
дастыра қолданған. Бір жағынан, бұл повес-
те романтикалық желі мен реалистік өмірдің 
нақтылы көріністері сабақтастықта өріліп оты-
ру ерекшелігіне мән беретін болсақ, Тоқылдақ 
кемпірдің соғыс уақытында ауыл-үйдің қазан 
ошағынан ас ұрлау фактісін Анаулардың (Гит-
лер) қиянатынан болған лажсыздық деп түсінсек, 
екінші жағынан, «Біреуге ор қазба, өзің түсесің» 



117

Г. Ыбырайқызы

деген сөздің магиялық құдіреті (ор) «Тоқылдақ 
кемпір» аңызынан көрінеді. Өйткені «Ор мен зын-
дан – қазақ ертегілеріндегі су астындағы зындан, 
ал эпостағы ор ұғымы ортақ мәндегі о дүниенің, 
ең алдымен, тозақтың аттары болып табылады. 
Қазақтың қазіргі тілінде «түрме, қапас, абақты» 
мағынасында айтылатын зынданның мифтік 
мағынасы осы тозақ – о дүниенің зұлымдық 
сипатын бойына сіңірген тар кеңістік болған» 
(Қондыбай, 2008: 135). Шығармада зұлымдық 
жасап қарғыстың киесі ұрған әйелдің сайтани іс-
әрекеті өзіне зауал болып қайтарылған, «біреуге 
қазған орға өзі түскен», яғни мұнда «қиянат қия 
баспайды» деген қағида нақтылана түседі.

 «Жұмыр жердің бетін төрт миллиардтан астам 
адамның аяғы таптап, дүниені өз айқайларымен 
күңірентіп жүр. Тек жердің астындағыларда 
үн жоқ. Егер құдайдың құдіретімен сол өлілер 
қайтып оралса, бұл жалғаннан үн-түнсіз, жым-
жырт өтуді тірілерге үйретер ме еді, қайтер еді... 
бір-біріне қатты сөз айтпай, бірінің тыныштығын 
екіншісі бұзбай, жылқының жусағанындай, 
бейбіт те берекелі өмір орнатар ма еді, қайтер еді, 
егер аруақтар зәуде қайтып оралса... (шіркін-ай, 
қайтып оралса) дүниедегі сансыз сұмдықтың бет 
пердесі ашылып, БІЗДЕР ұяттың отына өртеніп 
кетер едік-ау... Амал қайсы, ОЛАР ешқашан да, 
ешқашан да қайтып келмейді. Сондықтан да 
кеңірдегіміз жыртылғанша АЙҚАЙЛАЙЫҚ! 
Өйткені АЙҚАЙСЫЗ дүние тұл. Айқайлау 
дегеніміз – өмір сүру» (Бөкей, 2013: 3), – 
дейді жазушы. Мұнда адам баласының дұрыс 
өмір сүруінің бағыт-бағдарын айқындауда 
адамгершілік мұраттардан шет қалып бара 
жатқан ұрпаққа ой салу, тоғышарлықтан ары-
лып, рухани жаңғыруға шақыру, қоғамның 
кеселді құбылыстарына қарсы ащы шындықты 
айқайлап айту мәні жатыр. 

Шығармада адамның әділдікті жақтап ашы-
нудан пайда болған ащы Жан Айқайымен қатар 
қатігездік пен қауіп тудыратын қатал Айқай 
да бар. Жиналыста Аспанға стол тоқпақтап 
айқайлайтын Айқайдың иесі – арғы тамыры 
Тоқылдақ кемпірден өніп шыққан, қоғамға 
тигізер қиянаты мол Анау. Анаулардың ісі жа-
сырын, бет пердесі айқын емес. 

Оқиғаны байланыстырушы және дамыту-
шы құрал ретінде алынған Анау дейксисінің 
ас тарында терең мағына бар. Себебі кеңес 
зама нындағы ашық айтылмайтын ақпаратты 
қаламгер өз шығармаларында ишара, меңзеу 
сияқты тартымды тұспалдармен жеткізген. Анау 
дейк сисі аллюзиялық, ассоциациялық мағынада 
алынған.

«Мен Анауларды көптен білемін. Бірақ оның 
нағыз зымиян, құсық сауған сұмпайы мүскін, 
адамзаттың қас жауы екенін тірі жанға тіс жа-
рып айтқан емен. Анауларды мен ғана емес, 
жұрттың бәрі біледі, олар да үндемеді. Сен 
солсың! – деп басқан емес. Адам баласын ал-
жастырар, ес, ақылынан айырар Айқайды алты 
алашта естімеген кісі жоқ. Айқайдың иесін Анау 
екенін де сезеді, өкінішке орай ешқайсысы да 
қарсы тұрған емес, түсін түстеп, атын атаған 
емес, кім? – деп сұрасаң, күмілжіп, төмен 
қараған күйі «Өзің білесің ғой, несіне сұрайсың, 
ол – Анау ғой», – дейді» (Бөкей, 2013: 50). Жа-
зушы «Анау ғой» деп сілтеме жасаған нысанның 
нақты сипаттамасын ерекшелеп көрсетеді. 
Анаудың кім екенін тұспалдап, Анаудан 
шығатын қысымды Айқай мен Жаңғырық ме-
тафораларымен алмастырып береді. Яғни Анау 
концепті қысымшылық мағыналық аяға енсе, 
Айқай концепті Анаулардың қысымынан бола-
тын қоғамның берекетсіздік сипатын, Жаңғырық 
– сол берекетсіздіктің залалын, ал адамгершілік 
Жан Айқайынан туған Үн концепті адалдық, 
әділдік талаптарын бедерлейді. 

Мәтінде Анауға қатысты мистикалық та-
ным да бар. «... Тәңірім-ау, Анаулардың да 
ішінде мүйізі бар ғой, иә, ОЛАРДЫҢ да сүзісе 
алатын, бірақ көзге көрінбейтін өткір мүйізі, 
бір тепсе оңдырмайтын темір тұяғы бар. Сонда 
не істеу керек? «Өзің де темірден мүйіз жасап 
алуың керек», – деді сол иығындағы сайтан, ал 
оң иығындағы періштеде үн жоқ. «Темірден 
мүйіз жасап алайық», – деп сол иығындағы сай-
тан қақсап болмаған соң шыдамы таусылды ма, 
оң иығындағы періште «мүйіз сұраймын деп 
жүріп, құлағыңнан айырылмасаң» деп күрсінді». 
Жазушының өзі айтатындай, «бұл жалғанда 
күнә жасай берсе, сол иығында қонып отырған 
сайтан оң иығындағы періштені жеңеді де, 
күндердің күні болғанда әлгі адамды бүтіндей 
жынға айналдырады. Күнәһарлықтың басы осы-
лай басталмақ» (Бөкей, 2013: 71). Бойын әбден 
жамандық жайлап алған Анау да «бүтіндей темір 
тұяқты» сайтанға айналған. Ол – адамдардың 
жолына кесе көлденең тұратын, әбігерге са-
лып, қырсыққа ұрындыратын, көзге көрінбейтін 
зұлым рухтың иесі.

Жазушы «темір тұяқты сайтанды» не-
месе «темір мүйізді» кездейсоқ алмаған деп 
тұжырымдауға болады. Өйткені С. Қондыбайдың 
«Арғы қазақ мифологиясы» еңбегінде темір 
сөзінің этимологиясы тамұқ сөзімен байла-
нысты қарастырылады: ««Темір» сөзінің ең 
кем дегенде екі жеке сөзден – «тем» (там, дам, 
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дем, дим) және «ір» (үр, ур, ер, т.б.) сөздерінен 
тұратындығы анық, мұндағы «ір» компоненті 
бастапқы сөзді нақтылап, тұлғаландырушы 
жұрнақ (тәңір, көмір, оғыр, т.б. үлгісінде). ... 
Осы ойды жалғастырсақ, XI ғасырда өмір сүрген 
түркі ғұламасы Махмұт Қашғари өз сөздігінде 
«там» негізді түркінің үш сөзінің болғандығын 
жазып қалдырыпты:

1. «тамдұ» және «тамдұқ» деген, «от жалы-
ны, тамызық» деп аударылған сөздер.

2. «тамұ» сөзі, ол «тамұқ, тозақ» деп аудары-
лыпты.

3. «там» сөзі, ол кәдімгі «үй, мола, там» 
дегенді білдіреді екен. Алғашқы екеуінің 
арасында мағыналық байланыс бар, яғни 
«от жалыны, тамызық» «тамдұ, тамдұқ» пен 
«отқа өртеу тозағы» («темір үй») функция-
сын атқарған «тамұ» ұғымының арасын от 
пен от жалыны жалғастырып тұр» (Қондыбай, 
2008: 249-250). Темір сөзінің от және тамұқ 
сөздерімен байланысын ескере отырып, ав-
тор да адамдарды азғырып, тозақ отына көпір 
болған Анауларды темір тұяқты сайтанмен 
байланысты алған. 

Шығармада жазушы қазақ психологиясы-
на тән этномәдени үрдістерді де назардан тыс 
қалдырмаған. Қысы-жазы адамдардың айнала-
сынан алысқа ұзап шықпайтын сауысқан мен 
қарапайым халық арасында үлкен ұқсастық ба-
рын шығармаға арқау етіп, қазақ ырымындағы 
жорамалды Аспанның тағдырына қатысты 
ұтымды қолданған.

«Аспан жылқышының тәтті елестерін тура 
қарсыдағы балапан шыршаға қонып, шықы-
лықтаған сауысқан бөлді. «Аузыңа май» – 
деп күбірледі. Әдетте қазақ үйдің бұрышына 
сауысқан қонып шықылықтаса алыстағы жолау-
шы ораладыға немесе сыйлы қонақ келедіге жо-
рып, осы сөзді айтатын. Өтірік, шынын қайдам, 
қысы-жазы адам жанынан ұзап шықпайтын 
сауысқан бекерден-бекер таңдайын қақпайды» 
(Бөкей, 2013: 43). Сауысқанның келуін жақсы 
ырымға санаған Аспан артынан іздеушілер 
келетініне үміттенген. 

Аспан – тағдыр талайын бастан кешірсе де 
қиындықты жеңіп шыққан кейіпкер. Ол рух 
мықтылығымен ерекшеленеді. «...әділдік үшін, 
таза да тәкаппар мінез үшін азап шегудің өзі де 
бақыт-ау», – дейтін оның бойынан шыншылдық, 
төзімділік, адалдық тәрізді ұлттық мінезге тән 
тамаша қасиеттерді көре аламыз.

Аспанның: «Ұлым, жалғанда дауыс көтерме, 
бақырып бастық болмайды»

<...>

 «Мықтылық дегеніміз – әдемі тұрмыс 
құрып, бақытты ғұмыр кешу емес, қоржын 
арқалап жүрсең де адамдығыңды жоғалтпау» 
(Бөкей, 2013: 93), – деген өсиетінде әке мен бала 
арасындағы ұлттық тәрбиеге тән жарасымды 
үлгі бар. Әкесінің адамгершілік мұратын өмірлік 
қағидаға айналдырған Аман әкесінен ең алдымен 
шындықты үйренген. Ол ауыл бастығы бола тұра 
қыс қаһарына мініп тұрған уақытта қасына Ерікті 
ертіп, Алатай қыстағына шығады. Осы арада 
Аманның адамдық ары сыналады. Аманның бұл 
сапарға басқаларды жұмсамай өзінің аттануы 
оның ар алдындағы жауапкершілігін, өжеттігі 
мен қайсарлық қасиетін биіктете түседі.

Повестегі Ерік бейнесі де – қоғамдағы айқайға 
қарсы әділдіктің символы. Оның қоғам, адам-
дар жайлы көзқарасы үлкен философиялық ой-
толғамдарынан танылады. «Өтірік өмір сүреміз, 
өтірік күліп, жалған сөйлейміз, өтірік бітімге 
келіп, жыл уағы толмай жатып бұзамыз; одан да 
АДАЛ АДАМДАР қоғамы әлдеқайда пайдалы 
емес пе» (Бөкей, 2013: 90), – деген ұранды алға 
тартады. Шынайылық, адалдық, рухани болмыс, 
пенделік ниеттен ада болу мәселелері Еріктің 
жан тереңінен шымырлап шығып, Мәнді өмір 
сүрудің алғышарттары айтылады. Ерік – Ақыл 
дәуірінің ұрпағы. Сондықтан «...кешегім – бүтін, 
болашағым – айқын, бізге барлығы жетеді, 
барлығы бар, бізге жалғыз-ақ нәрсе жетіспейді, 
бізге адал дос, жақсы адамдар ғана жетіспейді, 
азайып барады. «Қызыл кітаптан» орын 
қалдырыңдар» (Бөкей, 2013: 90), – деген жан 
Айқайындағы Жаңғырықтан жақсылық, ізгілік 
секілді қасиеттерді қатігездік жайлаған заман-
да «Қызыл кітаптан» іздеп жүрмейік деп ертеңі 
үшін алаңдаған әлеуметтік зор үнді естиміз. 

Шығармада Аман мен Ерік арасындағы диа-
логтық дискурста Аманның Ерік жайлы түйген 
ойларынан да авторлық интенция аңғарылады. 
Автор адамгершілік, ізгілік қасиеттерді жеке-
ленген кейіпкерлер тұлғасынан көрсету арқылы 
өзінің ой-мұратын жеткізуге бейім.

«Аман жас жігіттің аяз жалаған дидарынан 
уыздай пәктік пен өжеттікті аңғарды. «Аппақ 
қардай тазалық... осы тазалықты ластайтын, 
бәлкім, біздер шығармыз»» (Бөкей, 2013: 72). 

<...>
«Тегінде ел билігін, халық тағдырын осындай 

білікті жастарға тапсыратын уақыт туған екен. 
Егер қазірден бастап етегінен тартып, шаужайы-
на жармаса берсек, өз-өзінен мүжіліп, екі жастың 
біріне келмей шау тартар, өзін-өзі өшіріп шар-
шап қалар. Содан соң ... «Шарға ұстаған балта 
едік, шабуын таппай қор болдық», – деп түңіліп 
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кетуі де мүмкін-ау. Бұлар қазір нағыз орда бұзар 
ор теке жаста ғой» (Бөкей, 2013: 76). Кешегі 
кеңестік кер заманның тұсында қазаққа өткел 
бермей, терең құзға құлатып, «сайтан көпірден» 
өтуге тосқауыл болған билік басындағы Анау, 
Айқайлардың орнына Ерік секілді жігерлі әрі 
ақылды азаматтардың келуін тілеген аңсар көңіл 
күрделі толғаныстармен бейнеленеді.

Жазушы барлық адамзатқа ортақ көкейіндегі 
түйткілді мәселені, адамгершілік жайлы фило-
софиялық толғауларын Аманның ойларымен 
береді.

«Ұшқан құс, жүгірген аңды атқан сайын не-
месе өзен-көл, орман-тоғайды құртқан сайын 
өзімізді де кеміктеп, өлтіріп жатқанымызды зер-
делеген емеспіз. Біз қазір алып өткелдің аузына 
– «Сайтан көпірге» тіреліп тұрмыз». 

<...>
«Аман Сайтан көпірге» келіп жетті де, 

салып-ұрып өте шығуға жүрегі дауаламай, 
селтиіп тұрып қалған. Енді не істеу керек? Енді 
не істейтінімізді БІЗ де білмейміз (Бөкей, 2013: 
97). Бұл – табиғатқа қиянат жасаған жалпы 
адамзаттың, қоғамның алдындағы ең маңызды 
сұрақ. Осындай сын сағаттағы адам бойындағы 
рухани төзім, психологиялық жағдайлардың 
тереңіне барған жазушы Аманның да ішкі ру-
хани күшін Сайтан көпірден өткізу арқылы 
сынайды. Сайтан көпірден өтерде тұлабойын 
қорқыныш пен үрей билеп, дел-сал есінен танған 
Аманның көз алдына елес болып келген он жа-
сар Бала бейнені Аманның бойындағы адалдық, 
ізгілік қасиеттерінің жиынтығы ретінде ала-
ды. Бала Аманның: «...осынау иненің жасуын-
дай ғана әрекетіңізді арасанның суындай таза 
жүректілікпен атқарасыз. Сіздей ақ ниет аза-
маттар болмаса, монданақтай жер шары өңкей 
АЙҚАЙҒА айналар еді. Сонда ғана біздер – 
үлкендердің рухына айналған балалар өлер едік» 
(Бөкей, 2013: 100), – деген сөзімен жазушы ниеті 
ақ адамдар болмаса қоғамды зұлымдық жайлап, 
адалдық пен ізгілік жойылатынын айтады.

«Бұл жерде сайтан бары рас екен, әйтпесе 
мені матап-байлап тастаған қандай күш, ана 
зарлаған дауыс кімдікі» (Бөкей, 2013: 99). 
Аспанның Сайтан көпірден өтердегі бойын 
матап тастаған – оның қорқынышы, үрейі. Бұл 
жерде тағы да Ницшеге жүгінетін болсақ, «...
бейшаралар, әлсіздер, жолы болмағандар құруы 
керек және біз оған көмектесіп, құздан құлайын 
деп тұрған адамды артынан итеруіміз керек. 
Мүмкін, сонда ғана бейшаралар қарманып, 
тырмысып, талпынар, әлсіздігін жеңе алар» 

(Рысқалиев, 2015: 311). Адамзатқа тиесілі 
мәңгілік қағида – адамға рухы мықты болу 
үшін мұқалмас жігер, батылдық керек, адам 
ішкі қорқынышын жеңгенде ғана асқақ рух 
биіктігіне көтеріле алады. Шығармаға тылсым 
күшке байланысты мәселелер араласқандықтан 
Аманның бойындағы әлсіздікті жеңуіне, Сай-
тан көпірден өтуіне әкесі Аспанның екі аяғы 
жебеу болады.

«Алғашында сайтанның салқыны шалды ма 
деп ойлаған Аманның әуелгі әрекеті «бисмилла-
дан» басталды. Әлде өзін-өзі сендірген соң ба, 
әлде сырқатының беті бері қарады ма, әйтеуір, 
ептеп сергігендей ме...» (Бөкей, 2013: 102). 
Кеңестік дәуірде Алла деп айтуға тыйым салған 
заманда тәрбиеленген Аман сөзін «бисмилла-
дан» бастап Аллаға жақындау арқылы тылсым 
күштің құдіретімен ес-ақылын жинайды. 

«Адамға адам тілекші болса, мен мына 
құсап, қос санымды құшақтап отырар ма едім. 
Ол шақта тілекшілер аз еді, ал менде ешкім 
жоқ болатын», – деп жаны күйзелген Аспан 
– кіндігін жалғар жалғыз ұлы Аман Алатайға 
аттанғанда соңынан «Сайтан көпірден» аман-
есен өтуін тілеп қалған жалғыз жанашыры. 
«Тілегі үйінде отырса қабыл болмайтындай 
осында келді. Қу сүйекке айналған екі аяғына 
қосылып, бір бүтін иманмен Құдайға, тағдырға 
мүнәжат тілеп жалбарыну» (Бөкей, 2013: 17). 
Аспанның әлдеқашан «әруаққа» айналған 
аяғының моласына барып, мінәжат етуінен де 
мистикалық танымды түсінуге болады. Бұл жер-
де «әруақты» С. Қондыбай бірнеше мағыналық 
аяда қарастырады. Бұған қатысты ғалымның 
бірер пікірін келтірер болсақ, «... әруақ – өлген 
адамның жаны немесе адам жанының өлгеннен 
кейінгі тіршілік ету формасы; яғни адам өлгенде 
әруаққа, сүлдеге айналады, «әруаққа айналды» 
деген сөз тіркесінің ауыспалы мағынасы да 
«өлді» дегенді білдіреді». Бұл жердегі «әруақ» 
сөзі «жан» (душа) категория ауқымында 
қарастырылып тұр. 

<...>
 «... әруақ өз алдына жеке, дербес «өмір 

сүретін», адамға, оның жаны мен тәніне тікелей 
қатысы жоқ, көзге көрінбейтін тіршілік форма-
сы, астам текті күш. Оны «рух» деген сөзбен де 
атай береді (Тек, бұл жерде «рух» деген сөздің 
көп мағыналы екенін ескеріп, кейбір сипатта-
ры жағынан «әруақ» пен «рухтың» сәйкес келе 
бермейтіндігін де естен шығармаған жөн). Бұл 
жағдайда аруақ дегеніміз Рух-Қамқоршы деген-
ге сәйкес болып шығады».



120

Оралхан Бөкейдің «Сайтан көпір» повесіндегі автор бейнесінің парадигмасы 

Осындағы «Рух-Қамқоршы» –ғайыптан кел-
ген Аспанның екі аяғы Аман «Сайтан көпірден» 
өте алмай қиналғанда оған жебеу болады. 

«Тұр, айналайын!» – Күркіреген дауыс 
естілді. Қандай тылсым күш-қуат бергенін 
тәңірім білер, Аман қолтығынан әлдекім деген-
дей, атып-ақ тұрғаны. 

«Ер соңымнан» – деді әлгі үн. Амал жоқ, 
бір басып, екі басып көпірге жақындады. Ал 
әкесінің екі аяғы қозғалақтап барып, «Сайтан 
көпірден» дүрс-дүрс басып, арғы бетке өтіп ба-
рады. Енді еш нәрсенің де қауіп емес екеніне 
күмәні қалмаған Аман зор сенім, қарышты 
қадаммен алға, тек қана алға аяңдады. Дүрс-
дүрс, дүрс-дүрс... 

Жұмыр жердің бетіндегі Сайтан көпірден 
өтіп Адамның аяғы кетіп барады» (Бөкей, 2013: 
103).

«Адамның дене мүшесінің өзін тұтас адам 
рухы түрінде танытып, оны түсте де, өңде де 
оқиға мазмұнына араластыру – жазушының 
көр кемдік-идеялық тәсілінің бір қыры...» 
(Аймұхамбетова, 1999: 76).Адамгершілік жасап, 
ұлы іске екі аяғын құрбан еткен Аспан – асқан 
рух иесі. Ұлы істер ешқашан өлмейді, жаңғыра 
береді. Аспанның екі аяғының «рух-қамқоршы» 
символында алынуы адамның асқақ рухының 
мәңгілік екеніне ой салу.

Қорытынды

Жалпы, Оралхан Бөкейдің әдеби мұрасын 
бағалап, саралау бағытында толымды ойлар ай-
тылып келеді. Бірақ, біздіңше, «жазуы бөлек» 
қалпында әдеби үдеріске батыл енген, адамның 
жан жұмбағына жан кешті құштарлықпен 
ұмтылған көрнекті жазушының жазу өнерін 
көркемдік ұстанымдар, теориялық байламдар 
аясында нақтылы зерттеулермен барлау арқылы 
тың пайымдауларға ұйытқы болар, түрткі бо-
лар көркемдік арқау-арналарды әлі де тани 
түсетініміз, таба беретініміз даусыз. 

Шығармада Оралхан Бөкей қоғамдық-рухани 
мәселелер жөніндегі айтар ойын құбылтып, 
метафоралық астарлы мәнмен жеткізеді. Жарық 
дүниеге келген әрбір адам баласының өмір 
соқпағы әралуан. «Әркімнің алдында түптің 
түбінде өтпей қоймайтын «Сайтан көпірі» бар. 
Тек қорықпағандар ғана арғы жағалауға шығып, 
мақсатына жетпек» (Бөкей, 2013: 71). Сондықтан 
адами қасиеті сыналар өткелден (Сайтан көпір 
– Ар өткелі – Қыл көпір) әйтеуір бір өтерін 
білген адам ар мұраты жолында күресуі қажет. 
Жазушы шығармасындағы негізгі қағида да – 
адамгершілік қасиеттермен ғана өмір сүрудің 
мәнін айқындау, адам рухының мәңгіліктігін 
дәріптеу. 
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«ТУУ», «БІТУ», «ЖАРАЛУ/ЖАРАТЫЛУ» ЕТІСТІКТЕРІ:  
ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ, ВАЛЕНТТІЛІГІ  

(Абай шығармалары материалдары негізінде)

Мақала етістіктердің лексика-грамматикалық ерекшеліктері мен валенттілігін Абай шығар-
машылығы материалдарында зерттеуге арналған. Абай шығармашылығы негізінде етістіктердің 
валенттілігін зерттеу бұрын Абайтануда қарастырылмаған. 

Мақаланың жаңалығы авторлардың «туу» – «біту», «жаралу» синонимдік қатары ретінде 
танылатын етістіктердің қазақ танымындағы және Абай шығармашылығындағы көрінісінде үш 
өлшемді әлемге тиесілі іс-қимыл атаулары екенін анықтауында болып отыр. Бұл үшін туу етістігі 
мен онымен мәндес сөздердің грамматикалық, когнитивтік семантикалық құрылымын, мағыналық 
қатынастарын қазақ тіліндегі, сондай-ақ Абай поэзиясындағы қолданысы салыстырылған. Бұл 
етістіктердің валенттілік ерекшеліктері анықталып, арғы қазақ тілінің лексикалық, грамматикалық 
әлеуетін көрсететін тіл семантикасында сақталған ерекше құбылыстарды айқындайтынын 
дәлелдейді, тіл табиғаты туралы тосын болжам жасайды.

Зерттеудің мақсаты – қазақтың төл тіліндегі етістік құрылымдардың бойында сақталған 
ұлттық ойлау мазмұнын зерделеу арқылы Абай тіліндегі «туу», «біту», «жаралу/жаратылу» 
етістіктерінің лексика-грамматикалық ерекшелігін ашу, валенттілігін негіздеу, олардың қайтадан 
өз деңгейінде қолданыс табуына ықпал ету. 

Нақты талдауға алынған етістіктердің қазіргі тілдесім мазмұнындағы табиғатын тануға 
бағытталған эксперименттік талдау нәтижелері зерттеу барысында қолданылған ақын 
шығармашылығы мәтініне лингвистикалық талдау арқылы алынған нәтижелермен ұштастырылады. 
Бұл өз кезегінде ұлттық тілдің көркем мәтінде сақталған мазмұны мен қазіргі қолданысындағы 
ерекшеліктерін айқындауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: сөздердің тіркесімділігі, валенттілік, етістік, когнитивтік семантика, 
әмбебаптар, ментальды грамматика.

N.N. Aitova, L.Zh. Mussaly
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  

e-mail: nurlykhan.an@gmail.com,mj_laila@mail.ru

The verbs «give birth», «conceive», «create/make»:  
lexical and grammatical features and valency  

(based on the works of Abay)

The article is devoted to the study of lexical and grammatical features and valency of verbs in the 
works of Abay. The study of the valency of verbs based on the works of Abay was not previously con-
sidered in abai studying.

The novelty of the article by the authors revealing that the synonyms of the verb «give birth», «con-
ceive», «create» are the names of actions in the three-dimensional world in Kazakh experience and in the 
works of Abai.For this, the grammatical, cognitive-semantic structure, the semantic relations of the verb 
«give birth» and similar words in the Kazakh language, as well as in the poetry of Abay are compared.This 
proves that the valency of the verbs is identified, specific phenomena that persist in the semantics of the 
language, reflecting the lexical and grammatical potential of the ancient Kazakh language are identified, 
unexpected predictions are made about the nature of the language.

The purpose of the study is to identify the lexical and grammatical peculiarities of the verbs «give 
birth» – «conceive», «create/make» in the language of Abay, substantiate their valency, and facilitate their 
reuse at the level by studying the content of national thinking preserved in the structures of the verbs of 
the Kazakh language.

The results of experimental analysis aimed at recognizing the nature of verbs in real dialogue are 
combined with the results obtained as a result of linguistic analysis of the text of the poet’s work used in 
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the study. This, in turn, allows you to determine the content of the national language stored in the literary 
text, and the features of its modern use.

Key words: collocation, valency, verb, cognitive semantics, universals, mental grammar.
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Глаголы «родить», «зародиться», «создать/творить»:  
лексико-грамматические особенности и валентность  

(на основе произведений Абая)

Статья посвящена изучению лексико-грамматических особенностей и валентности глаголов 
в произведениях Абая. Изучение валентности глаголов на основе произведений Абая ранее не 
рассматривалось в абаеведении. 

Новизна статьи заключается в выявлении авторами того, что синонимы глагола «родить» – 
«зародиться», «создать» являются названиями действий в трехмерном мире в казахском познании 
и в произведениях Абая. Для этого сравниваются грамматическая, когнитивно-семантическая 
структура, семантические отношения глагола «родить» и подобных ему по значению слов в 
казахском языке, а также в поэзии Абая. Это доказывает, что идентифицируются валентные 
особенности глаголов, выявляются конкретные явления, сохраняющиеся в семантике языка, 
отражающие лексический и грамматический потенциал древнего казахского языка, делаются 
неожиданные предсказания о природе языка.

Цель исследования – выявить лексические и грамматические особенности глаголов «родить» 
– «зародиться», «создать/творить» на языке Абая, обосновать их валентность, способствовать 
их повторному использованию путем изучения содержания национального мышления, 
сохранившегося в структурах глаголов казахского языка.

Результаты экспериментального анализа, направленные на распознавание природы глаголов 
в реальном диалоге, объединяются с результатами, полученными в результате лингвистического 
анализа текста произведения поэта, использованного в исследовании. Это, в свою очередь, 
позволяет определить содержание национального языка, сохраненного в художественном 
тексте, и особенности его современного использования.

Ключевые слова: словосочетание, валентность, глагол, когнитивная семантика, универсалии, 
ментальная грамматика.

Кіріспе

Тіл біліміндегі қазіргі тенденцияларға, тілдің 
эволюциялық даму үдерісінде пайда болатын 
кейбір бірліктердің семантикасының тарылу/
кеңею жағдайларына байланысты әр табиғи 
тілдің иелмендері де байқай бермейтін тілдік 
мағынаның солғындау, өзгеру, көмескілену 
жайлары болып тұрады. Тілдің семантикасы 
қазіргі таңда тіл білімінің зерттеу нысандарында 
күрделі тілдік заңдылықтардың бірі болып та-
былады. Себебі семантикалық, грамматикалық 
ерекшелігін сезінбей, нәзік иірімдерін түйсініп 
талдамай тілдің табиғатын, дамуын және 
қызметін түсіну мүмкін емес. Тіл мен адам-
зат санасы, тілдік ғалам бейнесінің ажыра-
мас бөлік, тұтас модель ретінде қарастырылу 
кейінгі зерттеулер мүддесі десек те болады. 
Тақырыптың өзектілігі оның арғы қазақ тілінде 
қолданыс тауып, қазіргі уақытта ұмытыла 
бастаған етістіктердің мазмұнындағы ерек-
ше семантикалық мәнінің айқындалуында, 

етістіктің тіркесім қабілеттілігі шегіндегі тілдің 
куммулятивтік, когнитивтік қырының Абай тілі 
негізінде көрініс табуын зерттеуінде. Бұл секілді 
зерттеу бұрын жасалмағанын, сондай-ақ, зерттеу 
нәтижесінде ұлттық тілдің қазіргі санада қайта 
жаңғыруына септігі тиетінін ескерсек, зерттеу 
мәселесінің маңыздылығы жоғары. 

Эксперимент

Қазіргі уақытта тіл білімінде функционал-
дық аспектісі тұрғысынан зерттеу жасау мәсе-
лелері жиі қозғалады. Функционалды грамма-
тика бойынша жүргізілген зерттеулер тап шы 
деуге келмес, ол зерттеу жұмыстарының негі зін 
грамматикалық категориялар құрайды. Грам-
матикалық мағынаның сөйлем мазмұнын да 
шақтық, аспектуальдік, модальдік өріс түрін-
де беру сипатында жүзеге асырылады.Деген-
мен, кез келгентілдік бірліктің лексика-грам-
матикалық сипатын қарастырғанда ежелгі грек 
тіл білімінен қазіргі күнге дейін өзектілігін 
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жоймаған мына нәрсеге жеткілікті назар ауда-
рылуы шарт: алдымен зат (денотат) оның ата-
уы, мағынасы, ұғымы, категориялық қатынасы. 
Сократ «кім де кім атауды білсе, сол атаудың 
неге жататынын да білетін болады», – дейді. Ал 
белгілі философ Дж. Остин «зат пен құбылысты 
білу оның атауын, нақтырақ айтқанда дұрыс 
атауын білумен байланысты анықталады деп 
санайды» (Austin, 1970: 121). Ал Э. Сепир бол-
са, «... заттар да, сапа да, оқиға да олар қалай 
аталса, солай қабылданады» деген пікір айтқан 
болатын (Сепир, 1993: 227). Біздің көтеріп 
отырған мәселеміз мәтін лингвистикасының 
проблемасы, дәлірек айтсақ, уақыт өтуімен 
байланысты тіл иелмендері санасында мута-
цияланып, соның нәтижесінде өңі айналды-
рылып, мүлдем табиғатын ашпайтын қалыпқа 
түскен кейбір етістікті құрылымдардың қазіргі 
тілдесімдегі мағынасы мен грамматикалық 
қатынасының арақатысынан туындайды. Мұны 
көркем поэзиядағы бұл секілді етістіктердің 
тіркесімділікте беретін мәні мен оны қазіргі кез-
де тілдесімдегі тұтынушылар қолданысындағы 
қалпы қаншалықты сәйкес немесе ерекше деген-
ге жауап іздеумен сабақтастырамыз.

«Адамдар қалай түсінсе, солай әрекет 
жа сайды» (Афанасьев Ю.Н., т.б., 1999:55). 
Шын дығында да қазіргі қазақ ұлты өкілінің 
санасындағы тілдің «біту», «туу», «жаралу» 
секілді жартылай нақты, жартылай абстракция-
лы ұғымдарының мәнісі өз-өзінен айқын секілді 
көрінгендіктен түрлі мағыналы болатынын 
көруге қабілетсіз болды деп санаймыз. Және 
ондай жағдайлардың қалыпты қабылданып, 
әрі қарай өрістей түсуі ұлттық тілдің табиғи 
жүйесінің бірте-бірте өзгеріп, жасанды түр 
алуына немесе тамырынан ажырауына алып 
келмек. Бұл пікір төменіректе эксперимент 
нәтижелерімен дәлелдене түседі.

А.В.Джонсон өзінің «Тіл туралы тракта-
тында» «Адамзатты жаңылыстыратын толып 
жатқан қателіктер мен жалған елестерге қара-
ғанда, тіл табиғатын дұрыс түсінбегеніміздің 
себебінен көп уақытымыз, күш-қуатымыз бен 
ақыл-ойымыз бостан босқа рәсуа болды, бұл 
біздің жаратылыстану ғылымының кез кел-
ген саласындағы біліміміздің дамуын өлшеусіз 
деңгейде бәсеңдетті және бәсеңдетуге шамасы 
келмейтіндерін бұзып бітті», – дейді (Джон-
сон, 1940: 4). Демек, басқа салалардағы күллі 
қателерімізге қарағанда, тілдің табиғатын қате 
түсінудің қасіреті зор болады. Тілдің қоғамдық 
мәніне ден қою адамдардың кейінірек тілдің 
табиғи мәнін түсінуін әлсіреткенін мойындау 

керек. Бұған 20 ғасырдың ортасында тілтану 
ғылымына төңкерістік жаңалық әкелген туында-
тушы грамматиканың негізін қалаушы Н.Чомски 
(орыс әдебиеттерінде Хомский) зерттеулерін 
оқығанда мейілінше көз жеткізе түсеміз.

Л.О. Витгенштейн өз зерттеуінде В.Шекс-
пирдің «түсіндірілмейтін нәрсенің уақыты кетті, 
бәрінің де себебін іздестіруге тура келеді» де-
ген пікірін келтіріп, дау туғызбас негіздеме 
жасауға дайын болғанда ғана «мен білемін» деп 
айтқандар бар», – деп келтіреді (Витгенштейн, 
1991: 68). Өз зерттеуімізде кейбір етістіктердің 
қолданылуындағы ерекшелікті негіздейтін 
түп себептерді іздеу және оны табу аз да бол-
са тіл мәселесінде ақиқаттарды айқындауға 
үлес қосады деп ойлаймыз. Бұл ретте тілдегі 
өзгерістердің себебі даму десек, қоғам дамуымен 
қатысты мәдениет те соған сай тіл де өзгеріске 
ұшырайтынын жоққа шығара алмаймыз. Әйгілі 
неміс лингвофилософы В. фон Гумбольдт айт-
қандай: Кез келген мәдениет тілге әсер етеді, 
кез келген мәдениеттің ұлттық белгілері тілінде 
айқын көрініс тапқан... Ұлттық тілдің рухани 
ерекшелігі мен құрылысы бір-бірімен тығыз 
байланыста болатыны сондай, аздан соң бір 
нәрсе болып, одан міндетті түрде тағы басқа бір 
нәрсе туындайтындай... Тіл ұлт рухының сыртқы 
көрінісі іспетті: ұлттың тілі – оның рухы, ұлттың 
рухы – оның тілі және осыдан өзге теңдестікті 
елестету де қиын (Гумбольдт, 2000: 137). Демек, 
біз өзгеріске ұшырауға дейінгі қазірде қолда бар 
тарихи жәдігерлер мазмұнында сақталған тілдің 
– мейілінше өзгеріске түспеген күйдегі мәтіндер 
бойынан тіл мен мәдениет сабақтастығын айқын 
беретін мысалдарды көптеп таба аламыз. Сол 
себепті де бұл зерттеудің деректеуші материалы 
ретінде Абай шығармалары алынып отыр. 

Н. Чомский ғылым тарихындағы жүздеген 
жылдар бойы адамның физикалық дамуы мен 
ақыл-есінің дамуын зерттеуге әртүрлі тәсілдің 
қолданылып келгенін айта келіп, кейбір өлшем, 
даму деңгейі т.б. параметрлердің сыртқы фак-
торларға тәуелді дамитынына қарамастан 
орга низмнің физикалық құрылысының өз-
өзінен генетикалық деп есептелетінін, ал 
жоғары организмнің дамуының, мінез-құлық 
моделдерінің, когнитивтік құрылымдарының 
зерттеудің басқа тәсілдері барлығын айтады. 
Уақыт өте келе бірте-бірте дамитын ми құры-
лысы әу баста туғанда салынған (туғаннан беріл-
ген – Н.А., Л.М.) нәрсе ретінде емес, қосымша 
қатысатын нәрсе секілді қаралады; бұдан басқа, 
«адам табиғатынан тыс» тарихтың ерекше бір 
өнімі түрінде қалыптасады. Яғни бұл салада 
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анықтаушы фактор әлеуметтік орта боп санала-
ды. Бірақ зерделеп қарасақ, когнитивтік жүйенің 
ұйымдасу кереметтігі мен нәзіктігі организм 
тіршілігі процесінде болатын физикалық да-
мудан кем түспейді. Онда неге біз тіл секілді 
ақыл-ес қызметінің көрінісін организмнің 
күрделі ұйымдасқан физикалық құрамдастарын 
қара ғандай зерттемейміз? Алғашында бұл 
сан  дырақ секілді көрінуі мүмкін. Шынында 
тілдік әмбебаптар туралы білетініміз аз бола 
тұра, мүмкін болатын лингвистикалық құбы-
лыстардың шектеулі екеніне толық сенімді бола 
аламыз деген пікір айтады (Хомский, 1999: 72).

Біздің әрқайсысымыз игеріп отырған тілдің 
бір-бірінен байлығы мен ұйымдасу күрделілігі 
бойынша айырмасы барын, ал күрделілік 
балалардың тілінде көрініс табатын үзіктермен 
шектелмейтінін айтады. Оның үстіне тілдесімдік 
қауымдастықтың жекелеген өкілдері мәні бой-
ынша бір ғана тілді дамытатынын, мұның өзі 
тілдің жекелеген йелмендері грамматикалық 
құрылыс айқындайтын қатаң шектеулерді сақ-
тайтындығымен оңай түсіндірілетінін көр сетеді. 
Тілдің туа бітті пайда болатыны туралы идея-
сы төңірегіндегі пікірінде «Адам құзіреттілігі 
семантикалық және фонетикалық интерпрета-
ция арасындағы өзара сәйкестікті белгілейтін 
ережелер жүйесі ретіндегі грамматика түрінде 
көрінуі мүмкін», – дейді (Хомский, 2004: 170).

Қарапайым адамдар туған тілінің бөлшегі 
ретінде қабылдайтын сөйлемдерді формал-
ды белгілері бойынша мұқият талдай келе 
Н.Чомский және басқа да лингвистер адамның 
нақты тілдік білімі негізінде жатқан «ментал-
ды грамматика» теориясын жасады. Бұл тео-
риялар әзір қазақ тіл білімі үшін анық болған, 
зерттелген, жаппай таралып отырған зерттеулер 
қатарында жоқ. 

Расында тілдің даму туралы идеяларды, оның 
түпкі мәні мен маңызын тілдің өз мәнін түсін бей 
саралау мүмкін емес. Тілдің өз мәні біздің ере-
желерге сүйеніп ұғындыратынымыздан әлдеқай-
да терең, сакральды да тұнық. Қазіргі тіл және 
оның грамматикалық құрылысы туралы ілімдер 
жаппай қайта қарауға жатады. Оның бәрі бірден 
және бірдей жасалуы мүмкін емес. Сондық тан 
біз осының алғы қадамдары жекелеген сөздер-
дің мәнін құрылымдық және лингвотанымдық 
семантика тұрғысынан қарауды ұсынамыз. 
Оның ішінде оны Абай тұнығынан тартуды жөн 
көрдік.

Ең қарапайым зерттеу тәсілі ең күрделі 
мәсе ленің басын ашуға мүмкіндік беретін 
әмбебап тәсіл деуге болады. Мақаланың нақты 

етістіктерді талдауға алуына орай, «туу», «біту», 
«жаралу» етістіктерін қазіргі тіл иелмендерінің 
олардың семантикасын білу, түсіну, қолдану 
жағдайларына эксперимент жүргізілді. Экспери-
ментке қатысқан «қазақ тілі мен әдебиеті» білім 
беру бағдарламасы бойынша маман ретінде 
даяр ланушы жастардың 82%-ы «туу» және 
«жаралу» етістіктерін синоним ретінде топта-
стырып, «біту» етістігін бұл синонимдік қатарға 
қатыссыз деп таныса, 18%-ы бұл үш етістіктің 
мүлдем синоним ретінде қолданбайтынын көр-
сеткен. Ал әр етістіктің тіркесімділік қабіле-
тіне қатысты тапсырмаларға берілген жауап-
тар нәтижесіне жүгінсек, туу (анадан, бала) 
тіркесімділігінде, жаралу/жарату «табиғаттан, 
анадан, тәңір/ құдай/ алла) тіркесімінде субъект, 
объект актанты ретіндегі тіркесімде қолданыс 
тапқанын көреміз (77%), біту етістігін көпшілік 
респондент таусылу, аяқталу мағынасында 
түсініп, тіркесімді сол ыңғайда береді (74%), 
мұның өзі аталған етістіктің қазіргі тіл 
иелмендері үшін сырдақ мәнге ауысып бара 
жатқан бірлік екенін байқатса керек. Алайда 
қатысушылардың 36%-ы біту (бала, құрсағына, 
ананың құрсағына) түріндегі субъект, локаль 
актанты тіркесіміндебереді. Осы үш етістіктің 
синонимдік қатардағы тірек сөзі ретінде «туу» 
етістігін барлық қатысушылар көрсеткен. 

Тақырып «туу» етістігіне қатысты және 
оның семантикалық өрісі болғандықтан алды-
мен туу сөзінің өзге мағыналастарымен байла-
ныста қарастырсақ:

Туу – жаралу, біту; Осы 3 процесс атауының 
қайсысы бірінші орындалатын қарекетті атайды 
және оның тілдегі, Абай шығармалары тіліндегі 
көрінісі қандай дегенге жауап ізделік. Экспе-
римент кезінде қатысушыларға берілген тап-
сырма жауабына жүгінсек, процестің орында-
лу ретімен орналастыру кезінде бірінші біту, 
екінші туу мен жаралу/жарату қатар аталады. 
Яғни қатысушыларымыз туу етістігін жара-
лу етістігінің тең дәрежедегі баламасы ретінде 
қабылдайтынын көрсетеді. Демек, бұл аталған 
етістіктердің әуелдегі ұлттық тіл мазмұнында 
бекітілген процестер жалғастығы ретінде 
орындалатын іс-қимыл атауларын білдіретін 
семантикалық мәні көмескіленуге жеткен. 

Абай шығармашылығының негізгі өзегі – 
«Кемел адам» ілімі, дәлірек айтсақ, адамның/
пенденің адам боп даму процесінің рухани 
шарттары. Адам баласы жарық дүниеге келіп, 
жан-жақты дамуы аралығындағы биологиялық, 
физиологиялық, физикалық, психологиялық, 
тілдік, әлеуметтік шарттастықтардағы күрделі 
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кезеңнің барлық межесі табиғи тіл мазмұнында 
сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа сабақтастықта 
жалғасуы ләзім. Тілдің онтологиялық табиғат-
ының қалпы, оның өмір сүруі мен әлеуметтік 
фак торларды есепке ала ұрпақаралық жалға-
суында трансформацияланатындықтан бастапқы 
мәні ұмытылуы мүмкін. Ананың бойына бала 
біткеннен бастап оның туу мен жаралуы ара-
сында қандай жол, қандай мән барын ұлы ақын 
шығармалары тілінің ішкі мазмұнына терең 
үңілгенде дұрысырақ пайымдап, байқай ала-
мыз. Ең қызығы физикалық даму мен рухани 
даму арасында адам басынан кешетін үш әлем, 
ондағы алмасым қазақ Сөзтанымының кілтін 
білгенге, оның ішінде Абай секілді хакім адамға 
шынайы болмысымен ұстартқан болса, тамы-
рынан адасқан жаңарған қазақ үшін таңсық та 
мансұқ та болуы ғажап емес. Алдымен адамзат 
танымындағы әлемдерді және ондағы үштік 
моделді түсінуге тырыссақ:

1. Астрономия-гео; әлем (модель):
ғарыш → жер → жер асты әлемі
2. Мифологиялық əлем (модель)
төменгі → ортаңғы → жоғарғы
Үш әлем (төмен, ортаңғы, жоғары әлем) ту-

ралы ілім – көптеген халықтардың мифология-
сында көрініс табатын ғаламдық ағаш, бəйтерек 
түсініктерінің негізінде интерпретациялана-
тын ерекше ілім. Жоғары әлем – әулие-әнбие, 
құдайлар мекені ортаңғы әлем – адамдар мекені; 
төменгі әлем (жын-шайтандар, перілер мекені);

3. Антропо-физиологиялық əлем (модель)
бас мүше → кеуде қуысы → ас қорыту (кеу-

деден төменгі) бөлігі
Мұнда назар аударатынымыз – үштік ұғымы 

(А. Машанида Абай үштігі мен Фараби үштігі 
салыстырылады (Машани, 1994: 73). 

Ал адамның пайда болу-даму әлемі үш 
дүниенің алмасымында жүзеге асып, бұл қимыл-
әрекеттер тілде үш түрлі аталады. 1-суретте:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1-дүние етістігі: 
біт(у) 

2-дүние етістігі: 
ту(у) 

3-дүние етістігі: 
жарал(у) 

1-сурет – Үш дүниеге сәйкес туу етістігінің баламалы аталымы

Адамның үш дүниенің алмасымындағы да-
муына қатысты 3 түрлі етістіктің әуелі қазақтың 
төл тілінің бойында және сол тілге жетік 
болған шығармашыл тұлғалардың, оның ішінде 
Ұлы Абай шығармалары тілінде үйлесімді 
тіркесімділікте жұмсалғанын байқаймыз.

1-дүние – туғанға дейінгі ана құрсағындағы 
өмір (мөлдір/нұр дүние); 2-дүние – осы ~ жарық 
(пендеуи) дүние (3-дүниенің есігі, жарық болуы 
да содан); 3-дүние – ол дүние ~ рух дүниесі (бұл 
екі нәрсеге нұсқайды: егер пендеуи мән руха-
ни түлемесе, өлілер дүниесіне өту, тән өлімімен 
шектелу; егер рухани дамуға, кемелденуге 
бағытталса, жаралуға (қайта туу), мәңгі өлмеуге 
қайту (әдетте ақ түспен ассоциациаланады) 
(«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, Өлмейтұғын 
артына сөз қалдырған», яғни кемел (Н.А., Л.М.)).

Нәтижелер және талқылау

Енді бұл дүниелерге тән туу етістігінің ба-
ламалы аталымына рет-ретімен талдау жасап 
көрейік:

Біт – біт(у) – екі мағынада жұмсалады:  
1)ананың бойына, нақтырақ айтсақ, құрсағында 
баланың пайда болу процесінің атауы. 2) бір 
нәрсенің таусылу, аяқталу процесін атау. Бұл 
екі мағынандағы етістік сөз әу баста гомогенді 
десек, қателеспейміз. Қазақ тілінде басталу 
мен аяқталу процесінің бір ғана омоним сөзбен 
берілуі жағдайлары жиі ұшырасады (мыса-
лы, көктеу – 1) даму; 2) шіру мағынасында 
немесе жар сөзінен – жару (баю), жарлы (ке-
дейлену), т.с.с.). Біздің мысалымызда бірінші 
мағынадағы ана бойына бала біту валенттілігі 
Абай қолданысында абстрактылы сөзбен, алай-
да тура мағынасында валенттілік қатысынаста 
жұмсалған. Мәселен, дəулет*, иман* бойыңа 
біту (Оныменен бойыңа, Иман, дəулет бітер 
ме? (Құнанбаев, 1957: 20-21). Бұл жерде ауыспа-
лы мағынада тұр, валенттілік емес, тіркесімділік 
деушілер де табылар. Себебі ғалымдардың пікі-
рінше, валенттілікке тән негізгі ерекше қасиеттің 
бірі – тура мағыналылық (Қарагойшиева, 2016: 
25). Тіпті көптеген ғалымдар тіркесімділік 
пен валенттілікті айырым белгілерін атамаса, 
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кейбірінде тура мағыналы болуын меңзейтіндей 
анықтама берілмеген. Мысалы, С.М. Кибардина 
өз зерттеуінде «Валентность глагола понимается 
как обусловленная его семантикой способность 
сочетаться с определенным кругом актантов, де-
терменирующая их семантику, количество, ха-
рактер (объязательный/ факультативный), способ 
и форму выражения», – дейді (Кибардина, 1988: 
13). Дегенмен «тура мағыналылық» терминінің 
өзі кейбір жоғарыда атап өткеніміздей жарты-
лай нақты, жартылай абстракциялы ұғымдардың 
қолданысында байыпты қарауды қажет етеді. 
Себебі біз талдап отырған етістіктер – фразалық 
құрылым болудың алдында тұрған бірліктер. 
Осы тұрғыдан келгенде фразеологизм тарихы-
на қатысты ерекше пікірлердің барын да айта 
кету керек. Мысалы, ғалым С.Аманжоловтың 
күн көру, қарны ашу секілді тіркестердің арғы 
қазақ қолданысында тура мағынада жұмсалғаны 
туралы пікірін де назарда ұстаған жөн (Аман-
жолов, 1959: 342). Егер тереңдеп, ұлттық та-
ным тұрғысынан қарасақ, дəулет (материалдық 
дүние), иман (рухани дүние) туралы идея ең 
алдымен бойға, яки еске/жадыға – «ой құрса-
ғына» тура мағынасында бітуі тиіс. Содан кейін 
оның материалдануы басталмақ. Абайдың 
даналығы да осы ұлттық түсінікті еш бояма-
сыз, дәл қолданып, тура атауында деп ойлай-
мыз. Сонымен қатар ол 1-дүние және оның 
тілдік бейнесін танытушы тілдің танымдық 
құрылымы ретінде көрініс береді. Сонда тіпті 
материалдық дүние, мал-мүлік те әуелі есте/
жадта (1-дүниеде) орнығып, екінші ретте қолға 
(2-дүниеде) қолға түседі. Бірақ мұнда 3-дүниелік 
өмір жоқ. Осы 2-дүниені тұрақтап, бар/жоқ боп 
қалып қояды. Адамның мәні рухымен байланыс-
ты болғандықтан онда жаралу 3-дүниесі бар.

Ту(туу) – тура мағынасында белгілі мате-
риал (ұрық) қатысымымен пайда болған жан-
дының мерзімді уақыт шегінде жетіліп, осы 
дүниеге физиологиялық бітімде келу/пайда болу 
процесінің атауы. Адам ата-анадан туғанда есті 
болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, 
дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сон-
дайдан білгені, көргені көп болған адам білімді 
болады (Құнанбаев, 1957: 247).). Валенттілікке 
тән негізгі қасиеттің бірі – тура мағыналыққа сай 
1) ата-анадан туу; 2) квантативті белгісіне сай 
4 валентті (ата-анадан туғанда, адам туғанда, 
есті болмай туу); 3) селекциялық белгісіне сай 
тұлғалық қана емес, мағыналық қатынасқа түсіп 
тұр: адам ата-анадан туады (басқадан емес); 
4) туу етістігінің айналасында бұл мысалда тек 

факультативті актанттар басқарылып тұр (ата-
анадан, адам, есті болмау)

Жарату (жаратылу) – негізінде бізден 
тыс құдіретті күш көмегімен дүниеде пай-
да болу процесінің атауы. Бірақ оны тілімізде 
туу етістігінің синонимі ретінде пайдалананып 
жүрміз. Осы мағына орнығып қалғандықтан 
«адамның жаралуы» деген тіркес болғанмен, 
оны бəйге атын/ тұлпарды жарату дегендегі 
түсінікке сай қолдана бермейді. Бірақ біздіңше, 
бұл адамның рухани жаратылуына, бапталу-
ына қатысты өзінің шынайы мәнін табады. 
Қарап отырсақ, тұлпар боп туған атты жарат-
паса, бабы келмесе, бәйге алмайды. Яғни ар-
найы амал-тәсілдерді қолдану арқылы нәтиже 
алу үшін жетілдіру процесінің атауы – жара-
ту/баптау. Мұндағы баптау құс, құмай/тазыға 
қатысты қолданылып, ал жарату атқа қатысты 
валенттілікте (ат жарату) жұмсалуы да қазақтың 
жылқыға ерекше қатынасын білдіретіні анық. 
Адам мен жылқының жақындығын жылқы 
мінезді адам деген фраза арқылы келтіру де 
кездейсоқ құрылым емес, лингвокогнитивтік 
құрылым. 

Туу мен жаратудың әрі синоним әрі екі 
басқа мәнді қатар меңзеу үшін қызмет етуі 
төмендегі мысалда көрініс береді: Пендеде бір іс 
бар жалығу деген. Ол – тағдырда адаммен бірге 
жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес 
(Құнанбаев, 1957: 248). Жалығу ісі жаратылған 
валенттілігінің осы сөйлемдегі актанттық 
құрамы мынадай: адам, адаммен бірге, жалығу 
деген іс, тағдырда. 

Бұл жердегі «жалығудың адаммен бірге жа-
ратылуы» бірден туғанда пайда болған деген 
мәнде түсініледі. Көптеген оқырман оны осы 
күйінде қабылдаумен шектелетіні жоғарыда 
келтірілгендей тілде орныққан стандарт, тіпті 
стереотиптік рең алған дайын құрылымдардың 
болуымен қатысты. Ал екінші жағынан қара-
сақ, «оны адам өзі тапқан емес» деген ой 
жалғасы адамның ой кеселді нәрсені іздеп 
таппай тұғынының бір мысалы ретінде келтіріп 
отырғанын байқаймыз. Адам кемелденуі про-
цесінде оған мүмкіндік беретін рухани тіндер 
болмақ. Оны «құмарланып, шаттанбай» баппен, 
пайдаға ие отырып игеру, біліп, түсініп, қолдану 
мен талғамды талдау ақыл, жүрек, қайрат 
жұмысының нәтижесінде іске асырылмақ деп 
білетін Абай үшін ол пенденің адамдыққа аяқ 
басуындағы туа бітіп, бірге туып, даму жолын-
да көңіл-күйіңнің бағымдылығына қарай кезігіп 
отыратын жаратылу жолындағы нәрсе де.
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Қорытынды

Сонда осы үш дүниедегі кезегімен алма-
сатын біту, туу, жаралу түсініктері қазіргі 
түсіндірмесіндей жай ғана синонимдер емес, 
тілдің Н.Чомски айтқандай «тіл секілді ақыл-
ес қызметінің көрінісін организмнің күрделі 
ұйымдасқан физикалық құрамдастарын қара-
ғандай зерттеуді» қажет ететін біртұтастықтағы 
ірі құрылымдық жүйесі. Жоғарыдағыларды 
түйіндесек, «ең ілкі дү ние жаратылысына 

ұқсас қозғалыс туудан кейін өтеді. Бұл жер-
де материалистердің материя бірі нші деген 
идеясына келіспеске болмайды. Ал рухани 
түзіліс туғаннан кейін жүзеге асады. Бірақ тіл 
өзінің бірегейлігі арқасында өз бойында бұл 
қасиеттерді сақтап тұр» (Аитова, 2019: 18). 

Сондай-ақ, тілдің табиғатын түсіну сайып 
келгенде бір ғана адам, ғалам, ғаламның тілдік 
бейнесінің тұтас фоны барлық түрлі қырында 
пайымдалмайынша мүмкін еместігіне көз 
жеткізе түсеміз.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОБЛЕМЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ  

ПУТЕМ КАЛЬКИРОВАНИЯ

В статье на основе конкретных фактов и примеров рассматриваются различные подходы к 
проблеме заимствования терминов методом кальки. Анализируются различные теоретические 
аспекты калькирования и его отношение к процессу перевода. Выясняется, что при наличии других 
способов перевода (например, описательный-объяснительный перевод) в терминологической 
системе преобладают термины, заимствованные методом калькирования. В статье также даётся 
критический обзор научных концепций и взглядов различных ученых относительно статуса 
калек в процессе заимствования и отмечается расхождение мнений по данному вопросу в 
азербайджанском языкознании. Подробно рассматривая группировки и классификации видов 
калек, предложенные различными исследователями, автор выражает и обосновывает своё 
собственное мнение. В частности, отмечается, что анализ теоретических аспектов калькирования 
требует общего анализа оценки данного явления в лингвистике, в том числе и в теории перевода. 
Отношение калькирования к процессу заимствования – довольно сложная проблема, не нашедшая 
ещё своего однозначного научного решения в азербайджанском языкознании.

Ключевые слова: калька, калькирование, термины, заимствование, способы, перевод, 
азербайджанское языкознание.
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The different approaches to the problem  
of the borrowing of terminology by calque

The article deals with the different approaches to the problem of the borrowing of terminology by 
calque on the basis of the concrete facts and examples. The different theoretical aspects of calque and its 
relation to the process of translation are analyzed. As it turns out, subject to availability the other ways 
of translation (for example, descriptive – explanatory translation) the terms borrowed by calque prevail 
in the terminological system. The article contains the detailed critical review of the different scientists’ 
conceptions and views on the status of calque; it is noted that there is difference of opinions about this 
problem in Azerbaijani linguistics. Considering the groups and classifications of the kinds of calque pro-
posed by the different researchers the author expresses and substantiates own view on the subject.It is 
emphasized that analysis of the theoretical aspects of calque requires the general analysis of the appraisal 
of this phenomenon in linguistics, including the theory of translation. Attitude of calque to the process 
of borrowing is rather complex problem and it hasn’t found its clear scientific solution in Azerbaijani 
linguistics yet.

Key words: calque, terms, borrowing, methods, translation, Azerbaijani linguistics.
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Терминологияның калькалау жолымен ену  
мәселесіне қатысты әр түрлі көзқарастар

Мақалада нақты фактілер мен мысалдар негізінде калька әдісімен терминдерді алу мәселесі 
қарастырылады. Калькалаудың әр түрлі теориялық аспектілері және оның аудармаға қатысы 
талданады. Сондай-ақ аударманың әр түрлі тәсілдері (сипаттамалы-түсіндірмелі аударма) бар 
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екені атала келе солардың ішінде калькалау арқылы жасалған терминдердің қатары көп екені 
анықталды. Мақалада сонымен қатар калькалардың сөздердің енуі процесіндегі орнына қатысты 
әр түрлі ғылыми тұжырымдамалар мен көзқарастарға сыни шолу жасалады және әзірбайжан тіл 
біліміндегі аталған мәселе бойынша пікір алшақтығы атап өтіледі. Автор әр түрлі зерттеушілер 
ұсынған калькалардың топтары және классификацияларын кеңірек қарастыра келе өз пікірін 
білдіреді және оны ғылыми тұрғыдан негіздейді. Атап айтқанда, калькалаудың теориялық 
аспектілерін талдау лингвистикадағы, соның ішінде аударма теориясындағы осы құбылысты 
бағалаудың толық талдауын жасауды қажет етеді. Калькалаудың сөздердің ену үдерісіне 
қатынасы – әзірбайжан тіл білімінде әлі де ғылыми шешім таппаған өте күрделі мәселе.

