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З-Ғ. Бисенғали*
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ҰЛЫ ҰСТАЗДЫҢ ҚАСІРЕТІ

Мақала филология ғылымдарының докторы, ҰҒА академигі Қ. Жұмалиевтің қазақ 
әдебиеттануына қосқан еңбектеріне арналады. 1932 жылы КазПИ-ді бітірген Қ. Жұмалиевті 
Қазақстан Халық ағарту комиссариаты Орал қаласында жаңадан ашылған педагогикалық 
институтқа оқытушылық қызметке жібереді. Оқулықтар мен оқу құралдарының жоқ кезі. Жас 
маман әдебиет тарихы мен теориясы туралы оқулықтар жазуды ойластырады. Сауатты оқулық 
жазу үшін поэтика мәселелеріне көңіл бөледі. Тақырыпты қаза зерттеу жолында әдебиеттегі 
«ұлттық рух», «характер» туралы ұғымдарға көңіл аударады. Оқу құралдарының алғашқы 
үлгілерін жазу барысында әдебиет теориясының қадау-қадау қағидаларын қайта қарау қажет 
болды. Бұлардың арасында қазақ әдебиеті мәселелерімен үйлеспейтін орыс оқулықтарының 
күмәнді жерлері жеткілікті еді. 1941 жылы «ХVIII-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті» деген 
тақырыпта кандидаттық, 1946 жылы «Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының 
тілі» тақырыбындағы докторлық диссертация қорғайды. Бірақ, академик-ұстаз, ғалымның Кеңес 
одағы идеологиясының ұлттық рух пен ұлтшыл әдебиетке жапқан сорақы жалалары бағытында 
қудалауға ұшырап түрмеге қамалады. Бұл зерттеулер тоқталады. Кейін ақталып шыққан соң да 
оған арнайы орала алмайды. Қазақ әдебиеті тарихында дара орны бар ірі ғалымның қиындыққа 
толы ғылыми жолы мына мақалада жан-жақты деректі талдаулар негізінде қозғалады. 

Түйін сөздер: әдебиет тарихы, теориясы, оқулықтар, оқу құралдары, ұлттық рух, ұлтшыл 
әдебиет, кеңес үкіметі идеологиясы.

Z.-G. Bisengali*

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  
*е-mail: zinolgabden@hotmail.com

The tragedy of the great teacher

The article is devoted to the contribution of the doctor of philological sciences, academician of the 
National Academy of Sciences K.Jumaliyev in the study of Kazakh literature. K. Jumaliyev, who gradu-
ated from KazPI in 1932, was sent by the People’s Commissariat of Education of Kazakhstan to teach 
at the newly opened Pedagogical Institute in Uralsk. At that time there were no textbooks and teaching 
aids. The young specialist plans to write textbooks on the history and theory of literature. In order to 
write a competent textbook, he began to pay attention to the issues of poetics. In the process of study-
ing the topic, he draws attention to the concepts of “national spirit” and “character” in the literature. In 
1941, he defended his thesis on “Kazakh literature of the 18th-19th centuries”, and in 1946, his doctoral 
dissertation on the theme “Kazakh poetry before Abai and the language of Abay`s poetry.” However, 
the academic teacher, scientist was persecuted and imprisoned as a result of the malicious slander of 
Soviet ideology on the national spirit and nationalist literature. These studies have been discontinued. 
Even after being acquitted later, he could not return to them. This article is based on a comprehensive 
documentary analysis of the difficult scientific path of the great scientist, who played an important role 
in the history of Kazakh literature. 

Key words: history of literature, theory, textbooks, teaching aids, national spirit, nationalist litera-
ture, ideology of the Soviet government.

З.-Г. Бисенғали*

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы,  
*е-mail: zinolgabden@hotmail.com

 Трагедия великого учителя

Статья посвящена доктору филологических наук, академику Национальной Академии 
наук К. Жумалиеву, внесшему бесценный вклад в изучение казахской литературы. Окончив 
Казахский педагогический институт им. Абая в 1932 году, К. Жумалиев был направлен 
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Наркоматом просвещения Казахстана преподавателем в только что открывшийся в Уральскe 
педагогический институт. В то время не было учебников и учебных пособий. Поэтому молодой 
специалист решает самостоятельно  написать учебники по истории и теории литературы. 
Причем  большое внимание было отведено вопросам поэтики. В процессе изучения истории 
он обращает внимание на такие понятия, как «национальный дух и  характер» в литературе. В 
1941 году К. Жумалиев защищает  кандидатскую диссертацию на тему «Казахская литература 
XVIII-XIX веков», а в 1946 году докторскую на тему «Казахская поэзия до Абая и язык поэзии 
Абая». К сожалению, за освещение вопросов «о национальном духе в национальной литературе» 
молодой академик подвергся жестким репрессиям со стороны блюстителей советской идеологии, 
в результате которых известный ученый подвергался преследованиям, и даже тюремному 
заключению в результате злостной клеветы. Естественно,  задуманные и запланированные 
ученым работы и исследования по поэтике были прекращены, а учебники и учебные пособия 
запрещены.  Даже будучи оправданным позже, он не смог вернуться к ним.  Данная статья 
написана на основании всестороннего изучения материалов о жизни и научно-педагогической 
деятельности великого ученого, сыгравшего важную роль в истории казахской литературы. 

Ключевые слова: история литературы, теория, учебники, учебные пособия, национальный 
дух, национальная литература, идеология советского правительства. 

Кіріспе 

1967 жылдың соңғы күндері. Студенттер 
арасындағы көп кездесулердің бірінде Абай 
атындағы педагогикалық институт студенттері 
мен біз, КазМУ студенттері, кезекті бір жиын-
дарда бас қостық. Жәй әңгімеден басталған сыр-
ласу күтпеген жерден салмақты пікірталасына, 
одан дауға, бірте-бірте қызыл кеңірдек айтысқа 
ұласты. 

Мұны бастаған – біз, ҚазМУ студенттері. 
Бас қосуға үлкен бір әсер үстінде келгенбіз. 
Әдебиеттануға кіріспеден З. Қабдоловтың та-
яуда оқыған дәрісінің ғажаптығын, ұстаздың 
шеберлігін, күрделі ойларды дәл бейнелеген 
көркем тілін айтып, таласа сөйлейміз, әсер 
үстін деміз. Соны ретін тауып мына бас қосудағы 
әңгімеге де қыстыра бастағанбыз ғой, сірә.. 

Мұны жаратпаған көршілеріміздің бірі бұл 
әңгімемізді аяқ астынан бұзды:

– Менің білуімше, З. Қабдолов дәрісті 
бәрібір Қ. Жұмалиевтей оқи алмайды, – демесі 
бар ма. Дауысын асыра, батыл сөйлегеніне қара-
ғанда жоғары курста оқитын болуы керек. Сен-
дер, қала зиялыларының қазан мәжілісіндегі 
ұстаздың сөзін естідіңдер ме? 

– Естідік, – деді қызына бастаған біреуміз 
ежірейе. Сен, Қабдоловтың дәрісінде болған 
жоқсың ғой, неге олай дейсің?

Қарсыластарымыз бұған шамданып қалды...
– Біздің Қажекең барлық эпостарды жатқа 

біледі, классиканы да, әсіресе, Белинскийді, оны 
кез келген адам қайталай алмайды. Қажекеңнің 
Ұлттық ғылым академиясының академигі екенін 
білесіздер ме? Басқасын былай қойғанда «Эпос-
тар және әдебиет тарихы» мен «Абайтану поэти-

касы» туралы еңбегін оқыдыңдар ма, өзі? – деді, 
үшінші біреуі кекеткендей.

Әңгіме осы бағытта көтеріліп барып, әрең 
басылды.

Ертеңіне кітапханаға барып Қ. Жұмалиев ең-
бек терін, өмірбаянын қолға алдық. Ұстаз қазақ 
әдебиеттануында бірінші болып, 1941 жылы 
кандидаттық, 1946 жылы докторлық диссерта ция 
қорғапты. Әрі қоғамдық-гуманитарлық ғылым-
дардың отаны атанған Ленинград қаласында 
мүйізі қарағайдай атақты орыс ғалымдарының 
алдында қорғаған екен, ойлана бастадық.

«Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай 
поэзиясының тілі» тақырыбындағы осы іргелі 
зерттеуі үшін сол жылы Қазақ ССР ҒА мүше-
корреспондент сайлаған.

1967 жылы Ғылым академиясының толық 
мүшесі, академик. Қазақ әдебиеттанушылары 
арасында құрметті бұл атақты ғылыми еңбек 
қорғап, ғылым докторы дәрежесі бойынша 
алғашқы алғандардың – бірі. 

Осы дауласу үстінде Қажым Жұмалиевтің 
дәрістерін тыңдаған шәкірттері аңызға бергісіз 
біз білмейтін де біраз әңгімелер айтты: Қазақ 
әдебиеттануының қалыптасуы мен дамуы үшін 
өмірі мен білімін аямай-ақ жұмсаған бір адам 
болса сол – Қажекең, – дейді. Өзінің көрмегені 
жоқ, әдебиеттегі ұлттық рух туралы пікірлері 
үшін жер аударылды, түрмеге қамалды, бірақ 
әділдік үшін айтысып, соттасып жүріп, бәрін 
жеңіп ақталады. 

Шындық жеңіп шықты, – дейді. Бұл тарихтың 
шет жағасын, КазМУ де оқи бастағанда-ақ 
естігенбіз. Ұлтшыл ойлары үшін ұсталды, 
қамалды, кейін ақталды дегендерді.. Әсіресе, 
дәрістері ғажап дегенді көп айтатын.
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Ұлы ұстаздың қасіреті

Енді ұстаздың дәрістерін тыңдап көру керек 
екен, – деген ойда қалдық..

Алайда академиктің дәрістерін тыңдау бізге 
бұйырмаған екен. 1968 жылы академик-ұстаз 
дүние салды. Енді академик-ұстаздың өмірі мен 
мінез құлқы туралы ерекше сезіммен жазылған 
естелік, мақалаларды көңіл қойып оқи бастадық. 
Аңызға ұласқан тарихтың шындығын білу үшін, 
бірде ұстазымыз З. Қабдоловтан осы «аңыздың 
шындығын» сұрадық. 

Зейнағаң асықпады. Сәл ойланып барып 
үлкен әңгімеге көшті. Сол сөздерінің кейбір 
үзінділері кейінгі кітаптарына енді: «Әрине, 
Қ.Жұмалиев кітабының («Әдебиет теория-
сы». – З.Б.) қазақ әдебиеттану ғылымындағы 
орнын да, тек мектеп оқушылары ғана емес, 
қалың көпшіліктің эстетикалық талғамын 
қалыптастыруда ондаған жылдар бойы атқарған 
ролін де ешкім жоққа шығара алмайды.

Алайда бұл әдебиет теориясының келелі 
мәселелерін кеңірек және тереңірек зерттеуді күн 
тәртібінен түсірген жоқ, қайта бізді сол әрекетке 
меңзей береді..» дей келе, бұл бағытта Қаз МУ-
дің қазақ әдебиеті кафедрасы жоспарлап жатқан 
жаңа зерттеулерге көшті.., әдебиеттануда көріне 
бастаған жаңалықтарға орай жаңа бағдарлама 
жасадық.., сол бойынша дәрістер оқып келеміз. 
Енді соның негізінде арнайы еңбектер, оқулық 
жазу міндеті пайда болды...т.с.с....Ал Қажекеңнің 
қазақ эпосы мен әдебиет классиктерінің көпте-
ген шығармаларын жатқа білетіні, әсіресе, В.Бе-
линскийді – шындық» деген. (Кабdulov, 1976:4)

Қ.Жұмалиевтің ғылыми еңбек, мақалала-
рымен жете танысуда ғалымның ұлы сыншының 
еңбектерін жете білетініне көз жеткіздік. Әрі 
қайран да қалдық. Көркем әдебиеттің жаны, 
күре тамыры шындық пен көркемдік ізденістің 
бәрі содан басталады, соған оралады деген 
пікірлері үшін талай дауласқанбыз (Belinckiy, 
1976: 128). Оның арты Н.Чернышевскийдің 
«Өнер мен өмірдің эстетикалық қатынасы» 
туралы еңбектері жайлы таластарға ұласты 
(Chernyshevskiy, 1939: 686), Мұнда да бір 
шешім ге келе алмай, жоғары курс студенттерінің 
ақылы бойынша Н.Доболюбовтың әдеби сын 
мақа ла ларына кірісіп «Қапас патшалықтағы күн 
нұры» т.б. оқып жүргенде студенттік емтихандар 
келіп, амалсыз тыныштық таппағанда біраз жер-
лерге баратын едік. Алайда сондағы іздегеніміз 
В. Белинскийден басталған дауларға жауап 
болтын,шынын айтқанда, тұшымды жауаптарды 
әлі іздеп келеміз деуге болады. 

Ұстаздармыз, Зейнолла Қабдолов академик 
М.Әуезовті көп аңыздайтын. Оның аңыз тәрізді 

дәрістерін тыңдап отырып қайран қалушы едік. 
Осының бәрі шын ба екен? – деп, есейе келе 
бұған көзіміз жетті.

Қ.Жұмалиев қазақ қоғамдық санасының 
ірілігін тарата жазам деп елуінші жылдардың 
орта тұсында көп еңбектенген,кейбір әріптеслері 
тарапынан қаншама күстаналау көрген. Бірақ, 
бүгінгі әңгіме бұл туралы емес. 