Түйін сөздер: калька, калькалау, терминдер, кірме сөздер, тәсілдер, аударма, әзірбайжан тіл 
білімі.

Введение

Анализ теоретических аспектов калькиро-
вания в азербайджанском и английском языках 
требует также общего анализа оценки данного 
явления в лингвистике, том числе и в теории 
перевода. Известно, что калька – слово или вы-
ражение, представляющее собой перевод на 
родной язык по частям иноязычного слова или 
оборота речи с последующим сложением пере-
ведённого в одно целое» (Sadihova, 2002: 104). 
Среди множества мнений и взглядов на процесс 
калькирования особо выделяются теоретические 
проблемы связи калькирования, с одной сторо-
ны, с переводом, с другой же стороны, – с про-
цессом заимствования. Так, искусство перевода 
– более широкое понятие, включающее кальку 
как разновидность перевода во всем его разноо-
бразии. Как отмечает французский переводчик и 
теоретик перевода Э.Кари, «Понятие перевода, в 
самом деле, очень сложно, и не только потому, 
что в наше время оно приобрело столь удиви-
тельное многообразие, но также потому, что оно 
беспрестанно изменялось на протяжении столе-
тий» (Garbovskiy, 2004: 7). 

В этом смысле приравнивать калькирование, 
отражающее буквальный перевод, к величайше-
му искусству перевода неправомерно. Калька 
всего лишь (если можно так выразиться) часть 
«целого» (Osnovniye, 2010: 129). Таким обра-
зом, «Калькирование – буквальный (дословный) 
перевод, позволяющий перенести в язык пере-
вода реалию при максимально полном сохране-
нии ее семантики, например: Зимний Дворец ... 
оно применяется в тех случаях, когда требует-
ся создать осмысленную единицу в переводном 
тексте и при этом сохранить элементы формы 
или функции исходной единицы. Если кальки-
рование возможно, но неприемлемо из эстети-
ческих, смысловых или иных соображений, ис-
пользуется другой лексический прием перевода: 
skinheads – скинхеды (вместо «бритоголовые») 

(Ilyushkina, 2015: 41). Основная цель перевода 
– достижение максимальной адекватности пере-
водимого текста в понятной форме. При этом 
можно, не используя кальку, обращаться к экс-
пликации (или описательному переводу), к ва-
риантам свободного перевода. Напомним, что 
«Свободным (вольным) переводом называется 
перевод, вы полненный на более низком уровне 
эквивалентности, чем тот, которого возможно 
достичь при данных условиях переводче ского 
акта. Свободный перевод может быть признан 
адекват ным, если он отвечает другим норма-
тивным требованиям пе ревода и не связан с су-
щественными потерями в передаче со держания 
оригинала» (Komissarov, 1990). Конкретно, при 
заимствовании некоторых групп терминов ис-
пользование кальки – недостаточно, например. 
Например, М.Ю. Сёмина и Н.А.Трофимова, ис-
следующие способы перевода безэквивалентной 
лексики с английского языка на русский, отме-
чают, что основными приемами, используемыми 
при переводе экономической безэквивалентной 
терминологии с английского языка на русский, 
являются калькирование и описательный пере-
вод, реже используется прием транскрипции или 
транслитерации» (Курсив наш – А.Г.).

Эксперимент 

Рассмотрим термины, заимствованные путем 
описательного перевода: predatory competition 
– конкуренция, направленная на устранение 
конку рентов; loan ration – отношение основной 
суммы кредита к заемной собственности и т.д. 
(Semina, 2013: 1). Аналогичная ситуация наблю-
дается и в терминологической системе азербайд-
жанского языка. Ср.: effectiveness – эффектив-
ность вмешательства; efficacy – потенциальная 
эффективность вмешательства (Dokazatelnaya, 
2001: 6); off-board – «внебиржевые сделки»; 
consolidated tape – «единая информационная 
система» (единая новостная лента)» (Tolkoviy, 
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2010: 47). Эти примеры представляют собой 
факты заимствования терминов путем эксплика-
ции (описательным переводом).

Примечательная отличительная особенность 
связана с нейтральной сущностью калек. Так, 
в целом переводческий процесс – «Процесс, 
харак тери  зуемый установкой на передачу ком-
муникативного эффек та первич ного текста, 
частично модифицируемой различиями между 
двумя языками, двумя культурами и двумя ком-
муникативными ситуациями» (Shveyser, 1988: 
75). Однако калька, можно сказать, лишена воз-
можностей модификации. Так, этот прием (т.е. 
калькирование – А.Г.) заключается в передаче 
безэквивалентной лексики исходного языка при 
помощи замены ее составных частей – морфем 
или слов (в случае устойчивых словосочетаний) 
их прямыми лексическими соответствиями в 
языке перевода» (курсив наш А.Г.) (Barhudarov, 
1975: 99). 

При отсутствии непосредственной замены 
речь может идти не способе кальки, а об ис-
пользовании вышеупомянутого описательного 
перевода. Такая точность в свою очередь огра-
ничивает сферы применения кальки. Поскольку 
калькирование целых текстов, т.е. полная адек-
ватная «передача» их семантики на другой язык 
невозможна, в этой связи Я. И.Рецкер отмечает, 
что данный метод, т.е. «перевод-калька обычно 
применяется при передаче значения сложных 
слов и терминов словосочетаний», например: 
brain drain – ‘утечка мозгов’, shadow government 
– ‘теневое правительство’ (Resker, 1982: 31-32).

Поскольку калька – один из способов пере-
вода, это приводит к противопоставлению её 
переводческому процессу в целом. Однако в 
некоторых случаях мы сталкиваемся и с таким 
подходом. Например, «слова, заимствованные 
из других языков, либо используются без изме-
нений, либо переводятся, либо калькируются» 
(Huseynov, 2016: 339). Безусловно, признание 
кальки одним из способов словообразования 
за счёт внутренних возможностей языка (см. 
подробнее: Б.Халилов (Khalilov, 2008: 394) не 
отрицает тот факт, что калька – одна из раз-
новидностей процесса заимствования. Однако 
знакомство с оценками и взглядами азербайд-
жанских языковедов показало, что единства 
мнений относительно данной проблемы нет. 
Следует также отметить, что эта проблематич-
ная ситуация, т.е. общие и отрицательные при-
знаки заимствованного слова и кальки, их со-
вместное воплощение в процессе заимствования 
представляет большой интерес не только для 

азербай джанского языкознания, но для теории 
языковых контактов в целом. Американский 
лингвист У.Вайнрайх в своём труде «Одноязы-
чие и многоязычие» пишет: «Следующая про-
блема, связанная с лексическими заимствовани-
ями, – это вопрос о том, заполняется ли брешь, 
связанная с отсутствием данного слова в языке 
С, перенесением этого слова из языка S в язык С 
или подысканием на эту роль какого-нибудь из 
слов языка С, что приблизительно соответству-
ет классическому делению на заимствованные 
слова и «заимствованные переводы» – кальки» 
(Vaynrayh, 1972: 37).

Ю.С.Маслов в процессе заимствования вы-
деляет две составные части: 1) материальное 
заимствование и 2) калькирование. По мнению 
лингвиста, «При материальном заимствовании 
(заимствовании в собственном смысле) пере-
нимается не только значение (либо одно из зна-
чений) иноязычной лексической единицы (или 
морфемы), но и – с той или иной степенью 
приближения – ее материальный экспонент». 
Хотя, «при калькировании перенимается лишь 
значение иноязычной единицы и ее структура 
(принцип ее организации), но не ее материаль-
ный экспонент: происходит как бы копирование 
иноязычной единицы с помощью своего, неза-
имствованного материала» (Maslov, 1987: 201). 
Некоторые азербайджанские языковеды, при-
знавая словообразова тельный статус кальки, в 
то же время отказываются признать её место в 
ряду заимствований. Другими словами, по их 
мнению, калькирование остается за пределами 
процесса заимствования, и кальки всего лишь 
воплощают языковое явление, которое может 
оцениваться в контексте перевода и словообра-
зования. Например,  Т.Ягубова, анализируя в 
своём моног рафи ческом исследовании научные 
взгляды Э.Хаугена, различающего в ряду заим-
ствований и семантические кальки, выражает 
своё несогласие с учёным и однозначно заяв-
ляет, что «мы не считаем их заимствованиями» 
(Yagubova, 2008: 31).

Другой азербайджанский исследователь 
Б.Аббасова, придерживаясь почти такой же по-
зиции, пишет: «Семантическое заимствование 
– калька – в действительности означает пере-
вод. Следовательно понятие «семантическое 
заимствование» неточно, т.к. при этом никакая 
материальная субстанция-лексема – в язык не 
вносится… Слово заимствуется под влиянием 
социо лингвистических факторов и ассимилиру-
ется по требованию реци пиента. И только после 
этого оно приобретает статус «заимствованно-
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го слова» (Abbasova, 1995: 100). (курсив наш 
– А.Г.). Как видно, в качестве основного кон-
траргумента к рас смотрению кальки как разно-
видности заимствований выдвигается тот факт, 
что они не вносят в язык новую лексическую 
единицу. Тем самым остается без внимания тот 
факт, что заимствованное понятие находится вне 
языковой картины языка – реципиента и прони-
кает в язык только путем кальки. Т.Шюкюрова 
также считает, что «калька – не словообразо-
вательный, процесс, а всего лишь буквальный 
перевод» (Shukurova, 2013: 153). Однако учё-
ные, рассматривающие кальку как составную 
часть процесса заимствования, отмечают нали-
чие здесь не факта «заимствования слова», а яв-
ления заим ствования в целом. Далее автор даёт 
обзор научных положений и взглядов различных 
ученых, в том числе Ш. Балли, С.К. Кенесбаева, 
Х.Х. Атаева, Р.А. Будагова, Ш.Р. Абиевой и др. 
на кальку как на заимство вание и, полемизируя с 
ними, пишет: «Кальки существенно отличаются 
от заим ствований. Их отождествление в принци-
пе неверно» (Shukurova, 2013: 154).

Интересно, что среди языковедов, рассма-
тривающих кальку как составную часть про-
цесса заимствования, также наблюдается рас-
хождение мнений. Например, азербайджанский 
языковед Ф.Вейсалли отмечает, что «заимство-
вания играют важную роль в расширении сло-
варного фонда языка» и подчеркивает «особую 
значимость кальки в данном процессе». Тем са-
мым учёный рассматривает кальку как неотъем-
лемую составную часть процесса заимствования 
и, в частности, указывает, что «слова, заимство-
ванные из других языков, делятся на три груп-
пы: 1) интернационализмы; 2) инос транные сло-
ва; 3)  слова, созданные при переводе методом 
кальки» (Veysalli, 2007: 224).

З.Мамедова, непосредственно анализиру-
ющая факты заимствования способом кальки 
в терминологической системе, пишет: «Заим-
ствование терминов методом кальки, занимая 
особое место в языкознании, является одним из 
способов терминообразования. Калька – точный 
перевод, вернее «копирование» иноязычных 
слов, выражений, фраз. При этом копируемое 
слово должно полностью охватывать содержа-
ние основного слова» (Mammadova, 2009: 36). 
Хотя многие, в том числе и молодые азербайд-
жанские языковеды (например, Т.Шюкюрова 
(Shukurova, 2013: 174) не рассматривают про-
цесс калькирования в рамках заимствования, 
однако мы солидарны с мнением двух наших 
выше упомянутых коллег. Так, хотя в процессе 

кальки в язык не вносится новое слово, однако 
новое понятие и его название, опирающееся на 
существующий лексический «арсенал», в язык 
вносятся. То, что это – процесс заимство вания – 
неопровержимо. Например, в азербайджанском 
языке арабское слово әmәliyyat «операция»; дей-
ствие» и греческое слова sistem «система» ши-
роко употребляются на протяжении многих де-
сятилетий. Например, как меди цинский термин: 
cәrrahi әmәliyyat «хирургическая операция»; как 
юриди ческий термин: әmәliyyat tәdbirlәri «опе-
ративные действия»; как финансовый термин: 
pulköçürmә әmәliyyatları «операции по перево-
ду денежных средств» и т.д. Термин же sistem 
«система» имеет более широкую сферу употре-
бления и отмечен почти во всех словарях отрас-
левых терминов. Однако вместе с тем, нельзя от-
рицать тот факт, что термин әmәliyyat sistemi İKT 
«опера ционная система ИКТ (информационно- 
коммуникационные техно логии)», вошедший в 
азербайджанский язык в конце ХХ века, стал вы-
ражать новое понятие. Известно, что «операци-
онная система – комплекс программ, обеспечи-
вающий управление аппаратными средствами 
компью тера, органи зующий работу с файлами 
и выполнение прикладных программ, осущест-
вляющий ввод и вывод данных. В настоящее 
время операционная система – это первый и 
основной набор программ, загружа ющийся в 
компьютер» (Mammadov 2006: 5). Как видно, 
здесь речь идёт о совершенно новом понятии, 
выдвинутом научно-техническим прогрессом. 
Это даёт основание говорить о процессе заим-
ствования терминов методом кальки. Рассмо-
трим конкретный пример: USB Disk Security 
(а также USB Guard) – антивирусная утилита 
для операционных систем Microsoft Windows 
(Mahmudzade, 2017: 52).

Результаты и обсуждение

Следует также отметить, что в азербайджан-
ском языкознании имеется расхождение мне-
ний относительно видов кальки. Так, проф. Х. 
Гасанов в своей монографии «Лексика совре-
менного азербайджанского языка» пишет: «В 
процессе ассимиляции заимствованные слова 
подвергаются различным изменениям: фонети-
ческим морфологическим, семантическим…

Есть особый вид ассимиляции заимство-
ванных слов: лексическая калька. Различают 
два типа лексической кальки: собственно лек-
сические (лексико-словообразовательные) и 
лексико-семантические. В лексических кальках 
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большинство терминов латинского и греческого 
происхождения. В семантических (или лексико-
семантических) кальках заимствуются значения 
слов» (Hasanov, 2005: 237). Отметим также, что, 
по-видимому, учёный рассматривает процесс 
калькирования как один из способов заимствова-
ния слов и, соответственно, расценивает кальки 
как разновидность заимствований. Однако здесь 
есть один момент, с которым трудно согласить-
ся: Х.Гасанов фактически различает два вида 
калек: лексические и семантические. Этой же 
позиции придерживается и другой выдающийся 
азербайджанский языковед проф. А. Гурбанов, 
который группирует кальки на: 1) лексические; 
2) фразе ологические (Gurbanov, 1985: 393). Для 
сравнения отметим, что известный азербайджан-
ский учёный-терминолог М. Гасымов выделяет 
следующие виды калек: 1) лек си ческие; 2) син-
таксические; 3) фразеологические (Gasimov, 
1973: 136). Х. Гули ева в своём монографиче-
ском исследовании «Способы калькирования с 
русского языка на азербайджанский язык» даёт 
следующую группировку: 1) лексико-семанти-
ческие кальки (например: gәrginlik – ток, başlıq 
– головка); 2) морфоло гические кальки (напри-
мер: zәrbәçi – ударник, irticaçı – реакцио нер); 
3) син так сические кальки (turbin – лопаточная 
турбина, hidravlik zәrbә – гидрав лический удар) 
(26, 51-52, 67-68, 98-99). Хотя в целом данная 
группи ровка может считаться удовлетворитель-

ной, однако Х.Гулиева не проводит четкой де-
лимитации между морфологическими и синтак-
сическими кальками и включает определённые 
виды синтаксических калек в разряд морфо-
логических (Guliyeva, 2007: 79-87), что приво-
дит к серьезной путанице в её иссле до вании.

Заключение

Таким образом, мы полагаем, что терми-
ны – кальки типа fasilәsiz istehsal «непрерыв ное 
производство», fasilәsiz verim «непрерывная по-
дача», ekvivalentsiz mübadilә «неэквивалентный 
обмен», ekvivalentsiz әmәk «неэквивалентный 
труд» и др. неправомерно считать морфологи-
ческими кальками на осно вании именно того, 
что в их формировании участвуют суффиксы. 
Хотя мы в целом принимаем данную группиров-
ку «лексико-семантические, морфологические, 
синтакси ческие кальки», ставшую уже класси-
ческой и встречающуюся в исследо ваниях мно-
гих ученых-терминологов, однако мы не можем 
согла ситься с такого рода принципами делими-
тации.

Как видно, отношение калькирования к про-
цессу заимствования – довольно сложная тео-
ретическая проблема, не нашедшая ещё своего 
одно значного научного решения в азербайджан-
ском языкознании, в том числе и в лексикологи-
ческих и терминологических исследованиях.

Литература

Садыхова С.А. Теоретические проблемы терминологии азербайджанского языка. – Баку: Наука. – 2002. – 230 с. 
Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Московский Университет, 2004. – 544 с. 
Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт). – Терми но логический словарь-справочник. – М.: ИНИОН 

РАН. – 2010. – 260 с. 
Илюшкина, М. Ю.Теория перевода: основные понятия и проблемы. – Екатеринбург: Уральский Университет. – 2015. – 84 с. 
Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа. – 1990. – 253 с.
Семина М.Ю., Трофимова Н.А. Способы перевода безэквивалентной лексики с английкого языка на русский в текстах 

экономической тема тики // Рема. – 2013. – С. 67-71. 
Доказательная медицина. Толковый словарь основных терминов [Электронный ресурс]. – URL: https://isim.az/upload/

File/docs/ Subutlu_tebabet_uzre_esas_ terminlerin_ izahli_ lugeti_ 2001.pdf
Толковый словарь терминов финансовых рынков. – Баку: Нурлан. – 2010. – 272 с.
Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука. – 1988. – 215 с.
Бархударов Л. С. Язык и перевод Вопросы общей и частной теории перевода. – М.: Международные отношения. – 1975. 

– 240 с.
Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. – М.: Просвещение. – 1982. – 159 с.
Гусейнов С.С., Гараджаева Э.М. Азербайджанский язык и культура речи. – Баку: Наука и образование. – 2016. – 408 с. 
Халилов Б. Лексикология современного азербайджанского языка. – Баку: Нурлан. –2008. – 442 с. 
Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – C.  25-60.
Маслов Ю. С. Введение в языкознание. – М.: Просвещение. – 1987. – 272 с. 
Ягубова Т.Р. Заимствования в языке азербайджанской печати (1990-2000). – Баку: МБМ. – 2008. –153 с. 
Аббасова Б. Основы заимствования слов. – Баку: Азернешр. – 1995. – 91 с. 
Шюкюрова Т.Ч. Основные тенденции терминообразования в азербай джан  ском и узбекском языках периода 

независимости. – Баку: Нурлан. – 2013. – 201 с. 

https://isim.az/upload/File/docs/ Subutlu_tebabet_uzre_esas_ terminlerin_ izahli_ lugeti_ 2001.pdf
https://isim.az/upload/File/docs/ Subutlu_tebabet_uzre_esas_ terminlerin_ izahli_ lugeti_ 2001.pdf


136

Различные подходы к проблеме заимствования терминологии путем калькирования  

Вейсалли Ф. Язык. – Баку: Тахсил. – 2007. – 291 с. 
Мамедова З.Т. Заимствование терминов методом кальки // Известия Бакинского Университета. – Серия Гуманитарные 

науки. – 2009. – №2. – С. 36-41.
Мамедов Ф. Система Microsoft XP Windows. Часть I. – Баку: OKA. – 2006. – 320 c. 
Махмудзаде Р.А., Садыхов И.С., Исаева Н.Р. Информатика-10. Методи чес  кое пособие учебника по информатике для 10 

класса общеобразо вательных школ. – Баку: Бакунешр. – 2017. – 208 с. 
Гасанов Х. Лексика современного азербайджанского языка. – Баку: Нурлан. –2005. – 452 с. 
Гурбанов А.М. Современный азербайджанский литературный язык. – Баку: Просвещение. – 1985. – 406 с. 
Гасымов М.Ш. Основы терминологии азербайджанского языка. – Баку: Наука. – 1973. – 186 с. 
Гулиева Х.В. Способы калькирования с русского языка на азербай джан ский язык. – Баку: Нафта-Пресс. – 2007. – 124 с. 

References

Abbasova B. (1995). Osnovi zaimstvovaniya slov [Word Borrowing Basics]. Baku: Azerneshr, 91 p. (in Azerbaijani)
Barhudarov L. (1975). Yazik i perevod [Language and translate]. Voprosi obshey i chastnoy teorii perevoda. Moscow: Mejdun-

arodniye otnosheniya, 240 p. (in Russian)
Dokazatelnaya (2001) medisina. Tolkoviy slovar osnovnih terminov [Evidence-based medicine. Explanatory Dictionary of 

Basic Terms]. [Electronic resourse]. URL:https: isim.az
Garbovskiy N. (2004). Teoriya perevoda [Translation theory]. Moscow: MSU, 544 p. (in Russian)
Gasimov M. (1973). Osnovi terminologii azerbaijanskogo yazika [Fundamentals of Azerbaijani language terminology]. Baku: 

Nauka, 186 p. (in Azerbaijani)
Guliyeva H. (2007). Sposobi kalkirovaniya s russkogo yazika na azerbaijanskiy yazik [Ways of tracing from Russian into Azer-

baijani language]. Baku: Nafta-press, 124 p. (in Azerbaijani)
Gurbanov A. (1985). Sovremenniy azerbaijanskiy literaturniy yazik [Modern Azerbaijani literary language]. Baku: Prosvesh-

eniye, 406 p. (in Azerbaijanian)
Hasanov Kh. (2005). Leksika sovremennogo azerbaijanskogo yazika [Vocabulary of the modern Azerbaijani language]. Baku: 

Nurlan, 452 p. (in Azerbaijanian)
Huseynov S. (2016). Garajayeva E. Azerbaijanskiy yazik i kultura rechi [Azerbaijani language and culture of speech]. Baku: 

Nauka i obrazovaniye, 408 p. (in Azerbaijani)
 Ilyushkina M. (2015). Teoriya perevoda: osnovniye ponyatiya i problemi [Translation Theory: Basic Concepts and Problems]. 

Yekaterinburg: Uralskiy Universitet, 84 p. (in Russian)
Khalilov B. (2008). Leksikologiya sovremennogo azerbaijanskogo yazika [Lexicology of the modern Azerbaijani language]. 

Baku: Nurlan, 442 p. (in Azerbaijani)
Komissarov V. (1990). Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspekti) [Theory of translation (linguistic aspects)]. Moscow: Vis-

shaya shkola, 253 p. (in Russian)
Mammadova Z. (2009). Zaimstvovaniye terminov metodom kalki [Borrowing terms by tracing paper]. Izvestiya Bakinskogo 

Universiteta, seriya gumanitarniye nauki, №2, p. 36-41 (in Azerbaijani)
Mammadov F. (2006). Sistema Microsoft XP Windows [The systems of Microsoft XP Windows]. chast I, Baku: Oka Ofset, 

320 p. (in Azerbaijani)
Mahmudzade R. (2017). Sadigov I., Isayeva N. Informatika 10 [Informatics-10]. Metodicheskoye posobiye uchebnika po infor-

matike dlya 10 klassa obsheobrazovatenih shkol. Baku: Bakuneshr, 208 p. (in Azerbaijani)
Maslov Y. (1987). Vvedeniye v yazikoznaniye [Introduction to linguistics]. Moscow: Prosvesheniye, 272 p. (in Russian)
Osnovniye (2010) ponyatiya perevodovedeniya [Basic concepts of translation studies]. Terminologicheskiy slovar-spravoch-

nik. Moscow: INION RAN, 260 p. (in Russian)
Resker Y. (1982). Posobiye po perevodu s angliyskogo yazika na russkiy yazik [English to Russian Translation Manual]. Mos-

cow: Prosvesheniye, 159 p. (in Russian)
Sadihova S. (2002). Teoreticheskiye problemi. Terminologii azerbaijanskogo yazika [Theoretical problems. Azerbaijani lan-

guage terminology]. Baku: Nauka, 230 p. (in Azerbaijani ) 
Semina M. (2013). Trofimova N. Sposobi perevoda bezekvivalentnoy leksiki s angliyskogo yazika na russkiy v tekstah eko-

nomicheskoy tematiki [Ways to translate equivalent vocabulary from English into Russian in economic texts]. Rema, p.67-71. 
URL:https: cyberleninka.ru

Shukurova T. (2013). Osnovniye tendensii terminoobrazovaniya v azerbaijanskom I uzbekskih yazikax perioda nezavisimosti 
[The main trends in terminology in the Azerbaijani and Uzbek languages of the independence period]. Baku: Nurlan, 201 p. (in 
Azerbaijani)

Shveyser A. (1988). Teoriya perevoda: status, problemi, aspekti [Translation theory: Status, problems, aspects]. Moscow: Nau-
ka, 215 p. (in Russian)

Tolkoviy (2010). Slovar terminov finansovih rinkov [Explanatory Dictionary of Financial Market Terms]. Baku: Nurlan, 272 
p. (in Azerbaijani)

Vaynrayh U. (1972). Odnoyazichiye i mnogoyazichiye [Monolingualism and bilingualism]. Novoye v lingvistike. Vipusk 6. 
Yazikoviye kontakti, Moscow, p. 25-60,URL: http:www.philology.ru

Veysalli F. (2007). Yazik [Language]. Baku: Tahsil, 291 p. (in Azerbaijani)
Yagubova T. (2008). Zaimstvovaniya v yazike azerbaijanskoy pechati (1990-2000) [Borrowings in the language of the Azerbai-

jani press (1990-2000]. Baku: MBM, 153 p. (in Azerbaijani)

https://isim.az/upload/File/docs /Subutlu_tebabet_uzre_esas terminlerin_�izahli_�lugeti_ 2001.
https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-perevoda-bezekvivalentnoy-leksiki-s-angliyskogo-yazyka-na-russkiy-v-tekstah-ekonomicheskoy-tematiki
http://www.philology.ru/linguistics1/weinreich-72.htm


© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0323, eISSN 2618-0782                                                 Филология сериясы. №2 (178).2020                                                   https://philart.kaznu.kz

137

ҒТАМР 17.07.31                                                                 https://doi.org/10.26577/EJPh.2020.v178.i2.ph18

А.К. Жутаева , С.Б. Ержанова
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ.,  

e-mail:assel.zhutayeva@gmail.com; esb72@mail.ru

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  
КОГНИТИВТІК ҰҒЫМДАР

Мақалада қазіргі қазақ поэзиясындағы когнитивтік ұғымдар ерекшеленіп, ақынның 
философиялық танымы мен психологиялық көңіл-күйі, эстетикалық ойы айқындалады. Поэзия 
астарындағы ұғымдар мәні ашылып, ақын санасында кодталған бейнелер кеңінен сараланады. Сол 
тұрғыда біз когнитивизм, когнитивті ұғымдар, поэзияда көрініс алатын когнитивті аспектілерді 
басшылыққа ала отырып, Е. Раушанов, М. Райымбекұлы, Ж. Елеусіз өлеңдеріне шолу жасаймыз.

Қазіргі қазақ поэзиясындағы таным мәселесінде тілдік тұлғалар арқылы санада бейнеленетін 
көріністердің барлығы когнитивті ұғымдардың қатарын құрайды. Мән мен мағына жеке 
ажыратылатын концептілік ерекшеліктер, ақын санасында кодталатын ұғымдардың ерекшеліктері 
зерделенеді. Поэзиядағы постмодернизм белгілері қазіргі ақындар поэзиясында түрлі детальдар 
арқылы көрініс беріп, өлең құрылымы өз алдына өзгеріске ұшыраған. Поэзияның астарындағы ой 
мен автор жеткізгісі келген негізгі идея басқаша тәсілмен оқырманға жол тартады. Поэзиядағы 
тілдік бірліктердің формаға сай жасақталуы бүгінгі әдебиетке жаңалық әкелді. Когнитивті 
ұғымдардың кеңінен көрініс тауып, авторлардың ойды басқаша формада бере алуы бүгінгі 
әдебиетте жиі кездеседі. Әсіресе, қазіргі қазақ поэзиясының даму үдерісінде проза да, поэзия да 
жаңашыл ізденістерге толы. Мақала барысында қазіргі қазақ поэзиясындағы осы мәселелердің 
жай-күйі қарастырылып, қазіргі ақындардың шығармашылығы сараланады.

Түйін сөздер: когнитивизм, концепт, метафизикалық концепт, тілдік модель, эстетика-
лық ой.
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Cognitive concepts of modern Kazakh poetry

The article highlights the cognitive concepts of modern Kazakh poetry, defines philosophical knowl-
edge, psychological attitude and aesthetic thoughts of the poet. Coded picturesin the poet’s mind are 
also studied and the meanings of poetic subtexts are revealed. The authors analyzed the works of E. 
Raushanov, M. Raiymbekuly, and J. Eleusiz, where guided by the concepts of cognitivism and mani-
fested cognitive aspects in poetry.

In contemporary Kazakh poetry, in matters of cognition, all the manifestations that appear in con-
sciousness, through linguistics personalities, make up a number of cognitive concepts. The conceptual 
features of the intention and meaning considered separately, and the features of encoded concepts in 
the poet’s mind are studied. The signs of postmodernism in the poetry of modern poets appear with 
different details, and the structure of the poem has changed completely. The significant meaning and 
idea of the author, which wants to convey to the reader, is transmitted in a different way. The for-
mation of linguistic units in poetry in form led to a discovery in modern literature. The frequent use 
of cognitive concepts and the ability of authors to convey ideas in a different form are common in 
modern poetry. Especially, in the process of development of modern Kazakh poetry, both prose and 
poetry are full of innovative searches. The article deals with these problems of modern Kazakh poetry, 
analyzes the work of modern poets.

Key words: cognitivism, concept, metaphysical concept, language model, aesthetic thought.
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Когнитивные понятия современной казахской поэзии

 В статье выделяются когнитивные понятия современной казахской поэзии, определяются 
философские познания, психологический настрой и эстетические мысли поэта. Также изучаются 
закодированные картинки в сознании поэта и раскрываются смыслы поэтических подтекстов. 
Руководствуясь понятиями когнитивизма и проявлявшихся в поэзии когнитивными аспектами, 
авторы проанализировали произведения Е. Раушанова, М. Райымбекұлы, Ж. Елеусиза. 

В современной казахской поэзии в вопросах познания все проявления в сознании посредством 
языковых личностей составляют ряд когнитивных понятий. Изучаются концептуальные особен-
ности, рассматривающие в отдельности значение и смысл, особенности кодируемых понятий 
в сознании поэта. Признаки постмодернизма в поэзии современных поэтов проявляются в 
различных деталях, а структура стихотворения изменилась вовсе. Основной смысл и идея 
автора, которое он хочет донести до читателя, передаются иным путем. Формирование языковых 
единиц в поэзии по форме привело к открытию в современной литературе. Частое использование 
когнитивных понятий, способность авторов передать идеи в иной форме часто встречаются в 
современной поэзии. Особенно в процессе развития современной казахской поэзии и проза, и 
поэзия полны новаторских поисков. В статье рассматриваются проблемы современной казахской 
поэзии, анализируется творчество современных поэтов.

Ключевые слова: когнитивизм, концепт, метафизический концепт, языковая модель, 
эстетическая мысль.

Кіріспе

Поэзия – өнер туындысы, ақын шабыты. 
Ал осы өнер туындысының құрылымдық 
композиция ерекшеліктерін зерттеу, ішкі 
қатпарына барлау жасай отырып, ақын санасының 
өлеңдегі көрінісін, сөз қолданудағы шеберлігін, 
образды сөз астарындағы философиялық және 
эстетикалық ойды білдіре алу қабілетін поэтика 
қарастырады. Поэзиялық шығармалардың басым 
көпшілігінде белгілі бір фабулаға құрылған 
сюжет болмағандықтан, өлеңнің айтқысы 
келген негізгі мағынасы мен мәні, оқырманға 
жетер мазмұны поэзияның поэтикалық сөзінде 
және ақын қолдана алған ерекше ұғымдардың 
астарында болады. Біз поэзияны талдаған тұста 
мән мен мағынаны ажыратып жатамыз. Кез 
келген ақынның жеке кредосын, оның ақындық 
лабораториясын, сонымен қатар таным мен 
түйсік мәселесін, сана мен философиялық 
ой мәселесін де қарастыруымыз қажет. Осы 
орайда біз когнитивизм, когнитивті ұғымдар, 
поэзияда көрініс алатын когнитивті аспектілерді 
басшылыққа алуымыз керек.

Когнитивизм – адамның ой-санасы мен 
таным-түйсігі, дүниені көре отырып, қабылдау 
ерекшелігіне қарай негізделген менталды 
және интеллектуалды процестерді зерттейтін 
ғылым. Адам санасы, танымы күніне мыңдаған 
ақпарат алмасады. Сол ақпараттың негізгі 
бірлігі – сөз. Ол санада кодталады. Адам өз 

ойында кодталып яки өз танымында таңба-
ланған дүниені өзінің ойлау қабілеті, алған 
эстети калық әсері, түйсінген философиялық 
ойының ерекшелігіне орай сана көрінісінің 
негізінде бейнелейді. Осы бейнелену негізінде 
когнитивті ұғымдар пайда болады. Когнитивті 
ұғымдарды жіктеу барысында когнитивті талдау 
процесіне жүгінеміз. Бүгінгі таңда әдебиеттану 
ғылымында поэзияны, прозаны, тіпті болмағанда 
драманы талдау осы бағытта жүзеге асып жүр. 
Когнитивті аспектілерді қарастыра отырып, 
когнитивті талдау лингвистикада біршама 
қарастырылғанымен, талдау тәжірибесі көркем 
мәтін негізінде жүзеге асады. Ал көркем мәтін – 
әдебиеттің бір бөлшегі. 

Эксперимент

Кез келген көркем мәтінді когнитивті 
талдау барысында бірнеше ұғымдарды жекелей 
қарастырып алуымыз керек. «Когнитивтік 
терминдердің қысқаша сөздігінде» концепт, 
концептосфера, философиялық мән, эстетикалық 
ой, микроконцепт, макроконцепт, эмоция, тілдік 
модель сынды терминдер жақсы түсіндірілген. 
Аталғандардың барлығы дерлік когнитивті 
талдауда, ұғымдарды ажыратқанда үлкен 
рөл атқарады. Жоғарыда айтып өткеніміздей 
зерттеушілер яки ғалымдар когнитивті талдау 
үшін кез келген мәтінді басшылыққа ала алмайды 
(Kratkı slovár kognıtıvnyh termınov, 1996: 24). 
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Мәтін сипаты ой мен таным, сана мен түйсік, 
философия мен психологияға негізделген көркем 
үлгіде болуы шарт. Когнитивті ұғымдарды 
ажырату үшін ақын яки жазушы санасындағы 
менталдық психикалық ресурстардың 
бірліктерін түсініп, мәтін авторының 
психикасында таңбаланып бейнеленген, соған 
сай көркем мәтінде ерекше жүйемен көрініс 
алған мазмұндық бірліктерді ерекшелей 
алуымыз қажет. Біз де бүгінгі талдауымыздың 
негізгі мәтіні ретінде басшылыққа қазіргі қазақ 
поэзиясын, соның ішінде Есенғали Раушанов, 
Светқали Нұржан, Тыныштықбек Әбдікәкімұлы, 
Ақберен Елгезек, Жанна Елеусіз, Әмірхан 
Балқыбек, Маралтай Райымбекұлы, Алмас 
Темірбай, Ерлан Жүніс сынды ақындардың 
поэзияларын көркем мәтін ретінде басшылыққа 
алып, оларда кездесетін когнитивті ұғымдарды 
саралаймыз. Концепт, оның әр адамның жеке 
танымына сәйкес ұғым беруі күрделі құбылыс. 
Себебі тілдік санада қалыптасып, көрініс беретін 
кез келген ұғымның мәні жеке, мағынасы жеке 
ажыратылады. Әдебиет пен лингвистика бір-
бірімен байланысты ғылым салалары. Оларға 
ортақ дүние – сөз. Сөздің мағынасының тілдік 
санаға қарай бейімделіп, оны қабылдаушының 
дүниетанымы негізі де поэзияның жаңа қырының 
бір көрінісі ретінде қарастырылады (Orazalıeva, 
2007: 312). Поэзияның қыр-сырына үңіліп, оның 
мазмұнын жан-жақты талдауда лингвистикаға 
назар аударамыз. Тілдік тұлғалардың еншісіндегі 
стратегиялар мен тактикалар өлең құрылысына 
да арқау болып, оның мазмұндық ерекшелігін 
айқындау үшін қызмет атқарады. Соның ішінде 
фразеологизмдердің көнеленуі, көне сөздер 
арқылы жаңа мағына үстеу сынды әдістер 
поэзия шеңберінен кеңінен көрініс алуда. Бұл 
тілдік бірліктердің поэзия арқылы көрініс беруі 
нәтижесінде көрінеді. Әсіресе, бүгінгі қазақ 
әдебиетінде когнитивті ұғымдарды мазмұндық 
тұрғыда қолдана білу жаңашыл ізденістің жемісі 
(Nurdáýletova, 2011: 312).

Нәтиже мен талқы

Қазіргі қазақ поэзиясы – сюжеттік мазмұн-
нан бұрын ақын философиясындағы та-
ным иірімдерін негізге алады. «Поэзия – ұлы 
жұмбақ» – дейді Достоевский. Расында, 
поэзия ның жұмбақтығы ақынның поэтикалық 
потенциалының деңгейіне, психологиялық ойын 
шеңберін сызудағы шеберлігіне, жалпы таным 
мен жеке танымды бір-бірімен ұштастыра оты-
рып, формалық және мазмұндық қалыпты сақтай 

алу дәрежесіне, нақты элементтер мен аралас 
элементтерді, деталь мен штрихтік негіздерді 
тереңнен игере отырып өлеңнің ішкі және 
сыртқы мінезін, яғни характерін аша алуына 
тікелей байланысты (Zadornova, 1992: 124-126). 
Жоғарыда аталған поэзия жұмбақтығын ашу 
үшін ғылымда когнитивизм сынды пәнаралық 
ғылымның қарқынды даму үстінде екендігін де 
айтып өттік. Ендеше қазіргі қазақ поэзиясының 
өлеңдерін танымға қарай саралап, когнитивті 
ұғымдардың ақын өлеңдерінде көрініс беруіне 
жекелей тоқталайық. Тәуелсіздік алғаннан 
бері қазақ поэзиясының арнасы кеңінен ашыл-
ды. Соның алдыңғы қатарынан Есенғали 
Раушановтың ақындық әлеміне тоқталып, ақын 
жанының жұмбақ әлемі мен терең философия-
сына үңілейік.

Көркем гүл көрсе қонақтай,
Көбелек бекер мәз бопты.
Бөгелек қаққан торы аттай,
Бөгелмей өтіп жаз кетті.
Тағы бір жазға қысқарды,
Талайсыз ғұмыр тарығып,
Тағдыр дейтұғын мыстанды,
Жібіткен бар ма жалынып.
Бақ дейтін құсты қайтарып,
Қондырған бар ма қолына?
Өсер ме гүлдер жайқалып,
Тікенек біткен жолыма.
Қол-аяғымды тең шырмап,
Төбемнен кәрі төніп құз.
Қу мыстан ойнап, мен шындап,
Талай да жерге келіппіз.
Шынымен тегі өтпей ме,
Қарғысы қайда, қайда ұшты?
«Шаршатсам, кешір» деп кейде,
Аяп та кетем байғұсты.
Өмірзая ұлмын мен де бір,
Төзімі құрыш көктемір.
Өгей шешенің өрмегін,
Үзе қашатын жетпегір.

Ақын Есенғали Раушановтың бұл өлеңін 
толықтай алуымыздың басты себебі – өлең 
тақырыптық-жанрлық қырынан бөлек, ұлттық 
болмыс пен ұлттық мінез, дүниетанымдық ой 
ерекшелігін толықтай қамтыған. Когнитивті 
аспектілерді қарастырып, ұғымдарды ажыратқан 
тұста ақын Есенғалидың элегиялық стильдегі 
«сигналдық белгілерін» (Il’in, 2001: 6) оңай 
көруге болады. «Бөгелек қаққан торы аттай», 
«өмірзая ұл», «өгей шеше өрмегі», «қу мыстан», 
«тағдыр дейтұғын мыстан» сынды тіркестердің 
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астары ақынның поэзия әлеміндегі әдебиеттік 
штампын айқын көрсетіп тұр. Өмірдің өтуі мен 
адам тағдырының сол өмірге қарай икемделуін 
автор жалпыға ортақ авторитарлы көзқараспен 
емес, керісінше, қазаққа тән ұғым штрихтарымен 
бейнелеген. Есенғали өлеңдері – көп компонентті 
құбылыс. Ол поэзияның бір ғана соқпағымен 
жүрмей, өзінің ақындығын түрлі соқпақпен 
таныта отырып дамыта алған ақын. Есенғали 
өлеңдерінде психология мен философия парал-
лель көрініс береді. Әр тармақта философиялық 
мән мен астар болса, персонаждық яғни 
кейіпкер көңіл-күйі психологияның негізінде 
бейнеленеді. 

Мен оянам ұйқымнан мүлги беріп,
Кілт тоқтаған секілді сырғи келіп.
Жылан – менің тарихым!
Түсімде де
Қылғындырып орайды ол ылғи келіп.

Ақынның бұл өлең үзіндісінен примитивиза-
цияланған бейне «жылан» бейнесі визуал-
ды түрде елестейді. Есенғали өлеңдерінде 
қасқалдақ, жылан, қаракөк айғыр, құла тай, 
сәйгүлік, ақсұңқар сынды бейнелер образ-
ды яғни кейіпкерді жанама түрде астарлы 
суреттейді. Сонымен қатар когнитивизмнің бір 
бөлшегі концепт те ақын шығармашылығында 
молынан кездеседі. Әсіресе метафизикалық 
құбылыстар ақын өлеңдерінен жиі көрініс та-
бады. Есенғали уақыт шеңберін дәл анықтап, 
пайымының тереңдігін, ішкі толғанысы мен 
образдың қозғалысы мен әрекетін, сезімнің нәзік 
иірімдерін оқырманға жақсы жеткізеді.

Қазіргі қазақ поэзиясында өзіндік орны бар 
келесі ақынымыз – Маралтай Райымбекұлы. 
Ақын поэзиясы – атадан қалған аманат пен 
бүгінгінің бейнесін қатар ұштастыра алған 
өлеңдердің қатарына жатады. Маралтай 
поэзиясының әр жолы ақынның өзіндік тылсы-
мы мен ойдың көркемдігінен тұрады. Маралтай 
ақынның өлеңдерін когнитивті тұрғыда талдау 
барысында ол жердегі философиялық мәнді 
ашуымыз керек. Ақынның санасында кодталған, 
танымындағы мәдени концепт, яғни мәдени код 
ескі мен жаңа ұғымдардың бір-бірімен астаса 
алуы. Маралтай өз өлеңінде түркі сарынымен 
қатар жыраулардың дәстүрін және бүгінгінің 
де айшықты ойларын үйлестіреді. Ақынның 
өлеңдерінің қыр-сырына бойлау үшін ақынның 
өзі болып сезіне алуымыз керек. Кез келген 
оқырман үшін бұл өте күрделі. Себебі Маралтай 
бір жерде ішкі сезімін діни сенімімен көрсетсе, 

бір өлеңінде қазақтың ескілік ұғымдарын 
жаңғырта отырып, ұлттық бояумен көрсетеді. 
Ал енді бірде Батыс пен Шығыстың мифтік 
персонаждары арқылы бейнелейді. Ақын та-
нымы мен қиялы ұштасқан поэзияда қазіргі 
қазақ поэзиясының үлкен жаңалығы болғаны 
да белгілі. Себебі Маралтай поэзиясында 
когнитивизмнің бір саласы стереотипті мәселе, 
яғни стереотипті ситуация көп кездеседі. Ақын 
жеке танымын көрсете отырып, жалпы танымға 
ортақ мәселені қамтиды. Өлеңдеріне ұлттық өң 
беріп қана қоймай, әр тармағына философиялық 
мағынаны қоса үйлестірген. 

Қара түн құлайды бауырына ап даланы,
Күрең нұр көкжиек көзінде мелдеп тұр.
Аққан қан сияқты.
Жұлдыздар қаралы, ғаламның бетінде жаралы
Жұмыр жер адасып барады.
Күрең нұр көкжиек көзінде сырғанап
Өшеді.
Өлген – ол үміті Алланың,
Азалы сияқты.
Сайтандар тұр қарап, ібіліс төсіне гүл қадап,
Пенделер иманын ұрлап ап!
Бұл сәтті суреттеу – қан жұтып айтатын қасірет,
Мен – түссіз ферзімін ақ, қара шаршыда
Сенделген көлеңке сияқты,
Ой ұстар басы жоқ.
Ақ нөсер құюда Иемнің жасы боп.
Атпайды таң енді, шықпайды Күн көкке,
Ырғағы бұзылған әуендей.
Іші өрт сияқты.
Абылдар кірмеген дүрмекке,
Қабылдар ие еді құрметке,
Мақшардың таңы ертең!
Дірдекте, ал дірдекте.
Менің де, Сенің де сөздерің күмәнді,
«Адамзат баласы зиянда, ғапыл әм...»
Ертегі сияқты.
Ертеңім тұманды, артым – от,
Кеш, кешпе күнәмді,
Алған – мен, берген – Сен едің ғой Құранды.
Жұмыр жер адасып барады,
Қолында Құраны

«Сентиментальды құбылыс» атты бұл 
өлеңнен ақынның танымы мен эмоциясын 
айқын аңғарамыз. Тақырыптың өзінен ақын 
бойындағы жай-күйді ұғынып, астарлы ұғым 
мен жансыздан жандыға айналған ақын карти-
наларын оңай көруге болады. Когнитивизмнің 
бір бөлшегі концептілерді өлең жолдары-
нан іздеген тұста, Маралтайдың аталмыш по-
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эзиясында метафизикалық концептілер жиі 
кездеседі. Концепт көп компонентті құбылыс 
екенін ескере болсақ, Маралтайдың қолданған 
метафизикалық концептілері (Grısanov, Mojaıko, 
2001: 467) сезіну әрекеті арқылы рухани 
дүниесінің есігін оқырманға айқара ашқан. Адам 
тәжірибесі арқылы ғана танып білуге болатын 
құбылысты дамыту барысында ғана түсінуге 
болатын ұғымдарды көзбен көріп, қолмен ұстап 
тану мүмкін емес. Сондықтан философиялық 
мәні басым, адамның қажеттілігін өтейтін 
абстрактілі ұғымдарды нақты тұрақталған де-
финициялармен танытуға болмайды. Адам 
қалай сезімдік тұрғыда сезінеді, ішкі эмоциясы 
мен сыртқы сезімі қалай үндеседі, содан алған 
әсері арқылы танытады (Ámirbekova, 2006: 
124-125). Поэзияда, соның ішінде Маралтай 
поэзиясында метафизикалық концептілер жиі 
кездеседі. Концепт жеке адамның ғаламды өз 
таным деңгейінде танып білу ерекшелігі десек, 
Маралтай поэзиясында қайғы, қуаныш, өкініш 
концептілері эмоционалдық, мәдени және көркем 
концептілердің барлық белгілерін иемденіп, 
ақын ойының таразысында сараланған. «Қара 
түн» мен «күрең нұр» ақынның көңіл-күйінің 
ауыр астарын, мұңның бейнесін суреттесе, 
қаралы ғалам мен жаралы жұлдыз, азалы әлем, 
адасқан жұмыр жер де ақын әлеміндегі уайым, 
келешекке деген сенімсіздікті көрсетеді. Өлеңде 
адамзат пен Жаратқан арасындағы байланыс 
суреттеледі де, ақын күрес психологиясын аша-
ды. Ібілістің төсіне гүл тағуы, Иеміздің жасының 
ақ нөсер болып көрініс беруі, жұмыр жердің ада-
суы – Маралтай философиясының астарындағы 
психологиялық көңіл-күй. Ақынның эстетикалық 
әсері діни сенімнің фрагменттері арқылы сурет-
телген. Маралтайдың жырында жаңа дүниесезім 
бар. Оның дауысы – биік деңгейдегі жеке дауыс.  
Сол жеке дауыс артынан жаңғырық шығып 
тұрады. Ал ол жаңғырық күллі қоғамның дау-
сы іспетті. Маралтайдағы ішкі тылсым дінмен, 
көне түркілік мифтік ұғымдармен астасып жа-
тады. Адам-ат метаморфозасы тұрғысында 
автордың «Кентавр» өлеңі де осының айқын 
көрінісі. Жылқытұрпат – гиппоморфизм екен-
дігін ескерер болсақ, Маралтайдың Кентавры 
– қос мағыналы, символдық астарда бұл – рух-
тан үстем түскен нәпсі. Ақын танымына үңілер 
болсақ, кісі бейнелі, тарпаң жүректі бейне – 
автордың өзіндік лирикалық «мені». Ақын көп 
өлеңдерінде «менін» ұлттық менталитетке сай 
астарлайды. «Боздар болсам, мен боздайын бо-
тадай», «Менің бөлтіріктерім – шетінен аба-
дан» сынды тіркестердің өзінен ақын қолданған 

қозғаушы күштік бейнелердің барлығы дерлік 
өзінің болмысын, мінезін ашатынын көреміз. 
Маралтай өз поэзиясында ескі мен жаңаны бір-
біріне қарсы қоймайды, екеуінің қосындысынан 
толысқан, «құнарлы» дүниені сөз етеді. 
Өлеңдерінен ұлттық рухты аңғарғанымыздай, 
ақын астарлы түрде, когнитивті ұғымдардың 
негізінде қоғам мен адам, адам мен заман, заман 
мен қазақ арасындағы күрескерлік психология-
ны оқырманға өз философиясының шеңберінде 
дәлме-дәл, нақ жеткізеді (Gızdatov, 1997: 18-21). 
Қоғам бейнесі автор танымында преценденттік 
феномендер арқылы суреттеледі. Біз оны 
ақынның «Зоологиялық терминдер» өлеңдерінен 
көре аламыз. Жануардың әрекеті арқылы оның 
астарына адам мінезін яки қоғам бейнесін 
көрсетуі – автордың ерекшелігін көрсетеді.

Аядай ғана айналып болмас жасымда, 
Түлкіні көргем мәз болып күлген миықтан,
Қаншықты көргем қорқауларменен ұйыққан,
Қартайған шақта қиядан құлап өлетін
Қыранды көріп, көзінен сұмдық күй ұққам.
Бұлбұлды көргем көкектер үшін ұялған,
Есекті көргем тұлпардан озып сый алған.
Мегежін көргем ақылды туған бірегей,
Қарызға сұрап тауықтан титтей ми алған.
Борсықты көргем қарны мен мойны бір біткен,
Қанденді көргем пілдерді үріп үркіткен.
Күлейін десем, көзімнен қаным тамады-ау,
Қарғалар әлі ойнап жүр көкте бүркітпен.

«Әдебиет – метафизикалық құбылыс, та-
ным үшін тартысатын мәңгіліктің майда-
ны» – деп Мандельштам тұжырымдағандай 
ақын ның сюжетсіз де поэтикалық потенциа-
лын таныта алуы, прецеденттік феномендер 
арқылы персонажды асқақтатуы, оқырманымен 
психологиялық ойын арқылы қарым-қатынасқа 
түсе алуы – когнитивизмнің әдебиетте де кеңінен 
ашылып, даму үстінде екендігін аңғартады 
(Vınogradov, 1963: 26-33).

Қазіргі қазақ поэзиясының таным мен сана 
төңірегіндегі жаңалықтарын сөз етіп, олардың 
когнитивті аспектілерін әдебиет тұрғысында 
қарастырған тұста Жанна Елеусіздің поэзиясы-
на тоқталмау мүмкін емес. Себебі элегиялық 
стильдегі «сигналдық белгілер» де, концептілік 
ұғымдар да, метафизикалық құбылыстар да 
ақын шығармашылығының басты белгілері. 
Жанна Елеусіздің өлеңдерінде «тағдыр», 
«өмір», «періште» концептілері жиі кездеседі. 
Бір өлеңінде өзі тағдырдың кейпін сомдаса, енді 
бірде тағдыр – автордың өлеңі. Жанна Елеусіздің 
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поэзиясы оқырманға жұмбақтығымен қызық, 
ақынның тылсыммен сырласа алуымен қызық. 
Оқырман Жаннаның поэзиясынан ақынның сы-
рын, сезімін іздейді. Сөйте тұра өлеңнен өзімізді 
іздейтін, тіпті тауып алатын сәттер де болады.

Бір жол барын білгем –
өзге жолдардан.
Біреу барын – тым басқаша бәрінен...
Ол – биіктеу кісі салар қорғаннан.
Ол – бақытсыз Жүрегімен... Арымен...
Бір мұң барын білгем өзге бар мұңнан.
Біреу барын – Терең Өмір, Өлімнен...
Ол – бір Сәуле шыға бермес алдыңнан.
Ол – бір Тозақ түсе бермес көрінген...
Бұл соқпаққа көрінеді бөтен-шың.
Алла үнсіз.
Адам ділсіз.
ЖАН – қайда?
...сен, Жүрегім, не істей алар екенсің!
Ол – жазылып қойғаннан соң маңдайға.
 
Ақын Жанна Елеусіздің бұл өлеңіндегі «Ол» 

автор танымындағы жанды яки жансыз кейіпкер 
екендігін ажырату өте қиын. Біреу ақынның 
эмоциясының кейіпкерін адаммен бекітсе, 
енді біреу ақын шабытындағы өлең бейнесі 
деп түсінік келтіреді. Себебі өмір мен өлімнен 
терең, қорғаннан биік, жүрегімен және арымен 
бақытсыз бейненің түпкі тамыры – адамнан 
бұрын кеудені жарып шығар шабытты жыр жол-
дарына ұқсайды. 

Жанна Елеусіздің келесі жыр жолдары да 
осының айқын көрінісі деп айта аламыз.

Ғашыққа толы ғалам.
Әйел боп – жаралаймын!
Қаламды қолыма алам.
Айнама қарамаймын...
Өмірдің көрмесінен
Жұлып ап ғұмырымды
кетсем ғой!
Ахматова бөлмесіне...
Өзімдей түні мұңды.
Өзімдей мұңы – жынды...
Жан еді Ол жалынды! Асқақ!
Менің де мұңым батыл!
Суретін алып тастап.
Бейнемді іліп жатыр...
Билейтін.
Билеген де
Тағдыр ғой!
Кеш келемін.
Эх!..

Сені сүймегенде!
Білмеймін... Не істер едім?...
(https://adebiportal.kz/kz/authors/view/2276)

Ақын Жанна жырларында ешкімге ұқса-
майтын тіркестер ойлап тауып, оны халық та-
нымымен ұштастырып, әмбебап концептілерді 
бірегей концептілерге айналдырады. Мәселен, 
ақын шығармашылығында жиі кездесетін 
«тағдыр», «періште», «сезім» концептілері 
концептуалдық деңгейге көтеріліп, мынадай 
біртұтас дүние бейнесін жасайды: тағдыр ‒ өлең, 
періште ‒ поэзия, сезім ‒ өлеңге деген құштарлық. 
«Жан қай жағдайда биіктейді? Кешірген сай-
ын. Жерден не көрінсе соны іле берудің қажеті 
жоқ: жалған атақтар – оның қанатын ауырлата-
ды...» «Кеуделердің ішінен Жан іздеген» ақын 
Ақтөбе аспанында жаңбыр боп жауып тұрады 
ара-тұра. Күллі әлемді шаң-тозаңнан тазартуға 
қабілетті мөлдір жырлар тасада қап қойып 
жүрмегенде, біздің де қоғам мұнтаздай болар-
ма еді... Осылай деп ақын хақында ой тербе-
ген оқырманның өзі Жанна өлеңдерінде ғана 
кездесетін құбылысты айшықтап тұрғандай әсер 
қалдырады (Jamanbaeva, 1998: 140-151).

Жоғарыда келтірілген өлең жолдарының 
қай-қайсысы болмасын, әр тармағына жеке кон-
цепт бірліктерін көмкерген. Ақынның ішкі бол-
мысы, табиғаты, нәзік сезімге толы иірімдері 
өлең арқылы оқырманға жетеді. Оқырман 
тек мазмұнмен шектелмеуі керек. Ақынның 
табиғатындағы көріктеуіш құралдардың қай 
жерде не үшін қолданғанын, не үшін теңеудің 
сол түрін өлеңге өрнек еткенін білуі шарт. Тілдегі 
инверсия, метафоралы аталымдар, шендестіру 
сынды құбылыстар әдеби талдаудың негізінде 
поэзия мәселесінде көбірек қарастырылып жүр. 
Қазіргі поэзиядағы Тыныштықбек Әбдікәкімұ-
лының, Ерлан Жүністің қолданыс ерекшеліктері 
поэзия саласына тек мазмұн емес, сонымен қатар 
көркемдік таным ерекшеліктерін де дамытқан. 
Поэзия тек белгілі бір аспектілер төңірегінде 
ғана қарастыруға келмейтін дүние. Ол жерде тек 
мазмұн мен форма ғана бірікпейді. Автордың 
ішкі сезімдері, оны имплицитті яки эксплицитті 
тұрғыда беруі де аңғару керек құбылыстардың 
бірі. Ашық ой мен жасырын ойдың мәселелері 
үндесіп жатуы да мүмкін. Ақынның таным 
деңгейін оқырман аңағара бермейтіні секілді, 
ақын да оқырманның қабылдау деңгейін үнемі 
ұға бермейді. Бұл субьективті тұрғыда екі 
тараптың танымына тікелей байланысты болып 
келеді (Qasym, 2005: 300). Қазіргі қазақ поэзия-
сында ескілік ұғымдар кеңінен қолданысқа ие. 

https://adebiportal.kz/kz/authors/view/2276
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Модернист ақын ретінде танылған Жұмекен 
жыр  ларында «қоңыр», «ұршық», «қария», «көң» 
сөз дері жиі қолданылса, бүгінгі заманның пост-
модер нист ақындары да ескілік ұғымдарын 
өз таным дарының шеңберінде жаңа формада 
ұсынуда. Бұл орайда, этномәдени атаулар қазіргі 
поэзияда когнитивті ұғым ретінде қолда нысқа 
ие. Қамшы, көген, жүген, киіз үй, сәукеле сын-
ды этномәдени атаулар ақындардың шығар ма-
шылығында өзгеше мәнді үстеп, жаңаша форма-
да танылған. Бұл әдеби талдау нысанында терең 
ізденісті қажет етеді (Mankeeva, 2008: 353).

Қорытынды

Қазақ поэзиясында, соның ішінде тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі поэзияның жан-дүниесінде 
үлкен өзгеріс, ірі сілкіністер бар. Тек мазмұн 
мен форманы ғана қамтымай әр ақын өз 
қолтаңбасын, поэзияға деген жеке кредосын 
таныта алған. Біз мақаламызда солардың бір 
жақты ғана көріністерін саралай алдық. Таным 
мен талғамға, санада кодталған түрлі ғаламдық 
немесе ақын санасындағы бейнелерге бары-
мызша тоқталдық. Десе де бұл аздық етеді. 
Поэзиядағы когнитивті аспектілерді қарастыру 
оның шеңберіндегі дүниелерді түгел қамтуы 
керек. Ақын – жеке тұлға. Оның өз моральдық 

қабылдау, түйсіну шеңбері бар. Сол шеңберде 
ол да өз шығармашылығында жаңа көзқарас 
арқылы тың дүниеге қол жеткізгісі келеді. 
Ғалам ның бейнесін өз танымының нәтижесінде 
жасауға ұмтылады. Соның нәтижесінде, әдебиет-
те когнитивті ұғымдар терең зерттеуді, тың 
ізденісті қажет етіп отыр (Orazbek, 2002: 152).

Қазіргі қазақ ақындарының өлеңдерінің тілі 
‒ қазақ дүниетанымының ғаламдық бейнедегі 
көрінісін жасаушы әрі танытушы бірлік. Біздің 
Ақындардың шығармашылығының мәні 
үлкенді-кішілі зерттеу еңбектерінде толық 
ашыла қоймасы анық. Олардың өлеңдерін 
«уaқыт тaн тумаса, уaқытқa жетпейді» қaғидacы 
тұрғысынaн қaрaстыру орынды. Бүгіні 
ақындардыңпоэзиясын ұғыну үшін әуелі «мән» 
мен «мағына» бірлігін ажырату қажет. Мағына 
айналадағы нәрсені, құбылысты тура сипаттай-
ды да, мән лексикалық мағына уәжділігін сақтай 
отырып, олардың мазмұнын береді. Поэтикалық 
мәтіндерде мәннің қызметі зор. Тілдік тұлғаның 
мәтіндегі мәні нақты болмай, сөз де, мағына да, 
образ да «түсініксіз» сипат алады. Мән және 
оны құраушы тілдік бірліктердің арасындай 
іштей гармониялық үйлесім болуы шарт. Түптеп 
келгенде біз қарастырған когнитивті ұғымдар 
жоғарыда аталған ақындардың ұстанымынан, 
мақсатынан туындайды. 
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РАЗВИТИЕ ТЕКСТА: АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ И  
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ

Вопросы, связанные с организацией текста в современной лингвистике, рассматриваются с 
разных точек зрения. Существовавшие до сегодняшнего дня подходы к вопросам о схематической 
структуре, когезии и риторической организации текста помогают нам понять определенные 
аспекты организации текста. Статья посвящена особенностям развития значения, выявлению 
лингвистических и экстралингвистических факторов, обуславливающих явления семантического 
разделения и разветвления, определению информационных блоков на основе англоязычных 
художественных текстов.

Любое предложение имеет в себе то, что связывает его с контекстом – с предыдущим и 
последующим участками текста. Cтpyктypa тeкcтa мoжeт быть пpeдcтaвлeнa кaк цeпoчкa 
чepeдyющиxcя тeм и peм, cвязывaющaя элeмeнты тeкcтa дpyг c дpyгoм. Тема – рематическая 
прогрессия, организуя предложения, объединяет их в крупные единицы и целый текст. 

Актуальное членение предложения – проблема, на которую лингвистика уже давно обратила 
внимание. Нередко в научных работах можно встретить указания на такую проблему, как 
отсутствие единого терминологического аппарата, так как разные исследователи по-своему  
определяют понятия «тема» и «рема». Изучение темы и ремы является неотъемлемой частью в 
изучении теории грамматики. Эти элементы играют важную роль при переводе текста с одного 
языка на другой и при анализе художественного текста. Так как при неправильном выборе темы 
и ремы в предложении может возникнуть непонимание смысла текста.

Поскольку целью общения является не тема, а подача новой информации о теме с 
акцентированием внимания на ней, для техники построения текста представляется характерным 
продвижение каждого речевого акта в направлении от темы к реме. Новая информация составляет 
коммуникативную основу, ядро предложения. Эта часть, называвшаяся ремой, способствует 
углублению мысли, обеспечению слушателя, читателя новой информацией и в результате в 
зависимости от ситуации цели адресанта раскрывает новые признаки темы. Соответственно 
своему коммуникативному намерению говорящий выстраивает текст, в котором каждый элемент 
выполняет определенную функцию, чтобы передать информацию и добиться определенной 
коммуникативной цели.

Ключевые слова: развитие текста, актуальное членение, тематическая прогрессия, текст, 
дискурс.
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Text Development: Actual Segmentation  
and Thematic Progression

In modern linguistics, questions related to the text organization are considered from different as-
pects. The approaches that existed up to now to the questions of the schematic structure, cohesion and 
rhetorical organization of the text help us to understand certain features of the text organization.

The article is devoted to the peculiarities of the meaning development, the identification of linguistic 
and extralinguistic factors that determine the phenomena of semantic division and branching, the defini-
tion of information blocks on the basis of English literary texts.

Any sentence has in itself something that connects it with the context – with the previous and 
subsequent sections of the text. The text structure can be provided as a chain of alternating themes and 
rhemes, joining text elements. The theme – rheme progression by organizing sentences combines them 
into large units and a whole text. 

Actual segmentation of a sentence is a problem that linguistics has long drawn attention to. One 
can often find in scientific papers indications of such a problem as the lack of a single terminological 
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apparatus, since different researchers define the concepts of «theme» and «rheme» differently. Studying 
the theme and rheme is an integral part of study of grammar theory. These elements play an important 
role in translating text from one language to another and in the analysis of a literary text. Since with the 
wrong choice of theme and rheme in the sentence, there may be a misunderstanding of the text meaning.

Since the purpose of communication is not a theme, but conveying new information about the 
theme with emphasis on it, it seems typical for the text building technique to move each speech act in 
the direction from theme to rheme. New information forms the communicative basis, the core of the sen-
tence. This part, called rheme, helps to deepen thoughts, provide the listener or reader with new infor-
mation and as a result, depending on the situation, the goals of the addresser reveal new characteristics 
of the theme. According to his communicative intention, the speaker builds a text in which each element 
performs a certain function in order to convey information and achieve a specific communicative goal.

Key words: text development, actual segmentation, thematic progression, text, discourse.

Х.М. Исаева
Әзірбайжан тілдер университеті, Әзірбайжан, Баку қ., 
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Мәтіннің дамуы: актуалды мүшелену  
және тақырыптық прогрессия

 
Қазіргі тіл білімінде мәтін құрау мәселелеріне байланысты көзқарастар сан түрлі. Қазіргі 

уақытқа дейін мәтін когезиясы, риторикалық және құрылымдық мәтін құрау туралы сұрақтары 
белгілі бір мәтін құрау аспектілерін түсінуге мүмкіндік береді. Мақалада мағынаның даму 
ерекшеліктері баяндалады және семантикалық бөліну мен бөлшектенуді көрсететін лингвис-
тикалық, экстралингвистикалық факторларды айқындауға, шет тіліндегі көркем шығармалар 
негізінде ақпараттық блоктарды анықтауға негізделген. 

Кез келген сөйлем мәтіннің басы мен аяғындағы мәнмәтінмен байланысты. Мәтін құрылымы 
байланыстырушы элементтерді бір-бірімен байланыстыратын тема мен рема тізбегінен құралады. 
Тема ремалық прогрессия сөйлемдерді байланыстыра отырып үлкен бірліктерден бір бүтін мәтін 
құрайды. 

Сөйлемнің актуалды мүшеленуі тіл білімі бұрыннан назар аударып келе жатқан мәселесі. 
Ғылыми еңбектерде осы аталған мәселеге біршама тоқталып жатады, алайда ортақ 
терминологиялық анықтаманың жоқтығынан зерттеушілер «тема» және «рема» ұғымдарын 
әр түрлі анықтайды. Тема мен реманы зерттеу грамматика теорияларын меңгеру барысында 
маңызды болып табылады. Олар мәтінді бір тілден екінші тілге аударғанда және талдағанда аса 
маңызды рөл атқарады. Сол себепті сөйлемде тема мен реманы дұрыс анықтамаған жағдайда 
мәтін мағынасы бұзылады. 

Тема жаңа ақпараттарды ұсынуды назарға алып, қарым-қатынас жасау мақсаты болып 
табылмағандықтан, мәтін құрау техникасында сөйлеу актілері темадан ремаға қарай құрылып 
отырады. Сөйлем ядро болса, жаңа ақпарат коммуникативтік негізі болады. Теманың жаңа 
белгілерін ашатын тыңдаушыға жаңа ақпараттар беретін бөлігін рема деп атайды. Соған орай 
сөйлеуші белгілі бір ақпаратты ұсынып, коммуникативтік мақсатына жету үшін өз мақсаты мен 
міндетіне қарай, қызметіне сәйкес мәтін құрады. 

Түйін сөздер: мәтін дамуы, актуалды мүшелену, тақырыптық прогрессия, мәтін, дискурс. 

Введение

Текст представляет собой множество предло-
жений, соединенных различными лексическими, 
логическими и грамматическими отношениями 
и служащих для передачи информации, разра-
ботанной и направленной в определенной фор-
ме. Текст представляет собой сложное целое, 
существующее в структурно-семантическом 
единстве. 

При рассмотрении истории создания и разви-
тия лингвистики текста мы замечаем, что текст 
рассматривается, в основном, как синтаксиче-
ское явление. Позже на первый план вышли ком-

муникативные аспекты и функции текста и был 
поднят вопрос о категориях текста. Поскольку 
текст состоит из взаимосвязанной последова-
тельности определенных единиц, информация, 
содержащаяся в его предыдущих частях, может 
быть воспроизведена в последующих разделах. 
В связи с этим, по мере расширения текста, до-
бавления к нему единиц изменяется объем ин-
формации. Старые материалы заменяются новы-
ми и в то же время устанавливается связь между 
передаваемыми сообщениями. Старая информа-
ция теряет ценность, а новая – приобретает ее.

Автор, используя беллетристику на англий-
ском языке, попытался выразить свое отноше-
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ние к данному вопросу. Так, мы рассматриваем 
общее содержание текста как семантическую 
комбинацию определенного количества под-
содержаний, и данная проблема наиболее ярко 
проявляет себя в образцах художественной ли-
тературы. Например, разделение повести, ро-
мана на части, главы, параграфы подтверждает 
желание автора донести содержащуюся в каж-
дой из этих частей определенную информацию 
до читателя. Содержания этих частей, сливаясь 
друг с другом, создают в итоге содержание всего 
текста. 

Эксперимент

В. Матезиус показывает, что актуальное 
членение предложения в процессе обычного по-
вседневного общения особенно заметно в пись-
менной речи, и оно особенно ярко проявляется, 
когда говорящие повторяют друг друга (Матези-
ус, 2001: 241). По нашему мнению, здесь следует 
отметить существенное влияние на актуальное 
членение еще одного фактора во время общения 
одних и тех же лиц. Данным фактором является 
возможность общаться на знакомую тему или 
темы одних и тех же лиц. Если тема известна, 
облегчаются условия выполнения темой своих 
функций. Сходство темы существенно влияет и 
на выбор моментов актуализации.

Если высказывание, относящееся к первона-
чальному члену парадигмы, отвечает полному 
и диктальному вопроосу «что происходит?», 
то тема, выражающая известное, отвечает на 
задаваемый субстантивному компоненту во-
прос «что можно сказать о каком-либо лице или 
предмете?»Такие высказывания наиболее попу-
лярны в речевой практике. При наличии паузы 
в кратком простом предложении наблюдаются 
факультативное повышение тона в теме и усиле-
ние ударения в реме. 

Фактически, это, будучи стилистическим 
средством, является показателем использования 
для разграничения темы и ремы и с целью упро-
щения восприятия и понимания информации. В 
типах предложений, где тема-подлежащее ис-
пользуется пред ремой-сказуемым, можно выде-
лить три вида отношений между темой и ремой: 
1) известное – новое; 2) новое – новое; 3) извест-
ное – известное. Первый вид охватывает ситу-
ацию, в которой грамматическое членение со-
впадает с актуальным членением. Подлежащее, 
выражая известное, становится темой, сказуе-
мое, обозначая новую информацию, становится 
ремой. Второй вид отражает максимальную кон-

ситуативную независимость. В таких высказыва-
ниях не только рема, но и тема выражает новое. 
Подобное скольжение между темой и известным 
не создает никакого формального различия. По-
этому высказывания первого и второго видов 
образуют один член парадигмы. Конситуатив-
ная обусловленность в рамках или за пределами 
парадигмы может быть различной степени. В 
высказываниях первого типа известное может 
быть связан с контекстом по-разному. Известное 
может иметь место в предыдущем контексте или 
предложении. Это более всего явление синтаг-
матической зависимости. Другая же взаимосвязь 
охватывает определение известного конситуаци-
ей в той или иной форме. Горизонтальные связи 
языковых знаков опираются на принцип схоже-
сти, т.е. на синтагматический принцип. Здесь мы 
должны прежде всего отметить принцип прямо-
линейности знаков. Оси связей языковых симво-
лов основаны на принципе прибытия, а именно 
на пробиотическом принципе. Согласно этому 
принципу, два разных языковых символа не мо-
гут находиться в одно и то же время в одном и 
том же месте (Veysәlli, 2010: 226).

При третьем виде отношений (известное – 
известное) между ремой и новым происходит 
скольжение и данный случай проявляет себя в 
высказываниях, отвечающих на полный модаль-
ный вопрос типа «происходит ли данный случай 
с данным лицом?» Ответ подтверждает или от-
рицает известный факт, озвученный в вопросе. 
Взаимоотношение типа «известное – известное» 
или скольжение между ремой и новым представ-
ляется конситуативно обусловленным. В вы-
сказываниях подобного типа взаимоотношений 
наблюдается склонность выделить рему с еще 
более сильным ударением. 

А. Абдуллаев, изучавший проблемы акту-
ального членения предложения и его исследо-
вания, с включением актуального членения в 
определенный уровень языковой системы при-
ходит к такому выводу, что актуальное членение 
со структурной точки зрения в предложении за 
пределами синтаксиса относится к предложе-
нию, высказыванию и тексту (Abdullayev, 2011: 
50-51).

М. Мусаев исследует актуальное членение 
на уровне предложения, сложного синтаксиче-
ского целого и текста, и при этом он рассматри-
вает актуальное членение в простом и сложном 
предложениях, а также в простом и сложном 
синтаксическом целом в отдельности (Musayev, 
2012: 206-226). Следует также отметить, что 
М.Мусаев в том же источнике коснулся вопроса 
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актуального членения парцеллярных сложных 
синтаксических целых. 

А. Абдуллаев, cравнивая английский и азер-
байджанский языки, делает вывод о том, что 
тексты обоих языков формируются путем из-
менения порядка слов (инверсия), интонации, 
использования формально-грамматических 
средств (морфологические и синтаксические 
средства), а также просодических элементов (па-
уза, темп, ритм, ударение и т.д.). Эти средства 
формирования, будучи непосредственно связа-
ны с актуальным членением, в текстуализации 
играют роль релеванта. В текстах, образованных 
этими средствами, соблюдается семантическая 
связанность, цепная связь предложений не раз-
рывается, становится невозможным разделения 
их на отдельные части, последнее предложение 
по смыслу связывается с предыдущими предло-
жениями (Abdullayev, 2011: 139).

С перенесением языка на речевую плоскость 
параллельно с актуализацией наблюдается еще 
один процесс.

При создании высказывания в речевой ком-
муникации устраняются ряд семантических 
единиц, которые важны только для структуры 
содержания, они не представляются в виде ли-
цевой поверхности. Разница между этими двумя 
аспектами единого процесса заключается в том, 
что перемещение виртуальных единиц в акту-
альные происходит благодаря деятельности си-
стемы актуализаторов. 

Они имеют форму грамматической связи и 
различаются в каждом языке. Удаление семан-
тических единиц происходит на базе пресуп-
позиции и не находит с помощью специальных 
лингвистических средств своего выражения. На-
ряду с тем, что актуализаторные системы разных 
языков обладают своими специфическими осо-
бенностями, эти системы по своей природе не 
являются однородными в рамках одного языка. 
Путаница проявляется в присутствии как вер-
бальных элементов (например, артикл, замени-
тель знака, частица и др.), так и пресуппозиции. 
Использование различных приемов актуализа-
ции осуществляется с целью акцентирования 
внимания на важные смысловые стороны пред-
ложения. Становится понятным, что термин 
«актуализация» имеет более широкое значение, 
и этот процесс сопровождается как разделением 
с помощью формальных приемов, так и воздей-
ствием пресуппозиции (Димитрова, 1985: 536).

Если во многих языках категория опреде-
ленности находит выражение с помощью лек-
сических элементов, чаще всего артиклов, то в 

других языках эта категория основывается на 
пресуппозиции. В целом, независимо от того, 
каким способом проявляется категория опреде-
ленности, она сопровождается процессом акту-
ализации. Give me a book; give me a pen; mənə 
bir kitab ver (дай мне книгу); mənə bir qələm ver 
(дай мне ручку). В азербайджанском языке при 
пресуппозиции наличие числа «bir» («один») в 
отличии от актуализации темой создает допол-
нительный оттенок в определении слова kitab 
(«книга») с точки зрения определенности-не-
определенности: hansı kitabı verim? («какую 
книгу дать?»). А при использовании числа «bir» 
(«один») из-за усиления неопределенности на 
аналогичный вопрос не возникает.

Актуализация возможна также с помощью 
дополнительных лексических и синтаксических 
средств. Уточнение определенного члена пред-
ложения путем включения в него дополнитель-
ных конструкция также связано с актуализацией. 
В целом, уточнение, оценивание представляют-
ся в актуализированной форме. Значит, факторы, 
определяющие семантическое развитие текста, 
создают различные комплексы. Содержатель-
ное развитие текста в диалогической речи может 
изменить направленность реакции сторон. Это 
связано с тем, что в диалогической речи адре-
сант и адресат обмениваются своими функци-
ями. Адресат, становясь адресатом, имеет воз-
можность уменьшить степень релевантности 
актуальных семантических точек в информации, 
которую он ранее получил, сосредоточиться на 
новых актуальных моментах. Естественно, что в 
этом случае речевой акт, высказывание или ком-
плекс высказываний первого говорящего сохра-
няет смысловые связи с речевым актом второго 
говорящего. Вместе с тем, в речевой практике 
встречаются случаи, когда один из участников 
диалогической и полилогической речи выводит 
формирующийся текст из процесса реального 
семантического развития. 

Результаты и обсуждение

Текст всегда находится в тематическом раз-
витии. Увеличение информации вокруг извест-
ного, расширение смысла, обоюдная замена и 
взаимосвязь новых обуславливают углубление 
текста.

Текст начинается с определенной точки опо-
ры. Когда за основу взят письменный текст, этой 
точкой опоры и отдачи может стать или первое 
слово, или же первое, второе и следующие сло-
ва. Если привести аналогию, то формирование, 
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построение и завершение текста, вернее, оформ-
ление как письменного текста можно сравнить 
с поездом, тронувшимся с вокзала и направля-
ющимся в конечный пункт своего назначения, 
точку опоры, отдачи –с началом движения ко-
лес, а завершение текста – с остановкой поез-
да в конечном пункте с подачей гудка. Поезд, 
переходящий на перекрестках с одной полосы 
на другую, останавливаясь на промежуточных 
пунктах, высаживающий некоторых пассажи-
ров и набирающий новых, в целом не выходит 
из рельсов, и его путь с начала до конца состоит 
из соединенных между собой рельсов. В тексте 
есть такое же движение. Если пассажир в поезде 
знает, куда едет, то читатель, читающий худо-
жественную литературу не знает, что ему будет 
рассказано, не имеет представления о содержа-
нии текста. Автор с точки отсчета выводит чи-
тателя на дорогу, и этот путь с грамматической 
точки зрения состоит из предложений, приносит 
читателю с точки зрения грамматики и пред-
ложения по приговору, как она идет. А с точки 
зрения коммуникативного синтаксиса текст, со-
стоящий из отдельных высказываний, становит-
ся сложным синтаксическим целым, сложные 
синтаксические целые образуют микротемы, а 
микротемы объединяются в макротемах.

Категории предложения не совпадают с тек-
стовыми категориями и категории текста соз-
даются вместе с текстом, выражают наиболее 
важные признаки. Это связано с тем, что текст 
воплощает в себе специальный материально 
устойчивый материал, состоит из ряда взаи-
мосвязанных предложений, формирует опреде-
ленное семантическое «пространство». Замена 
линейности объемным построением обуслов-
лена как цепными отношениями в организации 
текста, так и участием параллельных отноше-
ний. Семантическая связь является проявлени-
ем общего механизма, общей закономерности 
организации текста. Семантические отношения 
основаны на определенных элементах в тексте. 
Поскольку само предложение содержит семан-
тические отношения, смысловое отношение 
между предложениями отличается более широ-
ким планированием.

Художественные тексты обычно строятся в 
форме микротекстов. Микротексты содержат 
определенную последовательность высказы-
ваний. Начало и конец текста всегда известны. 
Точнее, текст начинается с первого предложе-
ния и заканчивается последним предложением 
или словом. Начало и конец микротекстов при-
ходиться определить. Поскольку текст состоит 

из абзацев, начало следующего абзаца указывает 
на то, что мысль несколько удален от предыду-
щей мысли. Здесь цепные связи словно разры-
ваются, происходит расширение и углубление 
смысла по новой линии, как будто смысл расши-
ряется и углубляется по новой линии. Вспомним 
первый и второй абзацы пролога произведения 
Дэна Брауна «Код да Винчи»:

«Renowned curator Jacques Saunière staggered 
through the vaulted archway of the museum’s Grand 
Gallery. He lunged for the nearest painting he could 
see, a Carravagio. Grabbing the gilded frame, the 
seventy-six-year-old man heaved the masterpiece to-
ward himself until it tore from the wall and Saunière 
collapsed backward in a heap beneath the canvas. 

As he had anticipated, a thundering iron gate fell 
nearby, barricading the entrance to the suite. The 
parquet floor shook. Far off, an alarm began to ring» 
(Brown Dan, https://www.academia.edu/37352956/
Db_dvc_book_excerpts).

В первом абзаце описывается вход Жака Со-
ньера в большую галерею, снятие им рисунка со 
стены и опрокидывание на него обрамленной 
картины. В абзаце видна последовательность со-
бытий. Все действия Жака Соньера описаны по-
следовательно. Последнее предложение абзаца 
завершает первый микротекст. Организатор дан-
ного происшествия предполагаемым способом 
снимает предполагаемый объект со стены и он 
обрушивается на него. Последнее событие, т.е. 
то, что картина вместе с рамкой обрушиться на 
него, Жак Соньер, конечно, не предвидел. Этот 
тяжелый предмет просто должен был упасть на 
землю, на паркетный пол и создать грохот. Хотя 
событие происходит несколько иначе, чем дума-
ет об этом персонаж, «все было так, как задумал 
Соньер». То есть объект упал. В начале второ-
го микротекста событие не описывается. Под-
тверждается то, что было задумано персонажом. 
Адресату не дается эксплицитная информация о 
том, что было задумано Жаком Соньером, обзо-
ра того, что Жак думает или думает раньше. Од-
нако в последующих двух предложениях после 
первого рассказывается о двух логически вза-
имосвязанных событиях. Первый случай – это 
падение с треском железной решетки, а второй 
– срабатывание сигнализации. Адресат должен 
искать то, что задумал Жак Соньер, в одном из 
этих случаев или же в одном из них. Грохот в 
результате опрокидывания чего-то в картинной 
галерее, может стать причиной срабатывания 
сигнализации. Во-вторых, каждая картина при-
крепляется к месту нахождения вместе с сигна-
лизацией. То есть снятие со стены картины – это 
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ее удаление с места закрепления. Если ценное 
произведение удаляется с места закрепления 
внезапно, без отключения сигнализации, то сиг-
нал должен срабатывать. В прологе происходят 
события, связанные с обеими версиями, выдви-
нутыми нами как причина срабатывания сигна-
лизации. Последнее предложение второго абзаца 
сообщает о звучании сигнала тревоги. Финаль-
ное предложение завершает второй микротекст. 

Этот вопрос еще раз проясняется в VI главе 
произведения.

«Is that/// a Caravaggio on the floor?»
Fache nodded without even looking.
The painting, Langdon guessed, was worth upward of two 

million dollars, and yet it was lying on the floor like a discarded 
poster. «What the devil is it doing on the floor!»

Fache glowered, clearly unmoved. «This is a crime scene, 
Mr.Langdon. We have touched nothing. That canvas was pulled 
from the wall by the curator. It was how he activated these curi-
ty system» (Brown Dan, https://www.academia.edu/37352956/
Db_dvc_book_excerpts).

Заключение

Автор в результате исследований приходит к 
выводу о том, что в текстообразовании помимо 

актуального членения, имеют исключительное 
значение тематические прогрессии. Как расши-
ряется, углубляется смысл, как открываются, за-
крываются подтемы, как связаны более широкие 
темы с расширением и углублением смысла – 
все это строится не только на актуальном члене-
нии, также зависят от тематической прогрессии 
текста.

Вместе с тем, вовсе неслучайно то, что в 
статье выражено отношение к вопросу разви-
тия текста путем использования художествен-
ных материалов на английском языке. Если 
мы воспринимаем общее содержание текста 
как семантическую комбинацию определен-
ного количества подсодержаний, то в таком 
случае наиболее полезными для нас образцами 
текстов становятся образцы художественной 
литературы. Субконтента, то литературные 
примеры – это примеры текста, которые боль-
ше всего нам помогают. Разделение образцов 
художественной литературы на части, главы, 
параграфы, желание автора донести опреде-
ленную информацию до читателя в каждой 
из этих глав и создание содержания цельно-
го текста путем соединения этих частей дают 
возможность открыто наблюдать процесс раз-
вития текста. 
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THEMATIC AND LEXICAL PARADIGM  
OF TABOO IN THE KAZAKH LANGUAGE

The article describes the thematic-linguistic paradigm of taboo words, one of the main concepts 
in the field of lexicology and ethnolinguistics. Taboo is a term taken from the religious and ritual prin-
ciples of Polynesia and currently adopted to establish a system of special prohibition in Ethnography 
and linguistics. The word «taboo» entered European languages for the first time based on captain Сook’s 
records of the third voyage to the world. In 1771, in the territory of Polynesia, namely the tango Islands, 
captain Сook established that the word«taboo» is used depending on certain forbidden customs. The 
article examines taboos from the point of view of Ethnography and linguistics. Also the article defines 
thematic features with an emphasis on the semantic structure of taboos in the Kazakh language. In ac-
cordance with this, a thematic and linguistic paradigm of taboo is created based on linguistic analysis. 
German psychologist V. Wund considers words to be the most ancient spiritual code of humanity, and 
A. Radcliffe-Brown noted that behavior aimed at taboo is a means of strengthening important rules and 
values to support society. Taboo also clarifies the boundaries between them, taking on two categories 
from the point of view of culture. Currently, taboo is considered as a universal phenomenon that takes 
place in society and fulfills these tasks. Paradigm – a theory obtained as an example for solving the 
problem under study; a system of combining theoretical views, methodological principles, methodologi-
cal perception, and empiric results. And the thematic-linguistic paradigm of taboo is the classification 
and interpretation of semantic groups, considering various directions based on the analysis of data and 
research, the opinions of scientists related to this concept.
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Қазақ тіліндегі табулардың  
тақырыптық-лингвистикалық парадигмасы

Мақалада лексикология және этнолингвистика салаларының негізгі ұғымдарының бірі табу 
сөздердің тақырыптық-лингвистикалық парадигмасы туралы баяндалады. Табу – Полинезияның 
діни-ғұрыптық ұстанымдарынан алынған және қазіргі таңда этнография мен лингвистикада 
ерекше тыйым салу жүйесін белгілеу үшін қабылданған термин. Табу сөзі еуропа тілдеріне ең 
алғаш рет капитан Куктың әлемге жасаған үшінші саяхаты туралы жазбалары негізінде енген. 
Полинезия жерінде, нақтырақ айтқанда, Танго аралдарында 1771 жылы капитан Кук «табу» 
сөзінің белгілі бір тыйым салынған салт-дәстүрлерге байланысты қолданылатын ұғым екенін 
анықтаған. Мақалада табулар этнография және лингвистика тұрғысынан қарастырылады. Қазақ 
тіліндегі табудың семантикалық құрылымына назар аудара отырып тақырыптық ерекшеліктері 
анықталады. Соған сай лингвистикалық талдау негізінде табулардың әрі тақырыптық, әрі тілдік 
парадигмасы құрылды. Неміс психологы В. Вунд табу сөздерді адамзаттың ең ежелгі рухани 
кодексі деп есептейді. Ал А. Рэдклифф-Браун табуға бағытталған мінез-құлық қоғамды қолдау 
үшін маңызды ережелер мен құндылықтарды нығайтатын құрал екенін атап өткен болатын. 
Сондай-ақ табу сөздер мәдениет тұрғысынан екіұшты болып келетін категорияларды нысанаға 
ала отырып, олардың арасындағы шекараны нақтылайды. Қазіргі уақытта табу қоғамда орын 
алатын және сол міндеттерді орындайтын әмбебап феномен ретінде қарастырылады. Парадигма 
– зерттелетін мәселені шешу үшін үлгі ретінде алынған  теория; теориялық көзқарастардың, 
методологиялық принциптердің, әдістемелік қабылдаудың және эмпиризмдік нәтижелердің 
бірігу жүйесі. Табудың тақырыптық-лингвистикалық парадигмасы дегеніміз – аталған ұғымға 
қатысты деректер мен зерттеулерді, ғалымдардың пікірлерін саралау негізінде табуларды әр 
түрлі бағытта қарастыра отырып, мағыналық топтарға жіктеу және талдап, түсіндіру. 

Түйін сөздер: табу, лексикология, эвфемизм, этнография, тотемизм, тыйым сөздер.
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Тематико-лингвистическая парадигма табу  
на казахском языке

В статье описывается тематико-лингвистическая парадигма табу слов, одного из основных 
понятий в области лексикологии и этнолингвистики. Табу – термин, взятый из религиозно-
ритуальных принципов Полинезии и принятый в настоящее время для установления системы 
особого запрета в этнографии и лингвистике. Слово «табу» входило в европейские языки впервые 
на основе записей капитана Кука о третьем путешествии в мир. В 1771 году на территории 
Полинезии, а именно на островах Танго, капитан Кук установил, что слово «табу» употребляется в 
зависимости от определенных запретных обычаев. В статье табу рассматривается с точки зрения 
этнографии и лингвистики. Определяются тематические особенности табу на казахском языке 
с акцентом на семантическую структуру. В соответствии с этим на основе лингвистического 
анализа создается тематическая и языковая парадигма табу. Немецкий психолог В. Вунд 
считает слово «табу» самым древним духовным кодексом человечества. А. Рэдклифф-Браун 
отметил, что поведение, направленное на табу, является средством укрепления важных правил 
и ценностей для поддержки общества. Также табу уточняет границы между ними, принимая 
на себя две категории с точки зрения культуры. В настоящее время табу рассматривается как 
универсальный феномен, который имеет место в обществе и выполняет эти задачи. Парадигма 
– теория, полученная в качестве примера для решения исследуемой проблемы; система 
сочетания теоретических взглядов, методологических принципов, методического восприятия и 
эмпиризмических результатов. Тематико-лингвистическая парадигма табу – это классификация и 
интерпретация смысловых групп табу, которая рассматривает различные направления на основе 
анализа данных и исследований, мнений ученых, относящихся к данному понятию.

Ключевые слова: табу, лексикология, эвфемизм, этнография, тотемизм, запретные слова.

Introduction

The definition of the concept expressed in terms 
forbidden to a namе in linguistics is considered 
a taboo. This concept is found in many cultures 
of the world. At the end of the XIX-beginning of 
XX centuries taboos began to be explored by such 
foreign scholars as I.G. Herder and V. Humboldt. 
Famous researchers E. Taylor, J. Frezer, Z. Freud, 
R.  Smith, F. Steiner made a significant contribution 
to the study of taboos at the world level. The 
scientific beliefs, mythological worldview, 
prohibitions and taboos associated with the customs 
and traditions of Turkic peoples, as well as taboos 
that testify to the culture of Turkic peoples, did 
not go unnoticed. The fact that this concept was 
considered among the Turkic peoples from an 
ethnographic point of view can be seen for a long 
time from a book in the Persian language of the 
world famous scientist Rashid ad-Din (1247-1318) 
in the «Yearbooks collection». Also, valuable facts 
related to totemic beliefs and prohibitions of Turkic 
peoples are found in the following works: S. P. 
Tolstov «Religion of the peoples of Central Asia», 
D.E. Tolstov «Reconstruction of totemism among 
the peoples of Central Asia and Kazakhstan. Relive 
of totemism among the peoples of Siberia and Far 

East», N.A.  Alekseev «Early forms of religion of the 
Turkic-speaking peoples of Siberia», G.N. Potanin 
«Kazakh folklore in the collection», A. Zolotorev 
«Remnants of totemism among the peoples of 
Siberia», «Тraditional worldview of the Turks of 
Southern Siberia», in famous travel records of 
Marco Polo.

The bans of the Kazakh and Kyrgyz peoples are 
considered in the works of G.N. Potanin «Essays 
on Northwestern Mongolia», V.V. Radlov «From 
Siberia», Sh. Valikhanov «Collected Works in 
Five Volumes», A.A. Divaev «Signs of the Kyrgyz 
during the trip», A. Margulan «The Ancient 
Culture of Central Kazakhstan», A.T. Kaydarov 
«The Cult of the Word among Turkic Peoples», 
Kh.A.  Argynbaev «Family and marriage among 
the Kazakh people», A.N. Samoilovich «Forbidden 
words in the language of a Cossack-Kyrgyz married 
woman», N.P. Dyrenkova «Marriage, terms of 
childbirth and mental prohibitions among the 
Kyrgyz», S. Altayev «Еuphemisms in the Turkmen 
language».

Due to the fact that the language has ample 
opportunities, its wealth is manifested in the 
meaning of the word, of the use. In this regard, 
there are still problems that are not revealed in the 
exact definition of taboos from the vocabulary. This 

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%af%d0%b7%d1%8b%d0%ba/ 
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should determine the need for a new discovery study 
and the relevance of this topic from a linguistic and 
ethnographic point of view.

For example, the scientist A. Khasenov 
considered taboo as a phenomenon that ultimately 
disappears: «In Melanesia and Polynesia there 
are synonyms for this word-capu, tambu. Their 
meaning is prohibition. In the early days, blind 
feelings and faith, the discovery of humanity on 
something, every phenomenon, considering them 
the holiest, most powerful in the world, left their 
mark on the language. At present, the taboo has 
almost come out of the customs and languages of 
peoples. There are still traces of taboos in different 
languages. But one truth is obvious: a taboo 
phenomenon that ultimately disappears in the 
future» (Khasenov, 2003: 153).

Scientists-researchers of linguistics І.  Kenes-
baev and G. Musabaev in their work «Modern 
Kazakh language» explain that the taboo is only 
the prohibitions that believers had during the era of 
the October Revolution who did not name several 
animals, close relatives and merciful spirits. In 
addition, the taboo is a temporary phenomenon, 
noting that after the October Revolution the taboos 
were completely destroyed, remained only among 
superstitious elderly people, some were included in 
the number of archaisms.

Along with the foregoing, the scientist Adil 
Akhmetov in his work «Taboo and Euphemisms 
in the Turkic Languages» expressed a different 
opinion: «The semantic meaning of the term 
«taboo» is not limited only by prohibition. At the 
same time, if we say that the linguistic taboos are 
part of the ethnographic taboos, we do not depart 
from the truth». (Akhmetov, 1995: 15) That is, 
the viability of taboos is inextricably linked with 
past history and with the future of an ethnic group 
in which such a thing as language and taboos is 
characteristic. To consider that the taboo will 
disappear, this applies only to linguistic units, 
which are still called «taboo words». Because 
the expression of an ethnographic taboo in a 
language is not limited to taboo words. If we take 
into account that this term means «prohibition», 
then in this series should also be supplemented 
samples of oral literature, such as forbidden 
words in the Kazakh language, «the At tergeu» 
tradition found in literature, poetry songs that are 
performed when people were bitten by a snake, 
tarantula, or black widow, are undoubtedly the 
most powerful indicators of faith in the power 
of words.

Experiment

The history of the origin of taboos is an 
extensive topic that is studied and analyzed in 
various fields of science. Therefore, it is impossible 
to fully recognize and explore the taboo in only one 
direction or method. In constructing the thematic-
linguistic paradigm of this concept, one should be 
guided by four criteria. This study of the image in 
the language, thematic and semantic in nature, 
communicative functions and dependence on the 
motives of origin.

In a broad sense, a taboo, as a rule, means any 
prohibition, the violation of which is considered 
dangerous for society. Taboo combines two 
directions. They are: saints and forbidden. If you 
distinguish between them, you can determine the 
basis of this concept. Therefore, when studying 
taboos, you should first of all remember that this is an 
integral part of culture. The scientist B.  Sagyndykuly 
classifies taboos on thematic grounds into five groups. 
These are: taboos associated with traditional beliefs 
and beliefs, associated with mythology, associated 
with the names of diseases, taboos formed on the 
basis of totemic beliefs, taboos formed from belief in 
the magical power of a word. (Sagyndykuly, 2008: 
53). We may notice that several characteristics are 
combined in this classification. That is, the scientist 
took into account the factors causing the appearance 
of taboos, along with semantic features.

Taking into account the opinions of scientists, 
a broader description can be made by dividing 
the taboos into prohibitions regarding actions 
and prohibitions on names. Since a taboo is often 
characterized as a ban related to the commission 
or non-commission of an action, or as a restriction 
associated with the use of certain words. Many of 
the concepts are characterized by both types of 
taboos. For example, Kazakh people do not call a 
snake by the name «jylan», instead they use words 
such as «tuyme» (button), «uzyn» (long), but it is 
also forbidden to kill a snake or whistle because a 
whistle can cause a snake.

Name bans include all existing «forbidden 
words». Although there are not so many of them, the 
phrases «taboo words» are lexical units that occupy 
a special place in the Kazakh language. Because at 
least a small part of the folk tradition, mentality and 
history is reflected in each taboo word.

The taboo on action, although it dates back to 
the early stages of history, is still relevant in society. 
We can verify this from world experience. In the 
source below you can see his specific reasoning.
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For example, journalist M. Domogatsky in 
the newspaper «Pravda» (VI, 1972) published one 
message: the Baduу tribe lived 150 km from the 
capital of Indonesia, Jakarta, in the mountains of 
Western Java, (Badazash Badawi, Х.H.), but not 
one he/she doesn’t say from the inhabitants of the 
island of Java that he/she saw baduys or baduy, at the 
same time, according to the law of the baduy tribe, 
representatives of other countries (tribes) should not 
visit the land of baduys and baduys themselves do 
not go a step away from their yard; they don’t even 
go to another place for a day, they grow and develop 
only on their own land.

Baduys live in bamboo houses (in lashas); their 
houses are called «svayars»; locals do not receive 
any latest news; run away from them and turn 
around. ... According to the ancient Baduy law, four 
animals should not be kept; you cannot build a road; 
the most serious sin is being able to recognize letters 
and read papers. The Indonesian authorities can do 
nothing with prohibitions no matter how they try to 
build a school here. (Khasenov, 2003: 99)

This example is a true prohibition on actions and 
which is still relevant in certain societies.

Taboo is not only a ban, but also a ban caused by 
the fear that the saint cannot be a footrest, otherwise 
it can turn out badly. For example, according to the 
belief prevailing between the Turkish peasants, an 
empty cradle cannot be rocked. If this prohibition 
is violated, then in such a house a child is never 
born; if born, it will soon die. Kazakhs are still 
considered a bad omen to stand on the threshold or 
step on the threshold, kick the door. Because devils 
gather around the threshold more. If a person sits on 
the threshold, he may become disabled or go crazy 
(Akhmetov, 1995: 65). At the same time, in Kazakh 
knowledge, the words «with a negative meaning» 
should be used with caution. Kazakhs have a saying 
– a bad word comes out of a bad mouth.

It was said above that taboo serves as a regulator 
in society. This means that it targets certain objects 
and subjects. Taboo depending on these properties 
and communicative function can be divided into 
three types:

1. personality-oriented taboos;
2. community-oriented taboos;
3. nature-oriented taboos.
In all the forms of taboo, a person is the central 

point to which the prohibition is directed. That is, 
the relation of man to man, the relation of man to 
society, the relation of man to nature are established 
with the help of a taboo. Relativity rather than 
convention prevails in this classification, with 
features of prohibitions characteristic of nomadic 

Kazakh being. Here, man, society, and nature are 
considered not as a specific subject or object, but in a 
wide typological context. The ban imposed on each 
of them is a prerequisite for maintaining equilibrium 
in society, nature.

It is necessary to dwell on the specific features 
of the forbidden forms in relation to man, society 
and nature, characteristic of nomadic Kazakh life.

The һuman-оriented taboo addresses prohibi-
tions on all people: men and women, the child, 
and the adult, and the rich and the poor. Only 
each prohibition should be intended for a person’s 
personality, regardless of any objects or actions in 
relation to another. In particular, a taboo against a 
person includes only those actions that concern the 
person himself. So, for example, «don’t put a hand 
on your head», «don’t lift your legs high», «don’t 
shake your head», «don’t rest on your hips», «don’t 
clatter», «don’t hug your knees», etc.

The ban on society contains actions and words 
of a person in relation to another person or object. 
That is, the prohibition required from a person is 
related to the subject or object of social life. So, for 
example, prohibitions such as «do not go in front of 
an old people», «do not run to the grave» and the 
Kazakh traditions of «At tergeu» can be included in 
this group.

And as prohibitions on nature, one can attribute 
human actions and words relating to the environment, 
animal world, celestial bodies, as a mother of nature 
playing an important role in many aspects of human 
life. Taboo aimed at nature include prohibitions on 
animals, faith-based totemic beliefs, and prohibitions 
on natural phenomena. For example, «do not count 
the star», «do not point to the moon», «do not sleep 
after the sun has come out» etc.

The words taboo have arisen in different cultures, 
in different nations for various reasons. This is 
manifested on the basis of their national, religious, 
linguistic characteristics. Given these problems, 
you can indicate three main reasons for the origin 
of all taboos in the Kazakh language. These are: 
taboos arising in connection with religion, taboos 
associated with magic, and taboos associated with 
the psychoanalytic thinking of the population.

The basis of many religious beliefs associated 
with taboos is in theological works. For example, 
in such works of F.B. Jevonz «Introduction to the 
History of Religion», V. R. Smith «Religion of the 
Semites» written in 1889, this issue is considered 
from a religious point of view. In particular, the 
prohibitions on marriage, including information 
about the Turkic peoples as a whole, are widely 
analyzed.
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According to the religion of Islam, the 
commission of prohibited acts is considered as 
«sin». At the same time, some names considered 
«negative» by religion, the Kazakh people try not 
to say much, and in those cases when they should 
be used, they are replaced with other words. 
For example, such words as «Shaitan» (devil), 
«zhyn»(demon),«albasty»(a demonic creature in 
the image of a woman, allegedly harming a woman 
in labor), «ibilis», «peri», «obyr», «kuldirgish», 
«montany», «abilet», «matru», «suk», «ubbe», 
«badik», «zheztyrnak», «kargu», «ausyl»(kinds of 
devil) etc. Therefore, many of these words are not 
common among the people. In particular, everyone 
used generalized names: «ignorance», «terisayak» 
(negative foot), «shimuryn» (thin nose), «saryshash» 
(yellow hair). For example, in the ellastic ballad 
«Shimuryn» by A. Kekilbayev, this substitute word 
is used to express «shaitan» (devil).

And in the Tajik language, including the 
language of peoples located in regions remote from 
cultural centers, you can find the replacement «dev» 
(devil), that is, «chiz» (means thing, things) instead 
of the word «Satan» they use the word «Parikho» 
(fairy). And in the southern regions of the republic 
and some settlements of Uzbekistan people use the 
word «zien»(harmful) to replace negative names. As 
well as in English, they use different names. Among 
them are often such words and phrases, like «lord», 
«the black man», «the father of Lies», «the prince of 
evil» instead of «devil» or «demon».

Results and discussion

The concept of taboos varies depending on 
the knowledge and culture of each nation. For 
example, in foreign studies, including in English, 
rude, obscene words are also considered as a 
taboo. That is, among other peoples, regardless of 
the reasons, it is considered to be any forbidden 
words. Peter J. Silzer in his research work «The 
Encyclopedia of Linguistics» says: «Тhe words 
themselves are not divided into «taboos» or «foul 
words». Many of the words that are currently 
considered «inappropriate in public places» in the 
early forms of the English language were neutral, 
normal terms for objects or actions. Thus, many 
languages   of the world are still trying to convey the 
physical function in a euphemistic form».(Peter J. 
Silzer, 2005: 99)

We were not mistaken in the fact that in our 
people there are unwritten laws and prohibitions, 

which are clear manifestations of the psychoanalytic 
thinking of our people. Not only one of the means 
of upbringing, but also this is the result of a long 
history and experience of our people, which 
reflects its power and originality. The Kazakh 
people have a lot of forbidden words. They appear 
in the form of a restriction against the commission 
of various actions. Therefore, they do not always 
lose their relevance in our language and culture. 
The main reason that prohibition is one of the 
expressions in the language is the functioning of 
the double concept of one goal. This is a warning 
and a warning against bad habits, negative acts 
and objects that can be harmful. In any society, 
the foundations of culture in a broad sense are 
formed by the prohibition of traditions, forms of 
religion, religion, law. In particular, the ban is 
a pre-arranged event with the goal of teaching 
people what to call, what to do, why they shouldn’t 
encounter, stop them from a strange word and warn 
against unknown threats. The ban consists, as a 
rule, of three factors, such as the subject of the ban 
(the person performing the ban), the form of the 
ban (forbidden thing or action) and the purpose of 
the ban (warning of unknown misfortune).

The complicated process of life, in moments of 
life together with nature, the life of the country, but 
in the nomadic life of our ancestors, the concept of 
pyrode was aggravated. At the same time, as in other 
countries, there are many new prohibitions that can 
consciously approach real-life conditions that have 
socio-legal significance, and now the position of 
people was based not on spirits, but on black-and-
white, sinful, funky categories. With religions ahead 
of time, national traditions and customs, but Kazakh 
prohibitions have taken shape as an integral part. But 
at the heart of these prohibitions lies the worldview 
of the national rite.

Below there are the features of the taboo 
according to the three criteria that was mentioned at 
the beginning of the article.

The study of the taboos from different points of 
view shows that in Kazakh language this concept 
has six thematic groups. Also research work divided 
the taboo into two types according to manifestations 
in the language and with the aim of prohibition. 
By systematizing the lexical units that are taboo, it 
was proved that this layer of vocabulary is relevant 
now and in the future will also be an integral part 
of Kazakh language vocabulary. Taboo is a way of 
upbringing generation and the history of the people 
preserved in their native language.
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№ Thematic groups Taboo on names Taboo on actions
1 About diseases • Konak, aulie, meimankorasan → 

sheshek(smallpox(;
• Tyryspai,takyl →tyryskak(cholera);
• Sekirtpe, ushpa, alan →topalan(anthrax)

	Don’t laugh at the patient;
	Don’t play with face and mouth;
	Pregnant women are forbidden to eat rabbit meat

2 About animals, 
birds, inects etc.

• Uzyn, tuime → zhylan(snake);
• Ulyma, bori, terisazu, serek kulak, it-kus, kara-
kulak→ kaskyr(wolf);

• Don’t shoot swan;
• Don’t look at the teeth of a good horse;
• Don’t hit the horses on the head;

3 About negative 
creatures 

• shumuryn, teristaban, saryshash→ 
shaitan(devil);
• paleket→ zhyn-peri(demon)

• Don’t hang your hat on the doorstep
• Don’t leave the table set for the night
• Don’t go in the middle of the night

4 About nature • Zhai, zhasyn → naizagai(lightning) • Don’t cut the grass
• Don’t cut down the only tree
• Don’t dig for no reason

5 About people and 
people’s names

• Erkezhan(to name sister in-law);
• Myrzazhigit(to name brother in-law);
• Zhamanbala(to name baby/ infant)

• Don’t bite nails
• Don’t shake your head
• Don’t shake an empty cradle

6 About numbers • Birsokyr(to count the word sokyr blind is used 
after the number to count the cattle);
• Otar(to say a large number of sheep);
• Uyir(to say a large number of horses)

• Don’t count a person
• Don’t go between two people
• Don’t get married until seven generations pass

Conclusion

A taboo is a culturally linguistic phenomenon 
that occupies a special place in the lexical and phra-
seological system of a language, which from ancient 
times has been developing together with the lan-
guage. That is, it comes from the system of mytho-
logical thinking inherent in primitive humanity to 
the system of scientific thinking in modern space 
and in the era of the Internet.

The formation of national qualities in the 
consciousness of the younger generation is carried 
out through the national traditions of language and 
religion, customs and consciousness. It is important 
that words, as proof of the rich experience of our 
people, do not lose their meaning even now in the 
practice of generations.

It was no coincidence that the words taboo in 
social life and the life of our people were fulfilled 
by the younger generation. People perceived such 
words as law. If you look deeply at this issue, we 

see that the taboo was used at the level of the rule 
of law. It is a set of mandatory rules that determine 
the behavior of people, manifested in various 
respects in social life. And so, at such a level to find 
words, using our people, without fail performed 
everything.

Taboo is a complex concept that depends on 
the situation, time and depends on the individual, 
society and people. Currently, in many languages   of 
the world there are a large number of such words. 
However, over time, compared with the initial stages, 
there are features of their application and motivation. 
It is no secret that some linguistic and mental taboos 
generally go out of use and are forgotten. In this 
regard, this concept is linguistically studied and has 
not lost its place in the national dictionary, is one 
of the urgent problems in the development of the 
language. Taboo is also a wide layer of linguistic 
vocabulary that requires consideration in a dynamic 
form, since it does not lose its significance at the 
present time.
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 ЗАТ ЕСІМНЕН ЖАСАЛҒАН СИНОНИМДЕРДІҢ  
СЕМАНТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСТЫҚ РЕҢКТЕРІ

Мақалада тіл байлығының бірден-бір көрсеткіші – синоним сөздердің сипаты, синоним 
сөз дердің анықтамалары, синонимге тән белгілер мен синоним сөздердің жасалу жолдары 
қарастырылады. Синоним сөздерді қажетті орнына дұрыс қолдану арқылы ойды, көңіл-күйді 
дәл де ұғынықты, әсерлі де көркем етіп жеткізуде, заттар мен құбылыстарды суреттеуде аса 
маңызды рөл атқарады. Cинонимдер мағыналық категория болып табылатындықтан олардың 
өзара семантикалық айырмашылықтары мен ұқсастықтарын нақты анықтау тілдегі сөз 
қолданысының дұрыс, бір ізге түсуіне көмектеседі.

Тіл біліміндегі синонимдерге арналған еңбектерге, ғалымдар көзқарастарына, олардың 
берген ғылыми анықтамаларына шолу жасалады. Қазақ тіліндегі әрбір сөз табы лексикалық, 
семантикалық, грамматикалық және сөйлемдегі атқаратын қызметіне қарай бір-бірінен 
ерекшеленетіндігі белгілі. Зат есімнен жасалған синонимдердің өзара семантикалық реңктеріне, 
яғни айырмашылықтары мен ұқсастықтарына ғылыми-практикалық тұрғыдан талдау жүргізі леді. 
Тілдегі синонимдер лексиканың құранды бір бөлімі. Сондықтан лексикада болған өзгерістер 
синонимдердің дамуына да тікелей әсерін тигізіп отырады. Тілдегі сөздердің мағыналық жақтан 
дамуы, өзгеруі, синонимдердің мағыналарының түрленіп, жаңаруына әсерін тигізеді. 

Зат есім синонимдердің семантикалық және қолданыстық ерекшеліктері қазақ тілінің 
синонимдер сөздігі мен қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерін қолдану негізінде компоненттік әдіс 
арқылы жан-жақты талданады.

Түйін сөздер: зат есім, синоним, синонимдік қатарлар, мағыналық реңк, қолданыстық реңк.
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Semantic and functional shades  
of synonyms derived from the noun

The article considers the main indicators of language wealth – the synonymous words, definitions 
of synonymous words, features of synonyms and ways to create synonymous words. Synonym plays an 
important role in transmitting thoughts, moods, impressive and artistic expressions, describing objects 
and phenomena with the correct use of words in the right place. Synonyms are a semantic category, a 
specific definition of their semantic differences and similarities in the language helps to correctly use 
words in the language.

A review of works devoted to synonyms, views of scientists, and their scientific definitions was con-
ducted. It is known that each part of speech in the Kazakh language differs from each other depending on 
the lexical, semantic, grammatical and function in the sentence. It was mainly a scientific and practical 
analysis of semantic shades, differences and similarities of synonyms derived from the noun. Synonyms 
in a language are an integral part of vocabulary. Therefore, changes in the vocabulary have a direct im-
pact on the development of synonyms. The semantic development and change of words in a language 
affects the change and updating of the meanings of synonyms.

The semantic and functional features of synonyms derived from a noun are analyzed in detail by the 
component method based on the use of the dictionary of synonyms of the Kazakh language and explana-
tory dictionaries of the Kazakh language.

Key words: noun, synonym, synonymous series, semantic shade, functional shade.

https://doi.org/10.26577/eb-2018-3-1336
https://orcid.org/0000-0002-5273-1492
https://orcid.org/0000-0002-2820-2515
mailto:berykbay.sagyndykuly@mail.ru
mailto:zhansulu.amanzhanova@gmail.com
mailto:berykbay.sagyndykuly@mail.ru
mailto:zhansulu.amanzhanova@gmail.com


160

 Зат есімнен жасалған синонимдердің семантикалық және қолданыстық реңктері

Б. Сагындыкулы , Ж.Е. Аманжанова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы,  

e-mail: berykbay.sagyndykuly@mail.ru, zhansulu.amanzhanova@gmail.com

Семантические и функциональные оттенки синонимов,  
образованных от существительного

В статье рассматриваются основные показатели богатства языка – это синонимы, определения 
синонимов, признаки и способы создания синонимичных слов. Синоним играет важную роль 
в передаче мыслей, настроений, впечатляющих и художественных выражений, описании 
предметов и явлений с правильным использованием слов в нужном месте. Так как синонимы 
являются семантической категорией, то конкретное определение их семантических различий и 
сходств в языке помогает правильному употреблению слов в языке. 

Был проведен обзор трудов, посвященных синонимам, взглядов ученых, их научных 
определений. Известно, что каждая часть речи в казахском языке отличается друг от друга в 
зависимости от лексического, семантического, грамматического и функции в предложении. 
Проводится научно-практический анализ семантических оттенков синонимов, образованных 
от существительного. Синонимы в языке являются неотъемлемой частью словарного запаса. 
Следовательно, изменения в лексике оказывают непосредственное влияние на развитие 
синонимов. Семантическое развитие и изменение слов в языке влияет на изменение и обновление 
значений синонимов. 

Семантические и функциональные особенности синонимов, образованных от существи-
тельных, детально проанализированы компонентным методом на основе использования словаря 
синонимов казахского языка и толковых словарей казахского языка.

Ключевые слова: имя существительное, синоним, синонимические ряды, семантический 
оттенок, функциональный оттенок.

Кіріспе

 Қазақ тіліндегі синонимдер тілдің шұрайын 
енгізіп, тілдік қолданыста ерекше рөл атқарады, 
сондықтан синонимдік қатарлардың өзара 
семантикалық және қолданыстық реңктерін 
ажырата білу маңызды саналады. Синонимдік 
қатарлар зат есім, сын есім, етістік сынды сөз тап-
тарынан жасалады. Әр сөз табына тән сөздердің 
өзіндік ерекшеліктері мен мағыналық сипаты бо-
латыны белгілі. Бір сөз табына қатысты сөздердің 
сипаты барлық сөз табына тән заңдылықтар мен 
ерекшеліктерді түгел қамтып көрсетіп бере ал-
майды. Себебі қазақ тіліндегі әрбір сөз табы 
лексикалық, семантикалық, грамматикалық 
және сөй лемдегі атқаратын қызметіне қарай 
бір-бірінен ерекшеленіп, бөлініп тұратындығы 
белгілі. Соның бірі зат есімнен жасалған си-
нонимдер бойында бар қасиет басқа сөз та-
бынан табылуы да, табылмауы да ықтимал. 
Cинонимдердің ішінде ерекше тоқталатынымыз 
– зат есімнен жасалған синонимдердің өзара 
семантикалық айырмашылықтары.

Тіл білімінде синонимдерді зерттеу тарихы 
әріден басталғанымен, синонимдердің семан-
тикалық және қолданыстық реңктері әсіресе зат 
есім синонимдерді біріктіретін ортақ семалары 
мен оларды ажыратушы семаларының әлі де 
болса толықтыруды, нақтылықты қажет ететін 
тұстары бар. 

Бір тілде қанша сөз табы болса, солардың 
әрқайсысының синонимдік молшылығы бірдей 
болып шыға бермеуі ықтимал. Сөз таптарының 
біреуі синонимге бай, екіншісі кедей, енді 
біреулері өте тапшы болуы ғажап емес.

Белгілі лингвист-ғалым И.В. Арнольд: «Си-
нонимия свойственна всем языкам и служит по-
казателем развитости языка, поскольку «богатый 
разносторонне развитый словарный состав име-
ет сильно развитую систему функциональных 
стилей, а богатство стилей предполагает воз-
можность отбора, а эта последняя известную 
взаимозаменяемость слов, т.е. синонимику» 
(Arnol’d, 1959: 271).

Л.А. Булаховский жалпы тілдердегі синоним-
дердің сөз табына қатысы жайында былай де-
ген болатын: «Языки неодинаково богаты си-
нонимами в отношении разных частей речи. 
Всего обильнее они синонимами-прилагатель-
ными и потом существительными, глаголами» 
(Bulahovskıı, 1954: 43).

Бұл пікірді Будагов та қуаттаған: «... в лю-
бом языке синонимов больше всего в такой час-
ти речи, как имя прилагательное. ...Синоними-
ка имен существительных уже менее богата» 
(Budagov, 1958: 40).

Қазақ тіл білімінде синоним сөздерді 
зерттеу шілер бар, бірақ синонимдердің жан-
жақты зерттелуі туралы арнайы зерттеулер көп 
емес. Осы саладағы ірі еңбектердің қатарынан 
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Ә. Болғанбаевтың және синонимдер сөздігінің 
авторы С. Бизақовтың еңбектерінен көреміз. 
Ф. Оразбаеваның сын есімдер синонимиясы, 
М. Серғалиевтің синтаксистік синонимиясы, 
І. Кеңесбаевтың қазақ тілінің фразеологиялық 
сөздігі,

Г. Смағұлованың фразеологиялық синоним-
дері, А. Османованың етістіктер синонимия-
сы туралы еңбектері, қазіргі қазақ тіліндегі зат 
есімнің стилистикасын зерттеген ғалым 

Ф.М. Мұсабекованың еңбектерін атап өтуіміз 
керек. Ал еңбектерде ішінара синонимдердің 
жасалуы, дыбыстық сәйкестік арқылы кейбір 
синонимдердің туыстас екендігі туралы ғылыми 
ой-пікірлер Б. Сағындықұлы, А. Салқынбай 
еңбектерінен көрініс табады. 

Ғалымдардың еңбектеріне көз жүгіртсек, ең 
алдымен синонимге анықтама беруден бастаған. 
Мәселен, орыс тіл білімінде А.Н. Гвоздева сино-
нимдер мағыналары жағынан жақын, бірақ кей 
қосымша реңктерімен ажыратылатын сөздер 
десе, Л.А. Булаховский мағыналық жағынан тең 
сөздер, ал Р.А. Будагов пен қазақ тіл білімінде 
К.  Аханов, 

Ә. Болғанбаев синоним сөздер мағынасы 
жағынан сәйкес келетін және бір ұғымды білдіреді 
дейді. Е.М. Галкина-Федорук, К.В. Горшкова, 
Н.М. Шанский синонимдер стилистикалық және 
мағыналық реңктері арқылы ерекшеленетін 
сөздер деген тұжырымға келеді.

Жалпы жоғарыда синонимдерге анықтама 
бергенде ғалымдар әр түрлі белгілерге сүйенеді. 
Сол жалпы тіл білімінде танылып жүрген үш 
бас ты белгі: 

1) сөздің сырт формасында аз да болса 
өзгешелігі болуы шарт; 

2) сөздер бір ғана ұғымды білдіруі шарт; 
3) синоним болып жұмсалатын сөздер бір 

сөз табына қатысты болуы шарт. Ә. Болғанбаев 
Н.Т. Сауранбаев, Ғ. Мұсабаев, К. Аханов, І. Ке-
ңесбаев сияқты ғалымдардың айтқан ғылыми 
пікірлерін тұжырымдай келе, осы жоғарыдағы 
санамаланған үш белгіге қосымша мынадай 
белгілердің болуын жөн санайды:

– бір сөз табынан болған синонимдердің 
бірыңғай грамматикалық тұлғада келуі;

– бір синонимдік қатарға енген сөздер 
сөйлем ішінде алмасып келгенмен, бір қызметті 
атқарып, бір сөйлем мүшесі ретінде танылуы ке-
рек (Bolganbaev, 1957: 15).