Ұлы ғалым туралы негізгі ойлар мен тал-
даулар

 
Академик З.Кабдолов дәрістері кезінде біз 

жас едік. Бірақ мамандық туралы армандары-
мыз өте көп, ойларымыз тым ірі еді. Ал сту-
дент тік қызықтарымыз.....қайсы бірін айтай-
ын, «махаббат, қызық мол жылдар..» дегендей 
арман мен үміті жетегінде жүздік емес пе? 
Болашаққа ұмтылған сол күндер-ай десеңші... 
Әсіресе, мақтануға болатын бәрімізге ортақ бір 
ерекшелігіміз болды. Баспадан шыққан жаңа 
кітап, көркем шығарма мен әдеби сындағы 
маңызды мақалаларды іздеп оқушы едік. 
Алматыдағы өнер мен әдеиетке тарихқа қатысты 
ірі оқиғаларды жібермеуші едік.

Соның бірі 1967 жылы 25 қазан күнгі М.Әуе-
зов атындағы әдебиет және өнер институтының 
ғылыми сесиясында Қажым Жұмалиев «Қа зақ 
совет поэзиясының қазіргі жайы туралы» баян-
дамасы болды. Оның әсерін біздің ұстаздармыз 
әр сабақтарында айтып отыратын.

Естеліктерге де жазды: «Қолда түк қағаз жоқ, 
кафедраға шығып алды да баяғының шешен-

дері сияқты суырыла сөйлеп кетті. «Қазақ совет 
поэзиясының қазіргі жайы» туралы тым әріден 
бастады. В.Белинскийдің «Поэзияны жігіне 
және түріне қарай бөлу» деген мақаласынан екі 
беттей цитатаны жатқа айтып шықты да, міне 
біз соның бір түріне тоқталамыз деп әдебиеттің 
басқа жанрларынан таза поэзияны бөліп алды. 
Қазіргі поэзиямыздың тақыр жерде тумаған 
дүние екенін дәлелдеу үшін эпикалық әдебиеттің 
басқа жанрларынан таза поэзияны бөліп алды. 
Қазіргі поэзиямыздың тақыр жерде тумаған дүние 
екенін дәлелдеу үшін эпикалық шығармалардан: 
«Қобыланды», «Ер Тарғын», «Алпамыс», «Қам-
бар батыр», жырларынан, лиро-эпикадан «Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Айман 
Шол пан», поэзияның қысқа көлемді түрінен: 
«Жар-жар», «Сыңсу», «Беташар», айтыстың түр-
лерінен мысалдар келтіре отырып, Бұқар жырау 
шығармаларына келіп бір-ақ тоқтады. 

Бұқарға келгесін-ақ шын жүйріктің көмейі 
ашылып, көсіле түсті. Оған жалғас Махамбет пен 
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Шернияз, Азаматқызы мен ХІХ ғасырдығы қазақ 
поэзиясының мұнаралы биігі Абайға келгенде 
қазіргі дәуір поэзиясының аулы Қажекеңнің аяқ 
астында тұрды». 

Бұл баяндама казақ коғамдық санасын-
да, әсіресе, ғылыми ортада біраз әңгіме бол-
ды. Қ. Жұмалиевтің қазасынан кейінмерзімді 
баспасөз беттерінде ғалымның баяндамаларын, 
лекцияларын тыңдаған ағалары мен замандас 
әріптестерінің ғылыми, деректі мақалалары 
қар дай жауды. Талай шындақтар айтылды.  
М. Әуезов, Ә. Марғұлан, С. Мұқанов, Е. Исмаи-
лов,З. Ахметов, С. Қирабаев, З. Қабдолов, 
Х. Әдібаев, М. Мырзахметов, Ә. Тәжібаев, 
М. Ғабдуллин, Х. Ерғалиев, Х. Есенжа-
нов, Ә. Дербісәлин, М. Атымов. М. Хасенов,  
Ы. Дүйсенбаев, Б. Ысқақов, С. Сейітов, С. Тал-
жанов, А. Нұрқатов. Т.Әбдірахманов т.б. еңбек-
терінде үлкен құрметпен атайды. Іргелі зерт-
теулер мен байсалды әдеби-сын еңбектердегі 
ғылыми бағыттары туралы да біраз жазыл-
ды. Осы екпін 70-жылдардың ортасына дейін 
жалғасып келеді де біртіндеп азая бастайды. 

Шын мәніндегі ұстаздар сирек, сирек емес-
ау, өте аз, дегенді З.Қабдолов жиі айтатын. 

Академиктің көңіл бөлген жұмыстарының 
басты арнасы – ұстаздық екенін көрдік, біл-
дік. «Дүниедегі ең ардақты, қасиетті, киелі ма-
мандық – ұстаздық. Бірақ бұл жол оңай жол емес. 
Ел білетін көрініп тұрған «ақты қара, қараны 
ақ» деп ұстаз ешқашан айта алмайды», – деген 
сөздерді айрықша мән бере айтатын ұстаздары 
Х. Досмұхамелұлы, С. Асфендияров, С. Сей-
фуллин т.б. мұраланған тәрізді..Бұл ұстанымды 
академиктің өзі жиі жиі айтқан, – деп атақты 
шәкірттері аз жазбаған. Сол естеліктерге жәй 
ғана көз жүгіртудің өзі талай ойларға қозғау 
салады:  

Академик С.Қирабаев: «Қажым – педа-
гог ұстаз еді. Өмірінің 35 жылын бала оқыту- 
шылық қызметпен өткізді. Қажым шәкірттерінің 
қатарына мен тек Орал пединституты КазПИ-
де, ҚазМУ мен Карағанды пединституттарында 
оның лекциясын тыңдаған жастарды ғана емес, 
осы 35 жыл ішінде қазақ мектептерінде оқып, 
қазақ әдебиетінен дәріс алған шәкірттердің 
бәрін де қосар едім. Олардың бәрі әдеби білімді 
алғаш Қажым оқулығы арқылы алды.<…> 
Оныңоқулықтары негізінде орта мектепте қазақ 
әдебиетін пән ретінде жүргізу іс жолға қойылды» 
(Qirabayev, 2007: 315). 

Қажым Жұмалиевтің жетекшілігімен 32 
адам ғылым кандидаты, 8 адам ғылым докторы 
дәрежесін алыпты. Олардың ішінде филоло-

гия ғылымдарының докторлары, профессорлар 
Е.В. Лизунова (орыс), А.И. Харисов (башқұрт), 
К.Р.Рсалиев (қырғыз), Н.Т. Сағитов. Н.Ж. Жа-
паковтармен (қарақалпақ), қатар қазақтар  
С. Қи рабаев, М. Мырзахметов Ф. Оразаев,  
Б. Нау рызбаев, және М.Атымовтар бар. Ал бұл 
тізімге филология ғылымдарының кандидаты 
дәрежесін алған З. Серікқалиев, З. Жұмағалиев, 
Ә. Тілегенова, С. Құспанов, С. Тойшыбаева,  
З. Серікқалиев, Ш. Әділбеков, Қ. Тоқтамысов,  
Қ. Мырзағалиев, Қ. Жүсіпов, Б. Асылбеков, 
А. Ламашев т.б.жолдастардың аттарын қоссақ 
мұнің өзі ұстаз еңбегінің өресі биік, өрісі кең 
болқанын аңғартады» (Атymov, 1987: 160). 

Профессор М. Мырзахметов: «Қ. Жұма лиев-
тің саналы өмірі түгелдей ұстаздық жолға арнал-
ды. Ол дәріс оқу үстінде ешқандай конспекті, 
қағазға қарамайтын. Әдеби шығармаларды тал-
дау үстінде кез-келген ақын, жыраудың өлеңін 
жатқа соғып, сөз маржанын нөсерлеткенде 
тыңдаушысын сілтідей тындарып керемет әсерде 
қалдыратын.

Шәкірт атаулыға біліміне қарап бағасын, 
ынта-талабына қарай құрметін аямаса, ойында 
нәрі бар творчество адамына деген ықыласы да 
бөлекше болатын» (Мyrzakhmetov. 1977:3). 

Академик Зейнолла Қабдолов: «...Қажым Жұ-
ма лиев – шын мәніндегі сирек кездесетін ұстаз-
дың бірі: ол – буын-буын жас ұрпаққа үлгі бе-
руден, өнеге дарытудан, ғұмыр бойы «үйретуден 
жалықпаған» нағыз педагог.<…> 

Қ. Жұмалиев – көп қырлы кісі: ғалым, жазу-
шы, ұстаз.

Ол өзінің өзге қырларымен қатар, ұстаздық 
қызметке 40 жылға жуық ғұмырын жұмсаған 
екен. 

Бұл, мүмкін, оның өзге қызметіне (мәселен, 
жазушылығына қажет уақытқа біраз қиянат 
жасаған-ды. Асылы Жан-Жак Руссо-ның байла-
уы дұрыс: 

Ұстаздық ету – уақыт ұту емес, өзгенің 
бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. 

Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам 
тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс 
жоқ. 

Ұстаздық – ұлы нәрсе!» (Kabdulov, 1983: 
414). 

Мұндай пікірлерді жалғастыра беруге бола-
ды. Олардан Қ.Жұмалиевтің ұстаздық қызметі 
мен дәріс оқудағы шеберлігі мен шешендігіне, 
әмбебап білімділігіне айрықша тоқталғандарды 
ғана алдық. 

Қ. Жұмалиевтің ғалымдағы және қазақ 
әдебиеті тарихын жасаудағы ғылыми-теориялық 
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еңбектері, оқулықтары мен оқу құралдары ту-
ралы жазылған материалдар қаншама! Сан алу-
ан мәжіліс пен жиналыстардағы шешендікке 
ұласып жатқан сөздері мен баяндамалары жарық 
көрген емес. Ұстаздық шеберлік туралы жарық 
көрген аз-кем толғамдары мен естеліктері өз ал-
дына. Мұндағы ойлар ешқашан күмән-күдіктерге 
айналған емес.

Қорғамдық-гуманитарлық білім саласының 
қызметкерлері, әсіресе, қазақ әдебиеті тарихы 
мен теориясының мамандары өздеріне дәріс 
оқымасада ұстаз санаған академик-ғалымға 
тиісті кұрмет көрсете алдық па, өзіне лайық. 
Мәселе – осында. 

Қажым Жұмалиевті егемендік алған жыл-
дан бері оқытып келеміз – деп айтқымыз келеді. 
Бірақ осында бір түсініксіз самарқаулық бар, 
ықылассыздық байқалады. Осы бір түсініксіз 
жайдың қазірге жастарға әсері бардай. Қажым 
Жұмалиевтің кім екенін интернет пен алуан 
түрлі қызықтарға алаң бүгінгі ұрпақ біле ме, ой-
ланып көргендері бар ма екен? – деп ойлайсың 
осындайда. Оқырмандар арасында аты-жөнін 
білетін біреулер кездесер. Бірақ қазақ қоғамдық 
санасы мен мәдениетіне сіңірген еңбегі туралы 
жақсы білетіндер көп болмас.

Біздің ойымызша, Егемен Қазақстанның 
бола шағы туралы ойланушылар, әсіресе, оқу-
тәрбие ісінің типтік оқу бағдарламасын жасау-
шылар, еліне сіңген ерен еңбегі бар, бүгінде ара-
мызда жоқ азаматтарды қуғын көрген, түрмеден 
шыққан «бейшаралардың» бірі демесе екен. 

Алдымен мына тарихи деректерді еске 
түсірейік. Қажым Жұмалиев – М. Әуезовтің 
қанат тас әріптесі, қазақ фольклоры мен ауыз 
әдебие тінің аса ірі маманы. Қазақ әдебиетінің 
тарихы мен теориясы туралы алғашқы жүйелі 
зерттеулер мен еңбектер, оқулықтар мен моно-
графиялар жариялаған, жоғары мектептерде 
дәріс оқыған ұстаз. 1941 жылы «ХVІІІф-ХІХ 
ғасырлардағы қазақ әдебиеті» деген тақырыпта 
кандидаттық, 1946 жылы «Қазақ әдебиеті тари-
хының мәселелері және Абай поэзиясының тілі» 
тақырыбында докторлық диссертация қорғаған. 

Көркем шығарма поэтикасы тәрізді екінің 
бірі ұға бермейтін аса қиын тақырыпқа, қазақ 
әдебиетінде бірінші болып кірісіп, докторлық 
жұмысты тез жазып қорғауына ықпал еткен 
жоғары мектепте әдебиет теориясы мен тари-
хынан дәрістер оқып тәжірибе сабақтар жүгізуі 
және теориялық, практикалық, дайындығының 
мықтылығы еді. Жұмыста орыс ғалымдарының 
еңбектерін мейілінше мол қарастырады: В. Ви-
ноградов, Potebnya, (1922), Beselovskiy, (1940), 

(Zhirmynskiy, 1928), Б. Буров М. Горький, Г. Аб-
рамоич, Л. Тимофеев, Ф. Головенченко, Л. Ще-
пилова, В. Сорокин, И.Гуторов және дүние жүзі 
әдебиет институтының 3 томдық іргелі еңбегіне 
де сүйенеді. Бұл көрнекті ғалымдар арасынан 
Қ. Жұмалиевтің көп көңіл бөлгені курсивпен 
берілген ғалымдар болатын. Олардың көркем 
әдебиет поэтикасына араналған аса маңызды 
еңбектерімен, тіпті өзекті мәселелерін қозғайтын 
мақалаларымен жете таныс еді.Жаңа концепция-
лар мен маңызды ойларды саралайды, салысты-
рады. 1946 жылы СССР Ғылым академиясының 
шығыстану институтында қорғайды (Zhumaliyev, 
1960: 123).

Поэтикалық зерттеулердің теориясы, әдіс-
на ма, тәсілдерімен жақсы таныс атақты орыс 
ғалымдары И.И. Мещанинов, С.Е. Малов,  
Ю.И. Крачковский, Н.Ф. Бельчиков, Н.К. Дмитри-
ев, А. Боровковтар мен Абай шығармашылығын 
жан-жақты зерттеген (Auezov, 1985: 246), Muka-
nov, 1967: 301), Nurkatov, 213: 384) жоғары 
бағалаған. 

Қ. Жұмалиев әдеби үдеріске үзбей ара лас-
қан ҰҒА алғашқы академиктерінің бірі. Қа-
зақстан мектептеріне арналған сан-алуан бағ-
дарламаалар, оқу құралдары мен оқулықтардың 
авторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педа-
гогикалық университетінің Қазақ әдебиеті кафе-
драсын 30 жыл басқарған, жалпы ұстаздық өтілі 
– 36 жыл. 

Ғалымның 1958, 1960 жылдары жарық 
көр ген қазақ әдебиеті тарихының мәселеріне 
арналған қос томдығы: «Қазақ эпосы мен әдебиет 
тарихының мәселері» және «Қазақ әдебиеті 
тарихының мәселелері және Абай поэзиясының 
тілі» қазақ әдебиеттануы үшін үлкен табыс, 
құбылыс болды. Бұған қосымша сан мәрте қайта 
басылған «Әдебиет теориясы», «ХVШ-ХІХ 
ғасырлардағы қазақ әдебиеті», Махамбеттануға 
арналған зерттеулері мен монографияларын да 
айтуға болады. 

Қажым Жұмалиевтің туғанына 110 жыл 
толуы туған жері Оралда Батыс Қазақстан 
инновациялық-технологиялық университетінің 
педагогика факультеті халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция түрінде атады. Бұған 
да шүкірлік етуге болады. Өйткені, бұрынғыдай 
студенттерді мәжіліске мәжбүрлеп жинап, 
іш пыстырарлық көшірме баяндамаларды 
тыңдататын қалыптан шыққан тәріздіміз. 

Осы жолы университет ғалымдары Ләззат 
Тұяқбайқызы Рысбекова, Баян Ғаббасқызы 
Шын темирова, тарих ғылымдарының докторы, 
Тұяқбай Рысбековтер, тарих ғылымдарының 
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докторы және Орал облысы әкімшілігі бұрынғы 
сірескен тоңды бұзыпты. Алғаш рет академик, 
ғалым-ұстаз, ақын-жазушы мерейтойы Орал 
қаласындағы драма театры ғимаратында, қазіргі 
үрдіспен жаңаша айтқанда, жаңа форматта өтті.

Оралдықтар академик ұстаздың көзін көрген, 
сөзін естіген, өмірі мен шығармашылығын, 
еңбегін жақсы білетін ардагерлерді, Алматы-
дан, Өзбекстаннан, Нүкістен, Ресейден, Уфа-
дан шақырылған ғалымдармен халықаралық 
деңгейдегі салтанатты, ғылыми конференция 
өткізді.

Ең қуаныштысы мәжіліске Орал қаласы 
әкімшілігінен, Қажым Жұмалиевтің туған жері 
Қаратөбеден аудан басшылары келді. Есімі мен 
еңбегі Қазақстандықтарға ғана емес, одан тыс 
жерлерде белгілі атақты жерлестері туралы 
оралдықтар ойлана бастаған сыңайлы. Оған Ба-
тыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің доценті Азамат Мамыровтың 
Қ.Жұмалиев шығармаларының, бір бөлігін ғана, 
7 том түрінде жариялауы (2010 ж.) қозғау салған 
сияқты. «Ештен де кеш жақсы» дегендей бұған да 
шүкір. Бұл жеті том Батыс Қазақстан облыстық 
тілдерді дамыту басқармасы жанынан құрылған 
арнайы комиссия мәжілісінде мақұлданып, 
облыстық тілдерді дамыту басқармасының тап-
сырысы, тікелей қаржыландыруы бойынша 
баспаға ұсынылған екен. 

Ұстаздың болашақ ұрпақ тәрбиелеудегі ерен 
еңбегі – ұлттық идея мен ұлттық рухты, сана-
ны қалыптастыруға арналған болатын. Ғұлама 
ғалымның аңызға айналған дәріскерлігінен 
өзге де аса маңызды идеяларды еркіндік пен 
азаттықты насихаттауға арналған ғылыми 
зерттеулері мен өзекті мақалалары бар. 

Ұлттық рух пен сана, тәуелсіздік пен бос-
тандық туралы еркін ойлауға мүмкіндігі мол 
шығармашыл адамдардың отаршыл кеңес 
үкіметіне жақпайтыны аян. 

Қ. Жұмалиевтің «тар жол, тайғақ кешу» жол-
дары тап осыдан, Кеңес үкіметіне жақпайтын 
идеяларды қозғаудан басталады. 

Кейінгі ойларымыз түсінікті болуы үшін 
алдымен алдымен Қажығали Жұмалиевте бұл 
идеялар қайдан және қалай басталды, берік 
сенімге, дүниетанымға қалай айналды, сол тура-
лы өмірбаяндық деректерден бірер сөз. 

1907 жылдың 28 желтоқсанда, Батыс Қа-
зақстан облысының бұрынғы Қаратөбе ауанында 
дүниеге келген. Атадан төртеу, анадан екеу де-
гендей жалғыз емес. Әке шешеден ерте айрыл-
са да бауырмал туыстарның арқасында қақпай 
көрмей еркін өскен. 

Хат танитын үлкен ағаларының жатқа соға-
тын, батырлар және ғашықтар туралы жыр-дас-
тандарды түрлі эпостарды тыңдайды, өзі олардың 
көбін сол кездерде-ақ жаттаған. Көпшілік бас 
қосқан шағын жиындарда орындаған көрінеді. 
Осыған қарап ауыз әдебиеті, батырлық және 
лиро-эпостарына ерекше ықыласы болған 
түсінесің. Ел аузындағы аңыз-әңгімелер мен та-
рихи жырларға әуес. «Жастайымнан әңгіме-жыр, 
дастандарға құмар болдым», – деп өзі айтатын. 
Бұл – талантты баланың тумысынан мұраланған 
ерекше қасиеттері – болашық ізденістерінің 
мықты іргетасы еді. Осы таным 1923 жылға 
дейін ауылдық мектепте оқыған зерек, талап-
ты жасты Орынбор қаласындағы «Ересектер» 
мектебінде алып келді. 

Бұл жылдар еліміздің тарихындағы аштық 
аталатын обырмен ұштаса келді. Орынборға 
ағайындарының рұқсатын алмай өз бетімен 
келген талабы таудай болса да тәжірибесі жоқ 
жасты аштық пен жоқтықтың қандай сынақтан 
өткізгені, әрине, басқа әңгіме.

Бірақ бұл Қажым Жұмалиев өз бетімен 
қабылдаған алғашқы шешім болатын. Осы қиын 
жылдарда іздеп келген оқуына түсе алмай, ба-
рар жері, бастар тауы қалмай аш-жалаңаш 
құрдымға кеткелі тұрған балаға көмектесетін, 
«Ересектер» мектебіне қабылдататын Сейітқали 
Меңдешев еді. Ол сол жылдарда Қазақстан 
Советтік Социалистік Автономиялы Республи-
касы Орталық Атқару Комитетінің Председателі 
болатын (Zhumaliyev, 2010: 40). 

1925 жылы Шымкент қаласындағы ауыл 
шаруашылық техникумына оқуға түседі де оны 
бітірмей жатып Алматыдағы Абай атындағы 
педагогикалық институттың хабарландыруы бой-
ынша жаратылыстану факультетінде оқуға 1929 
жылы түседі. Оқуға түсу үшін «Абай Құнанбаев 
туралы» жазған шығармасын тексерген бір 
қаламгер институт ректоры С.Асфендияровқа 
айтып, әдебиетке ерекше қабілеті студентті 
филология факультетіне ауыстырады. Соған 
қарағанда Абай туралы жазғандарында өзіндік 
таным әрі тілдік сәтті қолданыстарды байқаса 
керек. Бұл Қажым Жұмалиев қабылдаған екінші 
шешім еді.

Қ. Жұмалиевке осы бір қиын жылдарда 
көмектескен С. Сейфуллин, Х. Досмұхамедұлы, 
Б. Майлин, І. Жансүгіров, С. Камалов т.б. 
есім дерін ерекше атауға болады. Олар тура-
лы академик-ғалым естеліктерінде жазды. Тек 
қана үлкен ұстазы, аса ірі ғалым Халел Досмұ-
хамедұлы туралы жағандары әлі табылмай отыр. 
Осы естеліктердің жаңа басылымына да ен-
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Ұлы ұстаздың қасіреті

ген жоқ. «Жайсаңдары қазақтың» (Zhumaliyev, 
2019:348). 

Сан түрлі қиындықтар мен сергелдеңдерді 
бастан кешкен ғалымның дүниетанымына ықпал 
жасаған ірі тұлғалар – осылар. 

С. Асфендияровтың тарих, әсіресе түрік 
елдерінің тарихы туралы пікірлері, С. Сейфул-
линнің фольклор, ұлттық сана туралы дәрістері, 
Х. Досмұхамедұлының Алаш әдебиеті, ұлт-
тық рух, тіл туралы әңгімелері, кеңестері, шы-
ғармалары, Б. Майлин, І. Жансүгіровпен таныс-
тық, т.б. кездесу-сұбхаттардың қазақ әдебиеті 
мен ел тарихы, ұлтық сана туралы ойларға ба-
стау болғаны даусыз. 

Сол жылдарда ауыз әдебиеті мен фольклор, 
әдебиет тарихы туралы толғаныстар Алматы 
зиялылырының түрлі сипатты бас қосуларында 
айтыс-тартыстарға айналып, студенттер ара-
сындағы дауларға көшетін. Қ.Жұмалиев шындық 
туралы ойларды дәлелдеу үшін нақты дерек пен 
дәйектің қажеттігін осы айтыстарда ұқты. 

Кеңес үкіметі идеологиясының тап тартысы 
және саясатқа негізделетін «ақиқат» пікірлері 
Қ. Жұмалиевтің оқу орнында ұстаздарынан 
алған теориялық білімдері мен еркін ойларына, 
толғамдарына кереғар келетін. Қазақ қоғамдық 
санасы мен ел тарихы, өнері мен әдебиеті ту-
ралы ойлы пікірлер айтып зерттеу еңбектер 
жаза бастаған ұстаздары мен көрнекті қоғам 
қайраткерлері Кеңес иделогиясының ақылға 
қонбайтын, ғылыми зерттеулер жүйесіне сый-
матын қағидаларын сынға аламыз деп қуғынға 
ұшырай бастады. 

Қудалаудың себебін Кеңес үкіметі олардың 
ұлтшылдық пікірлерде, үкіметке қарсы әре-
кеттерде деп, көрсетіп мерзімді баспасөз бет-
терінде қаптатты. Әрі бұл пікірлерін деректер-
мен дәлелдеу түгіл талдаулар да жасаған жоқ. 
Шындыққа пысқырып қарамайтын отаршыл 
империяның астамшыл саяси пиғылы сауатты 
жандарға түсінікті болды. Өтірікке белшесінен 
батқан Кеңес идеологиясы азат ойларға мүм-
кіндік бермеді. Оны үкімет хабарларына иман-
дай сенетін шала сауатты аңқау жастар білмеді. 
Ұлттық сананы қудалау, қамау, жөнсіз жазалау 
туралы әңгімелер ел ішін керней батады. Сауат-
ты жастарда туған еліне қызмет ету туралы ой-
лар күшейді.

Қазақ әдебиеті тарихын жазу үшін мате-
риал жинап, зерттеулермен айналыса бастаған 
Қ. Жұмалиев бұл жылдарда В. Белинскийдің 
әдебиет тарихына байланысты еңбектерімен 
шындап шұғылданды. Әдебиеттің халықтығы, 
тегі, мамұны мен көркемдігі, түрі, стилі т.б. 

туралы күрделі мәселелерді классицизм, ро-
мантизм, реализм бағыттарында жазылған 
шығармалардан, теориялық еңбектерден іздеп, 
салыстыра зерттеуге ден қойды. Қиындығы көп, 
терең зерттелері жоқ маңызды іске, арман жолы-
на шыққандай болды. 

1932 жылы Казақ педагогикалық инсти-
тиутын бітірген Қ. Жұмалиев Қазақстан Ха-
лық ағарту комиссариаты шешімімен Орал 
қала сында жаңадан ашылған педагогикалық 
институтқа оқытушылық қызметке келді. Қазақ 
халқының әуыз әдебиеті мен фольклордан, 
әдебиеттарихынан дәріс оқуға кірісті. Оқу құралы 
ретінде ұсынатын оқулық пен оқу құралдары 
болмады. Алматыдағы да жағдай соған жуық еді. 
Оқу орнынан ала келген кітаптары мен жазбала-
рын пайдаланды. Дәріс мазмұнын студенттерге 
жазғызуды, конспетілеуді қолданды. Асығыс 
жазылған оқу құралдары талапқа сай келмеді. 
Соған қарамастан кітапсыз оқыту жалғаса берді. 

Қ. Жұмалиев алдында тұрған аса маңызды 
жұмыстармен осылай жолықты. Әдебиет тари-
хын жазуды оның даму жолдарының басты арна-
сы мен жүйелерін табуды көрсетуден бастау ке-
рек. Бірақ шешімін таппаған түйіндер мұнымен 
бітпейді. Өзекті мәселелер көп болғандықтан 
көмек сұрап мерзімді баспасөз беттеріне жа-
зып көрді. Хабарласушылар болды, біліктілер 
табылмады. 