Ә. Болғанбаевтың 1957 жылы жарық көр-
ген «Қазақ тіліндегі зат есімдік синонимдер» 
атты зерттеу еңбегінен бастап, «Қазақ тіліндегі 
синонимдер», «Қазақ тілінің синонимдер 

сөздігі» атты еңбектері жарық көрген. Ә. Бол-
ғанбаев синонимге алғаш толық анықтама бер-
ген, жүйелі зерттеген ғалымдардың бірі бол-
ды. Ол синонимдік қатарға енген сөздердің 
мағыналарын, олардың қолданылу дәрежесіне 
байланысты былай бөледі:

– Синонимдік қатарға енген сөздер мағына 
жағынан бір-бірінен сәл жоғары және төмен 
дәрежеде болуы мүмкін. Синонимдер градация 
жолымен (бірден бірге басқыштап) өзгеріп оты-
рады: атқыш // мерген, апат // қырғын, белсену // 
құлшыну.

– Синонимдердің біреуінің мағынасы екін-
шісінен кеңірек болады: ұрыс // соғыс, мұғалім 
// ұстаз.

– Синонимдер бір-бірінің мағыналарының 
аз-көбіне қарай ажыратылуы мүмкін: ат – көп 
мағыналы, ныспы – бір мағыналы.

– Бір синонимдік қатарда жатқан мағыналас 
сөздердің біреуі деректі, екіншісі дерексіз болып 
келеді: маңдай // пешене, жүрек // көңіл, т. б.

– Синонимдік қатар құрайтын жұптардың 
біреуі тура мағынада қолданылса, екіншісі ауыс-
палы мағынада қолданылады: көмей // көмекей. 
Көмей сөзі ауыспалы мағынада жұмсалады, ал 
көмекей сөзі тек адамға қатысты тура мағынада 
жұмсалады.

– Жаңа атау жасауға қабілетті, қабілет сіз-
дігіне қарай өзгешеленеді: сапар // жол, сүрлеу 
// жол. Сапар, сүрлеу сөздерінің көп жаңа атау 
туғызу мүмкіндіктері шектеулі болса, жол 
сөзінің сөз тудыру мүмкіндігі мол (Bolganbaev, 
1970: 10).

Демек, бұл аталған белгілер синонимдердің 
мағыналық ерекшеліктерінің әр тарапты екен-
дігін және олардың ұғымдық сипатының да 
әртүрлі екендігін танытады. Тіліміздегі сино-
ним сөздердің жасалу жолдарының біразын, 
мағыналық айырмашылықтарының дәрежесін, 
қолданылу аясын анықтап алуға осы жоғарыда 
аталған белгілер көмектеседі. Синонимдердің ең 
басты, негізгі қасиеті неде деген сұраққа жауап-
ты синонимдес сөздердің мағынасынан іздеген 
жөн. Синонимдік құбылыстағы басты ерекшелік 
– сөздер арасындағы мағыналық сәйкестіктердің 
бір ұғым төңірегінде ұштасуы (Musabekova, 
1976: 15).

Синонимдерді белгілі бір ұяға топтастыруға 
жоғарыда аталған белгілер назарға алынады. 
Яғни белгілі бір ұғымды білдіретін мағыналас, 
мәндес сөздердің тобын синонимдік қатар деп 
атайды (Sagyndyquly, 2008: 61). Ю.Д. Апресян 
синонимдік қатар белгілі бір жүйеге бағынған 
сөздердің ертеден қалыптасқан тобы десе, 
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В.А. Сиротина синонимдік қатар синонимдік 
қарым-қатынаста алынған сөздердің тобы 
деп тұжырымдайды (Musabekova, 1982: 15). 
Ә.  Бол ғанбаев өз еңбегінде: «Синоним болып 
жұмсалатын мәндес сөздердің тобын синонимдік 
қатар немесе синонимдік ұя деп атайды. 

А.Ю. Мусорин: «В зависимости от того, в 
чем состоит различие между синонимами, их 
делят на несколько групп. 1. Семантические си-
нонимы; 2. Стилистические синонимы; 3. Кон-
текстуальные синонимы» деп синонимдердің 
мағыналық, стильдік әрі контекстік жағынан 
айырмашылықтарына қарай топтастырады 
(Musorin, 2004: 66). Ауызекі тілде де және жазба 
тілде де синоним сөздердің қолданысы теңдей. 
Сөздің мәнін, сәнін келтіріп, анық әрі түсінікті 
болуына синонимдердің тигізер әсері көп. Де-
мек бір сөзді бір сөйлем ішінде қайталауға жол 
бермейді. Өйткені қайталаған, шұбатылған сөз 
айтылған сөздің әуезділігіне кесірін тигізетіні 
анық. Осы төңірегінде Ф. Мұсабекова «Қазіргі 
қазақ тіліндегі зат есімнің стилистикасы» атты 
зерттеу еңбегінде: «Синоним сөздер көркем 
әдебиетте және ауызекі тілде қалыптасады, бір-
біріне синоним боп келген әрбір сөздің өзіне 
тән мағыналық ерекшелігі болады. Ол мағына 
контексте айқындалады. Көркем әдебиеттегі 
синоним сөздер бір сөзді қайталап қолданыла 
бермеу үшін әр ойды толықтырып, нақты айтып 
жеткізу үшін, шығармадағы кейіпкерлерді жете 
таныстырып, оның мазмұнын әсерлі етіп беру 
үшін жұмсалады» (Musabekova, 1979: 26). Сино-
нимдер бір-бірінен мағыналық реңкі жағынан, 

стильдік мәні және басқадай сөздермен өзара 
қарым-қатынасқа түсіп қолданылуы жағынан үш 
түрлі белгілері арқылы ажыратылады. 

Эксперимент

Дүниедегі заттарды көзбен көріп, қолмен 
ұстап тануға болатын я болмайтындығына 
қарай деректі-дерексіз деп бөледі. Қазақ тілінде 
нақтылық мағына тудыратын синонимдердің 
саны мейлінше кем. Мәселен Ә. Болғанбаев 
деректі зат есім синонимдерді: «Үй тұрмысын-
дағы және ауыл шаруашылық әр түрлі заттардың 
атауы, адам мен жан-жануарлардың әртүрлі 
дене мүшелері, табиғаттағы нақтылы заттар мен 
ұғымдар деп бөледі» (Bolganbaev, 1970: 290). Енді 
осы зат есім синонимдердің өзара семантикалық 
айырмашылықтарын практикалық тұрғыда 
айқындасақ.

Тəбет, зауық – адамның асқа деген қалауы, 
ниеті, көңілі (Bızaqov, 2007: 517).

Тəбет зат. Адамның асқа деген зауқы, 
көңіл қалауы. Жөнейттің асқа да тәбеті шамалы 
(Ә.  Кекілбаев) (Qazaq adebı tilinin sozdigi, 2011: 49).

Зауық зат. Ықылас, ынта, ниет, көңіл күй.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, 
Үннің тәтті оралған мәні оятар. 
Кейі зауық, кейі мұң, дертін қозғап, 
Жас балаша көңілді жақсы уатар 
(Абай)

(Qazaq adebı tilinin sozdigi, 2007: 102).

1-кесте

Синоним-
дік қатар Ортақ сема Мысал Айырушы сема Мысал

Тәбет

Адамның асқа 
деген қалауы, 
ниеті, көңілі.

Жұмағұл шөлдепте те 
қалып еді, бірақ қымызға 

зауқы соқпады. (З. Ақышев)

Қуырған балықтың исі қандай 
әдемі, бір тәбет шақырды.

 (Ө. Қанахин)

Зауық
Рақыштың күндегідей 

тамаққа да зауқы болмады.
 (Т. Әлімқұлов) 

Əртүрлі іс-əрекет- 
терге деген ниет, 

көңіл.

Домбыра шертуге зауық керек, 
күйшінің жалықтырмас саңлағы 

көп күндер қаңтарулы тұрып 
қалған шақтары да бар. 

 (Т. Әлімқұлов)

Тәбет – адамның тек асқа ғана көңілі, қалауы 
болса, ал зауық сөзі астан бөлек басқа да нәрсеге 
деген ынта, ниет, қалау. 

Сыр, құпия – ешкімге айтылмаған, бұрын 
жария болмаған ой-пікір (Bızaqov, 2007: 501).

Сыр зат. 1. Əркімнің өзіне тəн, басқа адамға 
белгісіз құпия ойы, жасырын пікірі. Қызға кісі 
жіберіп сөйлеспекке сырым әшкере болар деп 
қорықты (Әбілғазы). 

2. Істің мəн-жайы, жай-жапсары. 
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Біреуге біреу жақын жүрейін деп, 
Құда болар сыр жайын білейін деп. 
Бір-бірін: сүймесе де құда болар. 
Сонымен «партияға» кірейін деп 
(М. Дулатов).

Сыр айтты. Сыр алды – құпиясын біліп 
қойды. Сыр алысты – сырласты. Сыр ашты – 
сырын ашты. Сыр мінез – сыры, мінезі белгілі. 
Сырлас (Qazaq adebı tilinin sozdigi, 2010: 495).

Құпия зат. 1. Еш жанға айтылмаған, жария 
болмаған жасырын сыр. 

Қылығың қысқа жұртқа сөз болып жүр,
Дау, шатақ, абыройсыз кез болып жүр.
Құпия жасырдым деп қылған қылық.
Басқандай қансонарға із болып жүр 
(Ә. Найманбаев) 

(Qazaq adebı tilinin sozdigi, 2009: 150).

2-кесте

Синоним-
дік қатар Ортақ сема Мысал Айырушы сема Мысал

Сыр

Ешкімге 
айтылма-
ған, бұрын 

жария болмаған 
ой-пікір

Қызға кісі жіберіп 
сөйлеспекке сырым 
әшкере болар деп 

қорықты.
 (Әбілғазы)

Бөлісуге бола- 
тын, екі адам 

арасындағы ой-
пікір,

үшінші жаққа 
белгісіз

Істің мəн-жайы, 
жай-жапсары

Ішім – толған у мен өрт, сыртым дүрдей, 
Мен келмеске кетермін түк өндірмей.
Өлең шіркін – өсекші, жұртқажаяр, 
Сырымды тоқтатайын айта бермей. 

 (Абай)
 

Түзу кел қисық-қыңыр, қырын келмей. 
Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей. 

Шу дегенде құлағың тосаңсиды,
Өскен сон мұндай сөзді бұрын көрмей.

 (Абай)

Құпия

Қылығың қысқа жұртқа 
сөз болып жүр,

Дау, шатақ, абыройсыз кез 
болып жүр.

Құпия жасырдым деп 
қылған қылық.

Басқандай қансонарға із 
болып жүр.

 (Ә. Найманбаев)

Бұл ешкімге 
айтылмайтын 

ақпарат

Ислам теологтары оның қандай жағдайда 
нендей құпиямен аспанға көтерілгенін 
анықтау мүмкін емес, ол тек бір Аллаға 

ғана аян ақиқат дегенді айтады.
 («Егемен Қазақстан»)

 

Сыр – өзгеде, екінші біреуге ашылуы мүмкін 
ішкі адамның жағдайы, күйі болса, ал құпия жан 
баласына айтылмайтын ақпарат. Мәселен, қазақ 
танымында сырлас деген сөз бар. Демек, сырды 
екінші жаққа айтып жеткізуге болатын ақпарат.

Зат есім синонимдерінің мағыналық айыр-
ма шылықтарымен қатар қолданыстық ерек-
шеліктері бар. Жалпы сөздің семантикалық 
реңктері мен қолданыстық реңктері тығыз бай-
ланысты. Бұл жерде басты назар аударатыны 
сөздердің тіркесімділік қабілеті де еске алы-
ну керек. Синонимдердің сөз қолданысындағы 
реңктері сөздердің бір-бірімен тіркесу қабі-
летінен шығады. 

В.А. Сиротина «Лексическая синонимика в 
русском языке» деген еңбегінде: «Синонимы в 
современном языке различаются между собой 

большей или меньшей широтой употребления, 
различной сочетаемостью с другими слова-
ми, своими фразовыми контекстами» (Sirotina, 
1960:46).

Жоғарыда көрсетілген синонимдік қатар 
– «тәбет, зауық» синонимдері. Екеуінің ортақ 
семасы адамның тамаққа деген қалауы, ниеті. 
Осындағы зауық деген сөзді тәбет сөзімен 
алмастыруға келмейді. Ол төмендегі мысал-
да көрсетілгендей: Домбыра шертуге зауық 
керек, күйшінің жалықтырмас саңлағы көп 
күндер қаңтарулы тұрып қалған шақтары 
да бар (Т.  Əлімқұлов). Осы сөйлемдегі зауық 
сөзін «Домбыра шертуге тәбет керек» деп 
алмастыруға мүлде болмайды. Себебі сөйлем, 
жазушының айтар ойы қате болады, сөйлем 
семантикалық және құрылымдық жағынан қате 



164

 Зат есімнен жасалған синонимдердің семантикалық және қолданыстық реңктері

болып саналады. Себебі сөздің семантикасында 
«тәбет» сөзінің мағынасы тар , тек асқа, тамаққа 
деген ниет. Ал асқа келгенде тәбет пен зауық 
сөзінде де алмастырып қолдана беруге болады. 
Мысалы: Рақыштың күндегідей тамаққа зауқы 
болмады (Т. Əлімқұлов). Рақыштың күндегідей 
тамаққа тəбеті болмады. Демек сөйлемдегі 
синонимдерді алмастырсақ та, сөйлемнің 
мағынасына нұқсан келмейді. 

Синонимдік қатарды құраушы – «асығыстық, 
қарбаластық». Уақыттың жетіспеушілігі, 
қар   ба лас кезең. Балақай əкеңе менен сəлем 
айт, асы ғыстықтан үйіне соға алмай барам 
(Ғ.Мұс тафин). Балақай əкеңе менен сəлем 
айт, қарбаластықтан үйіне соға алмай ба-
рам. Яғни сөйлемдегі екі синоним сөзді бір-
бірімен алмастырсақ та сөйлем мағынасы еш 
өзгеріссіз, яғни уақыттың тығыздығынан осын-
дай әрекетке барып тұрғандығын білдіріп тұр. 
Асығыстық танытпаңыздар , істің мəн жайын 
білмей жатып, – деді де үйден шығып кетті 
(З.Шашкин). Енді осы сөйлемдегі «асығыстық» 
сөзін «қарбаластықпен» алмастырсақ, сөйлем 
мүлде мағынасын жоғалтып алады. Бұл жердегі 
асығыстық ойланбаушылық, шыдамсыздық та-
ныту. Демек уақыт тығыздығы жоқ.

Синонимдік қатар құраушы – шығым, өсім, 
өнім, түсім. Негізі бұл сөздерді ортақтастыратын 
семасы бар, десек те сол семантикалық жағынан 
қолданыстық айырмашылықтары бар. Сонымен 
қатар, бір-бірін алмастыра беру мүмкіншіліктері 
де бар. Мысалы: Мал өзінің қалаған шөбін 
сүйсіне жейді де, жыл сайын шиырлай берген 
соң, жұғымды шөптердің шығымы да кеми 
береді. Осындағы «шығым» сөзін қалған барлық 
синонимдермен алмастыра беруге болады. 

Ал енді төмендегі мысалда көрсетілген «өсім» 
сөзін ешқандай синоним сөзбен алмастыруға 
келмейді. Өйткені қалғанының барлығы жансыз 
нәрсенің өнімі, өсіп шығуы деген семаға ие бол-
са, ал бұл жерде адамның көбеюі, өсімі туралы 
сөз болып отыр. 

Əлди кенжем, əлди, бөпем кесірім, 
Деп тербесем нəрестемнің бесігін. 
– Шынымен-ақ, қоямыз ба тоқтатып, 
Біздің үйдің адамының өсімін (Ə. Тəжібаев). 

Адамның өнімі, адамның шығымы, адамның 
түсімі деген тіркес құрылымы жағынан қате бо-
лып табылады. Қазақстан сүт өнімдерінің 40%-
ы сырттан Қытайдан, Ресейден жəне Қырғыз 
Республикасынан тасымалданады («Егемен 
Қазақстан»). Осындағы «сүт өнімдері» деген мал-
дан алынған сүтті екінші мәрте өңдеп, дайындап 
сүт өнімін, қаймақ, айран сынды тағам өнімдері 

алынады. Демек, өнеркәсіп орындарының 
көмегімен. Сүт шығымдары, сүт түсімдері, сүт 
өсімдері деген тіркеспен қолдануға келмейді.

Келесі синонимдік қатар – ат, есім, ныспы. 
Жаңа туған балаға қойылатын меншікті атау. 
Ат, есім сөздерін бірінің орнына бірін қолдана 
беруге болмайды. Себебі, ат жанды әрі жансыз 
заттың барлығына қолданыла береді, ал есім сөзі 
тек адамға ғана қарай бағытталып айтылады. 
Мысалы: 

Шапырашты – əсілім, 
Айқын деген нəсілім, 
Үмбетəлі өз атым, 
Сөз айтпаймын жасырын (Ү. Кəрібаев). 

Балықшылармен танысып болғаннан кейін, 
мен қарттардан осы өзеннің атын сұрадым 
(Қ. Исабаев). Жаман иттің атын Бөрібасар 
қояды (Мақал – мəтел). Менің есімім – Айназар, 
мынаның есімі – Əмір 

(С. Сейфуллин). Көк тамыры адырайған, 
арық қолын ұсынды – танысып қоялық. Менің 
ныс пым – Дулат (Қ. Жұмаділов). Демек, осы 
сино нимдік қатардағы ат, есім, ныспы деген си-
ноним сөздердің есім, ныспы дегені тек адамға 
бай ланысты айтылады. Ал мекеменің, өзеннің, 
таудың атауын айтса ат сөзі қолданылады. Мыса-
лы, ағаштың аты, көлдің аты, мекеменің аты, т.б. 

Тілдегі тұлғалас сөздердің сыртқы жай 
ұқсастықтарына қарап, ішкі мәніне терең бой-
ламай, бірінің орнына бірін қалай болса солай 
алмастырып қолдануға болмайды. Сөз қолдану 
әрқашанда мұқияттылықты қажет етеді.

Нәтиже мен талқы

Эксперимент нәтижесінен байқағанымыздай 
зат есім синонимдер бір-бірінен мағыналық 
және қолданыстық жағынан айырмашылық жа-
сайды. Синонимдер бір-бірінен мағыналық реңкі 
жағынан, стильдік мәні және басқадай сөздермен 
өзара қарым-қатынасқа түсіп қолданылуы жағы-
нан үш түрлі белгілері арқылы ажыратылады. 

Анығырақ айтқанда, тіліміздегі сөздерді 
белгілі бір ұяға жинақтаудан гөрі олардың әр-
қайсысына тән өзгешеліктері мен ерекше лік -
терін айырып, ажыратып беру әлдеқайда қиын 
әрі күрделі. Синонимдік қатардағы сөз дер 
не бірыңғай мағыналық, не бірыңғай стиль-
дік болып, таза күйінде әрдайым кездесе бер-
мейді. Қолданыстық реңктері де мағы на лық 
реңктерімен тығыз байланысты, себебі сөздің 
мағыналық реңктерінен келіп, олардың сөй-
лемдегі қолданыстық ерекшеліктері айқындала 
бастайды.
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Б. Сағындықұлы, Ж.Е. Аманжанова

Синонимдердің қолданыстық реңктерінде де 
ерекшеліктердің бар екендігі, әр синоним сөздің 
өзіндік ерекшеліктері, сол ерекшеліктеріне 
сай қалыптасып орныққан тіркестерінде ай-
қын көрінетіндігі туралы айтылады. Сонымен 
қатар ол бұзылса, сөйлемнің, айтар ойдың маз-
мұнына нұқсан келетіндігі анық. Сондықтан 
синонимдерді тап басып, орнымен қолдана білу 
үлкен шеберлікті қажет етеді.

Қорытынды 

Синоним сөздердің бір ұяға қосатын ортақ 
семаларының және әрбір синоним сөздің басқада 
жоқ, тек өзіне тән жекелік өзгешеліктерінің 

бар екендігі айқындала түсті. Ана тілінің си-
нонимдер байлығын еркін білу – өз ойыңды 
соншалықты дәлме-дәл, анық, жетік етіп жеткізе 
білу деген сөз. Әрбір ой халық тілінен сұрыптап, 
сараптап алған сөздер арқылы жүзеге асады. 
Тіл ойды ғана білдірмейді, сонымен бірге сезім 
мен ерікті билеу үшін де қолданылады. Тіл 
әсерлі де тартымды, баурап алатын болу ке-
рек. Бүгінгі қазақ тіліндегі неше алуан стильдік 
мүмкіншіліктің бәрі де бай синонимдердің 
қызметі арқылы білінеді. Қазақ тіліндегі 
бірқыдыру зат есімдік синонимдер көбіне бір-
бірінен мағыналық, ұғымдық реңктері арқылы 
ажыратылатындығына зерттеу жұмыстары 
кезінде тағы бір мәрте көзіміз жетті. 
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THE IMPORTANCE OF SOCIAL EUPHEMISMS AND  
THEIR APPLICATION TO BRITISH AND KAZAKH PRESS

The aim of this article is to explore the social euphemisms that are used in Kazakh language. It focus-
es on relations of taboo words and euphemism. Euphemism is an important technique that shows us how 
to deal with social taboos in a society. Taboos have been around for many centuries derived from cus-
toms and traditions of distinct cultures. Euphemistic expressions facilitate the avoidance of direct speak-
ing taboo words by offering a category of replacement words. The article shows peculiarities of the usage 
of social euphemisms in Kazakh culture. It presents unique views on euphemisms to show attitudes of 
various scholars towards the phenomenon. The article focuses on the description of meanings of euphe-
misms found in certain situations. The objectives of the analysis are: to identify social euphemisms used 
in today’s English and Kazakh online newspapers and examine why they are used in certain contexts. 
The article analyzes some euphemisms used in the British and Kazakh online newspapers. It compares 
euphemisms in the British press, with euphemism in Kazakh press and their underlying meanings. Social 
euphemisms from the online English newspapers The Guardian, The Telegraph, Express, Independent 
and Kazakh online newspapers Kazinform, AqJol and Қазақстан Zaman are subjected to analysis. 

Key words: euphemism, social euphemism, newspaper articles, the language of press, taboo words.
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Қоғамдық эвфемизмдердің маңызы және олардың британдық және  
қазақстандық баспасөздегі қолданысы

Бұл мақаланың мақсаты – қазақ тілінде қолданылатын қоғамдық эвфемизмдерді зерттеу. 
Мақала табу сөздердің эвфемизмдермен байланысына шоғырланады. Эвфемизм – бұл қоғамдағы 
табу сөздердің мәселесін шешуге көмектесетін маңызды құрал. Табу көптеген ғасырлар бұрын түрлі 
мәдениеттердің әдет-ғұрпы мен дәстүрлерінен шыққан. Мақалада қоғамдық эвфемизмдердің 
қазақ мәдениетінде қолданылу ерекшеліктері көрсетілген. Эвфемизмдер алмастырма сөздердің 
белгілі бір санатын ұсына отырып, табу сөздердің тікелей айтылуына жол бермеуге көмектеседі. 
Эвфемизмге қатысты әртүрлі көзқарастар және әртүрлі ғалымдардың осы құбылысқа көзқарас 
пікірлері ұсынылған. Мақалада белгілі бір жағдайларда кездесетін эвфемизмдердің мағыналары 
сипатталған. Талдаудың мақсаты: қазіргі британдық және қазақстандық газеттерде және 
интернет – газеттерде қолданылатын қоғамдық эвфемизмдерді анықтау және олардың неге 
қолданылатындығын зерттеу. Автор британдық және қазақстандық баспасөздерде қолданылатын 
кейбір эвфемизмдерді талдайды. Сонымен қатар автор ағылшын баспасөзіндегі эвфемизмдерді 
қазақ баспасөзіндегі эвфемизмдермен және олардың негізгі мағыналарын салыстырады. The 
Guardian, The Telegraph, Express, Independent онлайн газеттеріндегі және «Kazinform», «AqJol» 
және Қазақстан Zaman қазақ газеттеріндегі қоғамдық эвфемизмдер талқыланады. 

Түйін сөздер: эвфемизм, қоғамдық эвфемизм, газет мақалалары, баспасөз тілі, табу сөздер.
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Важность социальных эвфемизмов и их применение  
в Британских и Казахстанских газетах

Целью данной статьи является изучение общественных эвфемизмов, которые используются 
в казахском языке. Cтатья раскрывает связь табуированных слов с эвфемизмами. Эвфемизм 
– это важный инструмент, который помогает нам справляться с табуированными словами в 
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обществе. Табу существуют уже на протяжении многих столетий, будучи производными от 
обычаев и традиций различных культур. Эвфемистические выражения помогают избежать 
прямого высказывания табуированных слов, предлагая определенную категорию заме-
няющих слов. В статье показаны особенности использования общественных эвфемизмов в 
казахской культуре. Прежде всего, различные взгляды на эвфемизмы представлены, чтобы 
продемонстрировать отношение различных ученых к этому явлению. Статья описывает значения 
эвфемизмов, встречающихся в определенных ситуациях. Цели анализа: выявить общественные 
эвфемизмы, используемые в современных Британских и Казахстанских газетах и   онлайн-газетах, 
и каким образом они используются. Автор анализирует некоторые эвфемизмы, используемые в 
Британских и Казахстанских прессах. Автор также сравнивает эвфемизмы в Британской прессе 
с эвфемизмом в Казахстанской прессе и их основные значения. Анализируются общественные 
эвфемизмы из британских онлайн-газет The Guardian, The Telegraph, Express, Independent и 
казахстанских интернет-газет Kazinform, AqJol и Қазақстан Zaman. 

Ключевые слова: эвфемизм, социальный эвфемизм, газетные статьи, язык прессы, запретные 
слова.

Introduction

Euphemism is an important tool for avoiding 
words that can be consideredoffensive, or disturbing 
to listeners. People created the effective technique 
that combines vagueness, politeness and clever-
ness to minimize negativity in communications. 
The term «euphemism» derives from the Greek 
word «euphēmos», «eu» meaning well or sound-
ing good, and «pheme» meaning speech (Mer-
riem, 1986). The primary purpose of euphemism is 
to soften one’s phrases to moderate the process of 
bad moods, which makes it similar to the language 
of diplomatic communication. They are connected 
with semantic ambiguities and tolerance that enable 
conflict avoidance.  

Many researchers have attempted to define eu-
phemism. According to Wilson, euphemisms are 
«words with meaning or sounds thought somehow to 
be nicer, clearer or more elevated and so used as sub-
stitutes for words deemed unpleasant, crude or ugly 
in sound or sense» (Wilson, 2001). Rawson explains 
that euphemism is a word (a phrase) which people 
use in place of terms which more disagreeable or 
offensive to themselves to their audience (Rawson, 
1995). Fromklin states that euphemism is a word of 
phrase that replaces a taboo word or serves to avoid 
frightening or unpleasant subject (Fromklin, 1990). 
Allan and Burridge defined euphemism as «alter-
natives to dispreferred expressions, and are used 
in order to avoid possible loss of face» (Allan and 
Burridge, 1991). Moskvin notes that euphemisms 
are «verbal encodings used with the purpose of soft-
ening, masking, gracefully «packing» the subject 
of the message, however having left to any native 
speaker the opportunity to guess what is being spo-
ken about» (Moskvin, 1991). For example, a Kazakh 
person can easily distinguish the phraseologies «тіл 
табысты» (get on well) and «тіл тигізді» (insulted), 

and understand what they mean. Based on these def-
initions we can conclude that euphemisms are used 
in situations where people deal with taboos and sen-
sitive topics in order to save their faces and to be 
considerate to others’ feelings. There are different 
types of euphemisms. Euphemism can be positive 
and negative. Positive euphemisms are magnify-
ing. They make things appear more significant than 
they are. People or journalists tend to call certain 
words such as «дукен» (shop) «бутик» (boutique), 
«шаштараз» (hairdresser) «cəн салоны» (beauty 
salon) or «мемлекеттік орындар» (government 
bodies) «билік басы», «құзырлы мекеме» because 
they sound fancier. 

Negative euphemisms are minifying. Minifying 
euphemisms reduce the sharpness of words. Most 
taboo marked words and concepts are minifying, 
and are used in relation with death, marriage, illness 
and other superstition things. Thus, we can iden-
tify superstition and non-superstition euphemisms. 
Superstition euphemisms deal with God, the devil, 
death, illnesses and animals. Non-superstition eu-
phemisms describe taboo concepts such as sexuali-
ty, poverty, disabilities etc. Euphemism has smooth-
ly incorporated into our daily lives that we utilize it 
in our social relationships and intercourses without 
being aware of it. We need euphemism in order to 
save our faces and self-images, to be thoughtful to 
people’s feelings and emotions and to express our 
concern and politeness. It is a preferable way to ap-
proach sensitive topics since people usually com-
municate attitudes. For example, Kazakh people 
avoid using the word «қатерлі ісік» which means 
«cancer» as it frightens them. The phrase «жаман 
ауру» would be the euphemism to refer to «қатерлі 
ісік». On the other hand, it may also be away to pre-
tend that they are not facing such most times incur-
able malady. In earlier times, Kazakh people would 
not even call such epidemic disease as «шешек» 
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(smallpox) by its name; therefore, they replaced it 
with euphemisms: «мейман», «қонақ», «əулие». 
There are still euphemistic words for some spread-
able diseases such as «өкпе ауруы» (tuberculosis), 
«жіңішке ауру» (gonorhhea), «самал» (syphillis). 
Speakers replace a taboo-marked subject of illness 
by its converse health, because they are still afraid 
of a number of illnesses (Tokar, 2012 ).

In Kazakh culture, euphemism is sometimes 
presentedas nonce words. Since olden times in tra-
ditional families, a daughter-in-law has not been al-
lowed to address parents and close relatives of her 
husband by their actual names. Therefore, she has 
been required to give them «names» as their actual 
names are taboo for her. A. Ahmetov also men-
tions this in his book «Түркі тілдеріндегі табу мен 
эвфемизмдер». He shows many examples when a 
daughter-in-law must create euphemistic names for 
those whom she cannot call by their actual names. 
As A. Ahmetov states taboo words generate euphe-
mism; therefore, they cannot be separated from each 
other (Ahmetov, 1995).

The oldest euphemisms are probably the ones 
that belong to people’s beliefs. People used to 
believe that words have tremendous power. For 
that reason, they were afraid to mention evil spir-
its, because they could attract them and bring bad 
luck. А.Mironina notes that «Суеверная боязнь 
духов, заклинаний, магического действия слов, 
прямого наименования породилa запреты на 
определенные слова, дозволенные только при-
ближенным к высшим силам – шаманам, жре-
цам, вождямя» (Mironina, 2010). According to 
Mironina people in olden times were terrified of 
spirits, spells, and the effect of some words; and 
therefore certain things were not referred to by 
their real names. Kazakh people avoided call-
ing some animals by their names as these animals 
played special roles in their culture. For example, a 
wolf was considered a totem and people were care-
ful in addressing it because they believed that if 
they called a wolf by its name, it would attack their 
cattle. Hence, they would call it «ит қүс», «қара 
құлақ», «серек құлақ», «ұлыма». Furthermore, 
A. Ahmetov remarks that when a wolf attacks in-
fected by epidemic disease cattle people would just 
say: «ит-құс араласса пəленің беті қайтады» 
implying that a wolf is a sacred animal that can 
reverse the disease. In this example, they avoid the 
real names of a wolf and a disease. M. Auezov ded-
icated a long tale «Көксерек» to the relationship 
of Kazakh people and wolf, which shows the status 
of wolf in their culture. Cultural euphemism have 
dynamic character. It may lose its semantics over 

the time, whereas universal euphemisms are stable. 
Nowadays, we do not use most of the animal-relat-
ed euphemisms, and they are only found in novels 
and other fiction books. We may conclude that eu-
phemism is a social device and as Shipley notes «it 
also manifests the society and time in which they 
are used, so one can conclude that the attempts to 
use euphemisms are as old as our ability to use lan-
guage.» (Shipley, 1977).

Certain types of euphemistic expressions are 
universal and not constrained by cultural boundaries. 
Though euphemism may differ from one community 
to another, the main fields where euphemism is sum-
moned are generally indistinguishable encompass-
ing death, sex, and body parts. Death, for instance, 
is an avoidable social norm that should be lightened 
and dealt with more cautiously as it is a compelling 
psychological subject (Takoua, 2015). According to 
Enright, the word death is one of the oldest taboos. It 
is one of the long-lasting taboo words with hundred 
kinds of replacements (Enright, 2005). He claims 
that consideration of feelings of family members and 
fear of unknown constitutes the motivations for eu-
phemistic substitutions. Allan agrees that the theme 
of death is taboo because people have always been 
scared of dying (Allan, 1991). Even M. Auezov in 
his «Abai Zholy» used many euphemistic phrases to 
describe the taboo word «death»:

«Мағаштың қырқын беріп болған күннің 
ертеңінде Абай және қаза тапты. Ұлы дененің 
демі  тоқталды. Шөл даланы жарып аққан да-
рия да игілік өмір үзілді. Сонау бір шақта тасты 
тақыр, жалтыр биік басына жалғыз шығып, 
зәулім өскен алып шынар құлады. Өмірден Абай 
кетті...» (M. Auezov, «Abai Zholy»). The expres-
sions демі тоқталды, қаза тапты, өмір үзілді, 
шынар құлады, кетті presented in various lexi-
cal units indicate one taboo word «өлді» (death). 
On the other hand, euphemism makes it easier for 
people to discuss certain topics. As R. Keyes states, 
«Civilized discourse would be impossible without 
recourse to indirection. Euphemisms give us tools to 
discuss touchy subjects without having to spell out 
what it is we’re discussing» (Keyes, 2010). More-
over, Crisp call euphemism as an unpleasant truths 
wearing diplomatic cologne (Crisp, 1985). It is in-
appropriate to use the word «жарлы» or «кедей» 
referring to the «poor»; therefore, it is often substi-
tuted with phrases «əлеуметтік жағдайын ашар» 
or «күн көріс қамымен жүргендер». Words for vi-
sually or hearing impaired people «соқыр» (blind) 
and «саңырау» (deaf) are replaced with «көру 
жəне есту қабілетінен айрылған», «құлағының 
нүкісі бар» etc. 
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When we use euphemism in this sense, it is im-
portant to make sure that the people who are in need 
are not being ignored due to the misunderstanding. 
Another impolite word people may use regarding 
disabled people is «мүгедек». Nowadays, journal-
ists mostly replace the word with euphemistic ex-
pression «мүмкіндігі шектеулі жандар». How-
ever, all these expressions are not frequently used 
in daily speeches, but normally applied in the mass 
media and the scope of their application is dictated 
by a social context. Euphemism is widely used by 
mass media such as print and online newspapers. 
According to G. Mashinbayeva, in the language of 
information communication foreign, domestic poli-
cy, policy in the field of economy, security, law en-
forcement, etc. are considered as an object of euphe-
mization (Mashinbayeva, 2014). Mass media cannot 
use colloquial expressions, as they need to be con-
siderate to mass readers’ feelings. G. Mashinbayeva 
notes that between the individual communicators, 
addressing to an elderly person as «еңбек ардагері», 
«құрметті демалыстағы адам», «зейнеткер», 
«қария» sounds politer than «пенсионер» (Mash-
inbayeva, 2014). The euphemism that mass media 
uses differs from euphemistic phrases we use in our 
daily lives. In colloquial Kazakh, we have many ca-
sual phrases to cover taboo words. Taboo refers to 
a proscription of behavior for a specifiable commu-
nity of one or more persons at a specifiable time in 
specifiable contexts (Allan and Burridge, 2006). 

Taboos have not vanished in modern languag-
es, but are represented in a different way. The need 
to substitute taboo words encouraged the emergence 
of euphemism. The press is usually concerned about 
their reputation and their aim is to present itself as 
quality news. They are responsible for maintain-
ing a balance between the emotional impact of cer-
tain news on mass hearers and their objectiveness. 
Therefore, the quality press is most likely to use for-
mal euphemisms with the purpose of covering taboo 
words.

Experiment

The article compares and analyzes some eu-
phemistic expressions used in the UK mass media 
and the mass media of Kazakhstan. The euphemism 
for taxation performs a cover-up function as poli-
ticians find it very difficult and uncomfortable to 
talk about tax increases because they usually cause 
frustration and rage among people. According to 
Ostermeier, using euphemisms connected with rais-
ing taxes is common in today´s politics (Ostermeier, 
2009). There is a large number of euphemisms for 

the word. Most widely used expressions are revenue 
raise, progressive revenue or progressive taxation 
instead of tax increases:

«Progressive taxation and transfers are key 
components of efficient fiscal redistribution,» says 
the Fiscal Monitor, which demonstrates that these 
measures serve to reduce inequality in developed 
economies by as much as 30 per cent.(dailymail.
co.uk, 03.09.2019).

«And those revenues just don’t look like they 
will keep pace with the rising costs of services like 
adult social care – even with council tax bills going 
up at 4 per cent a year, which is double the rate of 
inflation. «That means finding billions more in fund-
ing to top up existing local tax revenues, even be-
fore thinking about new initiatives like free personal 
care.» (telegraph.co.uk, 11.11.2019).

Taxation is an issue people are sensitive about 
as it leads to the reduction of their income. Thus, 
in 1990 the British government used the expression 
community charge showing that the government 
cares about their people. It gave a rise to the appear-
ance of other euphemistic expressions with the word 
«community» such as community care, community 
home etc.

One of the trickiest euphemistic expressions 
related to the tax is «tax relief» which is used in 
relation to tax cuts for taxpayers, but it covers the 
genuine nature of tax reduction. Controversial tax 
cut appear more attractive when labeled as «tax re-
lief». Linguist George Lakoff notes, «For there to be 
[tax] relief, there must be an affliction, an afflicted 
party, and a reliever who removes the affliction and 
therefore her». Political parties at the national level 
argue over what is going to become an issue and 
then how to frame it. As Noam Shpancer, PhD, a 
professor of psychology at Otterbein College states 
«If enough people buy into the frame of taxes as ‘so-
cial burden’ rather than ‘social virtue,’ then taxes 
will be low. You will hence find that anti-taxation 
people speak of lower taxes as ‘tax relief,’ implic-
itly equating ‘tax’ with ‘burden» (physcologytoday.
com, 22.12.2010). Chris Powell, a managing editor 
of the Journal Inquirer in Manchester notes that «the 
Democrats figured, will not only allow everything in 
state government to trundle on just as before, elimi-
nating any pressure to set better priorities, but also 
provide for dedicating a portion of sales tax revenue 
for grants to municipalities in the name of «property 
tax relief.» In certain cases, government bodies in-
crease property taxes and then provide «tax relief». 
It means local property tax increases and the gov-
ernment saves billions of dollars in the name of re-
ducing property taxes.
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«Business owners can qualify for entrepre-
neurs’ relief, under which they can pay just 10% 
CGT, when they sell all or part of a company, up to 
£10m. The standard CGT rate is 20%.» (theguard-
ian.com, 06.11.2019). In this extract from the arti-
cle, «tax relief» clause is straightforward; however, 
one in order to apply for a tax relief needs to com-
ply with certain conditions, which sometimes may 
not be possible. It means there are prerequisites for 
tax relief and not everyone can take advantage of it. 
The government, on the other hand, may pursue cer-
tain aims in imposing such conditions and certainly, 
there are some unknown benefits for them.

In Kazakh press, there are similar expres-
sions to show the raise of taxation or the need 
for progressive taxation. In the following ex-
tract from the article, we can use the usage of 
phrase «progressive taxation» similar to the one 
reflected in the British press: «…Олжеке табыс 
салығының прогрессивті шкаласын енгізу 
мүмкіндігін зерделеу тапсырылғанын атап өтті». 
«Cалығының прогрессивті шкаласын» means the 
progressive taxation scale.

There is another interesting excerpt from dif-
ferent article where tax-related euphemism is used: 
«Осы орайда, 82 мыңнан астам нысан тіркелген 
(жылжымайтын және жылжымалы мүлік). Бұл 
ауыл бюджетінің салық салынатын базасын 
ұлғайтады. «… Екіншіден, тіркелген нысандар 
санын ұлғайту» (inform.kz, 18.11.2019). The sen-
tence «тіркелген нысандар санын ұлғайту» im-
plies contribution to the budget of the government 
by registering new entities; therefore, a way to in-
crease the budget revenue is to increase the number 
of registered entities as the more registered entities 
means the more taxes. 

Taxation is indeed scrupulous issue, which 
sometimes may be dangerous and misleading. How-
ever, euphemisms for financial crisis is one of fre-
quently found euphemisms in articles. Financial cri-
sis usually has negative impact on people’s financial 
situations; therefore, positive-sounding words are 
used in relation to it. Politicians and journalists try 
to avoid words that may provoke people’s discon-
tent, and in order to avert unpleasant reactions they 
use such euphemistic words such as «recession», 
«increased cost of living», downturn:

«The UK has avoided falling into a recession 
after the economy eked out 0.3 per cent growth in a 
sluggish third quarter of the year marred by Brexit 
uncertainty and a global slowdown» (independent.
co.uk, 11.11.2019). 

While dealing with the crisis, the Governments 
plan their measures in order to please the financial 

operators, the international institutions, the other 
States, but not the people (thenewfederalist.eu 
26.12.2011). There is even a special euphemistic ex-
pression for financial crisis called «credit crunch». 
Even though the meaning of the word technically 
differs from ‘recession» politicians like to use this 
phrase referring to financial crisis. According Anne 
Karph a term is more likely to catch on if it is alliter-
ative and there is the onomatopoeia factor.»Crunch» 
sounds decisive, punchy and, crucially, short: it is 
an event, rather than a decade (the.guardian.com, 
31.07.2018). 

The sentence «The paper added: «the worldwide 
weakening of growth and trade will be deeper and 
last longer than originally supposed.» in the article 
implies the worldwide recession. The following 
extract from the article shows another euphemistic 
way of mentioning «global financial crisis: «This 
has resulted in the International Monetary Fund 
warning of a «synchronized slowdown» around 
the world.» (express.co.uk., 23.10.2019). Similar 
euphemistic expression is found in Kazakh press: 
«Астана Клубы» сарапшылары 2020 жылы 
əлемдік экономикалық құлдырау қаупі туатынын 
ескертеді. Астана клубының V-ші жыл сайынғы 
отырысы барысында Еуразия үшін 10 басты 
қатерді жария етті» (aqjolgazet.kz, 11.11.2019). In 
this sentence «Əлемдік экономикалық құлдырау» 
means global economic recession. 

The Kazakh press generally use circumlocu-
tions type of euphemisms. K. Allan and K. Bur-
ridge state that using longer expressions is called 
circumlocution (Allan Keith and Burridge Kate, 
1991). For example, such phrases as «Өмір бойы 
бас бостандығынан айрылғандар» or «бас 
бостандығынан айрылғандар» replace the word 
«prisoner». British newspapers use a single word 
to address «prisoners» such as «inmate» or «de-
tainee». However, the word «jail» or «prison» in 
English press mostly appear as it is, whereas in Ka-
zakh press the word «түрме»(prison) is replaced 
with circumlocution: «Айтқандай, Норвегияның 
Қазақстандағы елшілігінің жобасы аясында 
Мәжілістің Заңнама және сот-құқықтық 
реформа комитетімен PRI (Халықаралық 
түрме реформасы) ұйымының Орталық 
Азиядағы Өкілдігі бірлесіп ұйымдастырған 
кешегі Жергілікті билік органдарының ұлттық 
форумында облыстар мен қала басшылықтары 
бас бостандығынан айыру орындарынан 
босаған тұлғаларды қайта әлеуметтендіру 
міндетін қалай орындағандары жайында алғаш 
рет парламентарийлер мен қоғамдық ұйымдар 
алдында есеп берді». In this example, «бас 
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бостандығынан айыру орындарынан босаған 
тұлғаларды» is the euphemism, which means 
«persons released from places of detention» and 
the word «тұлғаларды» in this context could be 
considered as euphemism as it refers to prisoners 
as individuals. 

Euphemism may lose its magic power or its 
softening nature over time and become dysphe-
mism. When euphemism ceases to perform its func-
tion, we start looking for new forms to replace dys-
phemistic phrases. The word «оралмандар» was 
the word we used to apply to ethnic Kazakhs who 
immigrated to Kazakhstan; however nowadays the 
word is considered rude and people are encouraged 
to replace it with the word «қандастар». It means, 
once euphemism for a word disappears, new euphe-
misms appears. Different times have different eu-
phemisms. The most frequently used word related 
to immigration in the Kazakh press is «оралман» 
as immigrants arriving in Kazakhstan are normally 
ethnic Kazakhs. Before this year «оралман» was 
the acceptable way to describe ethnic Kazakh re-
patriates; however, in September of this year the 
president Kassym-Jomart Tokayev tweeted that 
the term «оралман», derived from the Kazakh for 
«returnee,» should be substituted with «қандас», 
which translates as «person of the same blood.» 
The word «оралман» has developed a negative 
connotation as local people more often use this 
word in an offensive manner. The word «оралман» 
could also be replaced with «отандастар». Here 
are some extracts from the articles with the word 
«: «Шетелдерде жүрген бауырларымыз – 
біздің баға жетпес бай қазынамыз!» (kazislam.
kz, 11.07.2019) «Сәйкесінше жазғы мектептің 
жұмысы қандастарымыздың тарихи Отанымен 
байланыстарын нығайтып, xалқымыздың салт-
дәстүрін танып, ана тілін, ел тарихын зерделеуге 
жағдай жасауға бағытталған» (kazislam.kz, 
11.07.2019). «Газетіміздің атынан қойылған 
ата жұртқа оралатын қандастарға СҚО қандай 
көмек теркөрсете алады деген сауалға облыс 
әкімі Ерік Хамзаұлы рухты көтеретін жауап 
берді» (Қазақстан Zaman, 21.01.2016).

Europe has been experiencing migration flow 
and therefore, the British press has frequently used 
immigration-related euphemistic words. Euphe-
mism in forms of lexemes with diffuse semantics 
is common. Most of immigration – related euphe-
mistic items found in the British press are based on 
the immigrant concept as someone who came from 
outside the UK: foreigner, foreignborn-people, 
newcomers, foreign workers, those from outside the 

EU etc. Euphemistic expressions such as «undocu-
mented persons, undocumented workers, undocu-
mented citizens are used less often in the British 
press. Immigration  – related euphemisms is a tool 
used by the press to present immigrants in socially 
acceptable way. 

Here are immigration-related euphemisms 
found in online British newspapers: «One of Italy’s 
smallest and least famous regions is offering new-
comers a bounty of €8,000 a year to settle in villages 
that are in danger of dying out.» (telegraph.co.uk, 
11.09.2019).

«Previous statistics showed that 2.7m of the 
foreign-born population were born in EU countries, 
while 5.2m were from nations outside the bloc.» (in-
dependent.co.uk, 25.08.2015).

«Boris Johnson has signaled his support for 
giving an amnesty to as many as 500,000 undocu-
mented migrants to allow them to remain legally in 
the United Kingdom.»(inews.co.uk, 25.07.2019). 
However, regardless of immigration – related eu-
phemisms, it is harder to find news with positive 
views of immigrants. Most of the news items in 
the British press contain negative images. Ac-
cording to M. Lirola, the negative representation 
of immigrants is especially noteworthy in the 
British press, in which the percentage of positive 
representations of immigrants is extremely low 
(around 20% out of total of news items)…» (Li-
rola, 2014). As stated on the BBC news magazine 
in 2015 study by the Migration Observatory at 
Oxford University analyzed 58,000 UK newspa-
per articles and found that illegal was the most 
common descriptor for the word immigrants. 
However, Don Flynn, director of Migrants Rights 
Network urged to use words irregular or undocu-
mented migrants instead of illegal immigrant as it 
associates them with criminal behavior (bbc.com, 
28.08.2015).

Results and discussions

The analysis shows that it is possible to find 
similar euphemisms in both British and Kazakh 
presses, and some are used in a similar way; al-
though there are euphemisms that appear more 
often in Kazakh press, but hardly found in British 
press and vice versa. There are some popular eu-
phemisms used in the British press that have no 
equivalent units in Kazakh press, for example: 
collateral damage, spin-doctor or credit crunch. 
In such cases, it is important to consider cultural 
and historical backgrounds and political situations 

https://inews.co.uk/tag/boris-johnson/
https://inews.co.uk/tag/migration/
https://inews.co.uk/tag/immigration/
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/reports/migration-news
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of each country. The results obtained by compar-
ing the euphemisms used in the British and Kazakh 
presses are similar to what V  Panin said. V.  Panin-
writes: «Результаты сопоставительного анали-
за использования эвфемизмов в английском и 
русском языках свидетельствуют о том, что «в 
русском языке не наблюдается столь масштаб-
ных языковых нововведений, какие произошли 
в английском языке последних десятилетий под 
эгидой борьбы за равноправие полов, преодо-
ления ксенофобии, расовых предрассудков и 
социального неравенства» [Panin – c 19]. Prob-
ably, we have not reached the point when not us-
ing the replacement to rude expressions may cre-
ate strong condemnation or outrage in our society. 
However, we cannot deny that we are moving to-
wards using politically correct terms in situations 
that may insult or hurt one’s feelings, for exam-
ple, «мүмкіндігі шектеулі жандар» instead of 
«мүгедек» or «көру қабілетінен айрылғандар» 
instead of «соқыр». On the other hand, we avoid 
using the word «nigger» in the media because it is 
taboo to use the word in English language press; 
but, the word «nigger» used Kazakhstani press is 
devoid of emotional connotation. In daily speech-
es, we can see many people using the word «nig-
ger» as these people were not part of the historical 
background that contributed to the emergence of 
the word «African-American».

Сonclusion

As this article reveals, euphemisms often 
function as a double-edged weapon. Although they 
can be used for legitimate and justifiable purposes, 
they can also be used for the purpose of deception. 
The above examples from articles show that 
euphemisms are widely used by the newspapers in 
order to be considerate to people’s feelings and play 
down the negativity or anger that certain news may 
rise among people. 

We may conclude that euphemisms:
- are used to replace unpleasant or tabooed 

words. 
- are applied to maintain one`s face in order not 

to be rude and offensive to others.
- to obtain information about other cultures and 

customs 
- to conceal the truth with purpose of gaining 

certain benefits
- to mitigate and mask the negative associations 

related to the mentioned issues in mass media. 
In general sense euphemisms are driven by 

taboos, politeness and maintaining one`s face and 
substituting vulgarity. Studying euphemisms is a us
eful and important way to help us learn certain detail
s about other people’s cultures, because euphemism
s are strongly related to the traditions and customs o
f some cultures in the past or today.
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ЕЛБАСЫ ДИСКУРСЫ.  
ЕЛБАСЫ ШЕШЕНДІК ДИСКУРСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Жaңa зaмaнның келyімен жaңa лексикaлық бірліктердің де пaйдa болaтыны белгілі. Сол 
сияқты жaңa зaмaнның келyімен жaңa қоғaм орнaсa, жaңa қоғaмның орнayынa жaңa сaяси жүйе 
мен құрылым әсер етеді. Aл қоғaмдық-сaяси өмірде орын aлып отырғaн сaяси құбылыстaр 
мен сaясaт бaғыттaры тілдік лексикaны қaлыптaстырaды. Соғaн бaйлaнысты лингвистикaдa 
қоғaмдық-сaяси лексикa мен лидерлер тілін қaрaстырy үрдісі пaйдa болды. Кез келген саяси 
тұлғаның әлемдік имиджді қалыптастыруда ұлттық мүддені жоғары қоюы заңдылық.

 Сaяси мәтіндердің сендірy қызметінің мәні зор. Сонымен бірге сaяси тіл сaяси фaктілерді 
тіркеy мен өзгертy қызметтерін де aтқaрaды. Сaяси мәтін – билік пен aзaмaттaр aрaсындaғы 
бaйлaныс тәсілі. Сaяси тіл мен сaяси шешендік өзaрa тығыз бaйлaнысты.

Бaтыс мәдениетінде шешендік үш қaйнaрдaн: aдaмның тaбиғи қaбілет-қaсиетінен, 
теориялық қисындaрмен қaрyлaнyдaн және тынымсыз, толaссыз еңбектен нәр aлғaн. Ертедегі 
Римде шешендік өнер сaяси тaқырыптaғы сөйлеy, сaлтaнaтты мәслихaттa сөйлеy және соттaғы 
сөйлеy тaрмaқтaры бойыншa жіктеліп, әрқaйсысының өз мaқсaт-міндеті болды. Мысaлы, сaяси 
тaқырыптaғы шешендік – сaяси жиындaғы тыңдayшылaрдың көңілінен шығyды, соттa әділеттілік 
пен әділетсіздікті, хaлық кеңесіндегі пaйдaлы және пaйдaсыздықты aйқындaп, сaрaлayды негізге 
aлды.

Президенттік дискурсты зерттеудің екі тәсілі бар: саяси жетекшінің идеологиялық стилін, 
оның сөйлеу тактикасын, ақпарат пен бағалау құралдарын білдірсе, президенттік идеялық 
стилдің нақты аспектілерін, оның сөйлеу белсенділігін және бүкіл халықтың санасында образ 
тудыру. 

Түйін сөздер: халық, елбасы, мемлекет, лидер, дискурс, тіл, саяси дискурс, лингвистика.
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Speech of the president.  
Features of oratory discourse of the President

As is known, new lexical units will also benefit from the emergence of new ones. Similarly, if a new 
society is created through a new law, it will affect the new political system and structure. However, 
political phenomena and political elements occurring in public and political life form the lexicon of the 
language. In related linguistics, the trend toward integrating socio-political vocabulary and the language 
of leaders has become profitable. It is natural for any political person to put national interests first in 
shaping the image of the world.

The significance of political texts is important. Political language also includes the function of regis-
tering and changing political facts. Political texts are a means of communication between authorities and 
citizens. Political language and political oratorical communication are closely intertwined.

In Western culture, oratory has three aspects: natural human abilities, theoretical logic, and relent-
less continuous work. In Ancient Rome, oratory was classified according to political motives, the carriers 
of the national council, and judicial sentences, according to their meaning, each of which had its own 
purpose. For example, oratory in the political arena aroused the feelings of listeners in the political com-
munity by identifying and carefully checking justice and injustice in the court, justice and neglect in the 
national Council.

Key words: people, President, state, leadership discourse, language, political discourse, linguistics.
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Речь президента.  
Особенности ораторского дискурса Президента

Как известно, новые лексические единицы также выиграют от появления новых. Точно 
так же, если новое общество будет создано с помощью нового закона, это повлияет на новую 
политическую систему и структуру. Однако политические явления и политические элементы, 
происходящие в общественной и политической жизни, образуют лексикон языка. В связанной 
лингвистике тенденция к интеграции социально-политического словаря и языка лидеров стала 
прибыльной. Для любого политического человека естественно ставить национальные интересы 
на первое место в формировании имиджа мира.

Значение политических текстов имеет большое значение. Политический язык также 
включает в себя функцию регистрации и изменения политических фактов. Политические тексты 
являются средством общения между властями и гражданами. Политический язык и политическое 
ораторское общение тесно переплетены.

В западной культуре ораторское искусство имеет три аспекта: природные способности 
человека, теоретическую логику и неустанный непрерывный труд. В Древнем Риме ораторское 
искусство классифицировалось в соответствии с политическими мотивами, носителями 
национального маслихата и судебными приговорами, в соответствии с их значением, каждое 
из которых имело свою цель. Например, ораторское искусство на политической арене вызвало 
чувство слушателей в политическом сообществе, выявляя и тщательно проверяя справедливость 
и несправедливость в суде, справедливость и безнадзорность в национальном совете.

Ключевые слова: люди, президент, государство, лидерский дискурс, язык, политический 
дискурс, лингвистика.

Кіріспе

Соңғы жылдары лингивистикалық әде биет-
те мәтін терминімен қоса дискурс (фр. discours 
– сөйлеу) термині пайда болды. Дискурс-
экстралингвистикалық факторлар жиынты ғын-
дағы байласымды мәтін; оқиға аспектісінде 
алынған мәтін; нысанды әлеуметтік іс-қимыл 
ретінде қарастырылатын сөйлеу; адамдар мен 
олардың сана механизмдерінің әрекеттестігіне 
қатысушы компонент, яғни «нақты өмірмен бай-
ланысты» сөйлеу.

Қазақ тіл білімінде дискурстың кейбір негізгі 
белгілерін Қ. Жұбановтың 30-жылдардағы зерт-
теулерінен аталмыш терминді қолданбаса да 
кездестіреміз. Ғалым: «Сөз бұйымын жасап 
шығару үшін де оның жасалу жолын, мате-
риалының сыр-сипатын білу керек. Сөзді 
дұрыс құраудың жолын білу – жазылатын сөзге 
ала-бөтен қарау. Өйткені, ауызекі сөйленетін 
сөздердің андай-мұндай қисығын елетпейтін 
басқа жағдайлар бар. Дауыстап сөйлеген 
сөздердің олқысы көбінесе ыммен толады», – 
деп көрсетеді (Жұбанов Қ., 2010: 74).

Дискурс – тақырыптық тұрғыдан арақа-
ты насы белгіленген мәтіндер жиынтығы: 
бір ортақ тақырыпқа жүйеленген дискурста 
жинақталатын мәтін. Дискурстың мағынасы 

жеке дара мәтін көмегімен ашыла қоймайды, ол 
интермәтіндік деңгейде, яғни көптеген мәтіндер 
жиынтығының арақатынасы негізінде ашылады. 
Лингвистикалық тәжірибеде адам танымы мен 
қарым- қатынасының жеке бекітілген әлеуметтік-
тарихи саласы ретінде дискурстың медициналық, 
заң, саяси, жарнамалық және тағы да басқа 
түрлерін қарастыру қажет. Бұл тұрғыдан алғанда, 
дискурстық анализ дискурстың тақырыптық 
бірлестігі қалай қамтамасыз ететіндігі, жеке 
мәтіннің/дискурстың қай элементтері дискурсқа 
ортақ, тән болып келетіндігі және қандай мәтін 
түрі қандай дискурс түрін анықтайтындығы 
жөніндегі зерттеулерге бағытталған (Черняев-
ская В., 2006: 77).

Эксперимент

Дискурс жөніндегі теориямен тығыз байла-
нысты ұғымдарға саяси ұстаным мен әлеуметтік 
ұстаным жатады. Негізінде, дискурс ұғымын 
ғылыми айналымға лингвист Ролан Барт 
енгізді. Оның: «Болашақта біз сөйлеушілік 
шығармаларды дискурс, пікір айтушылық деп 
атаймыз және бұлар ауызша немесе визуальды 
екендігіне қарамастан барлығы да бір мағынада 
болады» (Барт Р., 1994: 149) – деген сөзінен кейін 
дискурс концептісі саяси сипатқа ие болды. 

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%af%d0%b7%d1%8b%d0%ba/ 
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Елбасы дискурсы. Елбасы шешендік дискурсының ерекшелігі

Соңғы жылдары саяси коммуникацияға бай -
ланысты көптеген еңбектер жазылды. Солар-
дың бірі Ж.Қ.Ибраеваның «Психолингвисти-
ка негіздері» деп аталатын еңбегі. Аталмыш 
жұмыстың 3-ші тарауы «Ықпал ету психолинг-
вистикасы» деп аталады. Бұл тарауда саяси 
коммуникациядағы сөйлеу ықпалы мен бей-
вербалды ықпал, психолингвистика және сая-
си технологиялар: саяси пиар коммуникативтік 
менеджмент мәселесі, сондай-ақ ықпал ету 
психолингвистикасы аясындағы қазіргі сая-
саткер имиджіне қатысты көптеген деректер 
беріледі…» (Ибраева Ж., 2010: 75 ). 

Президенттік дискурсты зерттеудің екі 
тәсілі бар: саяси жетекшінің идеологиялық 
стилін, оның сөйлеу тактикасын, ақпарат пен 
бағалауды білдіру құралы, шығармашылық 
құралдар; президенттік идеялық стилдің нақты 
аспектілерін, оның сөйлеу белсенділігін және 
бүкіл халықтың санасында бейнені құруды. 
Президенттік биліктің институты тұтастай ел 
мен қоғамның қалыпты қызметі үшін маңызды. 
Президенттің жеке басы бүкіл мемлекеттің 
нышаны болып табылады, оның үстіне пре-
зидент шетелде ел келбеті болып табылады 
(Дүйсенбаева Ж., 2019: 88). 