Ғалым қаламгерлердің өмірбаянын жазып 
шығармаларын талдауда поэтика мәселелеріне, 
әсіресе, әдеби-тарихи деректер арасындағы 
сезімдік, психологиялық жайларды мұқият тал-
дау қажеттігін аңғарды. Көркем шығарманы 
поэтикалақ бағытта жан-жақты талдаусыз оқу-
лық немесе оқу құралын жазу бекер болмақ. 

Әдебиет теориясының қадау-қадау қағида-
ларына тереңдеу, қайта қарауды талап ететін 
мәселелер мен сұрақтарды көрсетті. Теориялық 
ұғым, заңдылықтарды айқындамайынша алға 
жылжу алысқа апармайтындай. Ең күрделісі алда 
тұрған мәселелерді қатар қозғап, салыстыра-
салғастыра талдап қолдану қажет. Әрқайсысы 
мықты ғалымға өмірлік жүк боларлық 
жұмыстарды қатар жүргізу міндет. 

«ХVШ-ХІХ ғасыр әдебиетінің тарихы» ал ға-
шында осылай жазылды. Әрине, ол бәріміз бүгін-
дері жақсы білетін кітап емес. Оқулықтың кейінгі 
басылымдары кеңестік идеология нұсқау ла ры 
мен баспасөз беттеріндегі сындарға орай сан 
түзетіліп, тиісті тексерулерден, редакциядан өт-
кен. Кейінгі әр өзгерістердің ұзақ өз тарихы бар. 

Акадамик ғалымның шәкірт дайындауда 
үнемі ойында болған үлкен жоспарларының 
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бірі теориядан мамандар дайындау еді. «Нағыз 
әдебиетші болғыларын келсе, сол әдебиеттің 
әліппесі болып есептелетін әдебиет теори-
ясын білулерің керек... Әдебиет теориясын 
үзбей оқып қарап жүріңдер...» дегенді шәкірт 
болған әр талапкерге айтып отыратын. Ұлттық 
ғылым академиясы теория бөлімін ашса, соның 
жұмыстарына басшылық жасасам деген ар-
мандарын да айтып жүрген. Ғалым армандаған 
бөлім ол дүние салғаннан кейін 18 жыл өткен 
соң ашылды. Кейінрек жабылады. 

«30 жылдардың орта тұсынан басталған ұзақ 
жылдық зерттеулерімен Қажым қазақтың әдебиет 
тарихының бастауы мен дамуының заңды тари-
хи жолын дәлелдеді – деп жазады С.Қирабаев, 
– Әсіресе ол ХҮШ – ХІХ ғасырлардағы әдебиет 
тарихын жете зерттеді. Өзінің еңбектерінде ол 
ауызша және жазба әдебиетінің өзара байланы-
сы мен айырмашылықтарын терең қарастыра 
келіп, ауыз әдебиетінен жазба әдебиеттің туып 
бөлініп шығуын ХVIII ғасырда басталады деген 
қорытынды жасады» (Qirabayev,.2007::311). 

Бірер көркем туындылары жарық көрген  
Қ. Жұмалиевке Орал облыстық жазушылар 

ұйымы бастығы қызметін қоса тапсырылды. 
Осы жұмыстарда Қ.Жұмалиевтің дүниетанымы 
мен шығармашылығына өшпестей із қалдырған 
қаламгер шәкірттерін атар болсақ: Қ. Аманжо-
лов, А. Жұмағалиев, Х. Ерғалиев, Ж. Тілеков, 
С. Сейітов, Қ. Тастайбеков т.б. айтуға бола-
ды. Дүниетанымдық, шығармашылық істерде 
тез көтеріліп келе жатқан талантты жастардың 
алдында заманауи сұрақтар да аз болмайтын: 
Әдеби шығармада шындықты жазу керек дейміз, 
бірақ өмірде олай емес. Сезімді, махаббатты 
т.б. неге жазбасқа! Күнделікті тірлікте көрініп 
тұрған шындықты айтуға неге болмайды? Иде-
ологияда неге өтірік мол т.с.с. Бұл сұрақтардың 
шешімі көбіне теорияға тірелтіндіктені жауапты 
институт оқытушысы Қ.Жұмалиевтен күтеді. 

Қазақ қоғамдық санасында орны бар бұл 
тұлғалардың бәрі ұстаз-ғалымның Оралда бас-
талған шығармашылығы мен ізденістері, тол-
ғаныстары туралы талай деректі естеліктер 
жазды.  

Орал қаласындағы ұстаздық және саяси 
әлеуметтік, қоғамдық қызметтер Қ.Жұмалиев 
үшін аса үлкен мектеп болды. Белгілі ұстаз, 
қоғам қайраткері ретінде қалыптастырады. 

«...1937 жылы Халық ағарту комиссиа риа-
тының шақыруымен Алматыға оралып, Абай 
атындағы мемлекеттік педагогикалық инсти-
туттың қазақ әдебиеті кафедрасына қазақ әде-
биеті тарихы мен әдебиет теориясынан оқы-

тушы болып орналасады. Көп кешікпей-ақ 
кафедра меңгерушісі болып тағайындалады. 
Содан өмірінің соңғы минутына дейін 30 жыл 
бойы үзбестен сол қазақ әдебиеті кафедрасының 
меңгерушісі болып істеді» (Atymov, 1987::66). 

Алматыға келіп Абай атындағы педагогика-
лық институтта ұстаздак шығармашылық қыз-
метке кіріске сәттердің бірінде 1938 жылғы Ма-
хамбет поэзиясы туралы мақаласында Мұхтар 
Әуезовты сынайды (Үзінділер қысқартылып 
алында.). 

Біз «Қазақ әдебиеті» газетінде жазған мақа-
ламызда Исатай, Махамбет көтерілісін туғызған 
жағдайлар, ол көтерілістің негізгі күші, оның 
Кенесары, Қайыпхан көтерілісінен айырмасы, 
бұлардың көтеріліске келіп қалай қосылғаны, 
кім үшін, не үшін көтеріліс жасағанын айттық. 
Көтеріліс және оны басқарушылар туралы өз 
пікірімізді жұрт алдына салып оған бірнеше 
дәлелдер келтірдік. Енді осы көтерілістің жыр-
шысы болған Махамбетке, оның поэзиясына 
тоқтадық.

Күні бүгінге дейін Махамбет поэзиясына сын 
өте аз. Ол жөніндегі біркелкі пікір айтқан Мұхтар 
болды. Мұхтар Исатай, Махамбет көтерілісін 
қате түсініп, Махамбеттің кімнің ақыны екенін 
дұрыс бағалай алмады. 

Махамбет творчествосы жөніндегі қате ле-
судің негізі түйіні,түпкі қазығы – көтерілісті 
феодалдық деп ұғынуында жатыр. Көтерілісті 
солай деп түсінгесін, Махамбет творчествосы-
на қате баға берулері өзінен өзі анық. Үйткені, 
Махамбетті, көтерілісті бөлек алып қарауға бол-
майды. 

Мұхтардың Махамбет творчествосы жөнін-
дегі қатесі: Махамбетті феодал ақыны деуі. 

«ХІХ ғасыр әдебиеті» деген кітабындағы 
Махамбетке берген анализында, басынан аяғына 
дейін феодал ақын деп дәлелдеген болады. 

Ол үшін әуелі Бұқар жырауды алып, оның 
творчествосына аналыз беріп келеді де, Бұқарға 
Махамбетті тели салады.

Бұқар мен Махамбеттің бағытын, шығар-
маларының идеалық мазмұнын алғанда еш айыр-
ма жоқ, әдіс жақтарында кей бір өзгешелік бол-
маса, екеуі – бір, Махамбет Бұқардың шәкірті, 
Бұқардың айтып кеткенін іс жүзіне асырушы 
деген қорытынды шығарады <…>

Өмір бойы хан мен ханның қол шоқпары 
билер, қожа молдалармен қырқысып өткен, 
ақырында солардың қолынан қаза тапқан 
Махамбетті ханның оң көзі Бұқармен бірдей деп 
қарау қате. Ол не түсінбегендік, не шындықты 
бұрмалағандық.
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Ұлы ұстаздың қасіреті

Махамбет пен Бұқар поэтикасын тіл жағы-
нан алсақ та бір-бірінен алшақ жатыр. Бұқардың 
тілі жұмбақ, көршілікке түсініксіз, ол әр 
ойдың ұшығын көрсетіп қана сөйлейді. Оның 
поэтикасының тілі белгілі, өз оқушыларына – 
үстем тап адамдарына, өзі мен бастас, істес, иде-
ялас, достарына арналған тіл 

Махамбет поэзиясының тілі Бұқардан мүлде 
өзге. Бұл көпшілікке арналған поэзия, сондықтан 
оның тілі көпшілікке ұғымды. Оның жеке сөз 
қолданыстары да сол көтеріліс қарқынынан ту-
ған күрес, тартысты атражайт ететін, соған үн-
дейтін айқын, ашық образдар бар боп келеді. 
Бұ ған кейін тоқтаймыз» (Zhumaliyev, 1938:  
53-54 бб). 

М. Әуезов Қ. Жұмалиевтің фольклор және 
ауыз әдебиеті, әдебиет тарихы және теория-
сы туралы ойларын жоғары бағалаған. Оның 
пікірлерімен санасқан. Әсіресе, Махамбеттануда 
оның басты орнын мойындаған. Бірақ дәл осы 
тақырыпта сын айтқан тұстары да бар (Auezov, 
2017:313) 

М. Әуезов Қ. Жұмалиевтің «Махамбет 
Өтемісов» кітабының ең соңғы жинақы еңбек 
екенін айта келе, кейінгі зерттеушілердің 
жаңалықтар қоспайтынын ескерте отырып, енді 
тың зерттеулердің қажеттігін көрсетеді.

Қ. Жұмалиевтің өмірі мен шығармашылығы 
туралы қайталауларға толы жауыр болған ар-
зан, дерексіз мадақтаусымақ жазбаладыды оқып 
отырып «неге бұлай?» – деген ойлардан құтыла 
алмайсың. Ғылым мен білім саласының бірегей 
тұлғасы, алғашқы академик-ғалымдардың бірі, 
жазушы, сыншы, Ұлы ұстаз, ел тарихы үшін аса 
қажетті зерттеулердің, оқулықтардың авторы 
қандай құрметке болса да лайық.

Оның шығармашылық келбетіне, қайсар 
тұлғасына күйе тәрізді жағылған бірер «де-
рек» бар, егер солай деп айтуға жарар болса. 
Бірі, Қ. Жұмалиевтің екі рет Кеңес үкіметінің 
жазалаушы ұйым орындары тарапынан қуғын 
көріп, 25 жылға сотталды. Алайда кінәсіздігін 
дәлелдеп, «қуынып, арыз жазып, қылмысы жоқ 
болғандықтын ақталды» деген Кеңес үкіметтің 
ресми құжатын алып бостандыққа шықты. Бірақ 
ғалымға күдіктене қарау кейбір әріптестері 
тарапынан сақталды. Себептері де сан түрлі. 
Қаламгер мінез-құлқындағы бірбеткейлік, тура 
сөйлеу т.б. шет жағасы жоғарыда айтылды. 
Екіншісі «кінәсі» – әдебиетші әріптестері тара-
пынан айтылатын қаңқу сөздер. Олар сөйлеген 
сөздерінде шәкірттеріне, тыңдаушыларға Қ. Жұ-
малиевті жамандап бақты. Әрі бір рет қана емес. 

Үнемі қақсаумен болды. Бұл сөздерді студент 
жылдарда біз де естігенбіз (-З.Б.).

Бұған негізді жауапты ресми атақ дәрежелері 
бар академиктер мен профессорлар, ғылым док-
торлары айтқан және бір рет емес. Сан мәрте 
дәлелден. Мәселен, академик С.Қирабаеев бы-
лай айтады: «Әдебиетіміздің бастауын кейінге 
тартты» деген сөз үлкеннің де кішінің де ау-
зында жүр. «Толыққанды авторлық әдебиет 
критериллеріне жауап беретін өкілдер қазақ 
жұртында ХVIII ғасырдан бастап көріне баста-
ды» деген пікірді айтқан бір ғана Жұмалиев емес. 
Бұны Бұқардан бастайық деген әңгімені Мұхаң 
да айтқан. Бұл мәселеде Қажым Жұмалиев 
Әуезовпен ақылдасып келісімге келген.

Қазақ әдебиеті тарихын Бұқардан бастау 
керегін Қажекеңе Мұхтардың өзі айтқан. Бұл 
шындығында, Мұхтар Әуезовтің концепциясы 
болатын...

...Қажым Жұмалиев қазақ әдебиеті тари-
хының басы ХVIII ғасырдан, Бұқардан бастала-
ды деген пікірді сол кездегі бар дереккөздерге 
сүйеніп айтты» (Mamyrov, 2017:17). 

Қажымның әдебиет тарихының бастаула-
ры туралы ой-пікірлері мен тарихи тұлғаларды 
жүйелеп, оларды орын орнына қоя қарастыруы 
ХVIII-ХІХ ғасыр әдебиеті үшін күшінде қалды, 
– деп жазады академик С.Қирабаев. Ол осы дәуір 
әдебиетінің көрнекті өкілдері жайлы зерттеулер 
жасады. Ғалымның бұл зерттеулері оның 1958-
1960 жылдары шыққан екі томдық кітабына 
кірді» ((Qirabayev, 2007:312).