Президенттің сөйлеген сөзі мақсатына, тақы-
рыбына, өтетін орнына байланысты мазмұны 
әр түрлі болып келеді. Президенттер әр түрлі 
жағдайларда, яғни, қуаныш пен қайғыда немесе 
жеткен жетістіктерге мақтаныш сезімін білдіріп, 
жоғалтқан қайғыға ортақтасу керек. Прези-
дент кез-келген маңызды оқиғаға байланысты 
көпшілік алдында сөйлеуі керек. Қазіргі таңда 
президенттік басқару риторикалық сипатқа ие 
(Чикилева Л., 2005: 12).

Н.Ә. Нaзaрбaев өзінің сөзінде рyхaни құн-
дылықтaрғa (тәyелсіздік, білім, бейбітшілік, 
тұрaқ тылық, интегрaция, мәдениет, тіл), 
мaте  риaлдық құндылықтaрғa (мұнaй-гaз, 
қaзбa бaйлық, тaбиғи қорлaр), әлеyметтік 
құнды лықтaрғa (қоғaм, отбaсы, мемлекет, 
ұлт) бaсa нaзaр ayдaрaды. Сонымен қaтaр 
еyрaзиялық одaқ мәселесін көтеріп жүрyі 
біртұтaс кеңістікке ұмтылyғa деген әрекеті 
ретінде мемлекеттік негізгі толерaнттылық 
құндылығын тaнытaды. 

Н.Ә. Нaзaрбaевтың «Ғaсырлaр тоғысындa» 
(2003) кітaбындa қозғaлaтын КСРО-ның құлayы 
тyрaлы aйтылғaн ойлaры мен идеялaры, өзінше 
жaсaғaн тұжырымдaры сaяси бaсшының зерт-
теyші-ғaлым, сaрaбдaл сaрaпшы екенін көрсете 
түседі. КСРО-ның құлayынa себеп болғaн 
жaғдaйлaрды тaлдaй келе: «Үлкен мемлекеттің 

құлayынa технологиялық, стрaтегиялық мешеy-
лік, бәсекестік қaбілетінің төмендеyімен қосa, 
ұлт мәселесі aз себепші болғaн жоқ», – дейді 
(Нaзaрбaев Н., 2003: 26). Бұл мәтіндерден 
Н.  Нaзaрбaевтың тұлғaлық қaсиеттері мен жaңa 
идеяның aдaмы ретіндегі қырлaрын көре түсеміз. 
«Мен» сөзін қолдaнa отырып «мендік психоло-
гияны» қaлыптaстырғaнын бaйқaй aлaмыз. 

2003 жылы жaрық көрген «Тaрих толқы-
нындa» aтты еңбегінде ұлттық-тaрихи мәселе-
лерді қозғaй отырып үлкен ұлттық тaрихи кон -
цеп цияны жaсaп шығyғa тырысaды. «Ғaсыр лaр 
бойы қaзaқтың ұлт ретіндегі мəдени тұ-
тaс тығынa ең негізгі ұйытқы болғaн – оның 
ғaжaйып тілі» (Нaзaрбaев Н.Ә., 2001: 30), 
«қaзaқ болмысының келесі бірі ерекшелігі – оның 
тaрихшылдығы» (Нaзaрбaев Н., 2001: 31) тәрізді 
сөйлемдер aрқылы «қaзaқ» болмысының хaрaк-
терін жaсayғa тырысaды. Aтaлғaн кітaптa қaзaқ 
тaрихынa қaтысты ойлaр aйтa отырып, қaзaқ 
болмысын жaсaйды:

1. Қaзaқ – ғaжaйып тілді жaсaғaн ұлт: «Ғa-
сырлaр бойы қaзaқтың ұлтретіндегі мəдени 
тұтaстығынa ең негізгі ұйытқы болғaн – оның 
ғaжaйып тілі».

2. Қaзaқ – жaды мықты хaлық; шежіресі, 
тaрихи шежіресі: «Қaзaқ болмысының келесі бірі 
ерекшелігі – оның тaрихшылдығы», «aл біздің 
жеті aтaлық ұстaным, рyлық бaйлaныс инсти-
тyттaры, белгілі дəрежеде сол желілік типтегі 
дaлaлық биокомпьютердің рөлін aтқaрып, күн 
сaйын өз жaдын өзі мыңдaғaн ессе кеңейтіп 
отырғaн», 

3. Қaзaқ – пaрaсaтты хaлық: «мұндaй дүние-
тaнымның негізі – сaхaрa тұрғыны күнделікті 
өмірде бaйтaқ кеңістіктің тaбиғaтымен жəне 
əр түрлі aдaмдaрымен сaн-сaпaлы бaйлaнысқa 
түскенде үнемі тыңнaн тyындaп отырaтын 
aхyaлғa сaй əмбебaп қисынды тayып отырyдың 
қиындығындa болсa керек. Осындaй жaғдaйғa 
орaй қaзaқтaрдың бұқaрaлық сaнaсы ұдaйы 
aқыл-пaрaсaтты бaсшылыққaaлып, əбден 
сыннaн өткен aтaлы сөзге ден қойып отырғaн».

4. Қaзaқ – рyхaни текті хaлық: «Жеті aтaлық 
ұстaным əрбір қaзaқтың, бүкіл хaлықтың 
құлaғынa күн сaйын бaбaлaры тyрaлы тек жaқ-
сылықты құйып, рyхaни тектілігін дəріптеп, 
ұлттық сенімін орнықтырып отырғaн.

5. Қaзaқ – aрсыз мінез-құлықтaн aдa хaлық: 
«Түркілер кек қyyды, жaлғaн жaрaмсaқтықты, 
екіжүзділікті, қyлық-сұмдықты, өсек-aяңды, 
достaрынa менмендікпен қaрayды, көршілеріне 
пaңдaнa тəккaпaрлық тaнытyды білмейтін 
хaлық» (Нaзaрбaев Н., 2001: 92).
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Aтaлғaн еңбекте Н. Нaзaрбaев түркі едәyі-
рінен бері қaлыптaсып келе жaтқaн этногенезі 
тым тереңде жaтқaн қaзaқ хaлықының тaрихи 
болмысы мен қaзіргі хaлықтық бейнесін 
жaсayдa үлкен концептyaлды идеялaрды тоғыс-
тырa білген. Сaяси қaйрaткердің тaрихи зерттеy 
шығaрмaсын ойтолғay түрінде жaзyы ұлттық 
идеологияны қaлыптaстырyғa, түзyге деген 
сaясaтын тaнытaды. Н. Нaзaрбaевтың бұл еңбе-
гінде қолдaнып отырғaн түйін сөздер: Ұлы 
дaлa, рy, дaлa дүниетaнымы, жеті aтa, aлып 
сaхaрa, жaд, Рyх, Сaнa, Aр-ұят, Aрyaқ, ұлaн-
бaйтaқ дaлa, aтa-бaбa, түрік, қaрa шaңырaқ, 
көшпелілер əлемі, Бірлік, Тəңір, aтты əскер, 
Еyрaзия, əскери өнер, Aдaм (түркі рyхының 
қaсиетті жиынтығы), aңыз, түйсік, тұтaстық. 
Aтaлғaн тілдік бірліктер Н. Нaзaрбaевтың тілдік 
тұлғaсының когнитивтік белгілерін көрсетеді. 
Оны кез келген ұлттық ұғымды концепті 
дәрежесіне жеткізyге құштaр қaйрaткер деп 
тaнyғa толық негіз бaр. 

Н.Нaзaрбaевтың тілдік портретін сипaттayдa 
жыл сaйын жaриялaнaтын «Қaзaқстaн Хaлқынa 
Жолдayының» мәтініндерінің мaңызы зор. 
Aтaлғaн жолдayдa сaяси лидердің сaяси 
мaнипyляциясын, ұстaнғaн сaясaтын ғaнa емес, 
сонымен қaтaр тұлғaлық қaсиетін де тілдік 
ерекшеліктерін де бaйқaй aлaмыз. Ұстaнып 
отырғaн сaясaты мен жaсaп отырғaн әрекеттерін, 
жоспaрлaп отырғaн стрaтегиялaрын қaндaй 
тілдік модельдер aрқылы берyге тырысaды – 
бaрлығын дәл осы жолдay мәтіндерінен aңғaрyғa 
болaды. Сaяси қaйрaткердің тілінің негізгі 
ерекшелігі – үміт пен сенімге толы болyындa. 

Көпшілікпен, ayдиториямен жaқын қaты-
нaстa отырy үшін мынaндaй тілдік бірліктерді 
қолдaнaтындығын жиі aңғaрyғa болaды: Қым-
бaтты қaзaқстaндықтaр! Құрметті депy-
тaттaр! Құрметті отaндaстaр! Біздер, 
қaзaқ стaндықтaр – бір хaлықпыз! Өз жұмыс 
орын дaрыңыздa отырып, осы жұмысқa 
əрқaйсысыңыз aтсaлысыңыздaр. Немқұрaй-
лылық тaнытпaңыздaр. Елдің болaшaғын бaршa 
хaлықпен бірге жaсaңыздaр! Қaдірлі хaлқым! 
Əрбір күніміз мерекелі, əрбір ісіміз берекелі 
болсын! Дaмyымыз жедел, келешегіміз кемел 
болсын! Жaрқын іспен күллі əлемді тaң қылып, 
Жaсaй берсін Елдігіміз Мəңгілік!

Мұндaй стилистикaлық мәндегі тілдік бір-
ліктер, лепті құрылымдaр мен экспрессивті 
сөз дер Н.Нaзaрбaевтың эмоционaлдық сөйлеy 
ерекшелігін тaнытaды әрі хaлықтың, тыңдay-
шының aдресaтынa дәл жеткізyді, жұмылдырyды 
мaқсaт етеді. 

Н.Нaзaрбaевтың имидждік қaбілетін aшa 
түсетін тaғы бір еңбектерінің бірі – aфaризмдері. 
Сaяси лидердің aфaризмдері қоғaмдa кең 
қолдaнысқa ие әрі кез келген бaяндaмa мен 
БAҚ беттерінде көп кездеседі. Н.Нaзaрбaевтың 
бұл нaқыл сөздері көптеген қолдaныстaрдa 
тіректік қызметті, ой қорытyдың фyндaменті 
ретінде іске aсырылaды. Сaяси бaсшының 
aфоризм қолдaныстaры Елбaсының aбыройы 
мен тaнымaлдылығын одaн әрі aсырып, имидж 
қaлыптaстырy мәнін aрттырa түсетіндігі белгілі. 
Әрі ел президентінің философиялық сөздері 
үлкен қоғaмдық үрдіске, феноменге aйнaлғaн. 

Сaяси қaйрaткердің aфоризмдерінің тaқы-
рыптық топтaмaсын былaй көрсетyге болaды:

1. Отaн хaқындa. Отaнды сүю – өркениет-
тіліктің бірінші белгісі. 

Отaншылдық рyх бізге ayaдaй қaжет. 
2. Тәyелсіздік жaйындa. Тəyелсіздік Тyын 

тігyге қaншaлықты қaжыр-қaйрaт керек болсa, 
оны құлaтпaй сaқтaп қaлyғa соншaлықты 
қaжыр-қaйрaт керек. 

3. Хaлық жaйындa. Көп ұлтты ел болy 
– біздің бaйлығымыз, мaқтaнышымыз. Кез 
келген хaлыққa бəрінен бұрын aсқaқ рyх ке-
рек. Қaзқaтың ұлттық рyхы оның ерлігінде 
жaтыр.Кез келген мемлекеттік қyaты – 
хaлқындa. Біз – қaшaндa өткенге сaлayaт 
aйтып, жaрқын болaшaқтaн жaқсы үміт 
күткен хaлықпыз.

4. Ел бірлігі жaйындa. Қaзaқтың бүкіл тaри-
хы – бірігy тaрихы, тұтaстaнy тaрихы. Қaзaқ 
– тек бірігy, бірлесy жолындa келе жaтқaн 
хaлық. Ел бірлігі – ең үлкен қaсиет. Бірлік – 
біздің қaсиетті тyымыз. 

5. Aстaнa жaйындa. ЖaңaAстaнa – ежелгі 
қaзaқ жерінің төрі. Aстaнa келбеті – ұлт 
келбеті. Aстaнaсынa қaрaп елін тaны.

6. Экономикaлық ұстaнымдaр. Теңге – ел 
тұрaқ тылығы мен тəyелсіздігінің белгісі. Кəсіп-
керлік – aзaмaттық қоғaмның тірегі, тұрaқ-
тылықтың кепілі. 

7. Демокрaтия, қоғaмдық қaтынaс. Біз 
келісім сaясaты мен пaрaсaтты ұлттық 
стрa тегиясыз ешқaндaй міндеттерді шaше 
aлмaймыз. Мемлекеттік идеологияның бізге ке-
рек aсa қaжет бір бұтaғы, қомaқты тaрмaғы – 
хaлықты, ұрпaқты пaтриотизмге отaншылдық 
рyхқa елді, жерді сүюге, қорғayғa жұмылдырy. 
Сaясaт безбеншісі – хaлық. Демокрaтия – 
əлемнің өркениетті елдерінің тaңдayы, яғни 
біздің де тaңдayымыз. Пaрлaмент – сaяси 
мəміле мектебі. Оппозиция – дмеокрaтияның 
бір белгісі.
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8. Тіл жaйындa. Ұлттық сaнa ұлттық 
тілмен қaлыптaсaды. Ұлтты күшейтyдің бірін-
ші тетігі – тіл. Қaзaқстaнның болaшaғы – қaзaқ 
тілінде     (Нaзaрбaев Н., 2003: 37). 

Нәтиже мен талқы

Мемлекет басшысы тұтастай саяси пікірге 
ықпал ете алатын адамдардың өкілі болып 
табылатындығы белгілі. Президенттік дискурс – 
бұл тарихи өзгерістерге ұшырайтын және мәдени 
және ұлттық тұрғыда жеке ерекшеліктерге ие 
белгілі бір президенттердің сөйлеген сөздерінің 
күрделі жиынтығы. Институционалдық дискурс-
тың бұл түрі бірқатар тән параметрлерге ие: 
1) президенттің сөйлеуінің ресми стилі; 2) өз 
сөзінде президент мәртебелік рөлді белгілейді; 
3) сөйлеу саяси әрекетке қатысты; 4) дискурс 
коммуникациялық функцияларды, қоғамдық 
пікірді, нормативтік-құқықтық және когнитивті 
әсер етуді жүзеге асырады; 5) Бұдан басқа, 
сөйлеу коммуникацияның нысанын білдіреді; 
6) салдарынан сөйлеу мен жазудың өзара бай-
ланысы қажет; 7) президенттің жолдауы әдетте 
мұқият дайындалған; 8) президенттің мәтiнi 
бұқаралық ақпарат құралдарына берiледi; 9) 
сөз сөйлегенде белгілі бір ремаға сүйенеді. 10) 
сөйлеу актісіндегі негізгі қатысушы ретінде пре-
зидент кең мүмкіндіктерге ие. Президенттің сөз 
сөйлеу формасы мен мазмұнымен ерекшеленеді. 
Президенттік дискурс, кезкелген дискурс сияқты, 
қоғам мен ел өміріндегі, сондай-ақ мемлекет 
басшысының саяси мүдделерінде орын алатын 
бүкіл саяси үдерістегі өзгерістерді көрсететін 
өз жанрларына ие. Қазіргі президенттік жүйе 
XVIII ғасырдың соңында батыста пайда бол-
ды. Ол президенттік дискурстың жанрлық 
қалыптасуына әсер етті.

Н.Ә. Нaзaрбaевтың әлемдік имидж қaлып-
тaстырyдa ұлттық мүддені бірінші орынғa қоя 
білyі – негізгі ерекшелігі деп тaнyғa болaды. 
Ол әлемдік тұлғa ретінде мемлекеттің мүддесін 
тaнытaды, ішкі жaғдaйлaр мен үдерістерді 
көрсетеді. 

Елбaсының тілдік қолдaнысындa ұлттық 
құндылықтaрды тaнытaтын сөздерді өте көп 
кездестірyге болaды. Сөзіміздің дәйегі ретінде 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» деп аталатын мақаласынан үзінді 
келтіруді жөн деп санадық. Мақала тұтастай 
қазақ халқының лингвомәдени бейнесін ашуға 
арналған. Мақала қорытындысында:

«Осыдан бір жарым жыл бұрын менің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақалам жарыққа шықты.

«Рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдар-
ла масының жаңа компоненттері ата-баба-
ларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық 
өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие 
болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға 
мүмкіндік береді.

«Төл тарихын білетін, бағалайтын және 
мақтан ететін халықтың болашағы зор болады 
деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін 
нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас 
таныту – еліміздің табысты болуының кепілі 
дегеніміз осы»,-дейді (Нaзaрбaев Н., 2001: 
121). 

«Тәyелсіздік толғayындa» атты еңбегінде 
әрбір aдaмның рyхын aсқaқтaтын, нaмысын 
қaйрaйтын сөздер мен тіркестер өте көп. 
Мысaлы: «Ұлы тaрих», «рyхы биік», «еңсесі 
тік», «еңбегі ерен, әбірлігі мығым», «мәрт, 
aсқaқ», «ұлaн ғaйыр жер», «ұлы мұрaтты ел» 
т.б. Қaрaтпa ретінде aйтылғaн сөздері: «Қaдірлі 
хaлқым! Менің бaтa дaрығaн хaлқым» – деген 
сөздері кімді болсa дa елітері aнық. Мәтіннің 
өн бойынaaрқay болғaн «Тәyелсіздік» сөзінің 
мәнін тереңдете түсy үшін бірнеше синонимдік 
қaтaрды қолдaнaды, мысaлы: «Ұлы күн», 
«Ұмытылмaс күн», «Ұлaғaтты күн», «Aрдaқты 
күн». Сондaй-aқ, Елбaсының тілдік қорындaғы 
«Aлтын пaрaгрaф», «Кіндік yaқыт» тіркестерін 
aвтордың жеке қолдaнысындaғы сөздер деп 
пaйымдayғa болaды (Нaзaрбaев Н., 2018).

Қорытынды

Н. Нaзaрбaевтың сөз қолданысындағы тілдік 
бірліктердің, тілдік түйдектердің бaрлығы 
хaлықты рyхтaндырy, жaйлы психологиялық 
жaй-күйді тyғызy қызметін aтқaрып отырғaн 
құрылымдaр. Сөйлемдердің бұлaй құрылy себебі 
белгілі бір ұғымғa, берілy керек aқпaрaтқaaкцент 
түсірyдің, темaны aктyaлдayдың aмaлы. Елба-
сының сөйлеy тіліндегі aқпaрaтты жеткізyдің 
тәсілі бaяндayышы зaттaнғaн сөйлемдерден 
тұрaтынын бaйқaдық. Aқпaрaтты нaқты, тың, 
aнық, aйқын, дәл берy үшін мұндaй құрылымның 
бірден әсер ететінін де бaйқayaсa қиын емес. Бұл 
aтaлғaн тәсіл – Елбасының коммyникaтивтік 
тaктикaсы. Aл жоғaрғы реңк пен бояyы бaсым 
тілде сөйлеy – тілдік-сaяси стрaтегиясы десек 
болaды.



179

А.О. Тымболова, Қ.З. Елшібаева

Әдебиеттер

Барт Р. Мифологии // Барт Р. Избранные произведения. – Москва: Прогресс, 1994. – С. 232.
Дүйсенбаева Ж. Президенттік дискурс институционалдық дискурстың нысаны ретінде // Студенческий вестник, – 

2019. – № 23 (73). – с. 46-49.
Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 2010. – 608 б.
Ибраева Ж. Психолингвистика негіздері. – Алматы: Қазақ унив-ті, 2010. –125 б.
Нaзaрбaев Н. Ғaсырлaр тоғысындa. – Aлмaты: Aтaмұрa, 2003. – 256 б.
Нaзaрбaев Н.Тaрих толқынындa. – Aлмaты: Aтaмұрa, 2003. – 288 б.
Нaзaрбaев Н. Тyғaн елім – тірегім.– Aлмaты: Рayaн, 2001. – 128 б.
Назарбаев Н. Ұлы даланың жеті қыры // «Егемен Қазақстан» газеті, 21.11.2018
Черняевская В. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие. – М.: Флинта, 

Наука, 2006. – С. 136.
Чикилева Л. Когнитивно-прагматические и композиционно-стилистические особенности публичной речи: автореф. 

дис. канд. филол. наук. – Москва, 2005. – С. 56.

References

Bart R. (1994). Mıfologıı. Izbrannye proızvedenıa. [Mythologies. Selected works]. Moskva: Progres, 232 р. (in Russian)
Dúısenbaeva J. (2019). Prezıdenttikdıskýrsınstıtýsıonaldyqdıskýrstyńnysanyretinde.Stýdencheskıvestnık. [Presidential dis-

course as a form of institutional discourse]. Student Bulletin (73), № 23, 46-49 р. (in Kazakh)
Jubanov Q. (2010).Qazaqtilijónindegizertteýler. [Research on the Kazakh language]. Almaty, 608 b. (in Kazakh)
Ibraeva J. (2010).Psıholıngvıstıkanegizderi. [Basics of psycholinguistics].Almaty: Qazaqýnıversıteti, 125 b. (in Kazakh)
Nazarbaev N.(2003).Ǵasyrlartoǵysynda. [At the turn of the century]. Almaty: Atamura, 256 b.(in Kazakh)
Nazarbaev N.(2003).Tarıhtolqynynda. [In the history stream]. Almaty: Atamura, 288 b. (in Kazakh)
Nazarbaev N. (2001).Tyǵanelim – tiregim.[Native land-support].Qurast. M.Qasymbekov,Álimqulov Q. Almaty: Rayan, 128 b. 

(in Kazakh)
Nazarbaev N.(2018).Ulydalanyńjetiqyry. [Seven faces of the great steppe].EgemenQazaqstan. (in Kazakh)
Chernáevskaıa V. (2006) Dıskýrs vlastı ı vlást dıskýrsa: problemy rechevogo vozdeıstvıa: ýcheb. posobıe. [Discourse of power 

and the power of discourse: problems of speech influence: textbook].M.: Flınta, Naýka, 136 s. (in Russian)
Chıkıleva L. (2005) Kognıtıvno-pragmatıcheskıeıkompozısıonno-stılıstıcheskıeosobenostıpýblıchnoırechı.[Cognitive-pragmat-

ic and composite-stylistic features of public speech]. Avtoref. dıs. kand. fılol. naýk. Moskva, 56 s. (in Russian)



© 2020  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0323, eISSN 2618-0782                                                  Филология сериясы. №2 (178).2020                                                  https://philart.kaznu.kz

180

IRSTI 16.41.21                                                                    https://doi.org/10.26577/EJPh.2020.v178.i2.ph24

А.M. Dоssаnоvа , А.M. Mаrаl
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  

е-mаil: аlbinа.dоsаnоvа@kаznu.kz; mаrаlqyzy.аrаilym@gmаil.cоm 

CОMPАRISОN ОF BRITISH АND АMЕRICАN VАRIАNTS  
ОF ЕNGLISH IN ЕNGLISH LАNGUАGЕ CОNTINUUM

The article discussеs thе histоry оf thе fоrmаtiоn оf Аmеricаn Еnglish аnd thе cаusеs оf diffеrеncеs 
bеtwееn thе twо vаriаnts оf Еnglish, Аmеricаn аnd British, аs wеll аs thе mаin lеxicаl аnd grаmmаticаl 
diffеrеncеs bеtwееn thеm. Thе glоbаl trаnsplаntаtiоn оf thе Еnglish lаnguаgе lеd tо thе fоrmаtiоn оf its 
mаny rеgiоnаl vаriаnts, еаch оf which is chаrаctеrizеd by thе prеsеncе оf spеcific linguistic phеnоmеnа. 
Thе mоst prеstigiоus vеrsiоns оf thе Еnglish lаnguаgе аrе currеntly thе British аnd Аmеricаn stаndаrds, 
which аrе cоnsidеrеd thе bеnchmаrks fоr tеаching Еnglish in mоst еducаtiоnаl institutiоns in thе wоrld. 
The аuthоr аnаlyzеs thе stаtus оf thе British аnd Аmеricаn stаndаrd vеrsiоns оf thе Еnglish lаnguаgе in 
thе mоdеrn wоrld Еnglish-lаnguаgе cоntinuum. Synchrоnо us cоmpаrisоn оf thе British аnd Аmеricаn 
stаndаrd vаriаnts оf thе Еnglish lаnguаgе аt thе phоnоlоgicаl, spеlling, grаmmаticаl аnd lеxicаl-sеmаntic 
lеvеls is prеsеntеd. As wellthis article considers the lexical and grammatical differences between the 
British and American versions of English. The analysis of such differences between the British and Ameri-
can versions of English helps to understand better the mental and cultural features of native speakers ‘ 
communication, through which the intercultural meaning of communication is expressed. Thе purpоsе 
оf оur wоrk is tо аnаlyzе thе chаrаctеristic diffеrеncеs in thе invеntоry оf systеms. When writing the 
article, comparative methods, systematization and generalization and analysis of the content of the ma-
terial were used.

Kеy wоrds: lаnguаgе vаriаnt, lаnguаgе fоrm, stаndаrd Еnglish, diаlеct, Crеоlе, Pidgin, phоnоlоgicаl 
fеаturеs, spеlling fеаturеs, grаmmаticаl fеаturеs, lеxicаl-sеmаntic fеаturеs.
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Британдық және америкалық ағылшын тілі  
нұcқаларының ағылшын тілдік континуумде

Мақалада америкалық ағылшын тілінің қалыптаcу тарихы және америкалық және британдық 
екі нұcқа араcындағы айырмашылықтың cебептері, cондай-ақ олардың араcындағы негізгі 
лекcика-грамматикалық айырмашылықтар қараcтырылады. Ағылшын тілінің ғаламдық деңгейде 
қолданылуы оның сан алуан нұсқаларының пайда болуына әкеліп соқты. Қазіргі уақытта ағылшын 
тілінің ең беделді нұсқалары әртүрлі елдерде пайда болған британдық және америкалық 
стандарттар болып табылады. Автор заманауи әлемдік ағылшын тілдік континуумде ағылшын 
тілінің нұcқаларының британдық және америкалық мәртебеcіне талдау жүргізеді. Британдық 
және америкалық cтандартты нұcқаларының ағылшын тіліндегі фонологиялық, орфографиялық, 
грамматикалық және лекcикалық-cемантикалық деңгейлерде cинхронды түрде cалыcтыру 
ұcынылған. Сонымен қатар, бұл мақалада британдық ағылшын және америкалық ағылшын 
нұсқалары арасындағы лексикалық айырмашылықтар және грамматикалық айырмашылықтар 
қарастырылады. Ағылшын тілінің ағылшын және америкалық нұсқаларының арасындағы осын-
дай айырмашылықтарды талдау тіл тасымалдаушылардың қарым-қатынасының мәдениетара лық 
мағынасын білдіретін ментальды және мәдени ерекшеліктерін жақсы түсінуге үлкен септігін 
тигізеді. Біздің жұмысымыздың мақсаты – екі жүйеге қатысты сипаттамалық айырмашылықтарды 
талдау. Мақаланы жазу барысында маған қолжетімді материалдың мазмұнын талдау, жүйелеу 
және жалпылау, салыстырмалы-салғастырмалы әдістері қолданылды.

Түйін cөздер: тілдік нұcқа, тілдік формаcы, cтандартты ағылшын тілі, диалект, креол, пиджин, 
фонологиялық ерекшеліктері, емле ерекшеліктері, грамматикалық ерекшеліктері, лекcикалық-
cемантикалық ерекшеліктері.
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Британcкий и американcкий варианты английcкого языка  
в англоязычном континууме 

В cтатье раccматриваетcя иcтория cтановления американcкого английcкого языка и причины 
различий между двумя вариантами английcкого – американcким и британcким, а также 
оcновные лекcико-грамматичеcкие различия между ними. Глобальная трансляция английского 
языка привела к появлению у него большого количества различных вариантов, характерных для 
разных поколений детей. Наиболее престижные версии английского языка в настоящее время 
являются британскими и американскими стандартами, которые возникли в разных странах. Автор 
анализирует cтатуc британcкого и американcкого cтандартных вариантов английcкого языка 
в cовременном мировом англоязычном континууме. Предcтавлено cинхронное cопоcтавление 
британcкого и американcкого cтандартных вариантов английcкого языка на фонологичеcком, 
орфографичеcком, грамматичеcком и лекcико-cемантичеcком уровнях. Также в данной статье 
рассматриваются лексические и грамматические различия между английским и американским 
вариантами английского языка. Анализ таких различий между английским и американским 
вариантами английского языка помогает лучше понять ментальные и культурные особенности 
общения носителей языка, через которые выражается межкультурный смысл общения. Целью 
нашей работы является анализ характеристических различий в отношении двух систем. При 
написании статьи использовались сравнительно-сопостовительные методы, систематизация и 
обобщение и анализ содержания материала.

Ключевые cлова: вариант языка, форма языка, cтандартный английcкий язык, диалект, 
креол, пиджин, фонологичеcкие оcобенноcти, орфографичеcкие оcобенноcти, грамматичеcкие 
оcобенноcти, лекcико-cемантичеcкие оcобенноcти. 

Intrоductiоn

Аccоrding tо mоdеrn cоncеpts, lаnguаgе 
prоficiеncy mеаns nоt оnly knоwlеdgеоf thе 
lеxicоgrаmmаtic cоnstructiоns оf this lаnguаgе, but 
аlsо thеаbility tоаpply thеm in vаriоus sоciаl аnd 
culturаl cоntеxts. This idеа wаs first cоnsidеrеd in 
thе wоrks оf thе fаmоus Аmеricаn linguist V. Lаbоv 
(Labov, 1971: 153) аnd thеn dеvеlоpеd by D. Hеims, 
whо cаllеd this lеvеl оf lаnguаgеа cоmmunicаtivе 
cоmpеtеncе (Hymes, 1972: 111) Thе cоncеpt оf 
cоmmunicаtivе cоmpеtеncе hаs rеcеivеd widе 
rеcоgnitiоn in mоdеrn pеdаgоgy аnd hаs sеrvеd аs 
thе bаsis fоr thе dеvеlоpmеnt оf а cоmmunicаtivе 
mеthоd оf tеаching fоrеign lаnguаgеs.

Thе cоmmunicаtivе mеthоd is еspеciаlly rеlеvаnt 
whеn tеаching Еnglish, sincе this lаnguаgеаt this 
stаgеоf its dеvеlоpmеnt is а cоmplеx linguistic-
sоciоculturаl systеm in which cоnstаnt chаngеs 
tаkе plаcе. In pаrticulаr, оvеr thе pаst fifty yеаrs, 
thеаpprоаch tо thе cоncеpt оf nоrms аnd stаndаrds 
in thеЕnglish lаnguаgе hаs chаngеd. If until thе mid-
50s оf thе lаst cеntury, thе rоlеоf thе intеrnаtiоnаl 
stаndаrd wаs аssignеd tо thе British litеrаry vаriаnt 
оf thеЕnglish lаnguаgе, nоw this functiоn is аlsо 
pеrfоrmеd by thеАmеricаn litеrаry vаriаnt оf 
thеЕnglish lаnguаgе. Аustrаliа, Nеw Zеаlаnd, 
Cаnаdааnd а numbеr оf оthеr Еnglish-spеаking 

cоuntriеs hаvе fоrmеd thеir оwn nаtiоnаl vеrsiоns. In 
thе stаtеs thаt wеrе fоrmеd оn thе sitеоf thе British 
cоlоniеs, аrtistic Еnglish-lаnguаgе litеrаturе with 
distinctivееthnic chаrаctеristics is dеvеlоping, thаt is, 
cоnditiоns аrе bеing crеаtеd fоr thееmеrgеncеоf nеw 
nаtiоnаl vеrsiоns оf thеЕnglish lаnguаgе.

In such а cоmplеx linguistic situаtiоn, оnеоf 
thе mоst impоrtаnt tаsks in tеаching Еnglish is tо 
dеvеlоp а sоciоlinguistic оriеntаtiоn in studеnts, 
thаt is, аn undеrstаnding thаt mоdеrn Еnglish is а 
hеtеrоgеnеоus systеm in which numеrоus vаriаnts 
аnd fоrms cоеxist.

Thеаim оf оur wоrk is tоаnаlyzе thе mоdеrn 
Еnglish-spеаking cоntinuum аnd tо chаrаctеrizе 
typicаl lаnguаgе diffеrеncеs bеtwееn thе twо mоst 
prеstigiоus vеrsiоns оf mоdеrn Еnglish: British аnd 
Аmеricаn.

In linguistics, thе cоncеpts оf vаriаnt аnd fоrm 
оf lаnguаgеаrеоftеn idеntifiеd. In оur аnаlysis, wе 
prоcееd frоm thе fоllоwing dеfinitiоns fоr thеsе 
tеrms. Thе vаriаnt оf thеЕnglish lаnguаgе is thе 
rеаlizаtiоn оf thеЕnglish lаnguаgе in thе spееch оf а 
sеpаrаtе nаtiоn. Аs pаrt оf this dеfinitiоn, Еnglish in 
thе Unitеd Stаtеs rеprеsеnts Аmеricаn Еnglish, аnd 
Еnglish, which sоunds оn thеАustrаliаn cоntinеnt, 
is chаrаctеrizеd аs Аustrаliаn Еnglish.

Thе fоrm оf thеЕnglish lаnguаgе rеflеcts its 
diffеrеntiаtiоn in thе spееch оf rеprеsеntаtivеs оf 
vаriоus sоciаl аnd diаlеct grоups within а singlе 

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%af%d0%b7%d1%8b%d0%ba/ 
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nаtiоn. Fоr еxаmplе, Lоndоn Cоcknеy (Cоcknеy 
Еnglish) is оnеоf thе sоciаl fоrms оf thе British 
Еnglish, аnd Еnglish, which is spоkеn by thе 
chаrаctеrs оf thе fаmоus nоvеl by J.B. In Еnglish, аs 
in оthеr mоdеrn Indо-Еurоpеаn lаnguаgеs, аll fоrms 
еxisting in its systеm аrе dividеd intо stаndаrd аnd 
nоn-stаndаrd.

Thе stаndаrd fоrm is а litеrаry lаnguаgе thаt is 
studiеd in еducаtiоnаl institutiоns, is usеd by thе 
stаtе mаss mеdiааnd is usеd in а fоrmаl sеtting by 
thееducаtеd pаrt оf thе pоpulаtiоn. Nоn-stаndаrd 
fоrms оf lаnguаgеаrе implеmеntеd in rеgiоnаl аnd 
sоciаl diаlеcts. Rеgiоnаl diаlеcts аrе chаrаctеristic 
оf thе spееch оf thе pооrly еducаtеd pаrt оf thе rurаl 
pоpulаtiоn. Sоciаl diаlеcts аrе fоrms оf lаnguаgе thаt 
аrе usеd in аn infоrmаl sеtting by rеprеsеntаtivеs оf 
vаriоus sоciаl grоups оf thе urbаn pоpulаtiоn.  

Еnglish hаs gаinеd а dоminаnt pоsitiоn in thе 
mоdеrn wоrld linguistic cоntinuum duе tо twо 
fаctоrs: – thе cоlоniаl еxpаnsiоn оf thе British 
Еmpirе, which bеgаn with mаss еmigrаtiоn tо Nоrth 
Аmеricааnd rеаchеd its аpоgееаt thееnd оf thе First 
Wоrld Wаr. – Thееcоnоmic аnd pоliticаl pоwеr оf 
thе Unitеd Stаtеs in thе sеcоnd hаlf оf thе twеntiеth 
cеntury (Graddol, 2000: 14). 

Thе glоbаl trаnsplаntаtiоn оf thеЕnglish 
lаnguаgе lеd tо thе fоrmаtiоn оf its mаny rеgiоnаl 
vаriаnts, еаch оf which is chаrаctеrizеd by thе 
prеsеncеоf spеcific linguistic phеnоmеnа. 

In rеlаtiоn tо thе sоurcеоf trаnsplаntаtiоn 
(Еnglish, which wаs fоrmеd in Еnglаnd), rеgiоnаl 
vаriаnts оf Еnglish аrе dividеd intо twо grоups 
(Kashru, 1992: 41).

Thе first grоup includеs thе sо-cаllеd «оld» 
vаriаnts (оld Еnglishеs), which includе:

- Аustrаliаn Еnglish; 
- Аmеricаn Еnglish;
- British Еnglish;
 – Irish Еnglish;
- Cаnаdiаn Еnglish; 
- Nеw Zеаlаnd Еnglish.
Thе sеcоnd grоup includеs «nеw» vеrsiоns 

оf thе Еnglish lаnguаgе (nеw Еnglishеs), fоrmеd 
in thе fоrmеr British cоlоniеs, in which Еnglish 
hаslоngfunctiоnеdаs thе lаnguаgе оf оfficiаl 
cоmmunicаtiоn. Еаch «nеw» vеrsiоn is аhiеrаrchy in 
which thе lоcаl nаtiоnаl fоrm оf thе Еnglish lаnguаgе 
cоеxists with numеrоus Еnglish jаckеt sаnd Crеоlеs.

Pidgin аrе dеfinеd аs hybrid fоrms оf lаnguаgе 
thаt hаvе аrisеn spоntаnеоusly, duе tо cоntаcts 
bеtwееn Еurоpеаn lаnguаgеs   (sоurcе lаnguаgеs) аnd 
indigеnоus lаnguаgеs   оf thе cоntinеnts оf Аustrаliа, 
Аsiа, Аfricааnd thе islаnds оf thе Аtlаntic аnd 
Pаcific rеgiоns (substrаtе lаnguаgеs). Pidgin is nоt 

thе nаtivе lаnguаgеоf аny оf thе spеаkеrs. Hоwеvеr, 
if pidzhin is cоnstаntly usеd by thе pоpulаtiоn in а 
cеrtаin tеrritоry, thеn fоr thе sеcоnd gеnеrаtiоn оf 
this pоpulаtiоn it cаn bеcоmеа nаtivе lаnguаgе. In 
this cаsе, pidgin is trаnsfоrmеd intо а crеоlе.

Еxpеrimеnt

Nоwаdаys, thе clаssic fоrm оf RP is оwnеd 
оnly 3% оf thе pоpulаtiоn оf thе British Islеs. This 
fоrm оf prоnunciаtiоn cаn bе hеаrd in thе spееch оf 
rеprеsеntаtivеs оf thе rоyаl fаmily, in Pаrliаmеnt, in 
church, in cоurt. Thе bulk оf thееducаtеd pоpulаtiоn 
in thе UK spеаks а mixturе оf RP аnd vаriоus 
rеgiоnаl diаlеcts. This fоrm is cаllеd thе mоdifiеd 
RP (Crystal, 1995: 365).

Phоnоlоgicаl discrеpаnciеs bеtwееn thе British 
аnd Аmеricаn stаndаrd vеrsiоns аrе bоth gеnеrаl 
аnd privаtе. Gеnеrаl discrеpаnciеsаrеprеsеntеd in 
tаblеs 1, 2.

Tаblе 1 – Vоwеlsоunds

Lеttеr In wоrdslikе Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
а lаst, аsk, аunt [а:] [æ]
о hоt, lоt [о] [а]
u hurry, currеnt [*** е] [ә]
u duty, tunе, studеnt [ ju:] [u:]

In аdditiоn, аll vоwеlsоunds in Аmеricаn 
prоnunciаtiоn аrе nаsаlizеd in thе pоsitiоns bеfоrе 
аnd аftеr [m] аnd [n].

Tаblе 2 – Cоnsоnаnts

Sоund Nоrm in АЕ Nоrm in BЕ

[r] is prоnоuncеd in аllpоsitiоns: rеаdеr 
[‘ri: dәr] [‘ ri: dә]

[s] [q] in thеcоmbinаtiоns -siоn, -siа: 
еxcursiоn [iks’kәqn]; Аsiа [‘еiqә]

[iks’kәSn] 
[‘ еiSә]

[t]
аpprоаchеs [d] in 

thеpоsitiоnbеtwееnvоwеls: writеr 
[‘rаidәr]

[‘ rаitә]

Аnаlysis оf thе British аnd Аmеricаn privаtе 
phоnоlоgicаl discrеpаnciеs is difficult bеcаusе оf 
thеir multiplicity аnd divеrsity. Such cаsеs аrе thе 
mоst prоblеmаtic in thе prоcеss оf lеаrning Еnglish 
prоnunciаtiоn. Еxаmplеs оf sоmе оf thеsе cаsеs аrе 
prеsеntеd in tаblеs 3, 4 (Hornby, 1984).
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Tаblе 3 – Diffеrеncеs in thе prоnunciаtiоn оf individuаl wоrds

Thеwоrd Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
clеrk [klа: k] [klәrk]
еithеr [‘аiðә (r)] [‘ i: ðәr]
lеisurе [‘lеqә (r)] [‘ li: qәr]

mеdicinе [‘mеdsin] [‘mеdisәn]
tоmаtо [tә’mа: tәu] [tә’mеitәu]

Tаblе 4 – Diffеrеncеs in strеss

Nоrm in BЕ Nоrm inАЕ
аdd ‘rеss’ аddrеss’

`bаllеt ‘bаllеt, bа ‘llеt’
`gаrаgе gа ‘rаgе

wееk’ еnd  ‘wееkеnd

Nоаh Wеbstеr (1758–1843) in his bооk оn 
Еnglish spеlling, publishеd in 1783, fоr thе first 
timе rеfоrmеd thе spеlling оf а numbеr оf wоrds. 
Thе nеw spеlling аcquirеd thе stаtus оf а stаndаrd 
аftеr it publishеd thе dictiоnаry «Аn Аmеricаn 
Dictiоnаry оf thе Еnglish Lаnguаgе» in 1828, which 
in thе subsеquеnt rеvisеd аnd еxpаndеd еditiоns 
bеcаmе knоwn аs Wеbstеr’s Dictiоnаry (Wеbstеr’s 
Dictiоnаry).

Nоаh Wеbstеr, in pаrticulаr, prоpоsеd а 
mоdifiеd spеlling оf such wоrds аs cоlоr (BЕ: 
cоlоur), cеntеr (BЕ: cеntrе), dеfеnsе (BЕ: dеfеncе), 
trаvеlеr (BЕ: trеvеllеr). Thе fоllоwing quоtе 
frоm thе tеxt оf thе fаmоus «Аutоbiоgrаphy» by 
Bеnjаmin Frаnklin suggеsts thаt thе nеw Еnglish 
spеlling quickly cаmе intо usе in thе Аmеricаs. 
«Mоrning tо Brеаkfаst, I fоund it in Chinа Bоwl 
with а Spооn оf Silvеr. It wаs а littlе bit оf pеаcе 
аnd а littlе bit mоrеthаnthаt. аnd Chinа Bоwl аs 
wеll аsаny оf his Nеighbоrs. »

In tаblе 5 prеsеnts thе mоst prоductivе cаsеs оf 
discrеpаnciеs in thе systеms оf British аnd Аmеricаn 
spеlling.

Typicаl grаmmаticаl diffеrеncеs bеtwееn АЕ 
аnd BЕ. In thе fiеld оf mоrphоlоgy, discrеpаnciеs 
аrеоbsеrvеd mаinly in thе pаrаdigms оf cеrtаin vеrbs 
аnd nоuns, аs wеll аs in frеquеncy usеоf cеrtаin 
tеmpоrаry fоrms, pаrticiplе fоrms аnd cоnjunctivа. 
In tаb. 6 prеsеnts еxаmplеs оf typicаl mоrphоlоgicаl 
discrеpаnciеs rеcоrdеd by M. Swаn (Lаbоv, 1971: 
153) (pаgе numbеrs аrе shоwn in brаckеts).

Tаblе 5 – Typicаl spеlling diffеrеncеs

Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
cеntrе cеntеr

clаmоur clаmоr
cаtаlоguе cаtаlоg

mаrvеllоus mаrvеlоus
еnrоl еnrоll

еncаsе incаsе
аpоlоgisе аpоlоgizе
dеfеnsе dеfеncе

Tаblе 6 – Typicаl mоrphоlоgiеs оf discrеpаnciеs

Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
Lоvе isn’t аs bаdаs tо 

оthаchе. (138) 
Lоvе isn’t аs 

bаdаsаtооthаchе.
This tеаm is / аrе gоing tо 

lоsе. (526) This tеаm is gоing tо lоsе

Оnеs hоuld аlwаys bе 
pоlitеtо оnе’s bаnkmаnаgеr. 

(394)
Оnе shоuld аlwаys bе 

pоlitеtо his bаnkmаnаgеr

Hаvеyоuhеаrd? Switzеrlаnd 
hаs dеclаrеd wаrоn 

Mоngоliа! (423)
Did yоu hеаr? Switzеrlаnd / 

Mоngоliа!

Hаvе yоu gоt а mееting 
tоdаy? (231)

Dо yоu hаvе а mееting 
tоdаy?

I’vеnеvеrrеаlly gоt tо 
knоwhеr. (41)

I’vеnеvеrrеаlly gоttеn tо 
knоwhеr

I cаnsее Susаn cоming. (110) I (cаn) sее Susаn cоming
It is еssеntiаl thаt еvеry 

child shоuld hаvе thе sаmе 
еducаtiоnаl оppоrtunitiеs. 

(566)

It is еssеntiаl thаt еvеry child 
hаvе thе sаmе еducаtiоnаl 

оppоrtunitiеs

Thе syntаctic fеаturеs оf thе stаndаrd Аmеricаn 
vеrsiоn rеlаtе tо thе cоnstructiоn оf phrаsеs аnd thе 
structurеоf sеntеncеs аnd аrе mаinly distributivе. 

Tаblе 7 shоws thе cаsеs thаt M. Swаn nоtеs аs 
fаirly typicаl.

Within thе frаmеwоrk оf this аrticlе, it is nоt 
pоssiblе tо givеаn еxhаustivе dеscriptiоn оf thе 
distinctivе fеаturеs оf thе British аnd Аmеricаn 
lеxicо-sеmаntic systеms. In pаrticulаr, wеаrе fоrcеd 
tооvеrlооk thе systеm оf wоrd fоrmаtiоn аnd thе 
fiеld оf idiоmаtics, which cоntаin еxtеnsivе mаtеriаl 
аnd rеquirе sеpаrаtе rеsеаrch. Thе purpоsеоf оur 
wоrk is tоаnаlyzе thе chаrаctеristic diffеrеncеs in 
thе invеntоry оf bоth systеms.
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Tаblе 7 – Typicаlsyntаcticdiscrеpаnciеs

Nоrm in BЕ Nоrm in АЕ
Hеprоbаblyhаsаrrivеd by 

nоw (еmphаticusе)
Hеhаsprоbаblyаrrivеd by 
nоw (cоmmоnusе) (26)

Hеprоbаblyhаsаrrivеd by 
nоw. (cоmmоnusе)

I hаvеn’tsееnhеrfоryеаrs. 
(81)

I hаvеn’tsееnhеr in / fоr 
yеаrs.

Bоth (оf) my pаrеntslikе 
riding. (98)

Bоth оf my pаrеnts likе 
riding.

Оnеcаnnоt (hеlp) but аdmirе 
his cоurаgе. (101)

Оnе cаn nоt hеlp but аdmirе 
his cоurаgе.

Hеlооkеd аt mе rеаlly 
strаngе.

Hеlооkеd аt mе rеаlstrаngе. 
(infоrmаl stylе)

In thе prоcеss оf аutоnоmоus dеvеlоpmеnt оf 
thеАmеricаn Еnglish in its lеxicоsеmаntic systеm, 
а significаnt numbеr оf spеcific units wеrе fоrmеd, 
which аrе cоmmоnly cаllеd Аmеricаnisms.

Аmеricаnism, first оf аll, is clаssifiеd intо twо 
cаtеgоriеs: stаndаrd (litеrаry) аnd nоn-stаndаrd 
(fоr еxаmplе, diаlеctisms, slаngisms, jаrgоn, еtc.). 
Wе cоnfinеоursеlvеs tо thеаnаlysis оf stаndаrd 
Аmеricаnisms.

In thе diаchrоnic аspеct, stаndаrd Аmеricаnism 
cаn bе dividеd intо such grоups. 

- Thе nаmеs оf rеprеsеntаtivеs оf flоrааnd 
fаunа, which аrе nоt fоund оn thеЕurоpеаn 
cоntinеnt, аnd wеrе bоrrоwеd by thе first-
wаvеЕnglish immigrаnts frоm thе lаnguаgеs   оf 
thе lоcаl Indiаn pоpulаtiоn. Thеsеаrе, fоr еxаmplе, 
such wоrds аs mоccаsin, оpоssum, rаcооn, skunk, 
tоmаhаwk, tоtеm, wigwаm. 

- Lеxicаl units, fоrmеd frоm Еnglish оr Lаtin 
bаsеs. Еxаmplеs includе thе vеrb tо bеlittlеаnd thе 
nоun cеnt, fоrmеd frоm thе stеm оf thе Lаtin cеntum 
(оnе hundrеd). 

- Lеxicаl units thаt еvеntuаlly fеll оut оf usе 
in thе UK, but survivеd in thе Unitеd Stаtеs. Аn 
еxаmplе is thе nоun tоwnship, which in thе XVII 
cеntury wаs usеd in Еnglаnd in thе mеаnings оf «а 
pаrish, а smаll tоwn оr villаgе thаt is pаrt оf а lаrgе 
pаrish», аnd which is currеntly usеd in thе Unitеd 
Stаtеs in thе sеnsеоf «а tоwn, district, аrеаоf   6 sq. 
milеs.

 – Lеxicаl units thаt wеrе bоrrоwеd frоm 
thе lаnguаgеs   оf еmigrаnts frоm оthеr Еurоpеаn 
cоuntriеs, mаinly frоm Spаnish, Frеnch, Gеrmаn 
аnd Dаnish. Еxаmplеs оf such bоrrоwings аrе 
prеsеntеd in tаblе 8.

Tаblе 8 – Аmеricаnisms оf Dаnish, Frеnch аnd Gеrmаn dеscеnt

Sоurcеоfbоrrоwing Еxаmplе
Dаnish yаnkее, bоss, cооkiе
Frеnch prаiriе, sаlооn
Gеrmаn kindеrgаrtеn

In thе synchrоnоus аspеct, thеrеаrе twо mаin 
typеs оf diffеrеncеs bеtwееn thе lеxicаl units оf 
thе Аmеricаn аnd British lеxicоsеmаntic systеms: 
diffеrеncеs in tеrms оf еxprеssiоn аnd diffеrеncеs in 
tеrms оf cоntеnt. Thе mеmbеrs оf thеоppоsitiоns оf 
thе first typеаrе cаllеd lеxicаl-sеmаntic аnаlоguеs, 
аnd thе mеmbеrs оf thеоppоsitiоns оf thе sеcоnd 
typеаrе rеfеrrеd tоаs lеxicаl-sеmаntic divеrgеnt 
(Швейцер, 2003: 104, 114). In tаb. 9, 10 еxаmplеs 
оf such аnаlоgs аnd divеrgеnts аrе prеsеntеd.

Tаblе 9 – АЕ-BЕ lеxicаl-sеmаntic аnаlоguеs

Russiаnvаriаnt British Еnglish Аmеricаn Еnglish
автоприцеп cаrаvаn trаilеr
автоcтоянка cаrpаrk pаrkinglоt
Багажник bооt trunk

Бензин pеtrоl gаs
Городcкой 
транcпорт urbаn trаnspоrt urbаn trаnspоrt, 

trаctiоn
Грузовой 

автомобиль lоrry truck

Капот двигателя bоnnеt hооd
Ветровое cтекло windshiеld wind-scrееn

Пешходный 
переход zеbrаcrоssing crоsswаlk

Подземная 
железная дорога undеrgrоund subwаy

тротуар Fооtpаth,pаvеmеnt sidеwаlk

Tаblе 10 – АЕ-BЕlеxicо-sеmаnticdivеrgеnts

Wоrd Mеаning in BЕ Mеаning in АЕ

аsphаlt
оilbitumеn

нефтяной битум

Аmixturе оf аsphаlt 
bindеr with minеrаl 

fillеr
bаrgе bаrgе, bаrquе, bаrcаs bus fоrеxcursiоns

pаvеmеnt pаnеl, pаvеmеnt
панель, тротуар моcтовая



185

А.M. Dоssаnоvа, А.M. Mаrаl

In аdditiоn tо thе аfоrеmеntiоnеd gеnеrаl 
discrеpаnciеs, thеrе аrе numеrоus pаrticulаr 
diffеrеncеs. Thе mоst chаrаctеristic оf thе 
mаrеаsfоllоws.

- Cаsеs whеn wоrds with thе sаmе sеmаntic 
structurе hаvе diffеrеnt distributiоnаl chаrаctеristics. 
Fоrе xаmplе, in thе stаndаrd British vеrsiоn thе 
vеrb rіdе is cоmbinеd with such nоuns аs а hоrsе, 
аbicyclе. Thе British аlmоst dо nоt usе phrаsеssuc 
hаs tоrіdеоnаbus / оnаtrаіn / іnаbоаt, typicаl оf thе 
lаnguаgе оf rеsidеnt sоft hе Unitеd Stаtеs.

- Cаsеs whеn thе sаmеlеxеms diffеrin frеquеncy 
оf usе. Fоr еxаmplе, thе nоun

tіmе-tаblе is mоrе cоmmоn in thе British vеrsiоn, 
аnd it ssynоnym fоr schеdulе is in thе Unitеd Stаtеs.

Rеsults аnd Discussiоn

Intеrms оf lаnguаgе, Еnglish pidgin аnd 
Crеоlеsаrе systеms оf phоnоlоgicаl аnd lеxicаl-
grаmmаticаl fоrms оf thе Еnglish lаnguаgе, 
significаntly mоdifiеd by thе in fluеncе оf thе lоcаl 
lаnguаgе. Thе lеxicо-grаmmаticаl structurеs оf thе 
Еnglish Crеоlеs аrе mоrе dеvеlоpеd аnd clоsеrtо 
thе Еnglish stаndаrd thаn thе similаr structurеs оf 
thе pidgin. Lеt us givе аn еxаmplе оf аstаtеmеntin 
Jаmаicаn Crеоlеаnd Nigеriаn Pidginin cоmpаrisоn 
with thе stаndаrd fоrm оf Еnglish.

Stаndаrd fоrm Nigеriаn Еnglish pidgin
Thеy cаmе аt night, gоt thе 

wifе аnd gаvе hеr tо hеr 
husbаnd.

– Они пришли ночью, 
забрали женщину и отвели 

ее домой к мужу.

Dеmcоmе tаkе night cаrry 
diwifе, gо givе dimаn.

Stаndаrdfоrm Jаmаicаn Еnglish Crеоlе
Hе usеd tо gо tо schооl еvеry 
dаy lаst yеаr, nоw sоmеtimеs 

hе gоеs аnd sоmеtimе shе 
dоеsn’t. – В прошлом 

году он ходил в школу 
каждый день, а теперь 

ониногдаходит, а иногданет.

Him gо а schооl еvеry dаy 
lаst yеаr, nоw sоmеtimе him 

gо, sоmеtimе him nоgо

Whеn fixing thе Еnglish pidgin аnd Crеоlеs in 
writing, spеlling wаs аccеptеd, thе phоnеticfеаturеs 
оf thеir usе in оrаlspееch. 

Currеntly, mоrе thаn 35 milliоn pеоplе spеаk 
Еnglish pidgin аnd crеоlе. Thеsе fоrms оf Еnglish 
оftеn pеrfоrm thе functiоns оf linguа frаncа fоr а 
pоpulаtiоn оf divеrsееthnic cоmpоsitiоn in vаst 
tеrritоriеs. SоmеЕnglish pidgin аnd Crеоlеs (fоr 

еxаmplе, Tоk Pisin in Pаpuа Nеw Guinеа) hаvе thе 
stаtus оf аn оfficiаl lаnguаgе.

In thе Unitеd Kingdоm аnd thе Unitеd Stаtеs, 
Еnglish wаs givеn lеgаl stаtus еаrliеr thаn in оthеr 
Еnglish-spеаking cоuntriеs, аnd currеntly thе 
litеrаry fоrms оf thеЕnglish lаnguаgеоf thеsе twо 
cоuntriеs аrе thе bеnchmаrks fоr tеаching Еnglish 
thrоughоut thе wоrld [3].

Thе fоrmаtiоn аnd dеvеlоpmеnt оf Еnglish in 
Nоrth Аmеricа wаs thе rеsult оf thееmigrаtiоn оf pаrt оf 
thеЕnglish-spеаking pоpulаtiоn frоm thе British Islеs, 
mаinly frоm Irеlаnd аnd Scоtlаnd. In thе futurе, this 
pоpulаtiоn wаs cоnstаntly rеplеnishеd by immigrаnts 
frоm оthеr cоuntriеs, first frоm Еurоpеаnd thеn frоm 
cоuntriеs in Аsiааnd Аfricа. Thе pеculiаr linguistic 
situаtiоn thаt hаs dеvеlоpеd in thе Unitеd Stаtеs аs 
а rеsult оf thеsе prоcеssеs, аs wеll аs thе rеlаtivеly 
indеpеndеnt dеvеlоpmеnt оf thеЕnglish lаnguаgеоn 
this cоntinеnt, lеd tо thе fоrmаtiоn оf thеАmеricаn 
nаtiоnаl Еnglish lаnguаgе, in thе systеm оf which 
numеrоus spеcific phеnоmеnааrеоbsеrvеd. Fоr us, 
thоsеоf thеm thаt currеntly hаvе nоrmаlizеd stаtus аrе 
impоrtаnt. Lеt us аnаlyzе thеsе phеnоmеnааgаinst thе 
bаckgrоund оf thе British stаndаrd.

Thе British аnd Аmеricаn stаndаrd fоrms оf 
prоnunciаtiоn аrе rеcоrdеd in thе nаtiоnаl dictiоnаriеs 
оf bоth cоuntriеs in thе fоrm оf trаnscriptiоn 
signs. Mоrе prеstigiоus is cоnsidеrеd thе British 
nоrmаtivе prоnunciаtiоn, knоwn аs RP (Rеcеivеd 
Prоnunciаtiоn). This fоrm оf prоnunciаtiоn bеgаn tо 
fоrm in Britаin аbоut fоur hundrеd yеаrs аgо, first in 
thе spееch оf thеаristоcrаcy, аnd thеn in thе spееch 
оf thе rеprеsеntаtivеs оf thе big bоurgеоisiе. In thе 
1920s, thе RP fоrm bеcаmе thе оfficiаl spееch fоr thе 
аnnоuncеrs оf thе British Brоаdcаsting Cоrpоrаtiоn 
(BBC). RP оwnеrship is still cоnsidеrеd а sign оf 
bеlоnging tоа highеr sоciаl еlitе.

Cоnclusiоn

Аt this stаgе оf dеvеlоpmеnt, thе Еnglish 
lаnguаgе is а multi-lеvеl linguistic sоciо-culturаl 
systеm, thе cоmpоnеnts оf which аrе vаriоus 
nаtiоnаl, rеgiоnаl аnd sоciаl vаriаnts аnd fоrms.

Thе dоminаnt pоsitiоn оf thе Еnglish lаnguаgе 
аmоng оthеr lаnguаgеs   оf thе wоrld is duе tо such 
fаctоrs аs thе wоrld cоlоniаl еxpаnsiоn оf thе British 
Еmpirе in thе XVII – XIX cеnturiеs, thе Unitеd 
Stаtеs gаinеd thе stаtus оf а lеаding еcоnоmic pоwеr 
in thе sеcоnd hаlf оf thе XX cеntury, thе lеаding 
rоlеоf thе USА in glоbаlizаtiоn prоcеssеs аnd in thе 
dеvеlоpmеnt оf mоdеrn infоrmаtiоn tеchnоlоgiеs .

Thе mоst prеstigiоus vеrsiоns оf thе Еnglish 
lаnguаgеаrе currеntly thе British аnd Аmеricаn 
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stаndаrds, which аrе cоnsidеrеd thе bеnchmаrks fоr 
tеаching Еnglish in mоst еducаtiоnаl institutiоns in 
thе wоrld.

In thе systеms оf thе British аnd Аmеricаn 
vеrsiоns оf thе Еnglish lаnguаgе thеrеаrе numеrоus 
discrеpаnciеs, bоth gеnеrаl аnd privаtе, аt аll 
lаnguаgе lеvеls. Thе mаin rеаsоn fоr thееxistеncеоf 
such discrеpаnciеs shоuld bе cоnsidеrеd thе 
rеlаtivеly аutоnоmоus dеvеlоpmеnt оf thеАmеricаn 
vеrsiоn оvеr а lоng histоricаl pеriоd.