Шығармашылық жоспарлы жұмыстар мен 
ғылыми зерттеулердің екпінді күйге енген 
шағында, қазақ әдебиетінің тарихы мен теория-
сына қатысты іргелі жұмыстарға кіріскенде 1940 
жылдың 20 апрель күнгі «Ленинская смена» 
газетінде А.Тоқмағанбетов, С.Жүсіпбековтердің 
«Кенесары» козғалысы туралы кітабында ұлтшыл 
идеяларды насихаттайды, – деп Қ. Жұмалиевті 
кінәлайтын мақаласы жарық көреді. Мәселе пар-
тия жиналысында талқылынды,ғалымға ескерту 
жасаумен тынғандай болады.

Бірақ сәл кейінірек өзге бір авторлардың 
макалаларында осы кінәлаулар жалғасты. Ду-
лат, Бұқар, Шортанбай, Мұраттардың теріс 
көзқарастағы шығармаларын мадақтайды, сол 
арқылы «жас тардың санасын ұлтшылдықпен 
улауда» деген айыптау реңкті сындар көріне 
бастайды.  

Бірақ бұл әлі ресми қуғын емес еді. Беті қайт-
паған талантты жас ғалым жоспарлы зерттеулері 
мен қолына алған істерін жалғастыра берді. 
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1941 жылы «ХVIII-ХІХ ғасырлардағы қа зақ 
әдебиетінің тарихы» деген тақырыпта канди-
даттық диссертация, 1946 жылы СССР Ғылым 
академиясының Шығыстану институтында 
«Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай 
поэзия сының тілі» атты докторлық диссерта-
ция қорғайды. Осы жылы Қазақ ССР ғылым 
акаде миясының мүше-корреспонденті болып 
сайланады. 

Махамбет поэзиясының тілі, көркемдігі тура-
лы зерттеулерге тереңдей бастайды (Zhumaliyеv, 
1938). 1948 жылы «Абайға дейінгі қазақ поэзия-
сы және Абай поэзиясының тілі» атты моногра-
фия жариялайды. 

Қ. Жұмалиевтің докторлық жүмысын туралы 
белгілі орыс ғалымы Н. Дмитриев айтқан пікірі 
ғалымның болашақ ірі зерттеулерінің іргетасы 
еді. Абай творчествосының поэтикасы туралы 
осы көлемде әлі ешкім зерттелмегеніне тоқталды; 
қазақ әдебиеттану ғылымында монографияның 
мұндай түрінің жаңалық екенін айтты; зерттеу 
жұмысының анағұрлым жоғары белесі сана-
латын поэтика саласында орындалғанын атап 
көрсетті; ұлт әдебиеті клссиктерінің тілін зерттеу 
ісі біздің одақтас және автономиялық республи-
каларымызда шын мәнінде әлі басталмағанына 
тоқталды.

Өкінішке орай, ғалымның қуаншы болуға 
тиісті осы жылдар оны қудалау мен жазалаудың 
бас болды. Бұл тәуелсіздік пен бостандық, 
азаттық туралы ойларды қырқуға, құртуға 
бағытталған Кеңес империясы жоспарының, 
кезекті қимыл еді. 

Бәрі «Правда» газетіндегі (1950 ж.) «Қазақ-
стан тарихының мәселелері маркстік-лениндік 
тұрғыдан баяндалсын» мақаласынан бастала-
ды. Кесір мақаланың (Жоғарыда айтылған, 1940 
жылдың 20 апрель күнгі) кеселі «ұлтшылдық» 
туралы пікірлері бар, жазғандары көп деп «аса 
саяси қырағылық танытып жүрген» айқай-
шылардың ойбайымен қабаттасып ең беделді, 
белгілі талантты ғалымдар Е. Бекмаханов,  
Б. Сү лейменов, Қ. Жұмалиев, Е. Ысмайылов, 
Қ. Мұқамедхановтар қуғын-сүргінге ұшырады. 
Осы айыптаулар дүмпуі ғалымды 1951 жылы 
абақтыға жатырды. Оны 1950 жылдардан бастап 
қудалап, тұрмеге қамағанда аса ірі ғалымның 
ел алдындағы қорғамдық, саяси-әлеуметтік 
қызметтері мен ғылыми еңбектерін, заттеулерін 
әріптестерінің бәрі білетін. Бірақ, Кеңес 
үкіметінің 1928-29, 1936-37 жылдардағы қуғын-
сүгінін көрген, жөнсіз, жолсыз әрекет терін, жа-
байы зорлықтарынан тіксінген сауаттылыр бұғып 
қалды. «Ақылдыларға» тән «өздерін сақтау» ... 

түйсіктері әншейінде ауыздарынан тастамайтын 
ар-ұждан, ұят деген адами қасиеттерден басым 
түскен. 

Бірақ әлденеге «өшіккен замандас-әріптес-
терінің» домалак хаттарын дерек деп тауып 1953 
жылы «халық жауы» ретінде қайта қамап, енді 
25 жылға соттайды. Тағы да «қуыну-шағым 
арыздары» бойынша қылмыстық деректерінің 
жоқтығынан 1956 жылы ақталды. Тағы дерек-
тердің жоқтығынан ақталып отыр. Сонда, 
осының бәріне кім кінәлі? Сұрақ көп. Жауап та 
аз емес. Бірақ мұндай сұрақ қоюға болмайды? 
Заңға қайшы көрінеді. 

Одақтас елдер әдебиеті мен мәдениетінің 
ешқашан шешілмейтін қайшылықтары ғылыми 
орта құбылыстарының небір сұрқия түрлерін 
туғызды. Соның бірерін Қ.Жұмалиев те бастан 
кешті.

Түнек түрмеден оралған соң әріптестері 
мен кейбір замандастары тарапынан күткендей 
жылылық, көре алмады. Мұны көрген Қ. Жұ-
малиевтің оларға жауабы да оңып тұрмады. 
Мінезді ғалым бойында жиналған өкпе, ашу-
ызысын әркез ауыздықтай алмады. Қазақ қоғам-
дық санасының, әдебиетінің, тарихының көрініп 
тұрған шындықтарын айтамын деп көрмегеніні 
жоқ. Дерксіз қамаған үкімет ақтады. Сонда 
сағынып келген ғылыми орта неге құбылады? 
Мұның жазығы шындықтарды айтқаныма? «Жи-
ындарда, ғылыми қорғауларда Қажекеңнің терең 
білімділігі, сөзге ұстаз кедігі көрініп тұратын.Өз 
ойын бүкпесіз екендігі көрініп тұратын. Өз ойын 
бүкпесіз тіке айтатын. Бұл біреулерге жақпайтын, 
– деп жазады Қ.Жұмалиевтің шәкірті, академик, 
С.Қирабаев, – Өмірде шындықты, тазалықты 
сүйетін. Команда құруды, жершілдікке бөлінуді 
білмейтін. Шәкірттері Қазақстанның түкпір-
түкпірлерінен болатын. 

Менің шәкіртімсің, менің айтқаныммен 
жүріп тұр деп қысым көрсеткен емес. Әдебиет 
адалдықты сүйеді деп отыратын. Бізден де соны 
талап етті» ((Qirabayev, 2007 316). 

Ұлы ұстаз шәкірттерінен талап еткен 
шындықты берік ұстанымға айналдыру үшін 
сырғымайтын, орғымайтын мықты бір тірек, 
дерек керек екенін сезді. Соны іздеді. Тапқан 
тәрізді болды. Халық ел тарихындағы уақыт 
сынынан өтіп, оның жадында мәңгі сақталған, 
әдебиетінде, қоғамдық санасында таңбаланған 
шындықтарға көңіл аударды. Тарихи оқиғалар 
мен қоғамдық құбылыстар – ақиқаты соны 
меңзейді.

Алайда Кеңес үкіметі үшін бұл шындық-
тардың жарамайтынын көрді. Халық мұны мен 
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Ұлы ұстаздың қасіреті

қасіретін азайту қолынан келмейтін үкіметке 
өзіне қажет лепірме, дерексіз шындықтар ғана 
керек екен. Осыны халық санасына сіңіру үшін 
ел білетін шындыққарды бұрмалауға, өңін ай-
налдырып өтірік айтуға кірісті. Бірте-бірте осы 
өтірікке өзі сенетіндей күйге енді. Енді бұл за-
маннан не күтуге болатынын ойлаудың өзі оңайға 
түспейтіндей. Сенімі селкілдеген жастар мына 
өтірікпен былыққан, болашағы былқылдаған 
идеологиядан жастарды сақтау, құтқару ке-
рек. Бұл да шындық. Жаратқан ие табиғатына 
талант берген тұлғалардың ерекше қасиеті – 
елінің болашаын ойлауды адам қоғамы туралы 
толғамдармен ұштастыруға саяды. Сондықтан да 
олардың көбінің тағдырының ерекше ауырлығы. 
Бәлкім, кейбіреулерінде сәл өзгелеу болатын да 
шығар. Дегенмен негізі ортақ болатын.

Қ. Жұмалиевтің өмірбаяндық деректерін: 
сырлас достары мен әріптес ғұламалардың жаз-
ғандарын оқи отырып, шығармашылығына үңіл-
генде аңғарғаным... «өмір кейде өз дегенін істеп, 
адамды езіп жібере жаздайтын кездері бола тын 
көрінеді...» – деп ғалым айтқандай, небір қиын 
кездерде шындыққа адал болған адамдар тағ ды-
ры ерекше тазалығымен аспандап тұрады екен. 

Кейінде шәкірттеріне философ Диогеннің 
мына сөздерін жиі айтатын көрінеді «...еркін, азат 
болсам деген қоғам арасында болмайды мықты 
болсаң да, жаман болсаң да жақпайсың?!» Бұл 
сананы езген үнсіздіктер ізіндегі келеңсіздіктер 
көлеңкесі болды ма екен білмеймін. Ғалым көп 
ойланды, толғанды. Ақыры, бір күні өзгеру ке-
рек деп шешті. Бірақ өзгеру үдерісі тіпті оңай 
болмай шықты. Сапырылысқан ойлар тірек таба 
алмай бөлінеді. Әділетсіз сынға жауап жазу мен 
күнделікті тірліктер ойда піскен зерттеушілік 
идеяларын астан-кестен қылды, ұзатпай тұсайды. 
Ұстаздық қызметіне қоғамдық жұмыстар ғана 
емес «жұғымсыз» өзгерістер туралы ойлар да 
бөгет. Негізгі ой, толғаныстарға алаңсыз кірісе 
алмау, азаптың азабы көрінеді, қабаттасқан өзге 
де қиындықтарды кімге айтарсың, кім тыңдайды. 

Қ. Жұмалиевтің өмірі мен ұстаздық қызметі 
және ғылыми зерттеулеріндегі тарихи оқиғалар 
жүйесіне, талдаған деректеріне ой жүгірте оты-
рып басты арнасының шындыққа ұмтылу бо-
ланын оңай байқайсың. Шындыққа ұмтылған 
еңбектеріне әдейі «теріс баға» беретін, кеңестік 
кесел идеология әләулайлары әшкере болды. 
Алайда, оның шырмауығына оралып, шылау-
ында жүргендердің дерексіз былдырлары мен 
бұралқы лақаптарға сүйенген пікірлері әлі 
кездеседі. Оның бәрін түптеп айтуға уақыт ке-
рек, әрі қажетте емес тәрізді. 

Қ. Жұмалиевтердің түрмеден шыға сала сол 
идеологияға қайта қызметке кірісіп, ұлтық ру-
хын сақтағандарына қайран қаласың. Осындай-
да «Ұлылық деген қолда тұрған бар мүмкіндікті 
пайдалану, рухыңды жоғалтпау» – деген ұлы 
күрескерлердің сөзі еске түседі. Олардың көбі 
ұлттық рухтарын жоғалтқан жоқ. Алайда, елде 
аман қалған замандастарының өзгерістерін 
көріп, жаңа әрекеттерге көшті. Алайда, олардың 
көбі ұлттық рухтарын үнсіздікте сақтаған. 
Кейбірі ұлттық идеяларынан бас тартқан,

Кенесары қозғалысына қатысты ойлары 
мен Шортанбай, Мұраттар шығармалары тура-
лы көп қозғаған пікірлерін ұмытқандай, әлде 
«бас тартқан ба екен»... Отаршыл үкіметтің 
тәуелсіздік, ұлттық рух туралы ойларды жою 
үшін жоспарлаған сұрқия әрекеттері жемісін бер-
гендей. Адам төзгісіз қинаулар мен айтуға ауыр 
жазаларды бастан кешкен адамдар сеніміндегі 
ұстанымдар үнсіздіктен ғана жұмбақ жауап 
тапқандай. 

 
 Талқылау қорытындысы

Қ. Жұмалиевтің ғылыми еңбектері мен ірі 
мақалаларын кейбір ғалымдар көп пайда- лана-
ды. Бірақ,оның атын атамай ойларын сәл өзгетіп 
қайталайды. Көшіріп алушылар да болған. 

Қазақ әдебиеті тарихының 60 жылдары 
жарық көрген 6 кітаптан тұратын үш томдығында 
Қ. Жұмалиевтің еңбектерін пайдаланушылар 
көп болды деп жазады. ұстаздың шәкірті проф. 
М. Атымов. «Ғалымның аты-жөні аталмай-
тын еңбектері барлық томдардан да кездеседі 
(Atymov, 1987:103). 

Ғылым академиясы шығарған ірі еңбектегі 
зерттеулерін, басты ойларды пайдалана оты-
рып аты-жөнін атамау ғалымға өте ауыр ти-
ген. Олардың бәрін көріп, біліп тұрса да 
Қ.Жұмалиевте үнсіз қалған. Бұл сірә, ақиқат 
шындықты дәлелдеу қиындығын анық білген 
ғұлама ғалым, ұлы ұстаздың дара шындығы 
ма? 

Қ. Жұмалиев Қазақ ССР ҒА академигі бо-
лып сайланғаннан кейін академияға бұрынғыдан 
да гөрі жиірек келетін болды... Қажекең М.О. 
Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институ-
тыны жанынан «Әдебиет теориясы» бөлімін 
ашпақшы болып біраз істер істеді. Бірақ оның 
бәрі Қажекең қайтыс болғаннан кейін аяқсыз 
қалып қойған еді. Ол іс 1986 жылы қайтадан 
қолға алынып, арада 18 жыл өткенен кейін 
әдебиет теориясы бөлімі ашылды». Бірақ кейін 
жабылып қалды. Негізгі себебі, әдебиет те-
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ориясымен түбегейлі айналысатын, мықты 
мамандардың аздығынан болса керек.

Бүгінгі таңда өмірбаяндық, шығармашы-
лық мерей тойлардың ресми түрде мүлде 
аталмауы  қазақ әдебиеттануы үшін бір 
кісідей-ақ еңбектенген ірі ғалым, көрнекті жа-
зушы. Ұлы ұстаздың ірі еңбектерін бүгінгі 
ұрпақтарының білмеуіне әкеліп отыр. Артын-
да қалған әдеби мұраларын күні кешеге дейін 
қозғап жүрген бірер бірер зерттеушіден өзгелер  
көрінбейді. 

Бірақ әлі де Қ. Жұмалиев еңбектерін қолда-
намыз, пайдаланамыз содан бастау, ой- түрткі 
табамыз, бірақ есімін көбіне ұмытып кетіп жа-
тамыз.

Үнсізік үніндегі ойлар, түсінетін адам табыл-
са, әлі де жалғасуда!

Қазір Қ. Жұмалиев туралы не айтсаң да 
бола тын тәрізді. Дерек те жеткілікті. Бірақ бір 
қарағанда ғана. Аңызға бергісіз тағдыры, ертегіге 
сай еңбегі зор академик-ғалым, ұстазға, Ұлы 
ұстазға, лайықты құрмет көрсету бүгінгі ұрпақ-
тарының парызы. Жақсы білетін замандастары 
мен шәкірттері ауық-ауық мәселе көтеріп, жазып 
та жүреді. Ол туралы қозғасы келмейтіндер мен 
үндемейтіндер де кездеседі ортамызда.

Алайда, мұнда біз анық білетін бір шындық 
бар. Әдебиет тарихы туралы өзі ақиқат деп 
ұққан деректерді ұрпақтарына жеткізу, таныту, 
оқыту үшін іргелі зеттеулер мен көптеген оқу 
құралдарын, оқулықтар жазған, қиын жылдар-
да қоғамдық сана назарын аударған көкейтесті 
мәселелерді қозған ғалым-ұстаз еңбегі дерексіз, 
жүйесіз сөздерге бола ұмытылмауға тиіс. 
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М. ЖҰМАБАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  
ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ ҚАРАТПА СӨЗДЕРДІҢ  

АУДАРЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
(түрік, орыс, ағылшын тілдері)

Мақалада қазақ ақыны Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы ұлттық нақыштағы қаратпа 
сөздердің түрік, орыс және ағылшын тілдеріне аударылу ерекшеліктері қарастырылады. 
Нақтырақ айтқанда, ақын қолданған қазақ отбасы институтының моделіне тән, тілдік болмысында 
қалыптасқан төрт-түліктің төл атауларымен байланысты, метафоралық образда балаға еркелетіп 
айтылатын (қозым, құлыным, құлыншағым, ботам, марқам) тәрізді тіл бірліктерінің туыстас түрік, 
туыстас емес, бірақ жергілікті деңгейде халық тұрмысында біте қайнасып қолданылып келе 
жатқан орыс және әлемдік ағылшын тілдеріне аударылуының лингвомәдени аспектісі негізінде 
талдау жасалынған. Талдаудың негізін осындай мәдени сипаттағы бірліктерді аударуда аса белгілі 
шетелдік ғалымдар Э. Дэйвистің (2003) аударма амалдары мен Л. Венутидің (1995) аударма 
стратегияларының (форенизация және доместикация) арақатынасы құрайды. Яғни, ұлттық 
нақыштағы қаратпа сөздер аудармада қаншалықты бейімделіп, аударма мәтінін қабылдаушы 
мәдениетке жақындатылды немесе сақталды деген сұрақтарға жауап берілді. Аталмыш екі 
стратегияның бірінің қолданылуының себептері мүмкіндігінше түсіндірілді. Мақалада белгілі 
түрік мағжантанушы әрі ақын өлеңдерінің аудармашысы Фархат Тамердің аудармалары, орыс 
тілінде Әуезхан Қодардың аудармалары қолданылды. Түрік аудармашысының аудармаға 
байланысты жеке өзінен сұхбат барысында алынған ескертпелер келтіріледі. Сонымен қатар, 
орыс тілі мен ағылшын тілдерінде аудармалары жоқ өлеңдердің тәржімасын авторлар өздері 
жасап, ұсынады. Аталмыш аудармалар жоғары поэтикалық аударма деңгейінде болмағанымен, 
болашақта тәржімалауға талпынатын аудармашыларға анықтамалық ретінде, алғашқы қадам 
ретінде әбден қолданылуы мүмкін. 

Түйін сөздер: көркем аударма, поэтикалық аударма, түпнұсқа, аударма мәтіні, мәдениет, төл 
атаулары, қаратпа сөздер. 
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Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,  
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Translation features of the appeal words  
of a national character in the poems of Magzhan Zhumabayev  

(Turkish, Russian and English languages)

The article discusses the features of the translation of words of appeal of a national character in the 
poetry of the Kazakh akyn Magzhan Zhumabaev into Turkish, Russian and English. More precisely, an 
analysis has been done on the basis of the linguocultural aspect of the translation of linguistic units used 
by the author, and the Kazakh family’s institute models are inherent in its linguistic picture when children 
are treated with love and affection in a metaphorical way by the names of young cattle (my lamb, kid, 
calf, foal , camel). Conclusions are drawn on their reflection in the language picture of another language, 
related to Turkish, unrelated, but rooted in the Kazakh life and society, regional Russian language and 
world English. The analysis is based on the works of famous foreign scientists whose work is highly cited 
in this direction. These are E. Davies (2003), translation methods of culture-specific items, and L. Venuti 
(1995), strategies for translating culture-specific items as domestication and forenization. That is, accord-
ing to the translation methods, the ratio of the strategy is determined, how much the words of addressing 
the national flavor to the host culture of the translated text were adapted or the original essence was 
preserved. The article uses Turkish translations of the famous Turkish scholar of the poet and the transla-
tor of his work, Farhat Tamer and Auezhan Kodar in Russian. An analysis of the translation into Turkish is 
accompanied by the comments of the translator based on the material of a personal live interview. Also, 
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М. Жұмабаев поэзиясындағы ұлттық нақыштағы қаратпа сөздердің аударылу ерекшеліктері

translations of a poem that are not in Russian or English were translated and proposed by the authors 
themselves. Although they cannot be considered a high poetic translation, they can very well serve as 
a reference, additional material or an assistant for translators who will take up this work in the future.

Key words: literary translation, poetic translation, source text, target text, culture, words of appeal, 
names of young cattle.
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Особенности перевода слов обращения  
национального колорита в поэзии М. Жумабаева  

(турецкий, русский и английский языки)

В статье рассматриваются особенности перевода слов обращения национального характера 
в поэзии казахского акына Магжана Жумабаева на турецкий, русский и английский языки. Точнее 
говоря, проделан анализ на основе лингвокультурного аспекта перевода используемых автором 
языковых единиц, присущих модели института казахской семьи и сформировавшихся в ее языковой 
картине, когда к детям с любовью и лаской обращаются в метафорическом образе, называя 
их детенышами домашнего скота (ягненок мой, козленок, теленок, жеребенок, верблюжонок). 
Сделаны выводы по их отражению в языковой картине другого языка – родственного турецкого 
и неродственного, но укоренившегося в казахском быту и обществе, регионального русского 
языка и мирового английского языка. Анализ опирается на труды известных иностранных 
ученых, чьи работы высокоцитируемые в данном направлении. Это «Переводческие методы 
перевода культурно обусловленных единиц» Э. Дэйвиса (2003) и «Стратегии перевода культурно 
обусловленных единиц как доместикация и форенизация» Л. Венути (1995). То есть, по методам 
перевода определяется соотношение стратегии, насколько были адаптированы слова обращения 
национального колорита к принимающей культуре переводного текста или же сохранена 
исходная сущность. В статье используются переводы на турецком языке известного турецкого 
Магжанаведа и переводчика его творчества Фархата Тамера, а также Ауезхана Кодара на русском 
языке. Анализ перевода на турецкий язык сопровождается комментариями самого переводчика 
по материалам личного живого собеседования. Также в статье даются переводы стихотворений, 
которые отсутствуют в русском или английском языке, переведенные и предложенные самими 
авторами. Хотя они не могут считаться высоким поэтическим переводом, однако вполне могут 
служить справочным, дополнительным материалом или помощником для переводчиков, которые 
в будущем возьмутся за это дело. 

Ключевые слова: художественный перевод, поэтический перевод, исходный текст, 
переводной текст, культура, слова обращения, названия молодняка скотины. 

Кіріспе

Кез келген халықтың санасында қалыптасқан 
отбасындағы қарым-қатынас моделі ғасырлар 
бойы жалғасып келе жатқан тәрбие, салт-сана, 
әдет-ғұрып, дәстүр, тұрмыс-тіршілік, мәдениет, 
дүниеге, әлемге деген көзқарастың бейнесімен 
тығыз байланысты. Әрі отбасылық институт 
қай қоғамның болса да маңызды элементі сана-
лып, табиғи болмысынан әрбір адам өмірінде 
отбасын құрып, ұрпақ тәрбиелеу мақсатына 
ұмтылатындықтан, халықтың тілдік бейнесінде 
де отбасылық мәнмәтін барлық қырынан көрініс 
табады. Мәселен, отбасы жайлы нақыл сөздер, 
мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, символдар, 
реалийлер, мәдени шартталған ұғымдар және 
тағы да басқалары. Қазақ халқы «Отан – от-
басынан басталады» деп отбасының мемлекет 
деңгейіндегі маңызын анықтаса, «Бала ұяда 

не көрсе, ұшқанда соны іледі» деп отбасының 
ұрпақ тәрбиесіндегі рөлін ашып көрсетеді. «Ата 
көрген – оқ жанар, Ана көрген тон пішер» деп 
отбасының негізін қалаушы – ана мен әкенің 
рөлін анықтаса, «Қарға баласын аппағым дейді, 
Кірпі баласын жұмсағым дейді» деп ананың 
балаға деген махаббатын табиғатпен шендестіре 
отырып, өте дәл суреттейді. 

Бұл мысалдар – тілдік құралдардың ұрпақ-
тың тұлғалық ерекшелігінің қалыптасуында 
алатын орнын ертеден ескерген, тәрбие құра-
лына айналдырған қазақ халқындағы мыңдаған 
өнегелі сөздердің бір бөлшегі ғана. Белгілі ха-
лық тың отбасылық мәдениет моделін көрсететін 
аталмыш тілдік белгілер бұқаралық ақпарат 
құралдары, көгілдір экран, интернет желісі, 
күнделікті тіршілік болмысынан көрініс табады. 
Бірақ оның ең көркем көрінісі әрине әдебиетте. 
Әдебиет осы құндылықты өн бойында сақтап 
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қана қоймай, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, 
өсиет қылып, мәдени бірегейлікті танытуға өз 
үлесін тигізсе, аударма арқылы басқа мәдениет 
өкілдері бір-бірінің отбасылық ұстанымдар, 
құн дылықтарымен танысып жатады. Бірақ, 
белгілі бір мәдениеттің отбасылық болмысы-
на тән құбылысты басқа бір мәдениетке қалай 
жеткізілуі мүмкін? 

Мәселен, адам жаратылысынан ең күшті, 
алып сезімдердің бірі – адамның ұрпағына де-
ген махаббаты әр халықта әр түрлі көрініс таба-
ды. Тіл – қарым-қатынас құралы болғандықтан, 
адам баласына деген сүйіспеншілігін иіскеп, 
құшағына алып, сүйіп қана қоймай, жылы сөздер 
арқылы еркелетіп жеткізіп жатады. Бірақ ондай 
сөздік қордың қалыптасуы тағы да әр халықтың 
танымдық дүниесіне қарай ерекшеленеді. Мы-
салы, қазақ халқы ерте замандардан көшпенді 
өмір салтын кешіп, табиғатпен астасып, төрт-
түлік малды күнкөріс көзі ретінде көріп, жүрсе 
– көлік, сүтін ішсе – сусын, етін жесе – ас, 
жүнін иірсе – киім қылған. Төрт-түлік малдың 
қыр-сырын түгел біліп қана қоймай, олардың 
халық дүниетанымындағы орнын «Ат – ердің 
қанаты. Жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар», 
«Жылқының сүті – шекер, еті бал», «Жылқы 
– малдың патшасы», «Семіздікті қой ғана 
көтереді», «Түйе ботасымен жарасты, Тамақ 
батасымен жарасты», «Бір қозы туса, бір түп 
жусан артық өсер», «Тай мінген балаға жара-
сар», «Түйе – шудасын, Жылқы – жалын, Сиыр 
– мүйізін төсейді..» деп мақалдап жеткізсе, ба-
лаларын төрт-түліктің төлінің атауларымен 
«қозым, құлыным, құлыншағым, ботам, марқам 
менің» деп еркелетеді. 