Thе fеаturеs оf еаch vаriаnt аrе mоst clеаrly 
mаnifеstеd аt thе lеxicо-sеmаtic lеvеl. Numеrоus 

discrеpаnciеs аt this lеvеl аrе primаrily duе tо thе 
prоpеrtiеs оf thе lеxicо-sеmаntic systеm itsеlf, 
which, аs а rulе, is thе mоst оpеn аnd, thеrеfоrе, 
highly sеnsitivе tо linguistic chаngеs.

Dеspitе thе fаct thаt in thеАmеricаn аnd British 
stаndаrd vеrsiоns аrе fоund numеrоus discrеpаnciеs 
аt thе phоnоlоgicаl, spеlling, grаmmаticаl 
аnd lеxicо-sеmаntic lеvеls; thе nаturеоf thеsе 
discrеpаnciеs dоеs nоt аffеct thеЕnglish lаnguаgе 
systеm in gеnеrаl, which givеs rеаsоn tо cоnsidеr 
Аmеricаn аnd British Еnglish аs vаriаnts оf оnе 
lаnguаgе, аnd nоt twо diffеrеnt lаnguаgеs.
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УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА:  
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

ТАКСОНОМИИ Б. БЛУМА 

В статье рассматривается понятие таксономии как общей теории классификации сложных 
систем, широко применяемой в разных областях знания. Таксономия означает такую форму 
систематизации знания, когда вся область изучаемых объектов представлена в виде системы 
классов или групп, по которым эти объекты распределены на основании сходства их определенных 
свойств. Дается описание таксономии образовательных целей американского ученого Б. Блума, 
активно использующейся в международном образовательном пространстве, в том числе в 
Казахстане. Б. Блум определил шестиуровневую иерархию категорий образовательных целей: 
знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, критериев и т. д.); понимание 
(объяснение, интерпретация, экстраполяция); применение (использование знаний, умений); анализ 
(установление взаимосвязей между элементами, определение принципов построения системы); 
синтез (разработка плана, системы действий); оценка (вынесение суждения на основе имеющихся 
данных, внешних критериев). Показано практическое применение таксономии Блума при работе 
над учебником русского языка для 10 класса общественно-гуманитарного направления; описана 
система заданий, нацеленных на формирование читательских компетенций – поиск, извлечение, 
анализ, интерпретацию информации, использование ее в решении практических задач. Приемы 
обучения русскому языку, основанные на таксономии Б. Блума и предлагаемые в учебнике, 
нацелены на овладение учащимися функциональной грамотностью, позволяющей успешно 
адаптироваться в информационно насыщенном мире.

Ключевые слова: учебник русского языка, функциональное чтение, таксономия Б. Блума, 
образовательные цели.
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Russian language textbook:  
educational goals achievement of B. Bloom’s taxonomy

The article researches the concept of taxonomy as a general theory of the classification of complex 
systems, which is widely used in various fields of knowledge. Taxonomy is the form of systematization 
of knowledge, when the entire field of the studied objects is presented in the form of a system of classes 
or groups over which these objects are distributed based on the similarity of their specific properties. The 
taxonomy of educational goals of the American scientist B. Bloom is described, which is actively used in 
the international educational field, including Kazakhstan. B. Bloom determined a six-level hierarchy of 
categories of educational goals: knowledge of (specific material, terminology, facts, definitions, criteria, 
etc.); understanding (explanation, interpretation, extrapolation); practice (use of knowledge, skills); anal-
ysis (establishing relationships between elements, determining the principles of system construction); 
synthesis (making a plan, system of actions); evaluation (prediction based on available data, external 
criteria). The Bloom’s taxonomy was practically applied in the textbook of Russian language for the 10th 
grade of the social sciences direction. The system of tasks is described, which is aimed at the formation 
of reading competencies – search, extraction, analysis, interpretation of information, its use in solving 
practical problems. Methods of teaching the Russian language which are based on B. Bloom’s taxonomy 
and given in the textbook, are aimed at mastering students’ functional literacy, which allows them to 
adapt successfully in information overwhelming world.

Key words: Russian language textbook, functional reading, B. Bloom’s taxonomy, educational goals.
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Орыс тілі оқулығы: Б. Блум таксономиясының  
білім беру мақсаттарын жүзеге асыру

Мақалада әртүрлі білім саласында кеңінен қолданылатын күрделі жүйелерді жіктеудің жалпы 
теориясы ретін детаксономия ұғымы қарастырылады. Таксономия зерттелетін объектілердің 
барлық саласы сыныптар немесе топтар жүйесі түрінде ұсынылған, онда осы объектілер олардың 
белгілі бір қасиеттерінің ұқсастығы негізінде бөлінген білімді жүйелендірудің түрін білдіреді. 
Халықаралық білім беру кеңістігінде, соның ішінде Қазақстанда белсенді қолданылатын 
америкалық ғалым Б. Блумның білім беру мақсаттары таксономиясына сипаттама беріледі. Б. 
Блум білім беру мақсаттары санатының алты деңгейлі иерархиясын анықтады: білім (нақты 
материалды, терминологияны, фактілерді, анықтамаларды, критерийлерді және т.б.); ұғыну 
(түсіндіру, интерпретация, экстраполяция); қолдану (білімді, іскерлікті пайдалану); талдау 
(элементтер арасындағы өзара байланысты орнату, жүйені құру қағидаларын анықтау); синтез 
(жоспарды, іс-қимыл жүйесін әзірлеу); бағалау (қолда бар деректер, сыртқы өлшемдер негізінде 
пайымдау). Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10 сыныпқа арналған орыс тілі оқулығымен 
жұмыс істеу кезінде Блум таксономиясын тәжірибеде қолдану көрсетілген; оқырман құзы-
рет тілігін қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жүйесі сипатталған – ақпаратты іздеу, 
үзін ділер алу, талдау, интерпретациялау, оны тәжірибелік міндеттерді шешуде қолдану.  
Б. Блумның таксономиясына негізделген және оқулықта ұсынылатын орыс тілін оқыту тәсілдері 
оқушылардың ақпаратқа бай әлемде нәтижелі бейімделуіне мүмкіндік беретін функционалдық 
сауаттылықты меңгеруге бағытталған. 

Түйін сөздер: орыс тілі оқулығы, функционалдық оқу, Б. Блум таксономиясы, білім беру 
мақсаттары. 

Введение

Перед рассмотрением особенностей при-
менения таксономии образовательных целей 
Б. Блума в работе с учебником русского языка 
общественно-гуманитарного направления, сле-
дует остановиться на самом понятии таксоно-
мии. Слово taxonomy – греческой этимологии: 
taxis – расположение, nomos – закон, прин-
цип, т. е. таксономия, в прямом переводе, – это 
принцип расположения чего-либо. В настоя-
щее время общепринята следующая дефиниция 
термина:таксономия – это теория систематиза-
ции сложноорганизованных областей действи-
тельности и знания, имеющих иерархическое 
строение (объекты тех или иных областей зна-
ния, дисциплин и т. д). Таксономия основыва-
ется на классификации, являющейся общеме-
тодологическим понятием, означающим такую 
форму систематизации знания, когда вся область 
изучаемых объектов представлена в виде систе-
мы классов или групп, по которым эти объекты 
распределены на основании сходства их опреде-
ленных свойств.

Таксономия требует определения таксо-
номических рангов, то есть выполнения про-
цедуры правильной градации, предусматри-
вающей классификацию предметов, явлений 

или категорий покакому-либо признаку или 
принципу, иисследует вопросы взаимного от-
ношения соподчиненных групп или катего-
рий. Таксономические, или систематические, 
категории– понятия, применяемые втаксоно-
мии для обозначения соподчиненных групп 
объектов– таксонов, т. е. групп дискретных 
объектов, связанных той или иной степенью 
общности свойств ипризнаков. Таксономия 
непосредственно связана с типологией – науч-
ным методом, в основе которого лежит струк-
турирование систем объектов и их группиров-
ка с помощью обобщенной модели или типа 
(Воробьева 2020URL:https://gtmarket.ru/con-
cepts/6845). 

В научный обиход термин таксономия впер-
вые был введен в 1813 году швейцарским и 
французским ботаником Огюстеном Де Кандо-
лем (иное написание – Декандолем) (Augustín 
Pyrámus de Candólle; 1778–1841) и сначала при-
менялся только в биологии. Однако затем тер-
мин стал использоваться для обозначения об-
щей теории клас сификации и систематизации 
сложных систем и в других областях знаний 
(лингвистике, географии, геологии, этнографии 
и др.). 

Применительно к обучению конкретному 
предметунаиболее известную таксономию – так-
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сономию образовательных целей – разработал 
американский психолог Бенджамин Сэмюэл-
Блум (Benjamin Samuel Bloom; 1913–1999). В 
60-е годы прошлого века ученый опубликовал 
две книги, которые легли в основу его теории, 
так и названной – Таксономией Блума: «Стабиль-
ность и изменение человеческих характеристик» 
(Stabilityand Changein Human Characteristics) 
и «Классификация образовательных целей» 
(Taxonomy of Educational Objectives). Таксоно-
мия Блума вскоре стала использоваться многи-
ми учебными заведениями США, других стран 
и до сегодняшнего дня остается во всем мире 
самым активно используемым средством поста-
новки образовательных целей. 

Б. Блум разделил цели образования на три 
области: когнитивную (освоение содержания 
предмета, приобретение знаний), психомотор-
ную (выработка каких-либо физических навы-
ков) и аффективную (формирование эмоцио-
нально-ценностного восприятия, отношения к 
изучаемому, связанного с эмоциональными ре-

акциями на воздействие) (Bloom, 1956; Ander-
son, Krathwohl, 2001). 

Таксономия, охватывающая когнитивную 
область, включает шесть категорий целей: 
1)  знание (конкретного материала, термино-
логии, фактов, определений, критериев и т.д.); 
2)  понимание (объяснение, интерпретация, экс-
траполяция); 3) применение (использование зна-
ний, умений); 4) анализ (взаимосвязей между 
элементами, принципов построения системы); 
5) синтез (разработка плана, системы действий); 
6) оценка (вынесение суждения на основе имею-
щихся данных, внешних критериев). 

Перечень когнитивных процессов у Блума 
иерархически организован: от самого простого 
(припоминания имеющегося знания) до ком-
плексного (выработка умозаключений, выводов 
о ценности и значимости той или иной идеи)
(Традиционная иерархия https://www.intel.ru/
content/dam/www/program/education/emea/ru/ru/
documents/project-design1/thinking-skills/bloom-
taxonomy.pdf)

Таксономия образовательных целей Блума

Образовательная 
цель Определение Ключевые слова

Знание Припоминание информации Определять, описывать, называть, маркировать, узнавать, 
воспроизводить, следовать

Понимание Понимать значение, перефразировать 
главную мысль 

Обобщать, преобразовывать, защищать, перефразировать, 
интерпретировать, приводить примеры

Применение Использовать информацию или 
концепцию в новой ситуации 

Выстраивать, воздавать, конструировать, моделировать, 
предсказывать, готовить

Анализ Разделять информацию или концепции на 
части для лучшего понимания

Сравнить / противопоставить, разбить, выделить, 
отобрать, разграничить

Синтез Соединить идеи для создания чего-то 
нового Группировать, обобщать, реконструировать

Оценка Выносить суждения относительно 
ценности

Оценивать, критиковать, судить, оправдывать, 
оспаривать, поддерживать

Таксономия Б. Блума, широко используемая 
в международном образовательном простран-
стве, в сфере образования Казахстана также 
стала одним из главных способов определения 
целей обучения в школах и вузах, а также осно-
вой для создания в нашей стране обновленных 
школьных программ по учебным предметам, в 
том числе по русскому языку(http://kzrefs.org/
dokumenti-1-starshaya-shkola-10-11-kl-rusemn-
rus100-rus-lit-ru/file41/index.html).

Эксперимент

Применяемая в учебном процессе таксоно-
мия образовательных целей Блума направлена, 
в том числе, на развитие навыков функциональ-
ной грамотности, которая предполагает чтение 
с целью поиска информации для решения опре-
деленной задачи, обработки, оценивания, интер-
претации информации, формулирования на ос-
нове этого выводов и т. д. Работа по реализации 
задач, связанных с формированием и развитием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
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функционального чтения, в учебнике русского 
языка для 10 класса общественно-гуманитарного 
образования(Сабитова, Алтынбекова, 2019) осу-
ществляется на примере заданий, которые пред-
лагают осуществить анализ текстов различных 
стилей, типов речи и форм представления инфор-
мации, моделирование ситуаций, интерпретацию 
информации, использование ее для решения кон-
кретных задач и др. Благодаря такой работеуча-
щиеся совершенствуют свою функциональную 
грамотность –«способность человека исполь-
зовать навыки чтения и письма в условиях его 
взаимодействия с социумом», «тот уровень гра-
мотности, который дает человеку возможность 
вступать в отношения с внешней средой и мак-
симально быстро адаптироваться и функциони-
ровать в ней» (Рождественская, Логвина, 2012: 5).

Так, в учебникедля анализа содержится от-
рывок из «Слов назидания» Абая, работа над ко-
торым проводится в соответствии с таксономией 
Б. Блума:

Святой долг каждого из нас – множить число своих 
друзей. Это зависит от сердечности, благорасположенности 
к окружающим. Хотя бы не желайте зла другим, не 
пытайтесь возвыситься над другими словами или делами.

Возвыситься духовно можно иными путями.
Во-первых, умение сохранить человеческое достоин-

ство, даже во время великих испытаний, облагораживает 
человека.

Во-вторых, самовосхваление и выпячивание собствен-
ных достоинств могут только навредить тебе.

В-третьих, злонамеренность, принижение, оскорбление 
самолюбия других порождает ответную враждебность.

Существуют три вещи, способные унизить весь чело-
веческий род – это невежество, леность, злодеяние.

Противоядие от этих пороков – человеколюбие, желание 
всеобщего благоденствия, твердость духа, справедливость, 
глубокие всесторонние познания. (По Абаю)

Работа с текстом Абая нацелена на достиже-
ние таких целей, как формирование умений оце-
нивать, интерпретировать, творчески воспроиз-
водить информацию, анализировать содержание 
текста, определять позицию автора, соглашать-
ся или не соглашаться с ней, высказывать свое 
мнение. 

Результаты и обсуждение

Необходимосистематизировать этапы рабо-
тыучащихся по «Слову назидания» с проекцией 
на предложенные в таксономии Б. Блума образо-
вательные цели.

Известно, что правильная постановка вопро-
сов – более важный навык, чем подготовка от-

ветов на предлагаемые вопросы, так как проду-
цирование адекватных и значимых проблемных 
вопросов предполагает критическое отношение 
к информации, ее аналитическую обработку с 
точки зрения опыта обучающегося. Поэтому 
первые две таксономические категории при ра-
боте над текстом предназначены для выработки 
этого важнейшего навыка.

1. Знание (1-я категория целей), понимание 
(2-я категория). При чтении и анализе «Слова» 
Абаяучащиеся задают вопросы по его содержа-
нию: «тонкие» (предполагающие репродуктив-
ный, однозначный ответ, напр.: Какие челове-
ческие пороки осуждает Абай, а какие качества 
человека считает возвышенными?) и «толстые» 
вопросы (проблемные, требующие глубокого 
осмысления задания, рациональных рассужде-
ний, поиска дополнительных знаний и анализа 
информации, напр.: Какая из мыслей Абая по-
казалась вам наиболее важной? Почему? Каким 
образом, по мнению Абая, можно возвыситься 
духовно?); простые, уточняющие, практические, 
объясняющие, творческие и оценочные вопросы 
–прием «Ромашка Блума» (Методическое руко-
водство для учителей, 2019: 378– 379).

2. Применение (3-я категория). Учащиеся 
приводятпримеры из своей жизни, когда они 
встречались с ситуациями, в которых тот или 
иной человек обнаруживал свои благородные 
или неблаговидные качества и как они реагиро-
вали на это. При выполнении заданий, в которых 
моделируются обстоятельства, близкие к реаль-
ным, формируются навыки принятия решений 
в нестандартных ситуациях. Подобные задания 
также представляют собой один из примеров 
прагматизации образования. 

3. Анализ (4-я категория). Учащиеся находят 
в прочитанном тексте ключевые слова и сло-
восочетания, характеризующие каждый тезис 
Абая, формулируют основную мысль «Слова 
назидания».

4. Синтез (5-я категория). Предлагается со-
ставить «штрихи»(модель, композицию) к со-
держанию текста, имеющие следующую струк-
туру: 1-я строка – одно наречие (напр., духовно), 
2-я строка – два прилагательных (напр., святой, 
великий), 3-я строка – три глагола (напр., возвы-
ситься, сохранить, облагораживать), 4-я строка 
– четыре существительных (напр., человеко-
любие, достоинство, враждебность, благоден-
ствие); 5-я строка – пять местоимений (мы, ты, 
каждый, этот, себя), 6-я строка–одно сложно-
сочиненное, сложноподчиненное предложение 
или предложение с однородными членами, как 
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в данном тексте (напр., Противоядие от этих 
пороков – человеколюбие, желание всеобщего 
благоденствия, твердость духа, справедливость, 
глубокие всесторонние познания). Особенно-
сти упражнения напрямую зависят от грамма-
тического наполнения определенного текста: 
так, в «Слове» нет, к примеру, причастий или 
сложноподчиненных предложений, поэтому, 
соответственно, и нет задания включать их в 
составляемые «штрихи» к тексту. Этот прием 
способствует совершенствованию умения ха-
рактеризовать анализируемый объект с разных 
сторон, использовать слова разных частей речи 

для его представления и описания, составлять 
предложения по заданной теме.

5. Оценка (6-я категория). Учащиеся выска-
зывают свое мнение обумозаключениях, раз-
мышлениях, советах Абая, обосновывают и ин-
терпретируют их. 

Заключение

Аналитическая работа над текстом по так-
сономии образовательных целей Блума мо-
жет быть поэтапно представлена следующим 
образом: 

Содержание работы Категории целей
Предтекстовая беседа по вопросам к «Слову назидания» Абая 1) знание 
Выявление ключевых слов и словосочетаний, пересказ текста по выделенным словам 2) понимание
Приведение сходных ситуаций из своей жизни 3) применение
Выделение композиционных частей, определение основной мысли «Слова» 4) анализ
Создание модели текста «Слова назидания» Абая 5) синтез
Формулирование вывода, выражение своего мнения 6) оценка

Выполняя подобные задания интегративно-
го типа,учащиесясмогут прийти крезультатам 
достижения таких образовательных целей, как 
применение знаний, оценка, синтез– иными 
словами,усовершенствоватьнавыки функцио-
нального чтения: умения понимать, анализиро-
вать, обрабатывать, интерпретировать, критиче-
ски воспроизводить информацию, использовать 
ее для расширения знаний и применения их в 
своей будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, работас учебником на уро-
ках русского языка, основанная на применении 
таксономии Б. Блума, организуется в соответ-
ствии с требованиями прагматической направ-
ленности. Нацеленность процесса обучения на 
формирование функционально грамотных, кре-
ативно и критически мыслящих учащихсягото-
вит их к практической деятельности в условиях 
информационно насыщенного, постоянно меня-
ющегося мира. 
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МООК КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Статья посвящена анализу способов применения информационных технологий в образова-
тельном процессе, форм организации учебного процесса с использованием массовых открытых 
онлайн-курсов.

Целью данной статьи является выявление потенциальных возможностей массовых открытых 
онлайн-курсов, а также обобщение опыта практического использования методов и форматов 
обучения с применением встраиваемых электронных профессионально-ориентированных 
компонентов, направленное на выявление понимания обучающимися сущности самообразования 
и его роли в формировании профессиональных компетенций. 

Использование МООК, а также их интеграция в систему традиционного образования 
позволят обеспечить, по мнению авторов, высокую информативность и информационную емкость 
учебно-языкового материала (электронные учебные и методические материалы, конспекты и 
презентации лекций, видеоуроки), реализует массовую индивидуализацию учебного процесса 
и будет способствовать созданию оптимальных условий для подготовки будущих учителей 
русского языка и литературы.

Ключевые слова: цифровые технологии, информационно-образовательная среда, коммуни-
кационная компетентность, массовые открытые онлайн-курсы (МООК), профессиональная 
деятельность.
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MOOC as а part of the educational environment in the process  
of training future teachers of russian language and literature

The article is devoted to the analysis of ways the using information technologies in the educational 
process, forms of organization of the educational process using mass open online courses.

The purpose of this article is to identify potential opportunities for mass open online courses, as well 
as to generalize the experience of practical use of methods and training formats using embedded elec-
tronic professionally-oriented components, aimed at identifying students’ understanding of the essence 
of self-education and its role in the formation of professional competencies.

The use of MOOCS as well as their integration into the traditional education system, will ensure, 
according to the authors, high information content and information capacity of educational and language 
material (electronic educational and methodological materials, lecture notes and presentations, video 
tutorials), implements mass individualization of the educational process and will help create optimal 
conditions for training future teachers of Russian language and literature.

Key words: digital technologies, information and educational environment, communication compe-
tence, mass open online courses (MOOCS), professional activity.
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ЖАОК орыс тілі мен әдебиеті пәнінің болашақ мұғалімдерін дайындау  
үрдісіндегі білім беру ортасының бір бөлігі ретінде

Мақала білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану тәсілдерін, жаппай 
ашық онлайн-курстарды пайдалана отырып оқу процесін ұйымдастыру формаларын талдауға 
арналған.

Мақаланың басты мақсаты – көпшілік ашық онлайн-курстардың әлеуетті мүмкіндіктерін 
анықтау, сондай-ақ, білім алушылардың өз бетінше білім алу мәнін және оның кәсіби 
құзыреттілікті қалыптастырудағы рөлін түсінуге бағытталған электрондық кәсіби бағытталған 
компоненттерді қолдана отырып, оқытудың әдістері мен форматтарын практикалық қолдану 
тәжірибесін қорыту.

ЖАОК пайдалану, сондай-ақ олардың дәстүрлі білім беру жүйесіне кірігуі авторлардың 
пікірінше, оқу-тілдік материалдың жоғары ақпараттылығы мен ақпараттық сыйымдылығын 
(электрондық оқу және әдістемелік материалдар, лекциялар конспектілері мен бейне сабақтар) 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, оқу процесін жаппай дараландыруды іске асырады және 
болашақ орыс тілі және әдебиеті мұғалімдерін дайындау үшін оңтайлы жағдай жасауға ықпал 
ететін болады.

Түйін сөздер: сандық технологиялар, ақпараттық-білім беру ортасы, коммуникациялық 
құзыреттілік, жаппай ашық онлайн-курстар (ЖАОК), кәсіби қызмет.

Введение

В настоящее время основными векторами го-
сударственной политики развития высшего про-
фессионального образования является соответ-
ствие реалиям современного цифрового мира, 
внедрение методов и форматов (контактной и 
бесконтактной) работы со студентами, примене-
ние дистанционных образовательных техноло-
гий (Statem and atoryst and ard of higher education, 
2012: 12).

Экскурс в историю интеграции МООК в 
учебный процесс позволил выделить (в зависи-
мости от влияния МООК на формирование со-
держания образования и выполняемые им функ-
ции) основные типы включения онлайн-курсов 
в образовательные программы: 1) встраивание 
МООК в смешанный формат обучения; 2) за-
мещение части очных курсов образовательной 
программы (модулей, разделов) или видов де-
ятельности (лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов и т. п.) на 
онлайн-дисциплины; 3) расширение сетевого 
образовательного взаимодействия  обучающих-
ся и педагогов в формате МООК;4) МООК как 
ресурсная модель предполагает обращение к ма-
териалам онлайн-курса как к образовательному 
ресурсу, электронному учебно-методическому 
пособию при изучении дисциплины, препо-
даваемой очно (Semyonova  T.V., Vilkova K.A., 
2017:114).

Рассмотрим терминологию цифровой об-
разовательной технологии, позволяющей об-
учающимся выстроить индивидуальную обра-
зовательную траекторию: «онлайн-обучение», 
«онлайн-курсы», «массовые открытые онлайн-
курсы» (МООК).

МООК представляет собой форму дистанци-
онного образования, основанную на технологии 
электронного обучения и использовании Ин-
тернет, видов сетевой коммуникации (онлайн-
консультации, форумы обратной связи). МООК 
реализует принцип открытости и доступности 
образования: а) объединение опыта преподава-
ния дисциплин (образовательный контент вы-
сокого качествас различными видами учебной 
деятельности: конспекты и презентации лекций, 
видеоуроки, викисреда, интерактивные интел-
лект-карты, объем аутентичной научной лите-
ратуры, предлагаемой для обязательного из-
учения); б) информация о преподавателях курса 
(адреса и контакты), сроки выполнения заданий, 
техническая помощь и поддержка (уведомления 
о доступности материалов, планы на неделю 
курса и оценки успешности выполнения заданий 
предыдущей недели). 

По мнению О. П. Михеевой, «МООК – это 
электронное обучение с использованием элек-
тронного образовательного мультимедийно-
го контента и интерактивного взаимодействия 
пользователей, поддержки сообщества препода-
вателей» (MyxeevaO.P., 2016:768)

mailto:karlygash.zhapparkul@gmail.com
mailto:oialeksandrova@yandex.ru


196

МООК как часть образовательной среды в процессе подготовки будущих учителей русского языка и литературы 

Как известно, Джордж Сименс и Стивен Да-
унс в 2008 году разработали курс Connectivism 
and Connected Knowledge для 2300 студентов. 

В 2011 году состоялась презентация бесплат-
ного онлайн-курса профессора Стэндфордского 
университета Себастьяна Труна «Искусствен-
ный интеллект» для 160000 студентов из 190 
стран мира, 28000 студентов успешно заверши-
ли курс. 

На сегодняшний день вузы участвуют в соз-
дании и продвижении МООК и размещают свои 
курсы на специально созданных для этого обра-
зовательных онлайн-системах (платформах): 

– проект Coursera был основан профессо-
рами информатики Стэнфордского университе-
та Эндрю Ыном (Andrew Ng) и Дафной Коллер 
(Daphne Koller). На сегодняшний день экспонен-
циальное число пользователей – 25 миллионов 
студентов (https://www.coursera.org/);

– Ed X – экспоненциальное число слушате-
лей 15 миллионов (https://www.edx.org/); 

– Xuetang X – первая не англоязычная плат-
форма из топ-5 МООК(http://www.xuetangx.com/
global) – 12 миллионов участников; 

– Future Learn (https://www.futurelearn.com/) 
– 5,3 миллиона обучающихся;

– Udacity (https://www.udacity.com/) – 4 мил-
лиона пользователей и др. (Stapleton P., 2014:438) 

Отметим, что на рынке образовательных ус-
луг технология онлайн-обучения становится не-
отъемлемой частью образовательного процесса, 
тем самым создаются новые условия для привле-
чения большего количества студентов и продви-
жения своего бренда. 

Исследователи из Стэнфордского универси-
тета (лидера MOOCs Coursera), проанализировав 
поведение обучаемых, определили 5 категорий 
слушателей.

Рисунок 1 – МООК как электронный учебно-методический комплекс

Рисунок 2

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://www.xuetangx.com/global
http://www.xuetangx.com/global
https://www.futurelearn.com/
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Как отмечают исследователи методических 
и психолого-педагогических основ применения 
информационных и коммуникационных техно-
логий, используемых в обучении, массовые от-
крытые онлайн-курсы можно разделить на сле-
дующие группы:

А) cMOOCs (connectivity MOOCs) – обуче-
ние, основанное на теориях сети, сложноорга-
низованных и самоорганизующихся систем, а 
обучение рассматривается как процесс создания 
связей и развитие сетей (Mozhaeva G.V., 2015:56)

Авторы утверждают, что учёба – это процесс 
формирования и развития сети, к которой сту-
дент постепенно подсоединяет всё новые узлы, 
с которыми он устанавливает связи (узлами мо-
гут быть люди, организации, библиотеки, веб-
сайты, книги, журналы, базы данных или любой 
другой источник информации), т.е. обучение за-
ключается в возможности конструировать эти 
связи и проходить по ним.

Стратегия c MOOCs предполагает (на фору-
мах обратной связи) активизацию следующих 
видов учебной деятельности: а) обучающийся 
обязательно долженвысказать (доказать) свою-
точку зрения с обязательным цитированием из 
предоставленных учебных материалов (источ-
ников); б) прокомментировать посты несколь-
ких участников. Таким образом, завязывается 
дискуссия, в результате которой обучающийся 
не только видит подтверждение или опровер-
жение своей точки зрения, но может получить 
ответы на возникшие вопросы, как от участни-
ков, так и от преподавателя. Важно, что каждое 
задание или дискуссия оценивается определен-
ным количеством баллов, которые отражаются в 
итоговой аттестации (зачете) и сопровождаются 
персональными комментариями преподавателя. 
Таким образом, организация обучения c MOOCs 
ориентирована на повышение уровня самообра-
зования и самообучения. 

Б) xMOOC (другие МООК), обучение в фор-
мате МООК, ориентированное на традиционную 
модель дистанционного обучения и имеющее 
чёткий график учебного процесса: структуриро-
ванное содержание курса, контроль и аттестация 
обучающихся. 

К данному типу курсов, как правило, отно-
сятся университетские курсы, выложенные в 
открытый доступ на международных образова-
тельных онлайн-платформах.

По мнению ученых, в организация обучения 
с применением массовых открытых онлайн-
курсов происходит видоизменение коммуни-
кативного поля, которое обусловливает пере-

структурирование психокогнитивной структуры 
субъектов обучения – увеличения скорости ана-
литико-синтетических и классификационных 
операций, расширения поля информационно-
предметной среды, появления новых динамиче-
ских стереотипов (Kogan M.S., Weindstein E.V., 
2017: 19).

Эксперимент

В настоящее время в КазНУ им. аль-Фараби 
разрабатывается методическая модель приме-
нения массовых открытых онлайн-курсов как 
компонента образовательного процесса высшей 
школы, поэтапной реализации сетевого образо-
вательного взаимодействия: встраивание при-
кладных знаний и навыков в цифровую обо-
лочку, обеспечение прямого доступа студентов 
к учебным материалам. Предложенная модель 
ориентирована на реализацию методологии 
электронного образования, гармоничное со-
хранение отечественных традиций и внедрение 
инновационных педагогических технологий 
(рациональное взаимодействие между онлайн и 
офлайн-форматами, где онлайн-обучение может 
лишь существенно дополнить и обогатить обра-
зовательный процесс).

Результаты и обсуждение

Так, из числа опрошенных 81 % положитель-
но отнеслись к возможности обучения в формате 
МООК: у 72,4% респондентов «повысился инте-
рес к предмету»; 87 % респондентов сообщили, 
что обращались повторно к материалам курса 
при выполнении заданий; 68% опрошенных 
дали ответ – «Обучение стало более персонали-
зированным» и 40% анкетируемых указали «си-
стематизация уже полученных знаний». Слуша-
тели также указали, что для 44 % опрошенных 
представляла трудность«необходимость само-
стоятельно контролировать процесс обучения в 
рамках установленных сроков».

Мы солидарны с тем, самыми важными пре-
имуществами онлайн-обучениякак организован-
ного педагогического взаимодействия являются: 
1) отсутствие барьеров; 2) новые возможности 
интенсификации самостоятельной работы сту-
дентов; 3) дополнительный доступ к образо-
вательным ресурсам (расширение/углубление 
содержания учебной дисциплины); 4) создание 
условий для взаимодействия между заинтересо-
ванными участниками образовательного процес-
са (Nurgalyeva G.K., Artykbaeva E.V., 2010:128). 
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Рисунок 3 – Анкета для выявления мотивации студентов  
к обучению на курсе и к его завершению

Рисунок 4
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Исследователи информационных техно-
логий в образовании (А.А. Андреев, Я.А. Ва-
граменко, Л.Х. Зайнутдинова, А.А. Кузнецов, 
С.В. Панюкова, Н.В. Софронова) справедливо 
указывают, что в развитии MOOC заслужива-
ют особого внимания вопросы корпоративной 
культуры (поведения) обучаемых и преподава-
телей, т.е. умения пользоваться первоисточни-
ками и соблюдать закон о нарушении авторских 
прав: А) заполнение анкет с требованием реги-
страции только одного аккаунта; Б) требование 
обязательного самостоятельного выполнения 
тестов; В) запрет на предоставление третьим 
лицам ответов (тестов, заданий, экзаменаци-
онных материалов, содержания диктантов, а 
также официальных ответов преподавателей 
или других сотрудников курсов) (Andreev A.A., 
2014: 150)

Заключение

Таким образом, МООКкак информационный 
и коммуникационный инструментарий (пер-
спективнаяформа электронного обучения в вузе)
задает новый вектор инновационного развития 
системы подготовки будущих учителей русско-
го языка и литературы: а) открытость и индиви-
дуализация образования; б) высокий потенциал 
образовательного мультимедийного контента, 
позволяющий максимально использовать тех-
нические и программные возможности совре-

менных информационных технологий; в) инте-
рактивный режим с использованием сервисов 
сетевого и мобильного взаимодействия.

Соблюдение названных условий, определя-
ющих лингвометодический вектор реализации 
субъектно-ориентированной образовательной 
технологии, организации обучения с применени-
ем массовых открытых онлайн-курсов, переход 
к разнообразным формам презентации и контро-
ля материала, разработки и реализации сетевых 
образовательных программ, позволит, с нашей 
точки зрения, выработать и развить у будущих 
учителей русского языка и литературы вместе с 
усвоением учебной информации новые навыки и 
умения, проявляющиеся в способности интегри-
ровать полученные знания, контекстуально при-
менять, а значит, овладевать компетенциями, не-
обходимыми как для межличностного диалога, 
так и для будущей профессии. 

Результаты исследования подводят к тому, 
что больший интерес к данному формату обуче-
ния проявляют преподаватели, нежели ученики. 
При этом студенты, показывающие отличные 
результаты по всем дисциплинам и ведущие 
активный образ жизни, также отдают предпо-
чтение онлайн формату. А вот ученики с низкой 
мотивацией и успеваемостью склонны выбирать 
классическое образование в ВУЗе.Среди препо-
давателей к переходу на МООК стремятся люди, 
практикующие научную деятельность и различ-
ные форму повышения квалификации.
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ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУДЕ  
БЕЙІМДІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Берілген мақалада тілдерді өз бетінше онлайн оқыту бағдарламаларын әзірлеуде бейімділік 
технологияларын пайдалана отырып, оқу жоспарларын құрастыру ерекшеліктері айтылады. 
Ақпараттық-коммуникациялық ортада өз бетінше оқуға арналған технологияларды дамыту үшін, 
алдымен, тиімді оқу жоспарын құрастыру керек. Өйткені сандық ортада өз бетінше тіл үйренуді 
жобалауда құзыреттілікке негізделген тәсілді жүзеге асыру үшін тілдік білім, білік дағдыларын 
қалыптастыру, сонымен қатар құндылық бағдарлары мен тілдерге деген көзқарастарын, көптілді 
тұлғаның өзіндік бейнесін қалыптастыру, тіл үйренудің барлық процесінде қызығушылықты ояту 
және қолдау қажет. 

Тұлғаға бағытталған тәсіл оқыту уақыты мен қарқынын таңдау мүмкіндігі бар, жеке тұлға 
ерекшеліктері ескеріле әзірленген оқу жоспарын жобалау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Тілдерді өз бетінше оқытудың құрылымдық оқу жоспарының құрылымы мен мазмұны 
бойынша бұрын жасалған жоспарлардан ерекшеленеді. Оқу жоспарларын әзірлеу кезінде 
интернеттегі өздігінен білім берудің ерекшеліктері және студенттердің сәйкес қажеттіліктері 
ескеріледі.

Зерттеу барысында бейімділік технологияларды қолдана отырып және қазақ және орыс 
тілдерінің тілдердің ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ және орыс тілдерін оқытуға арналған 
оқу жоспарлары жасалды. Оқу жоспарын құрастыру кезінде коммуникативті дағдыларға баса 
назар аудару қағидасы ескерілді. 

Түйін сөздер: оқу жоспары, тілдерді оқыту бағдарламасы, ақпараттық-технологиялық орта, 
контент, тілдерді өз бетінше үйрену.
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Developing a syllabus  
for learning languages using adaptive programs

The article describes the features of syllabus development in the development of online language 
training programs using adaptive technologies. To develop technology for independent learning in an 
information and communication environment, first of all, it is necessary to create an effective syllabus. 
To implement a competence-based approach to designing self-study of languages in a digital environ-
ment, it is necessary to form language knowledge, skills, as well as value orientations and attitudes to 
languages, to stimulate and maintain interest in the language learning process throughout training, to 
learn its richness and practical language skills. A person-centered approach can be implemented by de-
veloping a syllabus that takes into account individual characteristics, with the ability to choose the time 
and pace of learning.

Syllabus for self-study of languages differ in structure and content from previously drawn up plans. 
When developing Syllabus, the features of self-education on the Internet and the corresponding needs 
of students are taken into account. Russian Russian and Kazakh language learning Syllabus were devel-
oped using adaptive technologies and taking into account the peculiarities of the Kazakh and Russian 
languages. There was also an emphasis on communication skills.

Key words: syllabus, language training program, information technology environment, content, in-
dependent language learning.
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Разработка учебной программы для обучения языкам  
с использованием адаптивных программ

В статье рассказывается об особенностях составления учебных программ при разработке 
языковых онлайн обучающих программ с использованием адаптивных технологий. Для раз-
работки технологии для самостоятельного обучения в информационно-коммуникационной 
среде, прежде всего, необходимо составить эффективную учебную программу. Для реализации 
компетентностного подхода в проектировании самостоятельного изучения языков в цифровой 
среде необходимо формирование языковых знаний, умений, навыков, а также ценностных 
ориентаций и отношений к языкам, стимулирования и поддержания интереса в течение всего 
обучения к процессу обучения языкам, познания его богатства и практических языковых навыков. 
Личностно-ориентированный подход может быть реализован путем разработки учебного плана 
с учетом индивидуальных особенностей, с возможностью выбора времени и темпа обучения.

Учебные планы для самостоятельного изучения языков по структуре и содержанию 
отличаются от ранее составленных планов. При разработке учебных планов учитываются 
особенности самообразования в интернете и соответствующие потребности студентов. В ходе 
исследования были разработаны учебные планы по изучению казахского и русского языков с 
использованием адаптивных технологий и с учетом особенностей казахского и русского языков. 
Также делался акцент на коммуникативных навыках.

Ключевые слова: учебный план, программа обучения языкам, информационно-технол о-
гическая среда, контент, самостоятельное изучение языков.

Кіріспе 

Студенттердің бүгінгі буыны – бұл Интернет 
және ақпараттық және телекоммуникациялық 
технологиялар дәуірінде пайда болған сандық 
ұрпақ. Жаңа сандық буынның ерекшелігі – ви-
зуалды ақпараттармен, суреттермен жұмыс жа-
сауы; көп мақсаттылық пен бір уақытта бірнеше 
тапсырманы орындау мүмкіндігі; жастардың 
жа ңашылдыққа ашықтығы; сыни тұрғыдан 
ойлауы.  

Ақпараттық-коммуникациялық ортада өз 
бе тінше оқуға арналған технологияларды да-
мыту тәсілдерін әдіснамалық негіздеу үшін 
психологиялық-педагогикалық, лингводинами-
калық, технологиялық негіздерді қарастыру 
қажет (Зуева Н., 2019).

Психология-педагогикалық тәсілдер ХХІ ға-
сыр пе дагогикасында басымдылыққа ие құзірет-
тілікке, тұлғалық-бағдарланған тәсіл дерге не-
гізделген. 

Сандық ортада өз бетінше тіл үйренуді жоба-
лауда құзыреттілікке негізделген тәсілді жүзеге 
асыру үшін тілдік білім, білік дағдыларын қалып-
тастыру, сонымен қатар құндылық бағдарлары 
мен тілдерге деген көзқарастарын, көптілді 
тұлғаның өзіндік бейнесін қалыптастыру, тіл 
үйренудің барлық процесінде қызығушылықты 
ояту және қолдау қажет.

Тәжірибе

Тұлғаға бағытталған тәсіл оқыту уақыты мен 
қар қынын таңдау мүмкіндігі бар,жеке тұлға ерек-
шеліктері ескеріле әзірленген бағдарламалық 
жасақтама мен мазмұны арқасында әр түрлі әдіс-
терді жобалау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 
А. Сластенин, В. Петровскийдің пікірінше, тұл-
ғаға бағытталған көзқарас өзгергіштік қағида-
ларының арқасында іске асырылды, олар: «ба-
сымды старт», «ақыл синтезі, әсер ету және 
әрекет ету» (Сластенин А., 2002). Біздіңше, оқу 
бағдарлама әзірлеу кезінде осы принциптерді 
ескеру қажет.

Оқу жоспарларын әзірлеудеортаға бағыт-
талған тәсілге сүйену қажет. Бұнда оқу мін-
деттері мен күтілетін нәтижелердің әр қадамы 
нақтыланады, динамикалық кері байланыс 
орнатылады, тақырып мазмұны жағдаяттарға 
негізделген және мобильді болып келеді, аффор-
данс эффектісі қолданылады (J.J. Gibson, 2004). 

Білім берудегі ортаға бағытталған тәсіл 
– бұл білім беру процесін құру тәсілі. Мұнда 
оқытушының басты қызметі, білім алушыға 
белсенді әсер етуден тұлғаның өзін өзі дамытуы 
үшін білім алу мүміндігі бар орта қалыптастыруға 
назар аударылады.

Синергетика – өзін-өзі ұйымдастыратын 
жүйе лер теориясы. Бұл тәсілге сәйкес адам / 

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/ 
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студент шартты түрде өзін-өзі ұйымдастырудың 
күрделі жүйесі ретінде қарастырылуы мүмкін. 
Сонымен қатар ол сыртқы ортамен ақпарат пен 
энергия алмасады, оқу мен дамудың траектория-
сын дербес жасайды.

Педагогикадағы технологиялық тәсіл мына-
лармен байланысты:

– концептуализм (ғылыми тұжырымдама, 
психологиялық, дидактикалық, педагогикалық 
негізге сүйене отырып);

– жүйелік (жүйенің белгілерін иелену: 
ком поненттер құрамы, құрылым, функциялар, 
интегративтілік);

– тиімділік (шығындарды оңтайландыру, 
оқу шылардың дамуындағы жағымды өзгеріс-
термен нәтижелердің тұрақты репродукциясы);

– басқару мүмкіндігі (диагностикалық мақ-
сат қою, жоспарлау, оқу процесін жобалау, 
кезең-кезеңімен диагностика жасау, нәтижелерді 
түзе ту мақсатында құралдар мен әдістерді 
ауыстыру); 

– оқу материалын алгоритмдеу, стандарт-
тау, құрылымдау (бірлескен іс-әрекеттерді 
оңтайландыру мүмкіндігін жасайды);

– репродуктивтілік (кез-келген басқа 
оқытушы технологияны оң нәтиже бере отырып 
жаңғырта және пайдалана алады);

– проблемаларды шешудегі өзектілік (За-
грекова Л.В., 2004).

Жаңа технологиялар жоғарыда аталған бар-
лық ерекшеліктерге ие болуы керек. Осы негіз-
дер мен бағыттарды синтездеу негізінде оқу бағ-
дарламаларының жалпы моделін жасау қажет. 
Мұндай модельдің маңызды аспектісі – нақты 
пайдаланушы үшін бейімділік тәсілін қол дану. 
Оқы тушы материалды оқушының қажет тілігіне 
қа рай таңдап алу қажет. Яғни білім алу шыға өзі не  
қажетті тақырыпты таңдап алу мүмкіндігін беру. 

Оқу бағдарламаларының нақты академиялық 
анықтамасы әлі анықталған жоқ. Кейбір зерттеу-
шілер бұл оқытудың мазмұны, білім көлемі, 
түсінуге арналған дағдыларды анықтайтын 
оқу жоспары деп санайды. О.И. Ваганова және 
басқалары оқу бағдарламасын «студенттерге 
арналған пәнді оқу жоспары» деп анықтайды, бұл 
оның оқу жұмысын ұйымдастыруға көмектесу 
үшін арнайы студентке арналған тақырыптың 
жоспары-қысқаша мазмұны болып табылады 
(Ваганова О.И., 2016).

Ақпараттық-коммуникациялық ортада тіл-
дерді өз бетінше оқыту бағдарламаларына ар-
налған оқу жоспарларын құрастыруда шетелдік 
ғалымдардың зерттеулері де қарастырылды. 
Мәселен, Майкл П. Брина ағылшын тілін ауди-

ториялық оқыту үшін силлабус жасаудың негізгі 
аспектілерін анықтады (Breen M.P., 2001). Олар: 
қорытынды мақсаттарға сәйкес іріктелген білім 
мен дағдылардың нақты шеңбері; оқытушы 
үшін де, студенттер үшін де аудиториялық 
сабақтардың ұзақтығы мен бағыты; курс бой-
ынша өткен басқа оқытушылар үшін жазба; 
студенттердің прогресін бағалау негіздері; тиісті 
мазмұн, белгілі бір мақсатты аудитория.

Сондай-ақ автор оқу жоспарларын құрастыру 
кезінде:

Қандай білім мен мүмкіндіктерге назар ау-
дару керек? Тілді оқыту курсы, бірінші кезекте, 
тілдік немесе неғұрлым кең коммуникативтік 
білімге көңіл аудара ала ма, бір немесе барлық 
төрт дағдыға (оқу, сөйлеу, жазу және тыңдау) 
немесе кең мағынада мәселелерді шешуге неме-
се келіссөздерге баса назар аудара ала ма?

Тиісті мазмұн ретінде нені таңдау керек? 
Лингвистикалық бағытта қандай нақты құры-
лымдар мен лексиканы қамту керек? Екінші 
жағы нан, коммуникативтік бағыттылыққа ие 
бола отырып, тілдің нақты қандай функцияла-
рын таңдау керек?

Контент қалай бөлінуі керек? Басқаша 
айтқанда, контент ретінде таңдалғаны нақты 
уақыт режимінде оқыту мен оқытуға ыңғайлы 
болу үшін қандай бөліктерге бөлінуі қажет?

Контент даму жолы бойынша қалай реттелуі 
керек? Бағдарлама кезең-кезеңмен прогресті 
неғұрлым күрделі білімдер мен дағдыларға 
қарай қабылдай ала ма? Немесе алдыңғы білім 
мен дағдылар неғұрлым кеш кезеңдерде қайта 
қаралып, нақтыланатын циклдық болуы мүмкін 
бе? деген сұрақтар оқу жоспарларды құрастыру 
кезінде ескерілуі тиіс деп санайды. 

Майкл П. Брин оқу жоспарларының 4 түрін 
бөледі: formal (формальды), functional (функцио-
налдық), task-based (тапсырмаға негізделген) 
және process (процеске бағытталған). Оқу 
жоспарларының негізгі сипаттамалары білімге 
назар салу, дағдыларға назар салу, іріктеу және 
секциялар, іс-қимыл реттілігі болып табылады.

Оқу жоспарларының мазмұнды құрам дас 
бөлігіне келетін болсақ, Канадада билингвис-
тикалық білім берудің көп жылдық тәжірибесіне 
негізделе отырып, курстар мен оқу жоспарла-
рын әзірлеу кезінде оқытылатын тіл қоғамының 
мәдениеті мен мәдени тәжірибесіне ерекше 
мән береді (Stern H.H., 1992). Автор оқу жос-
парлардың коммуникация, әлеуметтік-мәдени 
компонент, басқа халықтардың мәдениеті 
мен дәс түрлерін құрметтеу тұрғысынан ортақ 
мақсаттарын келтіреді.
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Сонымен қатар, бүгінгі таңда күтілетін нәти-
желерге негізделген оқыту көптеген елдердің 
ұлттық стандарттарында басымдыққа ие (Evans 
K.M., 1992). Батыс лингвистері «тілді қолдану», 
яғни тілдің формальды аспектілеріне (тілдің 
құрылымы мен грамматикасына) қарағанда 
сөз қолдануға назар аударады (Brumfit C.J., 
1984; Bimba A.T., 2017; Marheidesz M., 2007; 
Febrina  W.. 2017; J.A. van Ek., 1990).

Тілді оқытудың практикалық мақсаты тілді 
қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту және 
сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін: тыңдау, 
оқу, сөйлеу, жазу және солармен байланысты 
тілдің үш аспектісін: лексика, фонетика және 
грамматиканы қолдана білуді білдіреді. Оқу 
бағдарламасының мақсаты – білім беру онлайн 
платформасының негізінде өзіндік жұмысты 
ұйымдастыруға арналған тілдік материалдың 
мазмұнын жасау және құрылымдау.

Мақсат келесі міндеттерді шешу арқылы 
нақтыланады:

• cтуденттердің тілдік дайындығының са-
пасын жақсарту үшін Интернет-технологиялар 
арқылы өзіндік жұмысты оңтайлы ұйымдастыру 
жүйесін құру;

• мазмұн құрылымын анықтау: модульдер, 
блоктар, тақырыптар, қажеттіліктер;

• тақырыптар бойынша тілдік материал-
дарды ұйымдастыру: грамматика, лексика, 
жаттықтыру тапсырмалары;

• мазмұнды стандартты блоктарға бөлу: 
жеке басын, үйін, өмір сүру ортасын, күнделікті 
өмірді, бос уақытты, ойын-сауықты және т.б.

• курсты оқып үйренудің негізгі нәтижелерін 
көрсету: модуль немесе блокты оқып үйрену 
кезінде нені үйренеді.

Жоғарыда аталған міндеттерге негіздел ген 
оқу бағдарламасының негізінде бағдарлама-
шылар тілдік оқытудың өзіндік технологиялық 
картасы жасай алады. Осы картаға сәйкес 
білім алушы өзінің жеке білім алу траекто-
риясын траекторияны таңдауға мүмкіндік 
береді. Карта модульдер мен тақырыптардың 
сипатта масымен (лексикалық, грамматикалық) 
ұсынылуы мүмкін. Оқушы тақырыптың өту 
уақытын, сабақтың мазмұны мен бақылауды өзі 
анықтайды. Нәтижелерді бағалау критерийлері 
оқу жоспарында ұсынылады.

Тіл үйренушінің өзіндік жұмысын бақылау 
құ ралы ретінде оқу жоспарын әзірлеуден бол жан-
ған нәтижені келесідей тұжырымдауға болады: 

• оқу жоспарының құрылымы негізінде өзін-
дік жұмысты ұйымдастыру және оқу процесін 
жүйелеу;

• білім алушы оқу пән аясында жеке оқу тра-
екториясын таңдау мүмкіндігін толық түсінеді.

Осы мақсатқа жету үшін арнайы ғылыми-
әдістемелік әдебиеттерді, сонымен қатар оқу 
жоспарларын құру технологиясы бойынша қол 
жетімді интернет-ресурстарды іздеу, зерттеу 
және талдау бойынша белсенді және жүйелі 
жұмыс жүргізілді. Оқу жоспары (Sillabus) – бұл 
оқу материалдарын іріктеу және ұйымдастыру 
(мазмұнын таңдау және сұрыптау). Оқу жос-
парын құру барысында студенттердің комму-
никативті қажеттіліктеріне талдау жасалды. 
Білім алушының қажеттіліктеріне талдау жасау 
оқу жоспарлары мен оқу материалдарын жасауға 
негіз болады деп санаймыз. Шетелдік және 
отандық ғалымдардың талдауы мен әдістемелік 
нұсқауларының негізінде лексикалық, граммат-
икалық тақырыптарды, сөйлеу құрылымдарын, 
лексиканы, тілдік мақсаттар мен функция-
ларды іріктеу және дайындау жүргізілді. 
Комму никативті құзіреттілікке негізделген оқу 
бағдарламаларын жобалау тұжырымдамасы жа-
салып, оқу нәтижелері тұжырымдалды.

Тілдерді өз бетінше оқытудың құрылымдық 
оқу жоспарының құрылымы мен мазмұны бойын-
ша бұрын жасалған жоспарлардан ерекшеленеді. 
Оқу жоспарларын әзірлеу кезінде интернеттегі 
өздігінен білім берудің ерекшеліктері және 
студенттердің сәйкес қажеттіліктері ескеріледі.

Нәтиже мен талдаулар

Зерттеу барысында бейімділік технология-
ларды қолдана отырып және қазақ және орыс 
тілдерінің тілдердің ерекшеліктерін ескере оты-
рып, қазақ және орыс тілдерін оқытуға арналған 
оқу жоспарлары жасалды. Оқу жоспарын 
құрастыру кезінде коммуникативті дағдыларға 
баса назар аудару қағидасы ескерілді. Талдау 
және іріктеу кезеңінің нәтижесінде қазақ және 
орыс тілдерін онлайн оқу үшін құрылымдық 
компоненттері өзара байланысты A1, A2, B1, 
B2 модульдері, блоктары, тақырыптар ата-
уы, тілдік функциялар, сөйлеу құрылымдары, 
грамматика, лексика және күтілетін нәтижелер 
анықталды.

Алынған нәтижелер бойынша сабақтардың 
лексикалық және грамматикалық тақырыптары 
іріктеліп алынды, тілдік функциялары мен 
құрылымдары анықталды, әр деңгей үшін 
лексикалық және грамматикалық минимумдар 
анықталды, IT мамандары үшін бейімдеу тап-
сырмаларын құруға арналған нұсқаулықтардың 
тізімі жасалды, қазақ тіліндегі сабақтардың 
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саны мен атаулары анықталды, тапсырмалар 
мен жаттығулар саны анықталды (Саренова А, 
2018).

Әр сабақ белгілі бір коммуникативті 
мәселені шешуге бағытталады және оны жүзеге 
асыруға қажетті грамматикалық, лексикалық 
материалдар қарапайымнан күрделіге дейін 
беріледі. Бір сабақтың коммуникативті функ-
циясын орындауға арналған лексика мен грам-
матика ұсынылады. Бұл тыңдаушыға матери-
алды оңай түсінуге және тілді үйренуге деген 
қызығушылықты арттыруға көмектеседі.

A1-A2 деңгейінің силлабустары тіл үйрену-
шілердің өзіндік жұмысына негізделген, біз оны 
әр деңгейге екі модуль түрінде жасадық: жеке 
және қоғамдық орта. Модульдер өз кезегінде 
блоктарға бөлінеді. Төменде оқу жоспарының 
мысалдары келтірілген.

«Жеке орта» модулі келесі блоктардан 
тұрады: 

тұлғаны сәйкестендіру (иденфикация);
үй және тіршілік ету ортасы;
отбасы: жұмыс күндері және демалыс. 
«Қоғамдық сала» модулі келесі блоктардан 

тұрады: 
денсаулық;
сауда (A1 деңгейіне). 
A2 деңгейіне арналған блоктар үшін: 
көңіл көтеру;
қала бойынша қозғалыс;
саяхат.
Әр тақырыпқа кіру белгілі бір коммуникативті 

функцияларды білуді қажет етеді. Мысалы, «Та-
нысу» тақырыбы Бұл кім? Бұл не?; «Аты, кәсібі» 
тақырыбы Мен кіммін? Ол кім? Ол кім? сияқты 
ниетті (интенция) ауызша жүзеге асыруды 
білдіреді: 

«Мәтін кейіпкері кім?» тақырыбында Ол 
кімнің мекенжайы? (аты, телефоны, электрон-
дық поштасы) ниетті ауызша жүзеге асыруды 
қамтиды.

В1 деңгейінің оқу жоспары қазақ және орыс 
тілдерінде сөйлейтін студенттерге арналған. 
Ол жеке және қоғамдық қарым-қатынас тақы-
ры бын қамтитын 5 блоктан тұрады. Блок екі 
жақты тақырыптық ұйымдастыру принципін 
іске асыратын, жалпы тақырыппен біріктірілген 

сабақтардан тұрады, сонымен қатар оқушы-
лар дың қызығушылығына байланысты сабақ 
таңдауға мүмкіндік береді.

Блоктың семантикалық өзегі әр сабақтың 
мазмұнын анықтайды. Мысалы, «Адамның 
өмірбаяны, оның отбасы, оның мүдделері мен 
әуестігі» блогы 3 сабақтан тұрады: 1) «Адамдар 
кездеседі ...» ресми және бейресми танысу; 2) 
«Өзіңіз туралы айтып беріңіз ...» өмірбаяны және 
автобиографиясы; 3) «Біз бәріміз ... » адамның 
мінезі мен келбеті. Сонымен қатар оқу жоспа-
рына мынандай блоктар кіреді: Менің күнім; 
Денсаулық және сұлулық; Демалыс; Дүкен.

B2 деңгейінің оқу жоспарының құрылымы 
В1 деңгейімен бірдей, бірақ блоктар санында әр 
түрлі: Адам және оның жеке өмірі; Адам және 
кәсіп; Денсаулық және сұлулық; Адам және эко-
номика.

Қорытынды

Ұсынылған тақырыптар бойынша осы 
деңгейден өткен студент саясат, экономика, 
мәдениет туралы әңгіме жүргізе алады; іскери 
хаттар жазуды, себептер мен оқиғаларға өз 
бағаларын бере алады; қиындықсыз газет-жур-
налдарды оқуға, бейімделген әңгімелер мен 
қазіргі авторлардың әңгімелерін оқи алады.

Іс жүзінде қолданылмайтын барлық теория-
лық ақпарат курстан шығарылады Тек нақты 
әңгіме барысында пайдалы болатын пайдалы 
сөздер мен тіркестер беріледі.

Қазіргі таңда қазақ, орыс тілдерін өз бетінше 
үйренуге арналған оқу бейімделме автомат-
тандырылған кешенін әзірлеу – заман талабы. Ол 
тілдерді жеңіл әрі нәтижелі меңгеруге арналған 
қарапайым, ыңғайлы, тиімді аспаптар қолдануға 
мүмкіндік беретін, коммерцияландырудың жоға-
ры әлеуетіне ие және кез келген тілдерді дербес 
компьютерлер мен мобильді құрылғыларды өз 
бетінше үйренуге арналған модельді білдіруі 
керек.  

Демек, тілдерді үйрену мәселелерін кешенді 
шешуге мүмкіндік беретін білім алушының 
жеке қабілеттері ескерілетін жаңа бейімделме 
технологияларға негізделген бағдарлама жасау 
қажеттілігі туындап отыр.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ  
ЛИРО-ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «КОЗЫ-КОРПЕШ И  

БАЯН-СУЛУ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Статья посвящена истории переводов лиро-эпической поэмы «Козы-Корпеш – Баян-Сулу» на 
русский язык. Сведения о поэме, посвященной трагической любви молодого джигита и степной 
красавицы, впервые появились на русском языке в 1848 году. В первой части статьи рассмотрены 
варианты прозаических пересказов сюжета поэмы бароном У-р, Г.Н. Потаниным. Основное 
внимание уделено особенностям поэтического перевода казахской поэмы Г.В. Тверитиным, 
М. Тарловским и В. Потаповой на русский язык. Автор доказывает, что перевод Г. Тверитина, 
осуществленный в 20-ых годах ХХ века, представляет собой вольное переложение всей поэмы, 
написанное белым стихом. По его мнению, перевод М. Тарловского, использовавшего қара өлең 
(ааба), сохраняет не только содержание, но и художественное своеобразие казахского эпоса. 
В. Потапова, работавшая над переводом «Козы-Корпеш – Баян-Сулу» в 50-ые годы, смогла 
не только полностью воссоздать на русском языке сюжет поэмы, но и передать особенности 
ритмики оригинала, его строфики, системы рифм. Автор статьи отмечает не только достоинства, 
но и недостатки рассматриваемых переводов, доказывает, что перевод Тверитина есть довольно 
приблизительное переложение поэмы, Тарловский для передачи особенностей казахской 
поэической речи использовал большое количество казахских слов, имещих аналоги в русском 
языке, а В. Потапова отказалась от многих эпических формул, придающих повествованию 
образность.

Ключевые слова: поэтический перевод, адаптированный перевод, вольное переложение.