Қазақ халқының отбасылық болмысына 
қатысты тілдік бейнесіндегі осы ерекшелікті 
ақын Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінен айқын 
байқауға болады. Атап айтқанда, «Ұлан», «Бесік 
жыры», «Ата, бата» атты өлеңдерінде ұлттық 
нақыштағы құлыным, марқам, қозым, ботам 
секілді балаға еркелетіп айтылатын қаратпа 
сөздер қолданыс тапқан. 

Ал, осы мәдени шартталған қаратпа сөздер 
туыстас түрік, басқа тілдік топтарға жататын 
орыс, ағылшын тілдеріне қалай тәржімаланды. 
Мақалада осы сұраққа жауап беріледі. 

Эксперимент

Мақалада белгілі түрік Мағжантанушысы, 
ақынның 160-қа жуық өлеңдерін түрік тіліне 
прозалық аударма арқылы тәржімалап, 1993 
жылы Анкарада 338 беттен тұратын, «Mağcan 

Cumabayulı’nın şiirleri» (Мағжан Жұмабай-
ұлының өлеңдері. Латын әріптері мен Түркия 
түрікшесіне аударылған) атты кітап ретінде 
жарық көрген еңбегі (Тамер, 1993), Әуезхан 
Қодар дың орыс тіліндегі аудармалары қол-
данылды. Өкінішке орай, Мағжан ақынның Ми-
чиган университетінің профессоры Тимур Кожа-
оглу ағылшын тіліне аударған өлеңдерінің ішінде 
аталмыш «Ұлан», «Бесік жыры», «Ата, бала» 
өлеңдері жоқ. Бірақ ол болашақтың еншісінде. 
Себебі профессор берген сұхбатында келешекте 
тағы да бірталай аудармалар жоспарлағанын айт-
ты. Дегенмен, мақалада авторлармен жасалған 
ағылшын тіліндегі жақындатылған аударма 
ұсынылады. 

Талдаудың теориялық негізін мәдени 
ерекшеленген ұғымдарды аударуда ең көп 
қолданылатын, аса танымал шетелдік ғалымдар 
Л. Венутидің Лондондағы Рутледж баспасы-
нан жарық көрген «The translator’s invisibility: 
A history of translation» (1995)(Аудармашының 
көрінбеуі: аударма тарихы) еңбегі мен Э. Дей-
вистің «The Translator» (Аудармашы) жур-
налында жарық көрген «A Goblin or a Dirty 
Nose? The treatment of culture-specific references 
in translations of Harry Potter book» (2003)
(«Сумұрын Гоблин». Гарри Поттер кітабының 
аудармаларындағы мәдени ерекшеленген 
ұғымдардың өңделуі) мақаласы құрайды. 

Э. Дэйвис мәдени ерекшеленген немесе 
шарт талған сөздерді, тіл бірліктерін аударуға 
қатысты жазылған еңбектерді саралай келе, pre-
servation (сақтау), addition (қосу): addition outsi-
de the text (мәтіннен тыс қосу; ескертпе), additi-
on inside the text (мәтін ішінде қосу), localization 
(жергіліктендіру), globalization (жаһандандыру), 
transformation (трансформация), omission 
(омис сия түсіріп тастау) және creation (ойдан 
құру) секілді аударма амалдарын ұсынады 
(Дэйвис, 2003: 173). Мысалы, егер аудармашы 
ұлттық нақыштағы, немесе құрамында мәдени 
шартталған бірлігі бар метафораны дәл сол 
қалпында емес, мақсатты мәденитте бар, 
дәл сондай функция атқаратын басқа бір 
элементпен алмастырса, ол локализация болып 
табылады және доместикация ұстанымына 
жатады. Ал, аудармашы мақсатты мәдениетте 
мүлдем жоқ бір элементті түсіріп тастауға 
шешім қабылдаса, ол омиссия болып табалып, 
тағы да доместикация ұстанымына әкеледі. 
Аудармашы түпнұсқадағы мәдени нақыштағы 
сөзді сақтап қалып, оған жақша ішінде 
немесе мәтін соңында түсінік беріп, мақсатты 
оқырманға сол қалпында жеткізгісі келсе, ол 
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сақтап қалу және қосу әдісіне жатады және 
форенизация ұстанымына бағынады (Венути, 
1995: 54). Белгілі бір мәдениетте бар ұғымды 
әлемдегі барлық халықтарға түсінікті жаһандық 

үғыммен алмастырса, ол глобализация амалы 
болып саналып, доместикацияға алып келеді. 
Бұл жүйе төмендегі кестеден аса түсінікті 
болады (Brasienė, 2013: 14): 

1-кесте

Venuti’s Concept of (Венутидің концептілері) Davies’ Strategy for the Translation of CSIs (Мәдени ерекшеленген 
бірліктерді аударуға арналған Дэйвистің стратегиялары)

Foreignisation (Форенизация) Preservation (Сақтау)
Addition (Қосу)

Domestication (Доместикация)

Creation (Ойдан қосу)
Transformation (Трансформация)

Localisation (Жергіліктендіру)
…………………

Globalisation (Жаһандандыру) Omission (Түсіріп тастау)

Нәтижелері және талқылау

Мағжан ақынды зерттеп қана қоймай, түрік 
тіліне тәржімалаған Фархат Тамер бізге берген 
сұхбатында «Мағжан – ұлы ақын. Мағжанды 
дәл сол қалпында аудару үшін менің де ақын 
болуым керек. Бірақ ондай қабілетке ие 

болмағандықтан, прозалық аударма жасадым» 
дейді. Аударманың қай түрі болмаса да, руха-
ни, практикалық мақ сатта болмасын, ол өте 
құнды. Ұлттық нақыш тағы балаға қатысты 
айтылатын қаратпа сөздері жиі қолданылған 
«Ұлан» өлеңінің үзінділері мен аудармалары 
төмендегідей: 

2-кесте 

Түпнұсқа Ф. Тамердің түрік тіліндегі аудар-
масы

Дэйвис (2003) бойын-
ша аударма амалдары

Венутти (1995) бойын-
ша аударма принципі

1.

Heгe ойлайсың, құлыншағым? 
He мұңың бар, айт, қарағым! 

Жассың, ойға әуес болма, 
Ой жеткізбес, ол – бір сағым! 

(Жұмабаев, 1995, 62)

Kuluncuğum!1 Niye düşünüyorsun?
Canım, söyle, ne üzüntün var?

Gençsin, düşünseye heves etme. 
(Тамер, 1993: 333)

Сақтау (Preservation) Форенизация

2.

Беттеріңнен қан тамып тұр, 
Тал қызығады бойыңа тал. 

Heгe ойлысың, ерке марқам, 
Бір қаракөз болмай ма жар? 

(Жұмабаев, 1995, 62)

Onların yanaklarından kan 
damlamakta..

Senin dal gibi boyunu söğüt ağacı 
bile arzuluyor...

Nazlı kuzum! Niye düşüncelisin?
Bir kara gözlü sana yâr olmuyor 

mu? (Тамер, 1993: 333).

Сақтау (Preservation) Форенизация

3.

- Сені тапқан мен анаң ғой, 
Қарашығым, сен балам ғой! 
Алыс жолға кетсең, қозым, 

Күтіп, күйіп, мен жанам ғой. 
(Жұмабаев, 1995, 62)

Gözümün nuru! Ben, seni doğuran 
ananım, esn benim çoçuğumsun. 
Kuzum! Sen uzak yola gidersen, 
ben, bekleye bekleye yanarım. 

(Тамер, 1993: 333)

Сақтау (Preservation) Форенизация

Alty aylık olana kadar at yavrusuna verilen ad (алты айлық болғанша жылқы малының төліне берілетін ат). (Тамер, 1993: 333)
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Демек, түрік тілінде аудармашы түпнұс қа-
дағы мәдени болмысты сақтап, форенизация 
бол мысын ұстанады. Кейбір жағдайда, туыс-
тас ел, тіл болғандықтан тіпті форенизация 
деп айтуға да келмейтіндей. Бірақ жоғарыда 
айтқанымыздай, қазақ халқы төрт-түлік малдың 
қыр-сырын түгел біліп, бағып-қағу, физиоло-
гиялық ерекшеліктеріне аса мән берген. Жас 
ерекшеліктеріне қарай жеке-жеке атау қойған. 
Мысалы, қой атаулары: 

«Арамза – қыста туған қозы.
Көбдік – тоқты болған арамза.
Көрпеш немесе көрпей – мезгілінен кешірек 

туған қозы.
Марқа – жарты жастағы қозы.
Тоқты – бір жасқа толғаны.
Ісек – екі жасқа толған еркегі.
Саулық – екі жасқа толған ұрғашысы.
Саулық – қоздаған қой.

Ту қой – қоздамаған қой.
Қошқар – тұқымдыққа жіберілген ер-

кек қой» (Нысанбаев, 1998: 167). Демек, 
марқа дегені жарты жастағы қозы болса, 
қозы – қойдың 6 айға толмаған жас төлі. Бірақ 
түрік тіліне аудармашы қозым мен марқам де-
ген қаратпа сөздерді бірдей қозым деп тәржіма-
лайды. Яғни, генерализация (жалпылау) әдісі 
қол данылған. Аудармашымен тілдескенде 
Түркия мемлекетінде адамдардың баласын 
қозым – kuzum деп айтатыны бар, бірақ ботам, 
құлы ным деп атамайтынын ескертті. Себебі 
түрік халқы жылқының төлін тек тай деп атай-
ды. Сол себептен де аудармашы құлын сөзінің 
қол данысы бар жерлерде мәтін соңында 
қосымша түсінік береді (Кестедегі 1. Ескертпені 
қараңыз). 

Орыс тіліндегі аударма авторы Әуезхан 
Қодар: 

3-кесте

Түпнұсқа Ә. Қодардың орыс тіліндегі ау-
дармасы

Дэйвис (2003) бойын-
ша аударма амалдары

Венутти (1995) бойын-
ша аударма принципі

1.

Heгe ойлайсың, құлыншағым? 
He мұңың бар, айт, қарағым! 

Жассың, ойға әуес болма, 
Ой жеткізбес, ол – бір сағым! 

(Жұмабаев, 1995, 62)

Мой мальчик славный, что ты 
киснешь,

Тебе грустить ли, мой ребенок?
Ты мал, не будь привязан к 

мысли, 
Она мираж – что не догонишь. 

(Кодар, 2006: 66)

Трансформация Доместикация

2.

Беттеріңнен қан тамып тұр, 
Тал қызығады бойыңа тал. 

Heгe ойлысың, ерке марқам, 
Бір қаракөз болмай ма жар? 

(Жұмабаев, 1995, 62)

Во всю щеку горит румянец,
Собой твой стан чинару манит. 

Найди себе ты черноглазку,
Она тебе женою станет. ((Кодар, 

2006: 66)

Омиссия (түсіріп та-
стау) Доместикация

3.

- Сені тапқан мен анаң ғой, 
Қарашығым, сен балам ғой! 
Алыс жолға кетсең, қозым, 

Күтіп, күйіп, мен жанам ғой. 
(Жұмабаев, 1995, 62)

Я мать твоя, рожден ты мною,
Мой сын, ты счастья достоин. 

Зачем собрался в путь далекий,
Печалясь, стану я больною. 

(Кодар, 2006: 66)

Омиссия (түсіріп та-
стау) Доместикация

Кестеден көріп отырғанымыздай, ұлттық 
нақыштағы балаға еркелетіп айтылатын қаратпа 
сөздер аудармада көрініс таппаған. Яғни, 
бірінші мысалда аудармашы орыс тілінде де төл 
атауларымен байланысты балаға еркелетіп ай-
тылатын қаратпа «жеребенок мой, ягненок мой, 
теленок» деген сөздердің барына қарамастан 

құлыншағымды – Мой мальчик славный деп 
трансформациялайды. Ал, екінші, үшінші мы-
салдарда бұл қаратпа сөздер мүлдем түсіп 
қалған. 

Ал, «Бесік жыры» өлеңіндегі ұлттық нақыш-
тағы қаратпа сөздердің түрік тіліндегі аудару 
ерекшелілігін төмендегі кестеден көруге болады:  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%9B%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9
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4-кесте

Түпнұсқа Ә. Қодардың орыс тіліндегі 
аудармасы

Дейвис (2003) 
бойынша аударма 

стратегиясы

Венути (1995) 
бойынша аударма 

принципі

1.
Күнім, айым, Еркетайым, 

Бөлейін енді. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Güneşim, ayım, nazlı tayım!
Şimdi beleyeyim. 

(Тамер, 1993: 226)
Сақтау (Preservation) Форенизация

2.
Жұмсақ бесік, Жылы төсек, 

Жата ғой, қозым. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Rahat beşik, ılık döşek..
Kuzum yat.. 

(Тамер, 1993: 227)
Сақтау (Preservation) Форенизация

3.
Қуанып, қалқам, 

Ерке марқам, 
Қысып сүйермін.

Yavrum! Nazlı kuzum! 
Sevinip, kucaklayıp seni severim. 

(Тамер, 1993: 227)
Сақтау (Preservation) Форенизация

4.
Ұйқың тәтті, Ұйқың қатты, 

Қозым, құлыным. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Kuzum, kulunum!
Senin uykun tatlı; senin uykun 

derin. (Тамер, 1993: 231)
Сақтау (Preservation) Форенизация

Kulun *Alty aylık olana kadar at yavrusuna verilen ad(алты айлық болғанша жылқы малының төліне берілетін ат).. (Тамер, 
1993: 227)

Кестеден тағы да түрік тілінде ұлттық на қыш-
тағы қаратпа сөздердің өз реңін толықтай дерлік 
сақталғанын байқалады. Өкінішке орай «Бесік 
жырының» орыс тіліндегі аудармасы та былмады. 
Cол себепті орыс тіліндегі мәдени бол мысты 

сақтай отырып жасалған аударма мен ағылшын 
тіліне бейімделіп жасалған ау дар маны ұсынамыз. 
Себебі ағылшын тілінде балаларына қатысты 
төрт-түлік мал төлдерінің атауымен айтылатын 
қаратпа сөздер жоқ әрі қолданылмайды: 

5-кесте 

Түпнұсқа Орыс тіліндегі аудармасы (авторлар-
мен жасалған)

Ағылшын тіліндегі аудармасы (ав-
торлармен жасалған)

1.
Күнім, айым, Еркетайым, 

Бөлейін енді. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Солнышко мое и луна,
Запеленаю, уложу,

Баловень мой, я тебя!