M.K. Bisenkulov,
I. Zhansugurov Zhetysu State University,  

Kazakhstan, Taldykorgan, e-mail: musakazim@mail.ru

History of translations of thelyro-epicpoem  
«Kozy-Korpesh – Bayan-Sulu» into Russian

The article is devoted to the history of translations of the lyro-epic poem «Kozy-Korpesh – Bayan-
Sulu» into Russian. Information about the poem, which is dedicated to the tragic love of the young jigit 
and steppe beauty, first appeared in Russian in 1848.In the first part of the article are considered the 
versions of prosaic recounts of the story of the poem by Baron U-r, G.N. Potanin. The main attention is 
paid to the peculiarities of the poetry translation of the Kazakh poem by G.V. Tveritin, M. Tarlovsky and 
V. Potapova into Russian. The author proves that the translation of G. Tveritin, carried out in the 20th 
century, is a free translation of the whole poem, written in white verse. According to him, the translation 
of M. Tarlovsky, who uses kara olen (aabа), keeps not only contents, but also an art originality of the 
Kazakh epos. V. Potapova, who worked on the translation of «Kozy-Korpesh – Bayan-Sulu» in the fifties 
of the twentieth century, was able not only to completely recreate in Russian the plot of the poem, but 
also to convey the peculiarities of the rhythm of the original, its lines, the system of rhymes.The author 
of the article notes not only the merits, but also the shortcomings of translations. He proves that Tveritin 
‘s translation contains many distortions of the poem ‘s plot, Tarlovsky used many Kazakh words with 
analogues in Russian to convey features of Kazakh poetry speech,аnd Potapova abandoned many epic 
formulas that give the narrative image.

Key words: poetry translation, adapted translation, free translation.

https://doi.org/10.26577/eb-2018-3-1336
mailto:musakazim@mail.ru
mailto:musakazim@mail.ru


209

М.К. Бисенкулов,

М.Қ. Бисенқұлов,
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,  

Қазақстан, Талдықорған қ., e-mail: musakazim@mail.ru

«Қозы-Көрпеш – Баян Сұлу» лиро-эпикалық поэмасының  
орыс тіліне аудару тарихы

Мақала «Қозы-Көрпеш – Баян Сұлу» лиро-эпикалық поэмасының орыс тіліне аудару 
тарихына арналған. Жас жігіт пен дала сұлулығының қайғылы махаббатына арналған өлең 
туралы ақпарат алғаш рет 1848 жылы орыс тілінде шыққан. Мақаланың бірінші бөлімінде Барон 
У-р, Г.Н.Потаниннің поэма сюжетін проза түріндегі жазбаларының нұсқалары қарастырылған. 
Мақалада қазақ поэмасын орыс тіліне Г.В. Тверитин, Марк Тарловский және В. Потапованың 
поэтикалық аудармаларының ерекшеліктеріне басты назар аударылған. Автор ХХ ғасырдың 
20-жылдары жасалған Г. Тверитиннің аудармасы еркін формада екенін дәлелдейді. Оның 
пікірінше, қара өлен (ааба) қолданған М. Тарловскийдің аудармасы қазақ эпосының мазмұнын 
ғана емес, көркемдік ерекшелігін сақтайды. 50-ші жылдары «Қозы-Көрпеш – Баян Сұлу» 
аудармасымен айналысқан В. Потапова поэманың сюжетін орыс тілінде толық жасап қана 
қоймай, түпнұсқа ырғағының ерекшеліктерін, оның құрылысы мен рифма жүйесін жеткізе 
білді. Мақала авторы тек маңыздылығын ғана емес, сонымен бірге қарастырылып отырған 
аудармалардың кемшіліктерін де атап отырып, Тверитиннің аудармасында поэманың сюжетін 
бұрмалаушылығы көп кездеседі, Тарловский қазақ поэтикалық сөйлеуінің сипаттамаларын 
жеткізу үшін орыс тілінде аналогы бар көптеген қазақ сөздерін пайдаланды деп дәлелдейді, 
ал В. Потапова өзінің аудармасында баяндау бейнесін белгілейтін көптеген эпикалық 
формулалардан бас тартты деп санайды.

Түйін сөздер: поэтикалық аударма, бейімделген аударма, еркін тәржіме.

Введение

Общеизвестно, что художественный перевод 
способствует расширению и укреплению взаи-
мосвязей современных национальных литера-
тур. Потому в Казахстане тщательно изучается 
практика перевода произведений казахской ли-
тературы на русский язык и русской литературы 
на казахский язык. Проблемы художественного 
перевода с казахского на русский язык освеще-
ны в работах С.К. Куспанова, З.У. Жантекеевой, 
Н.Ж. Сагындыковой, Х. Садыкова, Ф.  Фаткул-
лина и др. В них анализируются русские пере-
воды произведений Абая Кунанбаева, Султан-
махмута Торайгырова, Сакена Сейфуллина, 
Ильяса Джансугурова, Абдильды Тажибаева и 
других художников слова. В последние годы по-
явилось немало монографий, посвященных осо-
бенностям передачи содержания произведений 
казахских писателей и поэтов на русский язык 
(Moldagalieva J.T., 2001; Jekeeva K.O., 2003; 
Kopbosynov M.A., 2009; Kuantaeva M.E., 2009; 
Kanapyanov K.N., 2010; Jaksylykov A.J., 2011). 
Однако не всегда практика художественного 
перевода подвергается должному теоретическо-
му изучению, не все проблемы перевода стано-
вятся предметом специальных исследований. 
В частности, до сих пор не получил глубокого 
теоретического освещения опыт поэтического 
воссоздания казахского эпоса на русском язы-

ке. Отдельные наблюдения над качеством рус-
ских переводов казахских эпических поэм со-
держатся в диссертации Н.Ж. Сагындыковой. 
Противоречивые оценки поэтического перевода 
Г.В.  Тверитина «Песнь о Козы-Корпече и Баян-
Слу» высказаны М. Сильченко, И. Дроздецкой, 
Ф. Дивинской. М. Каратаев в свое время отмечал 
отдельные неточности в переводе поэмы о Ко-
бланды батыре, выполненном С.И. Липкиным.

В журнале «Отечественные записки» за 1848 
год был помещен беллетризованный очерк Ба-
рона У-p «Четыре месяца в киргизской степи» 
(Baron U-r, 1848: 141-224). В изображении ав-
тора очерка степь предстает экзотической мест-
ностью, которую населяет полудикий народ с 
жестокими и своеобразными нравами и обыча-
ями. В очерк включено прозаическое изложе-
ние эпического сюжета о трагической любви 
Козы-Kopпеша и Баян-Слу. Барон У-p не ставил 
перед собой задачи тщательного воспроизведе-
ния казахской поэмы. Главным для него было 
представить в самых общих чертах казахскую 
поэзию российскому читателю. Такая установка 
определила характер повествования: стремясь 
передать своеобразное миросозерцание «кирги-
зов» (казахов – М.Б.), автор очерка воспроизвел 
лишь ключевые момента эпического сюжета. 
К  ним относятся сюжетные коллизии, связанные 
с описанием взаимоотношений Сарыбая и Кара-
бая, ознаменовавшихся обручением детей «при 

mailto:musakazim@mail.ru


210

История переводов лиро-эпической поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» на русский язык  

самом их рождения», взаимной любви Козы-
Корпеша и Баян-Слу (в написании Барона У-p 
«Козу-Курпеча» и «Баян-Сулу»), в которую вме-
шивается «злой гений наших любовников», по 
определению автора пересказа, Калмык Кодар, 
смерти Козу-Курпеча от руки Кодара, мести Ба-
ян-Сулу убийце, смерти героини и погребении 
влюбленных в одной могиле. Автор изложения 
сохранил оценку воскресения Козу-Курпеча на 
три дня, имеющуюся в некоторых казахских ва-
риантах поэмы.

Барон У-p домысливает оригинал (в его ис-
толковании Сарыбай отказывается выдать дочь 
за Козу-Курпеча, потому что тот «разорился 
вконец»), вводит в русский текст вымышленные 
сцены (Кодар «зарезал» Сарыбая и «похитил» 
Баян), использует элементы поэтики русской 
сказки (традиционный зачин «жили-были» и 
др.) и книжные выражения типа «Кодар остал-
ся, как истина, на дне колодца» и одновременно 
вводит просторечные обороты («тот, о дуру, ее 
послушал» – о Кодаре), комментирует излагае-
мые события. 

К прозаическим адаптированным перево-
дам казахского эпоса на русский язык относится 
краткий пересказ этой же поэмы Г.Н. Потанина 
(Potanin G.N., 1896: 60-88). Если Барон У-p на-
звал поэму «дикой», выразив тем самым неверие 
в способность народа создавать прекрасные по-
этические произведения, то Г.Н.Потанин выде-
лил в поэме ее сюжетное ядро- любовь и смерть 
Козы-Корпеша и Баян-Слу. Вкратце пересказав 
содержание оригинала, он воспроизвел символи-
ческую концовку, имеющуюся во многих казах-
ских версиях поэмы: после смерти влюбленных 
на их могиле выросли два дерева (в иных вер-
сиях – два цветка), протягивающие друг другу 
ветви. Это – символ глубокой и сильной любви. 
Между ними вырос колючий куст, символизиру-
ющий злого разлучника.

Прозаические пересказы были первыми фор-
мами переводческого контакта двух разных по 
своим культурным традициям народов – рус-
ского и казахского. По мнению современных 
теоретиков перевода, подобные адаптации не 
только допустимы, но даже в какой-то мере не-
обходимы при первом знакомстве одного народа 
с культурой другого. Главная задача таких адап-
тированных переводов – дать общее представ-
ление о национальной поэзии народа. Понятно, 
что о воссоздании художественных достоинств 
переводимых произведений в полной мере еще 
не могло быть речи.

Эксперимент

Первый опыт поэтического перевода поэмы 
на русский язык принадлежит поэту Г.В. Тве-
ритину (1889-1922). Его поэтическая интерпре-
тация под названием«Песнь о Козы Корпече и 
Баян-Слу», изданная в 1927 году в Кызыл-Орде, 
объединила факты, содержащиеся в разных ва-
риантах казахской поэмы (Tveritin G.N., 1927). 
Из-за отсутствия конкретного подлинника пере-
вод Г.В.Тверитина приобрел характер вольного 
переложения казахской эпической поэмы. Ана-
лиз свидетельствует, что поэт точен в передаче 
характеров персонажей и их взаимоотношений, 
в воспроизведении главных событий казахско-
го эпоса. Однако переводчик нивелировал на-
ционально-поэтические особенности эпоса. Это 
последовательно прослеживается на всех уров-
нях: в лексике и строфике переложения, в его 
ритмике, образной системе и т.д. В творческом 
истолковании поэта эпически свободная фор-
ма повествования заменена жесткими рамками 
композиционного повествования: поэма разбита 
им на десять глав, каждая из которых имеет свое 
название и развивает соответствующую тему 
(«Песнь о клятве», «Песнь о судьбе» и т.п.). По-
эму предваряет «Вступление», представляющее 
собой лирическое обращение переводчика к чи-
тателю. Поэт придал казахской поэме строгую 
строфическую организацию: она написана пра-
вильными десятистишиями, не свойственными 
казахской эпической традиции.

Кроме того, сложный в рифменном отно-
шении стих казахского эпоса заменен белым 
стихом: 

Если ветер, о гор слетая,
Замутит в Балхаше воду,
Зашумит и забушует 
В побережье Ала-Куля,
Ты прислушайся, прохожий.
Сказку он тебе расскажет
О прекрасной нежной травке,
О Баян-Слу, о бессчастной,
Что была нежна, как голубь,
Что любить и мстить умела. 

Переложение Г.Тверитина насыщено лири-
ческими стихами о природе:

Как прекрасны вы, о степи, 
С бесконечно-синим небом,
С островерхими горами,
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Где озера ясной стали.
Где ковыль – трава седая.
То раздолье, то пустыня,
То пески, то гладь, то травы, 
Без конца простор, без грани, 
Как прекрасны вы, о степи, 
Дар земли ордам казахским. 

Стихи, в которых пейзаж выступал бы в ка-
честве самостоятельного объекта изображения, 
по свидетельству исследователей, не были свой-
ственны казахской народной поэзии. Поэт часто 
использует литературные штампы при описа-
нии природы и при выражении героями своих 
чувств, такие, как «На цветах, на травах слезы 
Серебром росы блеснули», «По утрам фатой 
туманной, Как невеста, убиралась» (речь идет 
о степи) и др. Он допускает постоянное смеше-
ние специфических русских слов и выражений 
с казахскими словами, в результате чего смысл 
текста часто затемняется: «Он клышем и найзой 
острой, Как игрушками, владеет, где «клыш» 
– сабля, «найза» – копье (правильнее будет на-
писание «кылыш»). Наблюдения убеждают, что 
не все казахские олова, введенные Г.В. Твери-
тиным, являются реалиями: многие из них легко 
переводимы. Переводчик сокращает отдельные 
эпизоды для достижения логической стройности 
изложения и одновременно вводит в русский 
текст фрагменты, отсутствующие в казахских 
версиях поэмы, с целью создания националь-
ного колорита. Как правило, вымышленные 
переводчиком отрывки текста представляют 
собой описания  этнографически подробностей 
кочевого  быта: одежды, национальных игр, на-
питков и т.п.

Результаты и обсуждение

На основе казахского эпического сюжета 
Г.  Тверитин создал самостоятельное поэтиче-
ское произведение, при этом он не смог донести 
до читателя национальное своеобразие этого 
памятника духовной культуры казахского на-
рода. Метод перевода Г. Тверитина заключает-
ся в приближении казахской поэмы к русскому 
читателю, в стремлении сделать ее понятной и 
доступной.

Поэтическая интерпретация Г. Тверитина 
получила в критике немногочисленные отзывы 
в противоречивые оценки. Одни называют ее 
образцом подлинно творческого перевода фоль-
клорного произведения, другие считают ее пере-
водом в современном понимании слова. Ближе 

к истине И. Джансугуров и М. Сильченко, от-
мечавшие слишком вольный характер перево-
да Г.В. Тверитина. Его интерпретация является 
вольным поэтическим переложением казахского 
эпоса. Оно отвечало духу в требованиям того 
времени. Культурно-историческое значение тве-
ритинского переложения заключается в том, что 
оно было первым шагом на пути поэтического 
освоения казахского эпоса русской литературой. 

После Первого съезда советских писателей 
(1934) по инициативе Союза писателей Казах-
стана в Москве вышла из печати антология ка-
захской литературы «Песни степей». В нее вош-
ли переводы отдельных фрагментов казахского 
эпоса, сделанные группой советских поэтов – 
М.  Тарловским, П. Шубиным, Г. Владимирским 
и другими. Многие переводы вначале публико-
вались на страницах союзной и республикан-
ской печати.

Переводчик М. Тарловский воссоздал пер-
вую часть поэмы о Козы-Корпеше и Баян-Слу 
– от начала (зачина) до эпизода состязаний Ко-
зы-Корпеша и Кодара (Kozy-Korpesh i Bayan-
Slu, 1940). В отличие от перевода Г. Тверитина 
М.  Тарловский передает не только основное 
содержание поэмы, но и некоторые художе-
ственные особенности казахского эпоса. Удачей 
переводчика является воссоздание рифмовки 
қара өлең (ааба), воспроизведение присущего 
оригиналу богатства рифм: во многих случаях 
он сохраняет начальные, внутренние и концевые 
созвучия, воссоздает редиф, иногда правильно 
передает тираду. Например:

Оригинал 

Қылышпенен өлтірсем,
Қиқаладың дерсің сен. 
Найзаменен өлтірсем, 
Миқаладың дерсің сен. 
Садақпенен өлтірсем, 
Қапыл қалдым дерсің сен. 
Мылтықпенен өлтірсем, 
Жазым қалдым дерсің сен.

Подстрочный перевод

Убить бы саблей тебя.
Закричишь: «Искромсал ты мөняі»
Убить бы тебя копьем,
Закричишь, что помял я тебя.
Убить бы из лука тебя,
Скажешь- был застигнут врасплох.
Убить бы тебя из ружья,
Да скажешь, ненароком убил.
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Перевод М. Тарловского:

Если будешь мечом клеймен ты,
«Я разрублен», простонешь ты;
Если будешь копьем сражен ты,
«Я проколот», простонешь ты;
Если будешь стрелой пронзен гы,
«Я пронизан», простонешь ты;
Если будешь свинцом сметен ты,
«Я прострелен», простонешь ты! 

И в оригинале, и в переводе строки объеди-
нены по принципу синтаксического параллелиз-
ма, с помощью анафоры «если» – в нечетных и 
«я» – в четных строках переводчик воссоздает 
богатство звучания подлинника. В инструмен-
товке стиха перевода активно участвует редиф 
«ты». Эпической тираде найден достойный 
адекват.

Однако поэтические переводы М. Тарлов-
ского не лишены недостатков. К ним относится 
неоправданное насыщение русского текста ка-
захскими словами, многие из которых не входят 
в состав безэквивалентной лексики казахского 
языка и только засоряют текст перевода. Наблю-
дения убеждают, что казахские слова вводятся 
М. Тарловским, во-первых, для создания наци-
онального колорита, во-вторых, для создания 
рифмы, когда казахское слово рифмуется с рус-
ским, например: «Подымал батыр найзу. Поми-
рал Чигир внизу», где «найза» означает «копье», 
или «И пока ты к родному юю Не привяжешь 
сбрую», где слово «юю» непонятно даже читате-
лю, владеющему казахским языком.

Выявляются три способа введения казах-
ских слов в перевода М. Тарловского: I) простое 
включение казахского слова без всяких попы-
ток раскрыть его значение: «Помыкают кяфи-
ры мной, В клочья рван мой теплый кийим», 
где «кяфиры» означает «неверные, люди иной 
веры», «кийим» – «одежда»; 2) введение казах-
ского слова о его русским эквивалентом, созда-
ющее ненужную тавтологию: «Я прошу тебя, 
бог-кудай, Если умер он – смерть мне дай»; 3) 
придание казахским словам обличие русских 
слов: «На аллашью волю благую Я тебя, мой 
брат, предаю» – от слова «аллах» – «бог»; или 
«Покажи же мне прыть тулпарью, Благородной 
рожденный тварью», где от казахского слова 
тулпар – сказочный крылатый конь – образовано 
прилагательное «тулпарья». Снижают качество 
переводов М. Тарловского такие приемы, как 
компановка фразеологизмов из русских и казах-
ских слов («шайтан меня дери!»), модернизация 

текста за счет введения понятий, не свойствен-
ных художественной действительности казах-
ского эпоса. Переводчик вводитв русский текст 
целые отрывки, отсутствующие в оригинале, 
обнаруживает невнимание к речевой характе-
ристике, в результате чего искажается психоло-
гический облик героев, упрощенно воссоздает 
портретные описания, произвольно сокращает 
оригинал. По признанию М. Тарловского, ему 
приходилось работать по подстрочникам, кото-
рые иногда оказывались вдвое короче оригина-
ла.

В отличие от своих предшественников Г. 
Тверитина и М. Тарковского, В. Потапова, ра-
ботавшая над переводом поэмы в 50-ые годы, 
внимательн апри передаче национально-худо-
жественных особенностей оригинала (Kozy-Ko-
rpesh i Bayan-Slu, 1958). Анализ убеждает, что 
ей удалось донести до читателя своеобразный 
характер поэтического мировосприятия казах-
ского народа, воспроизвести многие особенно-
сти ритмики оригинала, его строфики, системы 
рифм. В отличие от М. Тарловского она удачно 
воссоздала многие поэтические особенности ка-
захского эпоса, в том числе такой сложный эле-
мент его, как тирадное объединение стихов (М. 
Тардовскому это удавалось крайне редко):

Оригинал:

Мұндайлыққа салды ием 
Кен сықылды жалғызды,
Бір қыз үшін дертті боп, 
Иттің де қойын жайғызды.

Мен елімде көруші ем 
Не сықылды эр қызды, 
Бәрінен де көңілімді 
Жалгыз Баян қалғызды.. 

Подстрочный перевод:

Всевышний вверг меня в печаль.
Одинокого сироту,
Заставил полюбить девушку
И пас овец злого человека

Я видел на родине
Всяких девушек,
Но больше всех заставила
Меня страдать одна Баян...

Перевод В.Потаповой:

Понять не в силах я,-за что
Мне участь горькая дана? 
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М.К. Бисенкулов,

Во имя суженой пасу 
Отару старого лгуна.

Хотя девичьей красотой
Богата Еалталы-страна,
Козы-Корпеш безумцем стал
Из-за Баян – ее вина!
 
В переводе верно переданы смысл и инто-

нация тирады, сохранена такая конструктивная 
особенность ее, как сквозная рифма, которая и 
в оригинале, и в переводе объединяет четные 
строки.

Заключение

Сопоставительный анализ показывает, что 
перевод В. Потаповой отличает глубина про-
никновения в оригинал, верное воссоздание 
многих художественных особенностей казах-

ского эпоса. Однако при внимательном рассмо-
трении можно найти отклонения от оригинала. 
Так, В. Потапова иногда сокращает эпизоды, в 
том числе эпические клише – «общие места» 
эпоса (например, отъезд героя за нареченной 
невестой), в которых содержится сумма при-
емов народной поэзии. Не всегда внимательна 
В. Потапова при передаче специфических об-
разных выражений оригинала. Например, часто 
используемое при портретном описании краса-
вицы выражение «бұралған тал шыбықтай сұлу 
Баян»,что в подстрочном переводе означает 
«гибкая, как ветка тальника, прекрасная Баян», 
В. Потапова постоянно переводит как «гибкий 
стан». В этом случае образность заменена опи-
сательностью. Имеющиеся в русских переводах 
недостатки не дают ощущения полноты воссоз-
дания идейно-художественного своеобразия 
лиро-эпической поэмы олюбви Козы-Корпеш и 
Баян-Сулу.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД  
КАК РИТОРИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме переводоведения – риторической модели пере-
вода художественного перевода. Актуальность заключается в использовании дискурсного 
(нериторического) подхода, синтезирующего проявления риторической компетенции субъектов 
в аспекте риторической коммуникации «автор – переводчик – читатель». 

Автором предпринята попытка обосновать в качестве критерия аутентичности перевода 
эмоциональное воздействие на читателя. Данная цель реализуется при помощи сопоставления 
символики в оригинале и русских переводах, анализа зрелищной и звуковой символики, 
мистики, молитвословного ритма, сакрального значения числовой символики, мотива сна, 
мифологического локуса воды. Особое внимание уделено мифологическому «языку птиц». 
Такой подход позволил показать совпадения и различия в передаче символики, мифологических 
и духовно-религиозных интерпретаций в оригинале и переводе. Вывод о точности перевода 
обоснован на верности переводчиков мифологической поэтике, в том числе «языку птиц». 
Показано отличие перевода Гумилева: оно заключается в отказе от символики Альбатроса 
как Божьего посланника, Левика – в воссоздании мистики оригинала. Различия оригинала и 
русских переводов объясняются соотношением зрелищной и звуковой символики, ассоциаций 
и реакций на изображение и звук. 

Ключевые слова: художественный перевод, дискурсный подход, риторика перевода, 
риторическая коммуникация, Кольридж, символика, «язык птиц»
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Literary translation as rhetorical communication
 
The article discusses a current problem of translation studies devoted to a rhetorical model of literary 

translation. The relevance consists in using the discourse (nео-rhetorical) approach, which syntheses the 
display of rhetorical competence of the subjects in the aspect of rhetorical communication chain «author 
– translator – reader».

The author made an attempt to justify the emotional impact on the reader as a criterion for the 
authenticity of the translation. This target is realized by comparing the symbols in the original text and 
Russian translations, analyzing spectacular and sound symbols, mysticism, prayer rhythm, sacred mean-
ing of numerical symbolism, dream inspiration and mythological locus of water. Special attention is paid 
to the mythological «birds language».

This approach allowed us to show the similarities and differences in the reproduction of symbols, 
mythological and spiritual-religious interpretations of the original and translation. The findings on the 
translation accuracy is based on the adherence of the translators to mythological poetics, including the 
«birds language». The difference of Gumilyov’s translation involves the rejection of the symbol of Al-
batross as God’s messenger while Levik’s translation recreates the original mysticism. The differences 
between the original text and Russian translations are explained by the ratio of spectacular and sound 
symbolism and the association and reaction to the portrait and sound.

Key words: literary translation, discourse approach, translation rhetoric, rhetorical communication, 
Coleridge, symbolism, «birds language». 
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Риторикалық коммуникация ретінде көркем аударма

Мақала аударма ісіндегі өзекті мәселенің бірі – көркем аударманың риторикалық моделіне 
арналған. Өзектілігіне «Автор – аудармашы – оқырман» риторикалық коммуникация аспектісінде 
субъектілердің риторикалық құзыреттілігінің көрінісін жинақтай отырып, дискурстық 
(риторикалық емес) тәсілді қолдану кіреді.

Автор аударманың дәлме-дәлдік өлшемі ретінде оқырманға эмоционалдық тұрғыдан әсер 
етуді дәлелдеуге талпыныс жасады. Бұл мақсаты түпнұсқадағы және орысша аудармалардағы 
символикаларды салыстыру, көріністік және дыбыстық символиканы, тылсым күшті, мінәжат 
ырғағын, сандық символиканың әдет-ғұрыптық мағынасын, түстің себебін, судың мифологиялық 
локусын талдау көмегімен жүзеге асырылды. Басты назар мифологиялық «құстар тіліне» 
аударылды. Мұндай тәсіл түпнұсқа мен көшірмедегі символика, мифологиялық және рухани-
діни түсініктердің ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетуге мүмкіндік берді.

 Аударманың айна қатесіздігі туралы қорытынды мифологиялық поэтиканың, оның 
ішінде «құстар тілі» аудармашыларының дұрыстығына негізделеді. Гумилевтің аудармасынан 
айырмашылығы көрсетілді: ол Альбатрос бейнесінің Құдайдың елшісі екендігінен бас тартуға 
негізделеді, ал Левиктің аудармасынан айырмашылығы – түпнұсқада мистиканы жаңғырту. 
Түпнұсқа мен орысша аудармалардағы айырмашылық көріністік және дыбыстық символиканың 
өзара қатынасымен, оның сурет пен дыбысқа байланысы, әсерімен түсіндіріледі.

Түйін сөздер: көркем аударма, дискурстық бағыт, аударманың риторикасы, риторикалық 
коммуникация, Кольридж, символика, «құстар тілі».

Введение

Разное понимание задач художественного 
перевода обусловило функционирование в на-
уке различных школ и направлений, теорий. 
Неслучайно Л.Л. Нелюбин в «Толковом перево-
доведческом словаре» предлагает тридцать три 
определения художественного перевода. Новым 
для переводоведения является представление о 
коммуникативной модели перевода, что позво-
ляет выработать концепцию риторической мо-
дели перевода, или художественного перевода 
как риторической коммуникации. Такую воз-
можность содержит применение дискурсного 
(нериторического) подхода, при котором анализ 
риторического сознания (автора – переводчика 
– читателя) становится базой для исследования 
риторической компетенции субъектов комму-
никативной цепочки с позиции типов возникаю-
щих ассоциативных связей.

Предпринятый в работе опыт имеет пред-
посылки в концепции аналитического перевода 
В. Руднева, применённой им в переводе кни-
ги «Винни Пух» А. Милана и работах «Винни 
Пух и философия обыденного языка» (Руднев 
В., 2002), «Морфология реальности: Исследова-
ние по «философии текста»» (Руднев В., 1997), 
«Прочь от реальности: Исследования по фило-
софии текста» (Руднев В., 2000). Очевидна типо-
логия аналитического подхода, учитывающего 

коммуникативный контекст автора переводимо-
го текста и адресата перевода, коммуникативно-
му подходу к теории и практике перевода, при-
чем данный подход был предвосхищен трудами 
М.Л. Гаспарова, М.П. Алексеева, Н.И.  Балашо-
ва, Ю.Д. Левина. Коммуникативный подход к 
проблемам художественного перевода требует 
в качестве цели его создания учитывать чита-
теля перевода. Коммуникативные теории и мо-
дели перевода, разработанные в трудах О. Каде, 
З.Д. Львовской и других ученых, основаны на 
результатах теории речевых актов, лингвисти-
ческой прагматики и теории коммуникации. 
Основным критерием аутентичности при таком 
подходе становится коммуникативная равноцен-
ность оригинала и перевода. 

Для выработки представления о риториче-
ской сущности художественного перевода пло-
дотворными представляются и идеи семиотики, 
касающиеся риторики образа. Так, предположе-
ние Ролана Барта о том, что совокупность кон-
нотативных составляющих воспринимаемого 
образа делает возможным его рассмотрение в 
качестве «риторической конструкции, опираю-
щейся на рассматриваемые коннотативные со-
ставляющие» (Барт Р., 1989: 316). Актуальность 
приведенных воззрений обусловлена особой 
моделью коммуникации в переводных поэтиче-
ских текстах. Модель адресации, при которой 
переводчик одновременно является и автором 
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«своего» поэтического текста, и посредником 
между автором оригинала и адресатом приводит 
к двойственной роли переводчика и обусловли-
вает модель адресации на грани обычной комму-
никации и поэтической автокоммуникации. В то 
же время перевод поэзии, являясь особой дис-
курсивной практикой, основывается на особой 
коммуникативной схеме. Разработанная учены-
ми модель автоадресации относится к модели 
поэтической автокоммуникации (Лотман  Ю.М., 
1992: 76-77) и связана с понижением роли адре-
санта в коммуникативном акте. Дискурсный 
подход к тексту В.И. Тюпы, основанный на трех 
компетенциях текста ‒ референтной, креативной 
и рецептивной (Тюпа В.И., 2006: 37) сопоставим 
с трехчленной формулой «автор – идеальный 
адресат (Другой) – автор», что предполагает 
внимание к автокоммуникативной стратегии 
поэтического (и философского) дискурса и яв-
ляется частью автокоммуникативной стратегии 
(Азарова Н.М., 2012: 228).

Таким образом, выработка методологии ри-
торической модели художественного перевода 
базируется на представлении о риторической 
коммуникации и отношении к риторике как уче-
нию о понимании и восприятии художествен-
ного текста. Для построения риторической мо-
дели художественного перевода актуален опыт 
построения модели Б.Ю. Городецким ‒ в русле 
комплексной теории моделей речевого общения 
(Городецкий Б.Ю., 1989: 5-31). С учетом выяв-
ленных А.А. Волковым видов риторического 
пафоса, анализа риторической эмоции в поэзии 
(Волков А.А., 2003: 25-26), становится возмож-
ным выработать методику исследования эмоци-
онального воздействия поэтического перевода 
на читателя. 

Актуальность предпринятого в данной ста-
тье опыта обусловлена выработкой дискурсной 
(неориторической) модели художественного пе-
ревода. Сущность дискурсного подхода состоит 
в изучении процессов художественного пере-
вода в аспекте риторической модели коммуни-
кации в цепи «автор – переводчик – читатель». 
Цель ‒ обосновать роль эмоционального воздей-
ствия на читателя как критерий аутентичности 
при риторическом подходе к художественному 
переводу. Задачи ‒ 1) показать применение дис-
курсного подхода для выработки риторической 
модели перевода; 2) сопоставить способы вос-
произведения символики в оригинале и русских 
переводах; 3) осуществить анализ зрелищной и 
звуковой символики, мистики, молитвословного 
ритма, сакрального значения цифровой симво-

лики, мотива сна, мифологического локуса воды 
как способов эмоционального воздействия на 
читателя; 4) провести анализ риторической ком-
муникации автора перевода и читателя в аспекте 
«языка птиц».

Эксперимент

Объектом сопоставительного анализа яви-
лись оригинал ‒ поэма «The Rime of the Ancient 
Mariner» (Сказание о старом мореходе), напи-
санная С.Т. Кольриджем в ноябре 1797 – марте 
1798 г. специально для сборника «Lyrical Ballads» 
(Лирические баллады) (1798), составленного из 
стихов В. Вордсворта и С.Т. Кольриджа; перево-
ды Н. Гумилева «Николой Гумилев» (Гумилев, 
Электронное собрание сочинений) и В. Леви-
ка «Кольридж С.Т. Избранная лирика. Поэмы» 
(Кольридж С.Т., 1997: 122 – 152). 

Результаты и обсуждение

При создании произведения Кольридж созна-
тельно подражал стилю авторов средневековых 
народных баллад, знакомых ему по популярно-
му сборнику Томаса Перси «Памятники старин-
ной английской поэзии» (1765). Отсюда поэт 
заимствовал так называемый «балладный раз-
мер»: четырех- и трехстопные строки, рифмую-
щиеся по схеме abcb, а иногда abcbdb, и особую 
напевную интонацию стиха. Поэма Кольриджа 
переводилась на русский язык Ф.Б. Миллером 
(1857), Н.Л. Пушкаревым (1878), А.А. Коринф-
ским (1897) и Н.С. Гумилевым (1919). Объектом 
сопоставления являются также переводы поэмы 
Николаем Гумилевым (Гумилев Н.С., online) и 
Вильгельмом Левиком (Кольридж С.Т., 1997). 

Стиль С.Т. Кольриджа характеризуется чрез-
вычайно насыщенной символикой. Как извест-
но, ‘The symbol is an active radiation or outflowing 
of meaning from a higher unseen source through a 
lower visible one’ (Символ ‒ это активное излу-
чение или вытекание значения из более высо-
кого невидимого источника через более низкий 
видимый) (Holmes R., 1982: 87). Исследователя-
ми образ Альбатроса трактуется как олицетво-
рение «благодатных сил природы» (Горбунов 
А.Н., 2004: 27). С другой стороны, романтиче-
ская символика в поэме Кольриджа строится 
на «языке птиц» (Генон Р., 2006: 329-330). Вос-
ходящая к древности символика «языка птиц», 
полета и падения, является формой предсказа-
ний. «Язык птиц» отождествляется с «языком 
богов», поскольку последние являли свою волю 
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через предзнаменования. Птицы, таким образом, 
играли роль «вестников», аналогичную той, что 
обычно приписывается ангелам.

Мифопоэтическая символика «языка птиц» 
являет в образе Альбатроса противопоставление 
небесного и земного. Иными словами, очевидна 
божественная природа Альбатроса. Основой ме-
таязыка образа Альбатроса явился «язык птиц»: 
он является божественным(белым) вестником, 
несущим благую весть о спасении. Пророческая 
коннотация составляет, таким образом, основу 
риторической концепции образа Альбатроса. 

Философский характер поэмы, сообщающий 
метафизическую символику произведению, фор-
мируется проблемами соединившими не только 
полушария Земли, но и миры: человеческий и 
божественный, земной и небесный, добра и зла. 
Концепция двоемирия, характерная для роман-
тизма, позволила автору определить духовный 
путь человека как победу над злом в себе, по-
беду, в достижении которой человеку помогают 
природа и Бог. Вместе с тем мифопоэтическая 
природа поэмы включает в конфликт поэмы ан-
тропоморфные явления. Низменная сущность 
человека преодолевается божественной помо-
щью Альбатроса. Весть о спасении, о том, что 
человек не будет оставлен Богом, приходит в 
момент отчаяния моряков, когда океанская буря 
уносит корабль к Южному полюсу. Таким об-
разом, «язык птиц» в оригинале становится 
важным способом воздействия на читателя, по 
причине мифопоэтического характера проис-
хождения ‒ с доминирующим эмоциональным 
воздействием, на уровне подсознательного.

Рассмотрим способы воздействия на читате-
ля на примерах русских переводов, сосредото-
чив внимание на приемах создания символики. В 

переводе Гумилева символика приводит к трак-
товке художественного образа, отличающегося 
от оригинала. Так, обнаруживаемая учеными 
параллель с судьбой Иисуса Христа обоснована 
как спасительная миссия, а смерть Альбатроса 
и наказание матросов воспроизводят сюжет из 
Евангелия. Е.И. Волкова пишет: «Развернутые 
метафоры: «христианская душа», »благочести-
вая птица, принесшая добрую весть« ‒ отсыла-
ют нас к событиям из жизни Иисуса Христа…» 
(Волкова Е.И., 2001: 33). В интерпретации Гу-
милева нет ни ощущения неожиданности по-
явления птицы, ни восприятия ее как Божьего 
посланника. Возникает даже чувство обыден-
ности прилета Альбатроса. Не случайно срав-
нение Альбатроса переводчиком с человеком. 
Сравним: 

 Н.С. Гумилев 

И напоследок Альбатрос 
К нам прилетел из тьмы; 
Как, если б был он человек, 
С ним обходились мы. 
 
Сравним с переводом В. Левика: 

И вдруг, чертя над нами круг,
Пронесся Альбатрос,
И каждый, белой птице рад,
Как будто был то друг иль
Брат,
Хвалу Творцу вознес.

В переводе Левика появляется мотив боже-
ственного посланника. Отсюда такая особен-
ность: появление Альбатроса сопровождается 
затишьем и обретением моряками уверенности 
в благополучном исходе плавания:

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
And a good south wind sprung up behind; 
The Albatross did follow, 
And every day, for food or play,
 Came to the mariners’ hollo! 
«It ate the food it ne’er had eat, 
And round and round it flew. 
The ice did split with a thunder-fit; 
The helmsman steered us through!

И добрый южный ветер нас мчал 
 Был с нами Альбатрос, 
Он поиграть, поесть слетал 
На корабельный нос. 
Он пищу брал у нас из рук.
Кружил над головой. 
И с громом треснул лед, и вот 
Нас вывел рулевой.

Попутный ветер с юга встал,
Был с нами Альбатрос,
И птицу звал, и с ней играл,
Кормил её матрос
«Он к нам слетал, из наших рук
 Брал непривычный корм,
И с грохотом разверзся лед,
И наш корабль, войдя в пролет,
Покинул царство льдистых вод, 
Где бесновался шторм; 
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Анализ звуковой символики возвращает 
читателя к мифологической подоплеке обра-
за. Многие традиционные учения определяют 
первичность появления звука по отношению к 
другим началам материального мира ‒ вещам и 
явлениям. Например, раскаты грома во множе-
стве культур воспринимались как мощные зву-
ки, порожденные небесными жителями, богами. 
Гроза воспринималась как голос космической 
энергии, взаимодействие полярных сил Космо-
са. Звуки оказываются сильнейшими методами 

воздействия на сознание и восприятие челове-
ком объекта, обладающего той или иной звуко-
вой символикой. В художественной литературе 
звукопись является способом подражания внеш-
ним слышимым звукам. Автор способен погру-
зить читателя в атмосферу происходящего, ис-
пользуя упоминания различных звуков, а также 
применяя аллитерацию и ассонанс для передачи 
явлений, которые могут быть физически слыш-
ны, будь то явления природного происхождения 
или же созданные человеком. 

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
The ice did split with a thunder-fit;
The helmsman steered us through!

И с громом треснул лед, и вот 
Нас вывел рулевой.

И с грохотом разверзся лед,
И наш корабль, войдя в пролет,
Покинул царство льдистых вод,
Где бесновался шторм; 

В звуковой символике оригинала определя-
ющим является образ ударов грома ‘thunder-fit’, 
чему в переводе Гумилева соответствует ‘с гро-
мом’, у Левика ‒ ‘c грохотом’. Звуковая символика 
воспроизводит образ раскалывающегося льда, при 
этом бессознательная реакция читателя форми-
руется восприятием холода, льда, снега как пред-
знаменования опасности и смерти, а с появлением 
Альбатроса эти зловещие явления отступают.

Радость моряков, сменившая отчаяние, ярко 
выражена в их отношении к Альбатросу, его 
присутствие становится для них залогом удачно-
го исхода путешествия. Образ Альбатроса оли-
цетворяет единство мира и человека и природы. 
Одновременно Альбатрос является посланцем 
другого, потустороннего мира, который прояв-
ляет себя в предзнаменованиях. 

Австрийский исследователь А. Ханзен-Лёве 
отмечает, что крылатые существа действуют как 
медиумы и средства сообщения между потусто-
ронними и посюсторонними мирами (Ханзен-
Лёве А., 2003). С одной стороны, птицы – или 
крылатые демоны, ангелы, гении – предстают 

апокалиптическими вестниками, носителями 
знаков (знамений), возвещающих грядущее по-
тустороннее; с другой стороны, как райские 
птицы. В этом смысле вестники Гермеса одно-
временно обладают в образной системе произ-
ведения знаковой семиотической сущностью. В 
русле традиции такого толкования смерть Аль-
батроса становиться вестником смерти моряков. 
Другое мнение, также подчеркивающее мисти-
ко-мифологический характер символики образа: 
«The albatross, especially, was seen as a significant 
bird in seafaring folklore, but mostly as a good 
omen. Sailors generally believed that the albatross 
determined the good weather and carried away the 
souls of drowned sailors. Therefore, it was gener-
ally deemed very unlucky to kill an albatross (Аль-
батрос, особенно, был замечен как значительная 
птица в мореходном фольклоре, но главным об-
разом как хорошее предзнаменование. Моряки 
обычно верили, что альбатрос означал хорошую 
погоду и уносил души утонувших моряков. По-
этому, как правило, считалось очень неудачным 
убить альбатроса) ( Haining P., 1990: 152). 

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
«God save thee, ancient Marinere! 
From the fiends, that plague thee thus! – 
Why look’st thou so? – 
With my cross bow 
I shot the Albatross

«Господь с тобой, Моряк седой,
Дрожишь ты, как в мороз! 
Как смотришь ты? –«Моей стрелой 
Убит был Альбатрос»

«Как странно смотришь ты, Моряк,
Иль бес тебя мутит?
Господь с тобой!» – «Моей стрелой
Был Альбатрос убит!»»
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Выражение «God save thee» означает предо-
стережение, протест, предупреждение опом-
ниться. Моряки увидели горящий взгляд Море-
хода, в котором узрели недоброе намерение, как 
будто дьявол искушал героя.

Мореход не осознает поступка, почему он 
убил птицу. Он ведет себя так, как будто нахо-
дился под влиянием чужой воли, управлявшей 
им против желания героя. 

 Исследователь Малышева Е.И. считает, 
что «Альбатрос – означает одновременно и 
вдохновение, и запредельную истину, и боже-
ственную благость, и бремя вины, и крестные 
муки» (Малышева Е.И., 2003: 14), поэтому 
неиспользование ряда деталей чревато утра-
той полноты значения образа. Следует до-
бавить, что Гумилев сознательно переносит 
акцент на нравственную вину убийцы, матрос 
наказан не только за покушение на Божьего 
посланника, но прежде всего за безнравствен-

ный поступок, неблагодарность и неблаго-
родство.

В некоторых случаях Гумилев следует во-
площению образа вслед за оригиналом. При 
этом принципы воспроизведения ритмико-инто-
национного строя оригинала являются для поэ-
та-акмеиста неукоснительными. Гумилев писал: 
«Непосредственно за выбором образа перед по-
этом ставится вопрос о его развитии и пропорци-
ях. То и другое определяет выбор числа строк и 
строфы. В этом переводчик обязан слепо следо-
вать за автором» ( Гумилев Н.С., 1991: 29).

Смертью Альбатроса заканчивается первая 
часть поэмы. Всего в произведении семь частей. 
Таким образом, остальные шесть частей поэмы 
становятся историей искупления Мореходом 
своего злодеяния. Бог оставил моряков, лишив-
шихся покровительства небесного посланца из-
за коварства одного из них и приводит их к мед-
ленной смерти от жажды посреди океана:

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
«Water, water, every where,
And all the boards did shrink;
Water, water, every where,
Nor any drop to drink.’ 

«Вода, вода, одна вода. 
Но чан лежит вверх дном; 
Вода, вода, одна вода, 
Мы ничего не пьем.»

«Кругом вода, но как трещит 
От сухости доска! 
Кругом вода, но не испить 
Ни капли, ни глотка.»

Воздействие на читателя посредством сим-
волики воскрешает и другие мифологические 
напластования. Так, символика воды, вопло-
щающей жизнь, принимает характер описания 
стихии вне воли человека. Например, в строках: 
«вода, вода, везде вода» ‒ пространство описы-
вается как что-то неорганизованное, неупорядо-
ченное, бесформенное. Находясь с практически 

безбрежном пространстве воды, моряки были 
лишены спасительной влаги. Повторяемость 
звука «w», как и повтор строки «Вода, вода по-
всюду», являют роковой знак судьбы, уготов-
ленной морякам. 

Сюжетообразующий мотив страдания и тра-
гической обречённости усиливается явлением 
Мореходу образа мертвого Альбатроса. 

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
«And some in dreams assured were
Of the spirit that plagued us so;
Nine fathom deep he had followed us
From the land of mist and snow.

And every tongue,through utter drought,
Was withered at the root;
We could not speak, no more than if
We had been choked with soot. 

И многим снился страшный дух 
Для нас страшней чумы 
Он плыл за нами под водой 
Из стран снегов и тьмы. 

В гортани каждого из нас. 
Засох язык, и вот,
Молчали мы, как будто все
Набили сажей рот

«И Дух, преследовавший нас, 
Явился нам во сне. 
Из царства льдов за нами плыл 
Он в синей глубине. 

И каждый смотрит на меня, 
Но каждый словно труп. 
Язык распухший и сухой,
Свисает с черных губ.
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Мореход подвергается цепи испытаний за 
убийство Альбатроса. Это испытание засухой 
и жаждой, которое он претерпевает вместе с 
командой. Языки моряков высохли, как корни 
растения без воды, и поэтому они не могли гово-
рить. Они чувствовали, как будто их горло было 
забито сажей. Метафора, основанная на сравне-
нии между сухими и обезвоженными языками 
моряков и корнями растений, обладает особой 

зрительной выразительностью и воздействием 
на эмоции, связанным с физиологическими ощу-
щениями.

Симптоматичен способ воздействия на чи-
тателя посредством невербальной коммуника-
ции. Матросы корабля молча ‒ взглядами ‒ об-
виняют Морехода и вместо креста вешают ему 
на шею мертвого альбатроса как символ греха 
и вины. 

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
Ah! well a-day! what evil looks
Had I from old and young!
Instead of the cross, the Albatross
About my neck was hung»

Со злобой глядя на меня, 
И стар и млад бродил; 
И мне на шею Альбатрос 
Повешен ими был

И каждый взгляд меня клянет, 
Хотя молчат уста. 
И мёртвый Альбатрос на мне 
Висит взамен креста»

Очевидно, Кольридж имел в виду не столько 
нательный крест, который являлся для христи-
ан символом избавления от первородного греха, 
сколько крест как тяжкое испытание. Также этот 
образ ассоциируется с «печатью Каина», кре-
стом, выжженным, по преданию, на челе Каина 
за убийство брата Авеля. Правомерным подоб-
ное утверждение делает одно из символических 

употреблений слова «Альбатрос» ‒ в значении 
психологического бремени, которое ощущается 
проклятием. Таким образом мертвая птица ста-
новится для Морехода знаком его вины и пре-
следующей его кармы.

Смерть, настигающая моряков, связана с ги-
белью Альбатроса, образ которого возникает в 
сознании Морехода в момент их смерти:

С.Т. Кольридж Н.С. Гумилев В.В. Левик
«Four times fifty living men,
(And I heard nor sigh nor groan)
With heavy thump, a lifeless lump,
They dropped down one by one.

«И двести их, живых людей 
(А я не слышал слов), 
С тяжелым стуком полегли, 
Как груда мертвецов»

«И двести душ из тел ушли – 
В предел добра иль зла? 
Со свистом как моя стрела, 
Тяжелый воздух рассекли 
Незримые крыла»

Порядок слов и фраз, пространственно-вре-
менные отношения между участками текста 
непосредственно отвечают за возможное несо-
впадение читательского и авторского смыслов 
(Мучник Г.М., 2019: 8)

Целостность поэтического воздействия про-
изведения на читателя оригинала и перевода соз-
дается риторической концепцией образа Альба-
троса. Символизация образом миссии пророка: 
Альбатрос пророчествует о том, что стремится 
выразить поэт, раскрывает основную идею поэ-
мы ‒ о недопустимости зла в ответ на добро и об 
олицетворении природой космического миропо-
рядка, высших сил, ее всесилии и мудрости, не 
прощающей ошибок.

Заключение

Сопоставление способов воспроизведения 
символики в оригинале и русских переводах 
поэмы Кольриджа показало совпадение и раз-
личия в способах передачи значения символики 
и влияния мифологических и духовно-религи-
озных интерпретаций. Совпадение оригинала 
и русских переводов позволяет утверждать о 
точности воспроизведения референтой компе-
тенции текста, что обусловлено следованием 
мифологической поэтике, главным образом, 
«языку птиц». Следование Гумилева ритми-
ко-интонационному рисунку оригинала отра-
жает акмеистическую природу перевода. Вме-
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сте с тем различия в креативности подхода 
переводчиков заключаются в акмеистической 
манифестации Гумилева, для которого прин-
ципиально отсутствие внезапности, неожи-
данности появления птицы. Акмеизм диктует 
поэту отказ от символики Альбатроса как Бо-
жьего посланника. Ощущение обыденности его 
появления объясняет художественное решение 
автора ‒ уподобление Альбатроса переводчи-
ку, который сравнивается с человеком. Левик, 
напротив, следует оригиналу, развивая мотив 

божественного посланника. Отсюда психоло-
гический акцент на сопровождении Альбатроса 
мистической атмосферой затишья и уверенно-
сти моряков в благополучном исходе плавания. 
Причина различий в оригинале и русских пере-
водах объясняется характером связи между зре-
лищной и звуковой символикой. Она зависит 
от восприятия символики на подсознательном 
уровне у человека и связанными с ним устой-
чивыми ассоциациями и реакциями на изобра-
жение и звук. 
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WORKS BY THE KAZAKH POETS  
OF 15-18 CENTURIES IN RUSSIAN TRANSLATIONS

In the article the features of the translations of works of the Kazakh poets of 15-18 centuries into Rus-
sian are considered. The medieval Kazakh poetry is very difficult and original. The translator is faced by 
various obstacles: far time, with customs, customs, life, characteristic of it, language features (archaisms, 
phraseological units, tropes, etc.). It is hard to solve problems and a verse composition, that is to translate 
the Kazakh sillabical verse into Russian sillabo-tonic and at the same time to keep rhyme-intonational 
features of the original. Therefore one of the main conditions of success in translation case is knowledge 
of the theory of the Kazakh versification. The translation will not be full and without profound knowl-
edge of history, culture, an esthetics, literature of the people from which language it is carried out. An 
adequate translation should reproduce the ideological and thematic meaning of the original, its style, 
national color, historical setting, intonation, metric and rhythm, i.e. the original should be reflected 
in the unity of form and content.Translators of works to zhyrau are Vs. Rojdestvenskyi, V. Tsybin, O. 
Zhanaydarov, K. Bakbergenov, B. Lukbanov, A. Solovyov, B. Kairbekov, P. Kosenko, S. Baymenov, S. 
Botvinnik, K. Zhanabayev and A. Kodar. Their work has huge value as from the Russian translation are 
often done into foreign languages.

Key words: original, translation, word-per-word translation, adequate, archaism, zhyrau, zhoktau, 
tolgau.
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15-18 ғасырлардағы қазақ ақындары  
шығармаларының орыс тіліндегі аудармалары

Мақалада 15-18 ғасырлардағы қазақ ақындары шығармаларын орыс тіліне аудару ерек ше-
ліктері қарастырылады. Қазақтың ортағасырлық поэзиясы өте күрделі және ұлттық ерекшеліктері 
мол. Аудармашы алдында бір қатар өзіндік сипатқа ие салт-дәстүр, тұрмыс-тіршілік, тілдік 
ерекшеліктері (архаизмдер, фразеологизмдер, бейнелі оралымдар және т.с.) сияқты кедергілер 
туындайды. Тұпнұсқаның ритмикалық-интонациялық ерекшеліктерін сақтай отырып, орыс тілінің 
силлабо-тоникалық оралымына қазақ тіліндегі силлабикалық өлеңді аудару арқылы алдында 
көтерілген мәселелерді және ұйқастың эквиритімін сақтау оңай іс емес. Сондықтан қазақ 
тіліндегі өлең құрастыру теориясын білу аударма ісінің негізгі шарттарының бірі болып табы лады. 
Халықтың тарихын, мәдениетін, эстетикасын, әдебиетін терең білмейінше аударма толыққанды 
бола алмайды. Адекватты аудармада түпнұсқаның идеялық-тақырыптық мағынасы, оның стилі, 
ұлттық ерекшелігі, тарихи жағдайы, интонация, метрика және ритмика, яғни түпнұсқаның 
нысаны мен мазмұнының бірлігі сақталуы тиіс. Жырау туындыларын Вс. Рождественский,  
В. Цыбин, О. Жанайдаров, Қ. Бақбергенов, Б. Лұқпанов, А. Соловьев, Б. Қайырбеков, П. Косенко, 
С. Байменов, С. Ботвинник, Қ. Жаңабаев және Ә. Қодар аударған болатын. Олардың еңбектері 
қазақ халқы үшін маңызы зор, себебі орыс тіліне аударылған мәтіндер одан кейін де басқа шет 
тілдеріне аударылады. 

Түйін сөздер: түпнұсқа, аударма, жолма-жол аударма, адекватты, архаизм, жырау, жоқтау, 
толғау.

https://doi.org/10.26577/eb-2018-3-1336
https://orcid.org/0000-0003-3307-0198
https://orcid.org/0000-0003-1715-3479
https://orcid.org/0000-0001-5770-9975
https://orcid.org/0000-0002-6263-1815
mailto:f.kalambaeva@mail.ru
mailto:lelya2106@mail.ru
mailto:tansykbayeva_bakhyt@mail.ru
mailto:roza_82@list.ru
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/ 


224

Works by the Kazakh poets of 15-18 centuries in Russian translations

Г.А. Каламбаева, Л.А. Бугенова, Б.А. Тансыкбаева, Р.И. Сиптанова
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Казахстан, г. Алматы,  
e-mail: f.kalambaeva@mail.ru; lelya2106@mail.ru; tansykbayeva_bakhyt@mail.ru; roza_82@list.ru

Произведения казахских поэтов 15-18 веков  
в переводе на русский язык

В статье рассматриваются особенности переводов на русский язык произведений казах-
ских поэтов 15-18 веков. Средневековая казахская поэзия очень сложна и самобытна. 
Перед переводчиком стоят различные препятствия: далекое время с характерными для него 
обычаями, нравами, бытом, языковые особенности (архаизмы, фразеологизмы, образные 
выражения и др.). Нелегко решить проблемы и стиховой эквиритмичности, то есть перевести 
казахский силлабический стих на русский силлабо-тонический и при этом сохранить ритмико-
интонационные особенности подлинника. Поэтому одним из основных условий успеха в 
переводческом деле является знание теории казахского стихосложения. Перевод не будет 
полноценным и без глубоких знаний истории, культуры, эстетики, литературы народа, с языка 
которого он осуществляется. В адекватном переводе должны быть воспроизведены идейно-
тематический смысл оригинала, его стиль, национальный колорит, историческая обстановка, 
интонация, метрика и ритмика, т.е. подлинник в нем должен отразиться в единстве формы и 
содержания. Переводчиками произведений жырау являются Вс. Рождественский, В. Цыбин,  
О. Жанайдаров, К. Бакбергенов, Б. Лукбанов, А. Соловьев, Б. Каирбеков, П. Косенко, С. Байменов, 
С. Ботвинник, К. Жанабаев и А. Кодар. Их труд имеет огромное значение, так как с русского 
перевода часто делаются переводы на иностранные языки. 

Ключевые слова: оригинал, перевод, подстрочник, адекватный, архаизм, жырау, жоктау, 
толгау.

Introduction

One of the most effective means of cultural 
mutual enrichment and rapprochement of the people, 
as we know, is the literary translation. Thanks 
to fruitful activity of translators, many works by 
national poets and writers become property of 
millions of people. In the middle of the 19th century 
the Russian scientists-turcologists – V.V. Radlov, 
P.M. Melioransky, N.I. Ilminsky, A.E. Alektorov, 
I.N. Berezin, etc. not only collected exemplars of 
the Kazakh oral individual poetry, but also translated 
them into Russian. However, their many translations 
were executed in prose and retold generally semantic 
matter of the original.

The main methods and the principles of the 
translations of the Kazakh works into Russian 
are developed by theorists of the Kazakh theory 
of translation M. Auezov, S. Talzhanov, A. Saty-
baldiyev, M.  Musinov, U. Aytbayev, H. Sadykov, 
G.  Belger, F.  Fatkullin, N. Sagandykova, U.  Kumis-
bayevand were based on K.I. Chukovsky, A.V.  Fe-
dorov, S.Ya. Marshak, P.G. Antokolsky, M.P. Alek-
seev, E.G. Etkind, G.R. Gachechiladze, M.F. Rylsky, 
I.A. Kashkin’s fundamental works, etc. Problems 
of translation of Kazakh poetry into Russian were 
considered in the dissertation research of E.I. Lan-
dau, S.K.  Kuspanov, Z.U. Zhantekeeva, N.Zh. Sa-
gandykova, M.K.  Bisenkulov, B.D. Balapanova, 
S.M.  Altybayevaand others (Landau E.I., 1949), 

(Kuspanov S.K., 1966), (Zhantekeeva Z.U., 1969), 
(Sagandykova N.Zh., 1996), (Bisenkulov  M.K., 
1985), (Balapanova B.D., 1987), (Altybayeva S. M., 
1994).

Experiment

Works well known to a zhyrau began to appear 
on pages of periodicals before revolution and dur-
ing the Soviet era were repeatedly published in text-
books, anthologies and anthologies. Shalkiiz Tlen-
shiuly (1875) was the first Kazakh poet translated 
into Russian. P. Raspopov executed the translations 
to its tolgau. In scientificplan, works of poets began 
to be studied only since the beginning of 1960.

The poetic heritage a zhyrau is fullestly pre-
sented in Russian by M.M. Magauin in books «Ko-
byz and Spear» (Magauin М.М., 1970), «Poets of 
Kazakhstan» (Poets of Kazakhstan., 1978), «Po-
etry tozhyrau» (Poetry to a zhyrau., 1987), «Poets 
of five centuries» (Poets of five centuries., 1993) 
and O.K.  Zhanaydarov in the collection «… Lakes 
steppe» (Lakes steppe., 1999).

Translators of works to a zhyra of the 15-
18th centuries are V. Rozhdestvensky, V. Tsybin, 
O.  Zhanaydarov, K. Bakbergenov, B. Lukbanov, 
A.  Solovyov, B. Kairbekov, P. Kosenko, S. Bay-
menov, S. Botvinnik, K. Zhanabayev and A. Kodar. 
Their work has huge value as from Russian transla-
tion the translations into foreign languages often be-

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8f%202-2020/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4/ 
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come. The classical poetry to a zhyra has to amaze 
foreign readers mighty images, originality in which 
the people psychology reveals.

«Poetry, – E.G. Etkind writes, – the highest 
form of life of national language. In poetic creativ-
ity with the greatest completeness and concentration 
the spirit of the people – an originality of its his-
torical and cultural development, its psychological 
system is expressed. To understand poetry of other 
people – means to understand other national nature, 
the emotional world of other culture» (Etkind E.G., 
1963: 3).

It is known that the national peculiarity of the 
poetic work is expressed first through language. 
Therefore, the translator has to know original lan-
guage well. The translation will not be full and 
without profound knowledge of history, culture, an 
esthetics, and literature of the people from which 
language it is carried out.

G.R. Gachechiladze considers full the trans-
lation, «… reflecting contents and the style of the 
original, its epoch-making and national specifics 
adequately transferring it a rhythm and intonation 
and, at the same time, conforming to esthetic re-
quirements of an era of the translator, his national 
peculiarities and creative identity» (Gachechiladze 
G. R., 1964: 262). 

Results and discussion

For an illustration of this thought, we will ad-
dress to tolgau of AsanKaygy «…Әділдіктің 
белгісі» and to its translation which is given in the 
collection «Poets of Five Centuries» (1993):

Әділдіктің белгісі, –
Біле тұра бұрмаса.
Ақылдының белгісі, –
Өткен істі қумаса.
Жамандардың белгісі, –
Жауға қарсы тұрмаса.
Залымдардың белгісі, –
Бейбіттің малын ұрласа.
Надандардың белгісі, –
Білгеннің тілін алмаса.
Шамаңша шалқып көре бер,
Қабірге әзір қоймаса.
Артыңда қалар атақ жоқ,
Тіріде даңқың болмаса.

Justice a sign –
Not build a shadow to the truth.
Wise mind a sign –
Not to look for yesterday.

The dastardly coward a sign – 
Against enemy forces not to rise.
Angry, predatory a sign –
At ailing to take away the cattle.
Silly and ignoramuses a sign –
To word clever not to listen.
Grant all desires,
So far you are not buried,
You will not become famous during lifetime,
Who after death will remember?

O. Zhanaydarov executes the literary translation 
into Russian. It can be carried to the adequate 
realistic translation as in it the contents form and 
spirit of the original completely is reproduced.

Таза мінсіз асыл тас
Су түбінде жатады,
Таза мінсіз асыл сөз
Ой түбінде жатады.
Су түбінде жатқан тас
Жел толқытса шығады,
Ой түбінде жатқан сөз
Шер толқытса шығады.

And here is how these lines in translation of V. 
Rozhdestvensky:

The purest and invaluable pearls
At the bottom sea in calm lies.
The cleanest, prices immense word
In depth of soul lies.
Those pearls that at the bottom sea lies,
Sometimes the rough wave takes out.
The cleanest, immense thought word
Takes out a grief from depth, from a bottom.

V. Rozhdenstvensky managed to transfer deep 
philosophical thoughts to zhyrau. Though transfer 
is a little dragged out, but in it the color, poetic 
figurativeness of the original and the system of 
rhyming are kept.

The called translations of the works of 
Asan Kaygy («Justice a sign …», «The purest 
and invaluable pearls …») are not deprived of 
shortcomings, however the general level of art of 
translators in them is high, and they can be a live 
model of creative approach to business.

In the specified collection the quite good trans-
lation and poems of Asan Kaygy «Таза мінсіз 
асылтас...» 

Adequate, in our opinion, it is possible to con-
sider the translations of the works of Asan Kaygy – 
«The purest and invaluable pearls …» translated by 
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V. Rozhdestvenky, «Validities sign …» translated by 
O. Zhanaydarov; Shalkiiz Tlenshiuly – «Because of 
far blue lakes …», «Awe of leaves green …», trans-
lated by S. Baymenov; Bukhara Kalkamanuly – 
«Though he will see the Universe entirely …», «The 
flower sparkling paints» translated by V. Rozhdest-
venky. The translations of works of zhyrau of Do-
spambet also belong to art and full – «Don’t hurry, 
travelers, my colleagues!», «If the ruthless enemy 
attacks the city …» translated by K. Zhanabayev, 
«The earth as the earth here …» translated by 
K.  Bakbergenov. Now, along with good translations, 
there are and many weak translated works to zhyrau, 
whichdo not reproduce conceptually – art contents 
of the original.

Let us consider as an example a fragment from 
the poem of zhyrau of Kaztugan «Белгілі биік көк 
сеңгір» and its translation:

Белгілі биік көк сеңгір
Басынан қарға ұшырмас,
Ер қарауыл қарар деп,
Алыстан қара шалар деп;
Ақ дария толқын күшейтер,
Құйрығын күн шалмаған балығым,
Ортамнан ойран салар деп...

Translation of V. Tsybin:

Well-known spurs, blue chains of mountains,
Falcons not in a state to reach their tops.

Than these tops are higher, at them enemies it 
seems to know better to those.

Drives breadth sea waves, drives, frothed, afar
For fear of that fish, throwing in solar network,

Will become stupid as if the captive of disastrous 
inventions. 

Instead of the word «қарға» (raven) which is 
given in the original the translator for some reason 
uses the word «falcons».

In addition, the translation of the next lines looks 
unsuccessful: 

For fear of that fish, throwing in solar network, 

Will become stupid as if the captive of disastrous 
inventions.

In addition, the quantity of lines does not 
coincide: in the original their sixteen, and in 
translation – fifteen.

V. Tsybin translates bright; laconic (seven-
octosyllabic) lines of the original the stretched, not 
clear and long fifteen-difficult verses.

The ancient poetry to a zhyrau is very difficult 
and original. Various obstacles face the translator: far 
time, with the customs, customs, life, characteristic 
of it, language features (archaisms, phraseological 
units, tropes, etc.). It is hard to solve problems 
and a verse ekvi rhythm, which is to translate the 
Kazakh Cilla Bicheskyverse (Akhmetov Z.A.,1964) 
into Russian syllabic-tonic and at the same time to 
keep ritmiko-intonational features of the original. 
Therefore, one of the main conditions of success in 
translation business is the profound knowledge of 
the theory of the Kazakh versification.

A transfer of works talented to Zhiyembet 
Bortogashula’s zhyrau (the 16-17th centuries) was 
for the first time made in the late eighties of the XX 
century. Some of bright works in his creativity are 
to a tolga – the addresses to the governor. In one of 
a tolgau, addressing to khan Esim, Zhiyembet sings 
zhyrau:

Әмірің қатты Есім хан,
Бүлік салып бұйырдың,
Басын бер деп батырдың,
Қанын ішіп қанбаққа,
Жанын отқа салмаққа.
Атадан жалғыз мен емес,
Хан ие, ісің жол емес.
Жолбарыстай Жолымбет
Құрбандыққа қол емес.
Жол тосып алып кетіпті
Қалмақтан алмақ сыйыңды,
Қаһарыңды басқалы
Қалың елім жиылды.
Бастап келген өзге емес.
Жиембет – сынды биіңді.
Малын салып алдына,
Әр саладан құйылды,
Он екі ата Байұлы
Бір тәңірге сыйынды. 

This poem in translation of O. Zhanaydarov-
sounds so:

Your order was firm, Esim the khan,
You give it in the strong anger.
To the batyr to cut down the head,
In addition, guilty to shed blood.
Soul still burns on fire.
About the khan, listen to me,
I from ancestors not one,
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Your path, mister is not right.
More bravely than Zholymbet’s tiger,
He was guilty, no doubt.
The batyr saw the Kalmyk, 
With itself did not master,
Didn’t preserve your production,
The gift stole from you!
And here, that slightly to soften your anger,
All my people before you,
Kohl you will be able to forgive us fault,
We for you will go crowd.
All cattle was collected that could, 
Face you, I incline,
Twelve aged men of Bayula,
It is charged to one God.

The original is difficult in seven – the octosyl-
labic size and is completely constructed on a trailer 
rhyme; thanks to it the verse becomes sonorous and 
rhythmical. The translation is executed by a tetrame-
ter yambs that in the syllabic relation coincides with 
aneight difficult.

In the target text, there are inaccuracies. For ex-
ample, the line «Жанын отқа салмаққа» («Also I 
smother to throw into fire») is translated «Soul still 
burns on fire».

In the original, it is said:

Жолбарыстай Жолымбет
Құрбандыққа қол емес...

Zhiyembet, to a tiger of similar,
Did not stick to sacrifice!
(Translated by interlinear of A. Kodar).

In translation sounds:

More bravely than Zholymbet’s tiger,
He was guilty, no doubt …

Instead of lines:

Бастап келген өзге емес,
Жиембет – сынды биіңді...

Also not somebody heads it,
In addition,bii yours, Zhiyembet!
(Translated by interlinear of A. Kodar).

O. Zhanaydarov:

Kohl you will be able to forgive us fault,
We for you will go crowd …

Nevertheless, despite these inaccuracies, the 
translation it is possible to consider successful. O. 
Zhanaydarov well understands specifics of poetry 
to a zhyrau, truly transmits spirit of the original, 
courage of the poet. The translator with larger skill 
brings the idea, contents and art advantages of the 
work to the reader.

It is known that one of the chief leaders of the 
Kazakh army during war with overseas aggressors 
(18th century) was AkhtamberdySaryula. He car-
ried out a life majority in military campaigns and 
witnessed both victories, and defeats of the Kazakh 
people. Zhyrau called compatriots ready to be at any 
time fearless to protect the Homeland from internal 
contentions and external danger. The main subject 
of his works is the appeal to heroism and courage:

Балпаң, балпаң кім баспас,
Басарға балтыр шыдамас,
Батырмын деп кім айтпас,
Барарға жүрек шыдамас.
Жалтара шапсаң жау қашпас,
Жауды аяған бет таппас,
Уа, жігіттер, жандарың
Жаудан аяй көрмеңіз,
Ғазырейіл тура келмей жан алмас!

Tolgau it is created to seven constructs the octo-
syllabic verse, with a deviation the last line (11 syl-
lables) and it constructed on a trailer rhyme. In the 
poem, the author used also one of methods of poetry 
to a zhyraу – repetition of initial words of a poetic 
line («Балпаң, балпаң кім баспас»). 

There are two translations of this tolgau into 
Russian. Translated by V. Rozhdestvensky. It sounds 
so:

Other walks important, is proud of itself,
Nevertheless, whether will sustain calves the course such?
Other is ready to brag: I am a batyr.
Nevertheless, whether he is right, will show only fight.
Try on the enemy rather a misfortune,
To feel sorry for him – and most to be gone.
Dzhigits, death without fearing,
Only in fight of life, waste a heat, 
Only Azrail deprives of life!

In addition, here is how translated this poem 
K.  Bakbergenov:

Everyone can is proud to go
In addition, the batyr of to call.
Not at everyone will sustain legs,
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Heart will sustain at the few.
The enemy will tremble,
Only you do not curtail from a direct way,
Regretted the enemy
Forever not to find justification.
About Dzhigits, in fight
To take away your douches
Only one Azrail can!
Lines from the text of the original:

Басарға балтыр шыдамас...
Барарға жүрек шыдамас.
Жалтара шапсаң жау қашпас...

V. Rozhdenstvensky translated not successfully:

However, whether will sustain calves the course such?
However, whether he is right, will show only fight.
Try on the enemy rather a misfortune …
K. Bakbergenov better translates these lines to tolgau:
Not at everyone will sustain legs,
Heart will sustain at the few.
The enemy will tremble,
Only you do not curtail from a direct way …

Despite separate deviations, the translations 
correspond to the original. Вс. Christmas and 
K. Bakbergenov skillfully transferred emotional 
coloring and poetic intonation of the original, 
reached harmonious unity of contents and a form.

Also such poetry translations of Akhtamberdy 
are closest to the original to zhyrau as «Салпаңда 
салпаң жортармын» – «I will not get down from 

a horse that in jump is fast …», translated by 
V.  Rozhdvestvensky «Күлдір – күлдіркісінетіп...» 
– «Dream» translated by O. Zhanaydarov, «Еділ, 
Жайық екі өзен...» – «Unless happened that the 
flexible talnik …» «Балаларыма өсиет...» – «What 
I bequeath, children, to you …» translated by 
V.  Kairbekov, etc.

Conclusion

Thus, shortcomings of the translations (any 
reductions or extension of lines of the original, 
incorrect giving of a thought of the author, lexical 
mistakes, etc.) are allowed by translators owing to 
ignorance of language, history, culture, psychology, 
life, traditions and customs of the Kazakh people. 
Also use of the bad word-per-word translation, lack 
of information in theories of the Kazakh versification, 
incorrect reading of the text of the original can be 
the cause of the defective translation. It is necessary 
for achievement of the best results that professional 
translators from the original, but not from the word-
per-word translation recreated the classical poetry a 
zhyrau in Russian.

In adequate translation not only the ideological 
and thematic sense of the original, but also its 
national color, a historical situation, style, intonation, 
a metrics and rhythmic have to be reproduced.

Only through the highly artistic translations, 
the poetry to zhyrau can appear before the reader, 
having kept all the poetic advantages and to 
become property not only the Kazakh, but also 
world culture.
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TRANSLATION TECHNIQUES  
OF RENDERING FUTURE TENSE FORMS 

 FROM KAZAKH INTO ENGLISH 
(based on the novels «Көшпенділер» and «Abaizholy»)

The article deals with different types of transformation used in the process of translating from Kazakh 
into English by applying the principle of comparison. For the principle of comparison makes it possible 
for us to establish differences and similarities of heterogeneous languages as far as Kazakh and English 
languages are syntactically, morphologically and structurally different. Moreover, a close comparative 
study of languages not only helps us detect peculiarities of different languages but also directs us to a 
deeper analysis of research results. English belongs to the Germanic group of language. The Kazakh 
pertains to the Turkic group of the Altaic family. Concerning the morphological type English is inflected 
and notable for its analytical character. Kazakh is an agglutinative language. As to grammar the principle 
means of expression in languages, possessing an analytical character is the order of words and use of 
words and use of function words (function words, word order and intonation pattern). The grammatical 
inflections are the principal means used in Kazakh. However, the rest of the grammatical means are also 
used but they are of less frequency than the grammatical inflections.

Key words: transformation, target language (TT), source language (ST), future, grammatical, lexical, 
comparative analysis.

М. Малгааждар
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Қазақ тілінен ағылшын тіліне келер шақты аудару жолдары  
(«Көшпенділер» және «Абай жолы» романдарына негізделген)

Бұл мақалада салыстыру әдісін қолдана отырып қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару проце-
сіндегі келер шақ формаларын аудару түрлері мен жолдары қарастырылады. Өйткені салыстыру 
әдісі морфологиялық, синтактикалық құрылыстары әртүрлі қазақ тілі және ағылшын тілі сияқты 
тілдердің айырмашылықтары мен ұқсастықтарын анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар осы 
салыстыру әдісінің көмегімен зерттеу нәтижелеріне терең талдау жасауға болады. Қазақ тілі 
алтай тілдерінің ішіндегі түрік тілдер тобына жатады. Ал ағылшын тілі герман тілдер тобына 
жатады. Ал морфологиялық тұрғыдан алғанда ағылшын тілі флективті тілдер тобына жатады және 
ол аналитикалык сипатымен ерекшеленеді. Ал қазақ тілі агглютинативті тілдер тобына жатады. 
Ал грамматикалық ерекшелігіне келсек, аналитикалық сипатымен ерекшеленетін ағылшын 
тілінің негізгі әдістеріне сөздердің орын тәртібі, сөздердің қолданылуы және функциональдық 
сөздердің қолданылуын (көмекші сөздер, сөз тәртібі және интонация) жатқызуға болады. Ал 
қазақ тіліне келсек, ең негізгі маңызды қолданылатын әдіске грамматикалық жалғауларды 
жатқызуға болады. Қазақ тілінде басқа да грамматикалық әдістер қолданылады, бірақ олар 
грамматикалық жалғаулар сияқты жиі қолданыла бермейді. 

Түйін сөздер: келер шақ, грамматикалық, лексикалық, контекстуальдық, салыстырмалы 
анализ, аударылатын тіл, негізгі тіл.
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Техника перевода форм будущего времени с казахского на английский  
(на основе романов «Кочевники» и «Путь Абая»)

В статье рассматриваются разные виды и пути перевода форм будущего времени, которые 
используются в процессе перевода с казахского языка на английский язык с применением 
сравнительного анализа, так как сравнительный анализ помогает установить сходства и различия 
гетерогенных языков, таких как казахский и английский языки, которые имеют различные 
морфологическую и синтактическую структуры. Кроме того, тщательный сравнительный анализ 
не только выявляет особенности разных языков, но также помогает провести более глубокий 
анализ результатов исследования. Казахский язык относится к тюркской группе алтайской 
языковой семьи. Английский язык относится к германской языковой группе. Что касается 
морфологического типа, английский язык относится к группе флективных языков и отличается 
аналитическим характером. Казахский язык является агглютинативным языком. Что касается 
грамматики английского языка, то основным средством выражения в языке, обладающим 
аналитическим характером, является порядок слов, использование слов и использование 
функциональных слов (служебные слова, порядок слов и интонация). Грамматические окончания 
являются основным средством, используемым в казахском языке. Хотя остальные грамматические 
средства также используются, но они менее часты, чем грамматические окончания.

Ключевые слова: будущее время, грамматический, лексический, контекстуальный, 
сравнительный анализ, исходный язык (ИЯ), язык перевода (ЯП).

Introduction

It has been argued that language is arbitrary. By 
arbitrariness, it is meant that there is no one-to-one 
correspondence between the form of the word and the 
shape of the object to which the word refers (Yule, 
1988: 18). This is especially true in the case of the 
abstract words such as advice, meaning, feeling, etc. 
This means that language is based on conventions. 
The arbitrariness of language is a cause for variation 
among languages. Speakers of different languages 
mix the sounds of those languages differently to 
make the words, which refer to objects / concepts; 
they mix the words in different ways to make 
structural patterns: they use different grammatical 
forms.

When speaking about a grammatical form, 
we usually regard it as a discrete element, which 
exists in the grammatical system of this or that 
language. The «rules» of the language in question 
determine the usage of this form, and the «rules» 
of translation define the ways of re-coding. It is 
in no way dubitable, so long as we are describing 
the already-written and already-translated texts. 
However, if we change the «point of view», or the 
«position of observation» from that of a describing 
linguist that of a producer of the not-yet-written and 
the not-yet-translated texts (which is actually the 
position of a language user or of a translator), and 
if we try to see how exactly grammatical choices 
are made, we will find that a form never appears as 

an existing thing, or as a point in time, but rather 
as an event of choosing. This event is not governed 
by a rule or a set of rules with a definite «output», 
but rather by various factors of a different nature, 
having different degrees of influence and priority. 
Thus, the grammatical forms, from the point of 
view of the language user or of the translator, do 
not «exist», they «happen», they develop in time 
as a process of making a choice. Many years ago 
Wilhelm von Humboldt claimed that understanding 
in communication is limited to the point where 
two cones meet. Each cone represents the micro 
universe of one of the participants in the process 
of communication, or consensual interaction, in 
Humberto Maturana’s terminology (Maturana, 
1970:50-55). A linguistic sign (a grammatical form) 
taken statically, can be regarded as an intermediary, 
Vermittler, within a consensual domain between 
two interacting systems (micro universes) of the 
speaker and the receiver of the message (Humboldt). 
Dynamically, this intermediary point turns into 
a universe, a continuum of its own. It reflects a 
grammatical process, and if we observe grammar in 
real time parameters (Yurchenko, 1994: 8-9; 1995: 
15-18) each grammatical unit will display different 
time perspectives, depending on the point of view 
of the observer: the sign to be used by the speaker 
and the sign already used, the sign to be understood 
by the receiver and the sign already understood, etc.

Each communication participant interprets 
his or her own role in the overall grammatical 
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process, trying to find consensual balance between 
counteracting factors, and not just mechanically 
obeying the rules. The speaker, as an acting linguistic 
subject, in his or her attempt to find a [temporary] 
balance between what s/he would like to express, 
and what s/he would like his or her interlocutor, the 
hearer, to understand, faces a menu of options, a 
graded set of possible choices, which is close to the 
widely used concept of functional field (grammatical, 
lexical and contextual means of conveying a certain 
grammatical idea or covering a certain domain of 
meaning) (Bondarko, 1975: 157; 1987: 11-13). 
This field has a hierarchical structure in two senses. 
Materially and statically, the grammatical means (or 
rather grammatical event patterns) as discrete units 
are distributed between the center (more probable 
choice) and the periphery (less probable choice). 
Processually, the hierarchy of choice factors within 
the field (as well as between the fields) can be graded 
into several steps of different priority.

Traditionally, the usage of the grammatical 
form is correlated with the context. Anyhow, every 
formal deterministic rule of the type context A 
>grammatical form B (context A definitely implies 
the use of form B) leaves open the question: And who 
is, finally, the author of the context? Traditionally, 
context is regarded as an objective and even natural 
circumstances, given a prior to the speaker or 
translator, so that the question never arises. Even 
if the question were to be asked, the answer may 
seem puzzling: the speaker him/herself is the author 
of both the context and the chosen grammatical 
form. The context is not given, it is created by the 
speaker while conceptualizing and coding his or 
her message. The actual grammatical usage thus 
turns out to be a process of choice activity seeking 
balance between at least two parameters, the aspect 
totally disregarded in the deterministic paradigm of 
traditional grammars.

In translation the outward situation is even more 
misleading: the first step towards balance (situational 
conceptualization) has already been taken by the 
author of the source text. So the situational and- to 
a high degree- contextual background seems to be 
provided initially for the translator. Nevertheless, 
re-coding is only a part of translation activity; the 
latter also includes monolingual understanding, 
occurring prior to re-coding. The translator first has 
to be the receiver of the message, and only then does 
s/he change his or her role to become the sender of 
the re-coded message. It might turn out to be more 
efficient to regard the overall process of interlingual 
communication (translation in the broad sense of 
the term) not purely as a deterministic response 

to source language stimuli with target language 
means, but as part of the integral probabilistic 
choice activity which is effectuated with the aim 
of striking a balance between several factors of 
various rank and range. In recoding a grammatical 
categorical situation (part of an utterance) with the 
help of the target means, a translator is also engaged 
in a probabilistic activity of choosing from a field of 
possible means of translation. This field includes not 
only grammatized forms but also other means from 
different levels of language structure which could 
be correlated with the functional potential of the 
grammatical form in the source language. It should 
also be noted that if in monolingual communication 
nobody predetermines anything for the speaker, in 
the process of translation we take the first stages 
for granted. The mediating translator is in a more 
advantageous position than the original speaker/
writer/sender: s/he presumably knows what to say, 
at least to the extent that s/he has understood the 
original text. So, s/he has a starting point, which is 
the original text, and all the choices s/he makes refer 
to a new text, constructed by him/her using the target 
language, and following the conceptualization and 
categorization lines of the writer of the original. It is 
exactly at this point that his or her advantages turn 
into problems. S/he has to find relatively adequate 
grammatical means of conveying the same ideas as 
in the original. Fortunately, linguistic relativity is not 
a powerful monster to hamper and stop altogether 
the process of transcoding.

Thus there appear to be two aspects to the use 
of a grammatical form as a processual pattern of 
choice activity. One may center on the multiple 
possibilities of translating one and the same 
utterance, or part of an utterance (grammatical form 
in context, in particular). The other might take into 
consideration the variety of choice factors in the 
actual grammatical activity of aspeaking/writing/
translating subject. The first aspect is essentially 
deterministic and straightforward: a situation 
stimulus or contextual position implies one or a 
limited number of grammatical choices, i.e. a> b, if 
a, then b. The second, however, seems to fall outside 
of the deterministic paradigm, drawing closer to the 
probabilistic nature of linguistic activity.

Actually, in language as a semiotic system 
deterministic relations are not basic, the key 
equation in language being not that of implication: 
a>b, if a, then b, but that of arbitrary consensual 
correspondence: a>b, if a, then let it be denoted 
by b. The viewpoint which has been criticized up 
to now is non-dynamic; it regards a linguistic sign 
as an existing thing. But in fact, linguistic signs 
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(grammatical forms, in particular) do not exist, they 
happen or occur. This means that a linguistic sign 
is not an object in the usual sense of the term, it is 
pattern of subjective linguistic activity of language 
users. It seems more appropriate to consider 
grammatical forms as grammatical actions, events, 
or even patterns, i.e. as more or less stable attractors 
in which the randomness of linguistic activity 
assumes a certain non-random shape. 

Linguistic signs are centers of consensual 
balance between opposite forces and principles: 
motivation, speaker’s intention, hearer’s inference, 
deterministic rules, freedom of choice, etc. It is 
only in admitting the concept of linguistic actions, 
that it becomes possible to balance processually 
the interaction between the opposites. The sign in 
this model ceases to be an object, a point in space 
and time. It assumes two processual stages: the not 
yet-used-sign and the already-used sign. From this 
point of view, the sign-to-be-used is at the highest 
degree of speaker’s intention, combined with some 
prognosis of the hearer’s inference. When the sign 
has been used, the priorities are inverted: the hearer’s 
inferences are aimed at restoring the speaker’s 
intention. In both cases we have a choice of factors: 
first for the speaker, second for the hearer.

Experiment

 As far as we are concerned with the future tense 
forms, we shall restrict ourselves to the choice matter 
of the English future tense forms. The following 
sentence will suffice to serve our purpose:

Mен онымен ертең кездесемін.
This Kazakh sentence can be rendered into 

English in several ways:
a. I shall meet him tomorrow.
b. I’m meeting him tomorrow.
c. I’m going to meet him tomorrow.
d. I’ll be meeting him tomorrow.
e. I’m to meet him tomorrow.
Which of them is correct? Here the choice of 

equivalents depends on the context. Sentencea 
expresses speaker’s present resolve to do something 
while sentence c reports what the speaker may 
have already decided to do. Sentence b refers to a 
future arrangement whereas sentence e also serves 
to indicate a future arrangement but in addition to 
that meaning it implies obligation resulting from 
this arrangement. Sentence d refers to a normal 
course of events: either I work with him or we attend 
classes together. But it should be born into mind that 
the difference between various means of referring 
an action to the future may sometimes become 

unimportant as the distinction is often very subtle. 
In the above case sentences b, c, d, e may be used 
interchangeably depending on the context.

There are a number of ways of expressing future 
time in English: will/shall + V, be going to + V, 
Present Progressive, Simple Present, be to + V and 
etc. These verb forms all have their particular nuances 
of meaning, and are far from being interchangeable. 
In translation the expression of English future time 
presents considerable difficulty for Kazakh speaking 
people as there are no future tense forms that can be 
referred to as peculiar to future. The double function 
of will/shall as modal verbs and the auxiliaries of the 
future and the secondary use of Present Progressive 
and Simple Present in reference to the future are 
quite confusing.

This is a complicated area of grammar: the 
difference between the meanings and the uses of 
the different structures are not easy to analyze and 
describe clearly. In many, but not all situations, 
two or more structures are possible with similar 
meanings.

The use of will\shall have been +Viii and Present 
tense in reference to the future causes considerable 
difficulty on the part of Kazakh speaking people. 
For example:

1) Сынақ жұмысы сағат 5ке қарай аяқталады.
The test will have been completed by 5 o’clock.
2) Поезд сағат 7 де келеді
The train comes at 7o’clock.
3) Келесі жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы 

өзінің 10жылдық мерей тойын тойлайды. 
Next Year the United Nations celebrates its 10th 

anniversary.
Kazakh speaking people would translate them 

as: will be completed, will come and will celebrate.
Here I want to notice that the following facts 

should be taken into consideration while using the 
present tense in reference to the future to denote a 
future action planned in advance.

Firstly, if there is a slightest doubt as to the ful-
fillment of a future action at a definite future mo-
ment the future indefinite is used instead of the pres-
ent. For instance:

Sam will pick me up at 10.00 and drive me to the 
station: then I catch the 10.00 train to Skuthorpe.

Here the use of will pick instead of picks would 
exclude the possibility of unpredicted event that 
may prevent the planned action from happening 
at exactly 10.00. Besides picks would be misinter-
preted as a regular action which is a main meaning 
peculiar to the present tense.

Secondly, the present tense in reference to the 
future doesn’t always substitute the future indefinite:
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When does the train to Karagandy leave?
Қарағандығапоездқашанжүреді?
When will the train to Karagandy leave?
Қарағандыға поезд қашан жүреді екен енді?
Lastly, present indefinite in reference to the fu-

ture is used in questions like «Why don’t you...», 
«How long+be+for»:

Why don’t you take a day off tomorrow?
How long are you here for? 
Worthy of notice is also an independent use of 

will/shall+Progressive Infinitive as future-as-a-mat-
ter-of-course that is quite tempting.

Ерте ме кеш пе ол да үйленеді.
Sooner or later, she too will be getting married.
Асқар бүгін келмейді. Ол ауырып қалды
Bob will not be coming. He has been taken ill.
Instead of will/shall + Progressive Infinitive 

Kazakh, speaking communicants would use will/
shall +Infinitive and would translate them as: will 
get married, will not come.

In order to avoid the collision between modal 
and future meanings of will, Future Indefinite is 
substituted by Future Continuous. For instance, 
instead of«I won’t see him again»implying two 
meaning – I don’t want to see him again and I won’t 
see him again – «I won’t be seeing him again»is 
used in the latter meaning. Also:

I certainly will be sending to you the manuscript 
of material that I have prepared on Understanding 
English (extract from the letter of the prominent 
linguist Nida)

In the above meaning Future Continuous is 
similar to that of«be going to + Infinitive» and runs 
in parallel with it.

I will be working or I am going to work all day 
tomorrow, so I won’t have time to stop.

As you may have noticed to one Kazakh sen-
tence correspond several English sentences and 
each corresponding sentence is interchangeable or 
vice versa to certain degree. The choice of them de-
pends on the context or situation in which the source 
utterance is given and requires good knowledge and 
skill on the part of a translator.

Results and discussion

Ways of translating «ғалы\гелі, қалы\келі+ 
тұр\жатыр\отыр» forms into English.

Хасен Қожа тағы да жазықсыз біреудің 
қаны төгілгелі тұрганын ұқты (Yesenberlin  I., 
2007:358).

Someone’s death was soon to follow (Yesenber-
lin I., 2000: 235).

Он хорошо знал что если засветиться 
радостью сероватые глаза и улыбка тронет 
кончики рта у эмира то быть чьей то смерти. 
(Yesenberlin I., 1986b: 59).

We can infer from «төгілгелі тұр» that someone 
was doomed to die. This meaning is rendered by«was 
to +V» that refers to something that is destined to 
happen as well and coincides with that of Kazakh in 
the given context.

Ясыны шапқалы отырсың (Yesenberlin I., 
2007:371).

Now you are going to carry out a massacre in the 
town of Yassi (Yesenberlin I., 2000: 246).

Ты идешь сейчас затопить кровью наш город 
Яссы (Yesenberlin I., 1986b: 69).

«Шабу»is replaced by a word combination 
«carry out a massacre». Here we observe full 
correspondence between the Kazakh «қалы» and 
the English «be going to V» (both sentence refer to 
a speaker’s present intention).

One more example: Сендер қайткелі 
тұрсыңдар? (Yesenberlin I., 2007: 309).

What are you going to do? (Yesenberlin I., 
2000: 191).

Что вы собирайтесь делать? (Yesenberlin I., 
1986b: 124).

Əбілмамбет Жоңғар қонтайшысы Қалден 
Церенмен жақындасқалы жүр (Yesenberlin I., 
2007:144).

Khan Abilmambet isscheming with the Jungar 
Kontaichi (Yesenberlin I., 2000: 295).

Контайчи якшается с джунгарским кон-
тайчи (Yesenberlin I., 1986b: 124).

The English translation is rendered by Present 
Simple under the influence of the Russian translation. 
Present Simple doesn’t serve to indicate the future 
fulfillment of the present intention or determination. 
My version is: Khan Abilmambet is going to scheme 
with the JungarKontaichi.

Келер жылы Есіл бойындагы бір ауқатты 
адамға бергелі отырған Гауһарды әке шешесі 
керуенге ілесіп саяхат құрып бара жатқан бір 
топ қыз бозбалаларға қосып жіберген (Yesenber-
lin I., 2007: 350).

Gauhar, with a group of girls who were getting 
married soon, went with the caravan (Yesenberlin  I., 
2000:231).

С группой девушек которым предстояло 
в ближайшее время выйти замуж поехала с 
караваном и Гаухар (Yesenberlin I., 1986b: 54).

Gauhar’s marriage that is expected to take place 
soon after a definite past moment is rendered by the 
Past Continuous.
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Дәл осындай мезгілде бір күні Шалғай 
Созақтан келген керуеншіден Дайыр Қожаның 
баласы сүзектен кайтыс болып жесір калган 
Күнсананы «аға өлсе жеңге мұра, іні өлсе келін 
мұра» деген қазақтың көне дәстүрі бойынша 
қожаның үлкен баласына бергелі жатыр деген 
хабарды естиді (Yesenberlin I., 2007: 327).

But Shagai heard from a mouth of a caravan 
driver who had arrived in Tashkent from Soazak, 
that the son of Suleiman-Kodzhi had died of an ul-
cer, and his wife Kunsan was going, according to the 
law of «amengerstva»-the succession of the wives 
among relatives, to be given to the eldest son of the 
ruler Sozak (Yesenberlin I., 2000: 214).

Но как то из уст караванщика прибывшего 
в Ташкент из Созакаон услышал что сын 
Сулеймана ходжы умер от моровой язвы, а жену 
его собираются по закону амангарства переем-
ственности между родственниками передать 
старшему сыну правителя Созака (Yesenberlin I., 
1986b: 35).

«Бергелі жатыр» is substituted by «was going to 
be given» as the former is given in the past context. 
Here we observe full correspondence between the 
grammatical meanings of two forms: both of them 
express a future intention planned in advance viewed 
from the past though Active Voice in the original is 
replaced by Passive Voice in translation.

Мына шешелерің сыбаға əкеп енді тарағалы 
отыр (Auyezov M.,1989: 419).

My son, your mothers and the elder women 
are preparing to go separate ways (Auyezov M., 
1977:91).

Сын дорогой твои матери и старшие 
невестки принесли угощение. Теперь мы собира-
емся расходиться (Auyezov M., 1982: 69).

Жиен аға тағы бір қауіпті іс тапсырғалы 
түрмын.

Zhienaga I want to ask you to do something very 
important (Yesenberlin I., 2000: 171).

Жиен ага я хочу поручить вам одно важное 
дело (Yesenberlin I., 1986a: 200).

As you may have noticed the Kazakh «-ғалы 
отыр, -ғалы жатыр, -ғалы жүр, -ғалы тұр» forms 
are rendered by:

is/are preparing+V
want/wants+V
am/is/are going to +V
Ways of translating Мақсатты келер шақ into 

English
Дəл осы кезде бұларға Əбілқайыр əскерінің 

келе жатқаны оған жақында Арқадан Сəмеке 
бастаған қол келіп қосылмақ деген хабар жетті 
(Yesenberlin I., 2007:351).

And, soon «usin kulak», the famous steppe long 
ear, brought news that Sameke khan’s cavalry was 
going to join up with Abulkhair (Yesenberlin I., 
2000:231).

А вскоре узункулак знаменитое степное 
длинное ухо принес вести и о движений конницы 
Самеке хана идущего на соединение с Абулхаиром 
(Yesenberlin I., 1986b:54).

Here we have full correspondence, general 
grammatical meaning attached to both sentences 
being future fulfillment of premeditated intention 
viewed from the Past.

Also the same can be noted in the following sen-
tence but viewed from the present:

Қайсысымызды теуіп кетпек? (Yesenber-
lin  I., 2007:351).

Whom is he going to give a kick this time? (Yes-
enberlin I., 2000:231).

Кого он собирается пнуть ногой на этот 
раз меня или Аблая? (Yesenberlin I., 1986b:54).

Қандай зұлым еді Абдолла! Өзіне қас 
сұлтандарын бір біріне айдап салып оп оңай 
жеңіске жетпек қой! Ие бұл оның негізгі ай-
ласы осылай ол Самарқант сұлтандарын да 
құртпақ… (Yesenberlin I., 2007:137).

And that Emir Abdullah is cunning. He will set 
the Kazakh sultans against each other, roil their 
sultans up, set us against them and them against us 
(Yesenberlin I., 2000:224).

Хитер же эмир Абдуллах Ему главное 
поссорить казахских султанов друг с другом, 
перессорить и своих султанов, нас натравли-
вать на них, на киргизских вождей, тех на нас 
(Yesenberlin I., 1986b:45).

Under the influence of the Russian translation, 
so far as we are concerned with the future we will 
confine ourselves only to analyzing future verb forms, 
the English version is not translated grammatically 
correct. That is to say, the grammatical meaning of 
the English future «will» doesn’t coincide with that 
of the Kazakh future «пақ/пек». My version of the 
translation is: And that Emir Abdullah is cunning. 
By setting his enemy-sultans against each other he 
is easily going to succeed! No doubt this is his main 
method…..I suppose he is going to do away with 
Samarkhand sultans in the same way.

Екі жақтың әскері Шиелі тұсында түйіспек 
(Yesenberlin I., 2007:343).

The daughter relayed that both Kazakh armies 
would join up at the flood land of the Shieli River 
(Yesenberlin I., 2000:228).

Дочь передавала что оба казахские войска 
должны соединиться у поймы реки Шиели (Yes-
enberlin I., 1986b:59).
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Here we see the disparity between the original 
sentence and its English translation in their 
grammatical meanings. Neither «will» nor its past 
form «would» are used to refer to planned future 
actions. My version: The daughter relayed that both 
Kazakh armies were going to join up at the flood 
land of the Shieli River.

The same mistake can be observed in the fol-
lowing translation:

Қашан келіп қосылмақ? (Yesenberlin I., 
2007:348).

When will Abulkhair and Samek meet up? (Yes-
enberlin I., 2000:230).

Когда же они должны встретиться Абулха-
ир и Самеке? (Yesenberlin I., 1986b:53).

My version: When are Abulkhair and Samek 
going to meet up?

Ал бүгін оның əскерін өзінен бұрын шаппақшы 
болып отырмын.

Now I’m getting ready to give a good rebuff to 
his tumens.

As you may have noticed the Kazakh «галы\
гелі, қалы\келі+ тұр\жатыр\отыр» forms are 
rendered by:

is/are getting ready to + V
am/is/are going to +V
is/are/preparing+V
Ways of translating Болжалды келер шақ into 

English.
Оны соңынан көрерміз.
We shall see about it later.
The meaning of prediction embedded in «ер» 

which is rendered by «shall+V» fully coincides with 
that of Kazakh.

Күшті екенімізді көрсе сыйлар (Yesenberlin 
I., 2007:170).

When they see we are strong they will respect us 
(Yesenberlin I., 2000:112).

Увидят что мы сильны станут уважать (Yes-
enberlin I., 1986a:131).

Күшсіз екенімізді көрсе аяар (Yesenberlin I., 
2007:170).

If we are exhausted they will only be pitying us 
(Yesenberlin I., 2000:112).

А если придем изможденными то станут 
только жалеть. (Yesenberlin I., 1986a:131).

Here we have two Kazakh sentences similar in 
their grammatical structure. But their translations 
differ. In the first case the verb in the main clause 
is rendered by «will+V» whereas in the second case 
by «will be +Ving». The meaningful difference 
between two translations consists in that while the 
latter shows the future action in the very process of 
its realization, the former points it out as a mere fact.

Әрине Теуіпкелді ана жылғыдай құрметтеп 
сырнай кернелеп қарсы алатын шығарсың (Yes-
enberlin I., 2007:414).

Will you be welcoming your Teupkel with a 
zhurna and a kernei like you did last time? (Yesen-
berlin I., 2000:278).

Что как и прошлый раз с зурной и карнаем 
будете встречать своего Теупкеля (Yesenberlin I., 
1986b:102).

An action that will be in progress in the future is 
translated by means of will+Ving. A mocking note 
attached to «Сырнай кернелеп» is well disclosed 
by «with zhurna and kernei».

Ways of translating Ауыспалы келер шақ into 
English

Ауыспалы келер шақ with neutral predictive 
meaning is rendered by «will/shall+V»forms:

Кет кейін дей қоймас (Yesenberlin I., 2007:170).
They will not kick us out (Yesenberlin I., 

2000:112).
Прогнать возможно и не прогонять (Yesen-

berlin I., 1986a:131).
Кім бұған жауап береді?
Who would answer that question? (Yesenber-

lin  I., 2000:203).
Кто ответить на этот вопрос? (Yesenber-

lin  I., 1986b:22).
Əрі кетсе ертең күн шыға (Yesenberlin I., 

2007:170).
They will be here not later than tomorrow (Yes-

enberlin I., 2000:112).
There is no Future in the past in Kazakh. The 

above Kazakh sentence with predictive future 
meaning is given in the past context. Accordingly the 
translation is rendered into English by«would+V».

Ауыспалы келер шақ in promises and sen-
tences with strong volitional color is rendered by 
«will+V»:

Ешкімге тіс жарушы болма! (Yesenberlin I., 
2007:341).

You won’t tell anyone (Yesenberlin I., 2000:227).
Ты не расскажешь!(Yesenberlin I., 1986b:49).
Айбымды адал қаныммен жуамын! 

(Yesenberlin I., 2007:328).
I will wash my guilt before you with my blood 

(Yesenberlin I., 2000:216).
Кровью смою свою вину перед вами (Yesen-

berlin I., 1986b:37).
Ауыспалы келер шақ in threats (with all per-

sons) and in promises (only with the first persons) is 
rendered by «shall+V»:

Сенің бұл шешіміңді мен ұлы қонтайшыға 
күні ертең ақ жеткіземін (Yesenberlin I., 
2007:423).



237

M. Malgaazhdar

I shall pass your decision to the Great Kontaichi 
in so many words and all tumens will come to you in 
Irghis (Yesenberlin I., 2000:284).

Так и скажу про такое решение великому 
контайчи (Yesenberlin I., 1986b:158).

In prophetic statements Ауыспалы келер шақ 
is rendered by «will/shall+V» forms: 

Қырыққа келмей табытта жатсаң өмірің 
ұзақ болады екен (Yesenberlin I., 2007:495).

A person who is in his prime dreams about his 
own death will live to ripe old age.

Кому снится собственная смерть во цвете 
лет тому жить до старости лет (Yesenber-
lin  I., 1986b:158).

Сен өлген күні үшеуі үш жаққа ыдырап 
кетеді екен (Yesenberlin I., 2007:495).

But on the day of your death the Zhuzes will take 
three separate paths.

Но в день твоей смерти разойдутся эти 
жузы в трех направлениях (Yesenberlin I., 
1986b:158).

Here «be going to+V» is also used:
Ал аяқ жагында тұрған үрім бұтағының 

ішінен бірі құран оқып бірі қанжар қайраса 
Уəлидің ұрпағынан шыққан бір тұқымың атын 
қағазда ал Қасымнан туған бір балаң атағын 
майданда қалдырады екен (Yesenberlin I., 
2007:495).

One family branch is going to glorify you with 
learnedness whereas the other is with sanguine bat-
tles.

Одна ветвапрославит тебя ученостью 
другая кровавами битвами (Yesenberlin I., 
1986b:159).

«Be going to+V» is often used when one takes 
a fatalistic view of the future. In speech the two 
constructions «be going to+V» and «will+V» can 
often be substituted. One more example:

Бірақ мен өлсем де менің арманым 7ші 
ұрпағымда бір кайталанады (Yesenberlin I., 
2007:519).

They say we are going to be born anew in the 
seventh century.

Говорят что в седьмом поколении мы 
повторяемся (Yesenberlin I., 1986b:176). 

Хан ием мен қайың жұртыма бармаймын 
(Yesenberlin I., 2007:328).

I’m not going anywhere (Yesenberlin I., 
2000:216).

Никуда я не поеду (Yesenberlin I., 1986b:36).
Premeditated intention indicated by Ауыспа-

лы келер шақ is rendered into English by Present 
Continuous. We see that the speaker has long been 
pondering over the situation.

Ауыспалы келер шақ is rendered by Present 
Continuous when it indicates future event anticipat-
ed by virtue of a present plan:

Қашан жəне қанша уақытта барады? (Yes-
enberlin I., 2007:443).

When he is going and how long (Yesenberlin I., 
2000:294).

Мы прискакали узнатькуда когда и на какой 
срок он едет (YesenberlinI., 1986b:122).

Шыңғыс ұзаққа барады (Yesenberlin I., 
2007:443).

He is departing for long (Yesenberlin I., 
2000:291).

Чингиз уедет надолго (Yesenberlin I., 
1986b:122).

Ауыспалы келер шақ abundant in proverbs/
sayings are usually rendered into English by «will/
shall+V»:

Тісі шыққан балаға шайнап берген ас болмас.
Chewed food will do no good to a large toothed 

wolf.
He who talks without caution will die without 

being sick.
An action that will be in progress some time lat-

er in the future denoted by Ауыспалы келер шақ is 
rendered into English by Future Continuous:

Осы қамалды қоршап алыпбірің қалмай 
аштан өлгеенше той тойлапби билеуде боламыз 
(Yesenberlin I., 2007:168).

Next we will be feasting at your walls un-
til the last of your dies of hunger (Yesenberlin I., 
2000:243).

Мы будем пировать под вашими стенами до 
тех пор пока последний из вас не издохнет от 
голода! (Yesenberlin I., 1986b:66).

Өз билігің қолыңнан кеткен соң бізді жоңгар 
бақара ма орыс басқара ма бəрібір емес пе? 
(Yesenberlin I., 2007:414).

What does it matter who will be ruling us the 
Russians or Dzhungars? (Yesenberlin I., 2000:278).

Какая разница кто будет правит нами-оры-
сы или джунгары(Yesenberlin I., 1986b:102).

In Kazakh an action accomplished before a giv-
en future moment may be expressed in two ways: 
1.  V+ып/іп and auxiliary words with the future end-
ings a/e+personal endings (келіп қалам, бітіріп 
коямын and etc) and 2. simply by Ауыспалы келер 
шақ forms+personal endings. And the meaning is 
conveyed by Future Perfect in English.

Егер біз барғанша ар жағынан Самекенің 
əскері жетіп қалса қайтесіз?

As an example I have taken the above sentence 
that wasn’t translated but left out. Here the meaning 
of completeness of an action at a definite point 
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in the future embedded in «жетіп қалса» can be 
rendered into English by the Future Perfect forms. 
My translation is: Supposing that Sameke’s army 
will have joined them by the time we get there, what 
will you do then?

Әбілқайырдың қолын жеңген Сыбан Раптан 
біздің жадап жүдеп әрең жеткен әскерміздіңбыт 
шытын шығаруы дауыссыз .Текке құримыз 
(Yesenberlin I., 2007:354).

If SybanRaptan could conquer Abulkhair, then 
he won’t have any trouble with our weary family 
and we will have died for nothing (Yesenberlin I., 
2000:233).

Если Сыбан смог победить Абулхаира то 
тем более справиться с нашими утомленным 
войском и мы погибнем без всякой пользы (Yes-
enberlin I., 1986b:56).

Қыс болса келіп қалды. Жоңғар әскері 
де ұрысын тоқтатады. Арқа жаққа бәрібір 
беттемейді (Yesenberlin I., 2007:354).

Winter will be upon us soon. The Kontaichi will 
also cease fighting. The Jungar cavalry won’t get to 
our Sary-Arka (Yesenberlin I., 2000:56).

Зима уже не за горами. Контайчи тоже 
прекратит войну зимой. Джунгарские кони не 
доберутся до нашей Сарыарки. (Yesenberlin I., 
1986b:233).

«Тоқтатады» and «беттемейді» are both 
rendered by the Future Simple: will cease and won’t 
get. The former corresponds to that of Kazakh but 
the latter doesn’t. The war used to cease in winter in 
those times. So both «тоқтатады» and «беттемейді» 
should be rendered by Future Continuous as that was 
what was expected to happen from the speaker’s 
point of view in the natural course of events. The 
verb «cease» isn’t usually used in the continuous 
because of its meaning. So «will cease» is quiet 
appropriate but the latter one should be translated 
as: The Jungar cavalry won’t be getting to our Sary-
Arka in the winter.

The same can be said of about the following sen-
tence:

Ертең қыстауға кетеміз де қыс бойы інге 
кіргендей жатып каламыз (Auyezov M., 1989:91).

Tomorrow we shall separate to go to our winter 
quarters where we shall stay like animals in their 
lairs until spring (Auyezov M., 1977: 47).

Завтра мы разъедимся по зимовьям и до 
весны нам придется просидеть как в норах 
(Auyezov M., 1982:69).

My variant: Tomorrow we will be going to our 
winter quarters where we will have to stay like 
animals in their lairs until spring?

Ал тегі айырыла көшпесек қайтесің? 
(Auyezov M., 1989:91).

But what if we don’t separate? (Auyezov M., 
1977:47).

А что если не будем разъезжаться? 
(Auyezov  M., 1982:69).

With reference to the future Present Simple is 
usually used in questions beginning with «why 
don’t you….», «How long+be+for», «What if…»:

Əлі тұра тұр! Басыңда үкің жоқ деп қиғылық 
салады (Auyezov M., 1989:180).

You are going to be tortured very soon and very 
soon. There are no feathers in our hat to begin with 
(Auyezov M., 1977: 236).

Вот тебя и начнут терзать прежде 
всего попадет за то что на шапке нет перьев 
(Auyezov  M., 1982:292).

HereАуыспалы келер шақ is rendered by«be 
going to+V», the form which is used to predict the 
future on the basis of present evidence. Here the 
present evidence is «Басыңда үкің жоқ» that is 
«There are no feathers in our hat to begin with!»

Мен қайтейін? Барып тұрып былтырғыдай 
кеудеге қақтырам ба? (Yesenberlin I.,2007:311).

What am I to do? Shall I go there to be kicked 
in the chest as last year? (Yesenberlin I., 2000:193).

Что я должен делать? Идти самому и полу-
чить пинок в грудь?

«Мен қайтейін» is substituted by the English set 
phrase «What am I to do?». In the second sentence 
Ауыспалы келер шақ is rendered by «shall+V». 
Here the speaker asks after the will of the person 
addressed.

Жүреміз! Жақында қайтамыз! (Auyezov M., 
1989:168).

We are going home! Home! (Auyezov M., 
1977:97).

Едем домой! Возвращаемся! (Auyezov M., 
1982:134).

Two Kazakh sentences are integrated into one 
and Ауыспалы келер шақ is substituted by Present 
Continuous referring the action to the immediate 
future.

Мырза сендерге салем айтады ертең көп 
кісімен осында келеді. Мұнда Бөжей Байсалдар 
да келеді. Соңғы жиналыс жəне келісім Үлкен 
үйде болады. (Auyezov M., 1989:177).

Мырза передает привет. Завтра приедет 
сюда с гостями. Сбор и окончательное при-
мирение будут у вас в большом доме (Auyezov  M., 
1982: 141).

Myrza sends his greetings. Mane quests will 
arrive tomorrow. Bozhei and Baisal will be here too. 
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The gathering and the final reconciliation is to take 
place in the Great House (Auyezov M., 1977:102).

The last three Kazakh sentences are in Ауыспалы 
келер шақ; the second and the third sentences. are 
rendered into English by «will+V» and the last one 
by «be to+V». In «oсында келеді» the future action 
that is to take place at the time mentioned has been ar-
ranged in advance. «Will/shall+V» forms are not used 
to denote arranged future actions. As to the last sen-
tences I fully agree with the translation as«be to+V» 
form is usually used to denote arranged future actions 
when there are not any future time indicators. My 
version is: Myrza sends his greetings. He is coming 
here with many quests tomorrow. Bozhei and Baisal 
are coming too (Bozhei and Baisal will be here too is 
also possible). The gathering and the final reconcili-
ation is to take place in the Great House. The same 
mistake has been made in the following sentences:

Осы намаз осы астың үстіне олар да келеді 
оны естідің бе? (Auyezov M.,1989:159).

Have you heard that he’ll attend the service 
in the mosque and take part in the Mirza’s feast? 
(Auyezov M., 1977:126).

Ты слышал что он приедет и в мечеть и на 
праздник к мырзе.

My version is: Have you heard that he is also 
coming to attend the service in the mosque and take 
part in the Mirza’s feast?

Осы Үркімбай Қазмен Қараша үшеуіңнің 
ауылыңда сияз болады (Auyezov M., 1989:59).

Gathering is to be held in you aul (Auyezov M., 
1977:59).

В ваших аулах состоится сьезд (Auyezov M., 
1982: 86).

«Cияз болады»is rendered by «be to+V» form. 
The both forms indicate a future event already 
determined in the present.

Соны қай қай ауылға саламыз (Auyezov M., 
1989:112).

From what auls are we to take them? 
(Auyezov  M., 1977:60).

С каких аулов будем собирать их? 
(Auyezov  M., 1982:87).

Ауыспалы келер шақ is rendered by «be to+V»: 
the speaker is asking for an instruction.

Теңді шештірме! Ертең тағы көшесің 
(Auyezov M., 1989:47).

Don’t order the packs to be undone! We travel 
on tomorrow (Auyezov M., 1977:92).

Не вели развязывать тюки и ставить юрты. 
Завтра опять двинемся (Auyezov M., 1982: 70).

«Ертең тағы көшесің» is translated as «We 
travel on tomorrow». Here the speaker informs his 
addressee of part of his plan.

Мен болсам енді қашанғы көне берейін! 
Қашаңғы құр қала берейін!

How long shall we endure? Shall we remain 
long disinherited?

Сколько же мне терпеть еще? Долго ли си-
деть обойденным?

The English translation is wrong. «Shall» with 
the first person in the interrogative sentences is 
used to ask after the will of the person addressed. 
My version is: How long are we going to endure it? 
How long are we going to remain disinherited?

Келе жаткан арғын ереуілшілеріне қарсы 
шықпай бой тасалай тұрайық!

We are leaving.
Мы уходим.
The Kazakh analytical form of verb with the 

restrictive meaning imposed on the action in «бой 
тасалай тұрайық» is rendered by Present Continu-
ous. Present Continuous is used to refer actions to 
the immediate future.

Бар жақсысын тағы да Құдайберді таңдап 
меншіктеп қояды. Таңдаулысын алам. Алып келем. 
Осы жол ма! Көрер-ақпын! (Auyezov M., 1989:102).

Kudaiberdi of course will take the best! But 
I’ll pick some too. We’ll see who gets the best 
(Auyezov  M., 1977: 177).

Конечно Кудайберди заберет самых хоро-
ших! Я тоже отберу себе и приведу! Посмо-
трим чьи будут лучше! (Auyezov M., 1982:140).

The first English translation «Kudaiberdi of 
course will take the best» doesn’t coincide with 
the original sentence «Бар жақсысын тағы да 
Құдайберді таңдап меншіктеп қояды» in the given 
context. Here «таңдап меншіктеп қояды» has the 
grammatical meaning of Past-in-the-Future. It could 
be rendered by Future Perfect but it is impossible as 
Future Perfect requires a point of orientation in the 
future and with no time reference Future Perfect is 
usually used to make prediction about the present. 
As to «Kudaiberdi of course will take the best» it 
does render the additional meaning of annoyance 
attached to «Бар жақсысын тағы да Құдайберді 
таңдап меншіктеп қояды» but the original sentence 
has nothing to do with the meaning of insistence the 
form «will» has, it rather expresses Kudaiberdi’s 
future intention in the given situation. My version 
is: I know Kudaiberdi is going to take the best as 
usual. But I’ll pick some too. We’ll see who gets the 
best. Here I used meaning extension and translated it 
by rendering the effect «таңдап меншіктеп қояды» 
(will have taken) by its cause «is going to take».

When used as a predicate in the future context 
«жоқ» acquires a future meaning and is rendered 
into English by future tense forms. For example:
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Мен сендерге енді жоқпын(Yesenberlin I., 
2007:153).

I’m leaving you (Yesenberlin I., 2000:153).
Я покидаю вас (Yesenberlin I., 1986a:179).
The effect «жоқпын» is translated by its cause 

«leaving you»
Мен бұл тобыңда жоқпын (Auyezov M., 

1989:52).
But you’ll be fighting alone (Auyezov M., 

1977:75).
The cause «тобыңда жоқпын» is translated 

by its effect «you’ll be fighting alone». Here the 
meaning is: «I won’t be with you so you’ll be 
fighting alone».

Олай болса өрісің ұзаққа бармайды екен 
(Yesenberlin I., 2007:341).

If you will be so…so heartless, so you won’t go 
far.

Если будешь таким бессердечным то далеко 
не уйдешь (Yesenberlin I., 1986b:48).

In the principal clause Ауыспалы келер шақ is 
rendered by Future Simple. As a rule, in conditional 
sentences Present Simple is used in reference to the 
future in the subordinate clauses. But in our case in 
the subordinate clause «will+V» is used as a modal 
verb in the meaning of persistence, insistence.

Kazakh nouns denoting some kind of action 
when used as a predicate in the future context are 
rendered by Future Simple:

Тек кімнің өнері асса сол менің қалауым (Yes-
enberlin I., 2007: 419).

But I will give a place in my heart only to the 
one who wins the competition (Yesenberlin I., 
2000:281).

Но кто выиграет в состязании того и приму 
в свое сердце (Yesenberlin I., 1986b:106).

The Kazakh noun «қалауым» is converted into 
English verb in translation and is rendered by Future 
Simple.

Conclusion

Every language has a specific system, which 
differs from that of any other. This is all the more 
so with respect to English and Kazakh whose 
grammatical systems are morphologically and 
genetically heterogeneous. English belongs to the 
Germanic group language. The Kazakh pertains to 
The Turkic group of the Altaic family concerning 
the morphological type. English is inflected and 
notable for its analytical character. Kazakh is an 
agglutinative language.

As to grammar, the principle means of 
expression in language, possessing an analytical 

character is the order of words and use of function 
words (grammatical inflections, function words, 
word order, and intonation pattern).

The grammatical inflections are the principle 
means used in Kazakh. Though the rest of 
grammatical means are also used but they are of less 
frequency than the grammatical inflections.

There are a number of ways of expressing future 
time in English: will/shall +infinitive be going to + 
Infinitive, Present Progressive, Simple Present, be 
to +Infinitive and etc. These verbsforms all have 
their particular nuances of meaning, and are far 
from being interchangeable. Though in many, but 
not all situations, two or more structures are possible 
with similar meanings. Accordingly, to one Kazakh 
sentence correspond several Englishsentences and 
each corresponding sentence is interchangeable 
or vice versa to certain degree. The choice of 
them depends on the context or situation in which 
the source utterance is given and requires good 
knowledge and skill on the part of a translator. The 
choice factors work symmetrically in both coding 
and decoding, these activities being the roles of 
the two main participants in the communication 
process: the speaker/writer and the hearer/reader. 
The speaker is seeking balance between his or her 
intention and planned adequate understanding of his 
or her intention by the speaker. The balance lies in 
the language means s/he chooses. The hearer/reader 
is aiming at restoring the intention of the speaker 
via the language means. The translator has, in fact, 
to combine both roles: first, s/he is the receiver, and 
second, s/he is the sender of a recoded message. 
S/he has to correlate the understood intention 
of the source-language speaker with a possible 
interpretation of the receiver via a consensual 
domain of more or less adequate grammatical means 
in the target language. S/he has to deal with a field 
of possible translation choices, a field of possible 
grammatical event patterns united on the basis of 
an interlinguistic consensual domain of universal 
semantic dimensions. 

Translators, as linguistic and communication 
mediators, should be conscious about the structure 
of the text in the source language in order to be able 
to decode the message and, at the same time, encode 
the message into the target language. However, in 
the performance of this activity, more than only one 
element plays a role. That is why translators must 
be skilful to realize how these small changes in the 
surface structure of the text can modify the message 
meaning

The translator should understand perfectly the 
content and intention of the author whom he is 
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translating. The principal way to reach it is reading 
all the sentences or the text completely so that you 
can give the idea that you want to say in the target 
language because the most important characteristic 
of this technique is translating the message as clearly 
and natural as possible. 

The translator should have a perfect 
knowledge of the language from which he is 
translating and an equally excellent knowledge 
of the language into which he is translating. 
At this point, the translator must have a wide 
knowledge in both languages of getting the 
equivalence in the target language, because the 
deficiency of the knowledge of both languages 
will result in a translation without logic and 
sense. The translation task becomes a complex 
process where either linguistic or non-linguistic 
elements provide the text with that nuance that 
makes it unique. For this reason, translators 
should demonstrate that they have developed 
both linguistic and communicative competence 
in the languages involved in their translating 
exercise in order to solve possible problems they 
may face during their professional practice.

Proceeding from our comparative analysis of 
the Kazakh sentences and their English translations 
we can state that in translating from Kazakh into 
English the context in which the original utterance 
is given plays key role in the choice factors of 
future tense forms, for the wrong choice of the 
grammatical form may misinterpret the source 
utterance distorting its meaning and can cause 
misunderstanding on the part of the TL readers 
as is the case with many English translations that 
have been wrongly rendered above.

Due to the syntactical, morphological and 
structural differences of the Kazakh and the English 
languages a translator has to make transformations 

in the process of translation. During our analysis 
the most common observed transformations the 
translator resorted to are:

omission,
addition,
transposition,
change of grammatical forms,
generalization,
antonymic translation,
meaning extension,
sentence integration, and
sentence fragmentation.
Ауыспалы келер шақ, the most frequently tense 

form used in speech can be rendered into English 
by 6 ways and the choice of them depends on the 
context and the situation they are given in.

Болжалды келер шақ, mostly rendered into 
English by Future Simple,due to its meaning of 
supposition inherent to it may be rendered by modal 
verbs in some cases.

«Ғалы/гелі, қалы/келі» forms, the meaning of 
which coincide with that of«be going to+V»form 
are sometimes rendered into English by «want\
wants+V» when the speaker is talking about his/her 
intention.

Мақсатты келер шақ and «ғалы/гелі, қалы/
келі» forms are mostly translated into English by 
«be going to+V» form. But during our comparative 
analysis we found that they have been rendered in 
some cases into English as «are\is getting ready/
preparing+V».

There is no Future-in-the-Past, to be exact special 
forms to express it in the Kazakh grammar. But in 
Kazakh Ауыспалы келер шақ, Болжалды келер 
шақ, Мақсатты келер шақ and other analytical 
forms with the future meaning may denote actions 
that are viewed from the past if given in the past 
context. Accordingly, they can be rendered into 

English by Future-in-the-Past.
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