My sun and the moon, 
Sleep my naughty, I love you!

2.
Жұмсақ бесік, Жылы төсек, 

Жата ғой, қозым. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Мягкая колыбель, 
Теплая постель, 

Засыпай, мой козлик. 

Soft cradle,
Warm bed, 

Go to sleep, my sweetly baby.

3.
Қуанып, қалқам, Ерке марқам, 

Қысып сүйермін. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Радуясь, дорогой, 
Любимый ягненочек мой,

Поцелую тебя прижав. 

My dear, 
My beloved little one, 

I’ll kiss you by pressing me.

4.
Ұйқың тәтті, Ұйқың қатты, 

Қозым, құлыным. 
(Жұмабаев, 1995, 92)

Сон твой сладок,
Сон твой крепок, 

Ягненок мой, жеребенок! 

Your dream is sweet
Your sleep is strong

My little starlet!

Демек, ағылшын тіліндегі аудармада балаға 
қатысты еркелетіп айтылатын, ағылшын халқы 
мәдениетіне тән қаратпа сөздер қолданылды: my 
naughty – менің еркем, my sweetly baby – менің 
сүйкімді балам, my beloved little one – менің 
сүйікті кішкентайым, my little starlet – менің 

кішкентай жұлдызшам. Толық жергіліктендіру 
(localization) арқылы бүтіндей доместикациялау 
принципіне сүйендік. «Ата, бата» өлеңінде де 
орыс тіліндегі аудармасында ұлттық нақышты 
сақтау мүмкіндігі болса, ағылшын тіліндегі 
аудармасында толық бейімдеу сипаты: 
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6-кесте 

Түпнұсқа Орыс тіліндегі аударма (авторлардан) Ағылшын тіліндегі аудармасы 
(авторлардан)

Мектептен (қайтты) Марияш, 
Әліппесі қолында. 

Шақырады оны атасы: «Кел, 
құлыным, кел мұнда». Марияш: 

«Ата, ата!» – дегенде, 
Атасы: «Кұлыным ата дейді ғой!» 
Марияш: «Бата, бата!» – дегенде, 
Атасы: «Құлыным бата дейді ғой! 

Бата десең, қарт атаң 
Айналсын сендей ботасын!
Оқы, құлыным, әлім бол, 

Атаң берді батасын!». (Жұмабаев, 
1995, 212)

Возвращается со школы Марияш,
В руках ее букварь. 
Зовет дедушка ее: 

«Иди, жеребенок мой, иди сюда». 
Марияш: «Деда, деда!»,

Дедушка: «Мой жеребенок говорит Деда!»
Марияш: «Ата1, бата, бата2!»

Деда отзывается любя, 
Пожелания если просишь у меня!
То пусть тогда твой старый Дед,

Восхищается тобой, верблюженок мой! 
Учись, жеребенок мой, ученым будь, 

Пусть благославение мое освещает твой 
путь!. 

Mariyash returned from school,
Holding a primer in her hands.

Grandfather calls her:
«Come, my dear, come here.»

Mariyash: «Grandfather, grandfather!» 
Grandfather: «My sweet says 

Grandfather!»
Mariyash asks for blessings
Grandfather speaks lovingly

Blessings if you ask me!
Then let your old Grandfather,
Admires you, you are my dear
Learn, my dear, be a scientist,

May my blessing!
1Ата – русская дедушка; 2Бата – ценное духовное пожелание (словесное благословение). 

Бұл өлең жолдарында да төл атауларымен 
берілген қаратпа сөздер көбінесе ағылшын 
тіліндегі тілдік нормаға сай my dear – қарағым 
және my sweet – тәттім менің қаратпа сөздеріне 
алмастырылды. Орыс тілінде бата реалий сөзі 
мәтіннен тыс ескертпе беру арқылы сақтап 
қалынса, ағылшын тілінде поэтикалық ырғақ 
пен піщінді сақтап қалу үшін blessings – поже-
лания – тілек айту сөзімен алмасытырылды. 

Қорытынды

Жоғарыдағы талдаудан аудармада ең 
аз өзгеріске ұшырап, екі тілдің де тілдік 
бейнесінде ортақ, ұқсас сипаттар бар деп ту-
ыстас түрік тілін атауға болады. Бірақ онда да 

аудармашы мәтіннен тыс ескертпе көмегіне 
жүгініп, Түркиядағы түрік халқының құлыным, 
ботам, марқам деген қаратпа сөздерді негізінде 
қолданылмайтынын айтады. Сол себепті қозым 
мен марқам қаратпа сөздерін жалпылап қозым 
деп аударады. Құлынға қатысты ескертпе 
келтіреді. Орыс тіліндегі аудармасында ау-
дармашы көбінесе доместикация принципіне 
сүйеніп, түсіріп тастау амалын ұстанады. Ал, 
ағылшын тілінің тілдік бейнесінде балаға 
қатысты төл атауларына қатысты қаратпа 
сөздердің мүлдем қолданылмайтынын, қол-
данған жағдайда құлаққа әбден ерсі, жай-
сыз естілетінін (әсіресе поэтикалық аудар-
мада) ескере отырып, толық доместикация 
принципіне жүгіндік. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘҢГІМЕ ЖАНРЫНДАҒЫ  
ДРАМАТИЗМ МӘСЕЛЕСІ

Мақалада қазіргі қазақ әңгіме жанрындағы драматизм мәселелері қарастырылған. Тәуелсіздік 
жылдарындағы қазақ прозасына үлес қосып жүрген қазақ жазушыларының шығармалары негізге 
алынып, ондағы драматизмнің эстетикалық мәні мен көркемдік қызметі талданған. Тәуелсіздік 
тұсындағы қазақ жазушыларының, атап айтқанда Тынымбай Нұрмағамбетов, Қуандық Түменбай, 
Роза Мұқанова, Асқар Алтай, Думан Рамазан, Айгүл Жұбаныш, Ержан Тоқтардың әңгімелеріндегі 
драматизм мәселелеріне көркемдік талдау жасалып қарастырылған. Аталған жазушылар 
әңгімелерінде қоғам бейнесі, кейіпкерлер жан дүниесі, түрлі қайшылықтар айқын көрініс тапқан. 
Қазақ жазушылары әдеби шығармаларда трагедияны жиі қолданады. Оны коллизия мен конфликт 
арқылы көрсетеді. Мақала авторлары жазушы көзқарастарын ашудағы драматизмнің орны 
ерекше екендігін көрсетеді. Драматизм арқылы бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселелер мен адами 
құндылықтардың жоғалуын, тағы да басқа проблемаларды айқындауға болатынын тұжырымдайды. 
Көркем әңгімелердегі драматизм табиғатын ашуда тартыс, трагедия, жатсыну, ішкі монолог, 
психологизм сынды мәселелердің өзіндік орны сараланады. Қоғам бейнесін, кейіпкерлер жан 
дүниесін, түрлі қайшылықтар әлемін бейнелеудегі драматизмнің орны ерекше екендігін тиянақты 
тұжырымдайды. Сондай-ақ, әңгімелердегі тартыс табиғатын талдау арқылы оның идеясын 
айқындап, драматизм көріністерін жазушы көзқарасымен байланыстыра қарастырады. 

Түйін сөздер: драматизм, автор, сана қақтығысы, қасірет, психологизм, бүгінгі қоғам бейнесі.
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The problems of dramatism in the genre  
of modern kazakh short stories

This article discusses the dramatic aspects of the modern Kazakh story genre. Based on the works of 
Kazakh writers who contributed to Kazakh prose during the years of independence, the aesthetic mean-
ing and artistic activity of drama was analyzed. The authors of this article considered and analysed the 
objectives of the drama in the stories of kazakh writers of independence Tynymbay Nurmagambetov, 
Kuandyk Tumenbai, Roza Mukanova, Askar Altai, Duman Ramazan, Aigul Zhubanysh, Yerzhan Toktar. 
The stories of the writers vividly represent the image of society, the inner world of the characters and 
various contradictions. Kazakh writers often use tragedy in their works. It is expressed in conflict and 
clash. The authors of the article highlight the essential role of drama in revealing the attitudes of the 
writer. It’s concluded that through drama one can emphasize the current problems of society, the loss of 
human values and many other problems. In revealing the nature of drama in narrative narratives, the role 
of issues such as struggle, tragedy, alienation, internal monologue, and psychologism is differentiated. 
Dramatism clearly plays a special role in the image of society, the nature of the soul, the world of various 
contradictions. In addition, analyzing the nature of the struggle in the narrative, he reveals his idea and 
connects dramatic scenes with the views of the writer.

Key words: drama, author, conflict of consciousness, poverty, psychology, image of modern society.
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В данной статье рассматриваются драматические аспекты современного казахского жанра 
рассказ. На основе произведений казахских писателей, которые внесли свой вклад в казахскую 
прозу в годы независимости, был проанализирован эстетический смысл и художественная 
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Қазіргі қазақ әңгіме жанрындағы драматизм мәселесі

деятельность драматизма. Рассмотрены работы и сделан художественный анализ задач 
драматизма в рассказах таких казахских писателей независимости, как Тынымбай Нурмагамбетов, 
Куандык Туменбай, Роза Муканова, Аскар Алтай, Думан Рамазан, Айгуль Жубаныш и Ержан 
Токтар. В рассказах писателей ярко представлены образ общества, внутренний мир героев и 
разные противоречия. Казахские писатели часто используют трагедию в своих произведениях. 
Ее выражают через конфликт и коллизию. Авторы статьи указывают на особую роль драматизма 
в раскрытии взглядов писателя. Сделан вывод о том, что через драматизм можно прояснить 
нынешние актуальные проблемы общества, потерю человеческих ценностей и многие другие 
проблемы. В раскрытии характера драмы в нарративных повествованиях роль таких вопросов, 
как борьба, трагедия, отчуждение, внутренний монолог и психологизм, дифференцируется. 
Драматизм явно играет особую роль в образе общества, характере души, мире различных 
противоречий. Кроме того, анализируя природу борьбы в повествовании, он выявляет свою 
идею и связывает драматические сцены с взглядами писателя.

Ключевые слова: драма, автор, конфликт сознания, нищета, психология, образ современного 
общества.

Кіріспе

Қоғамдағы белең алып жатқан түрлі жағ-
дайларды, мәселелерді, қым-қуат оқиғаларды 
ой елегінен өткізіп, оқырманға көркем туынды 
ретінде ұсыну қаламгерлердің басты мақсаты бо-
лып саналады. Ал шығармалардағы кейіпкерлер 
арасындағы тартыс, автор мен кейіпкер ара-
сындағы байланыс, оқырман мен кейіпкер 
арасындағы қайшылықтар драматизмнің айқын 
көрінісі болып табылады. «Драматизм негізінен 
ойлардың қақтығысы», – деп түсіндіріледі 
(Төлеева, 2010: 302). Бірақ драматизмге байла-
нысты әлі де болса нақты, оның табиғатын дәл 
ашатын анықтама табу қиын.

Әдебиеттегі қай жанрды алып қарасақ та дра-
матизм мәселесін анық аңғаруға болады. Соның 
ішінде қазақ әңгіме жанрындағы шығармаларда 
астары тереңде жатқан түрлі оқиғалар желісіне 
көз жүгірте отырып, өткен ғасыр кезеңі мен қазіргі 
қоғам бейнесін аша білген аға буын жазушыла-
ры мен бүгінгі күннің жаңалығына жаны құмар 
жас талантты жазушылардың әңгімелеріндегі 
драматизм мен оның мәселелеріне зер салмау 
мүмкін емес. 

Аталмыш мәселе адамзат өмірінің қайғы-
қасіретін, тауқыметін, жалғыздық пен жатсыну-
ын, айналып келгенде, адам баласының қым-қуат 
өмірін, қайшылыққа толы ғұмырын бейнелейтіні 
анық. Осыларды негізге ала отырып, ХХ 
ғасырдағы проза жанрындағы шығармаларға 
талдау әдебиет зерттеушісі Т. Есембековтың 
«Функции драматизма в художественном тек-
сте» атты еңбегінде кеңінен қарастырылған. 

Драматизм мәселелері мен оның қызметіне 
байланысты қазақ әдебиетінде алғаш М. Әуе-
зовтің, М. Базарбаевтың еңбектерінде көрініс 
алды. Сондай-ақ Р. Нұрғали де бұл мәселеден 

шет қалған жоқ. Драматизмнің драматургиядағы 
көрінісіне жете тоқталды.

Алуа Темірболаттың «Прозадағы драма-
тизм. М.О. Әуезовтің 1920 1930 жылдардағы 
әңгімелерінің негізінде» атты мақаласында дра-
матизм қызметін М.Әуезовтің «Қорғансыздың 
күні», «Көксерек» әңгімелері арқылы ашып 
көрсете келіп, «драматизм дәуірдің эстетикалық 
идеяларын, жазушының көзқарасын көрсетеді»,-
дейді (Темирболат, 2006: 243). Осы берілген жолға 
мән берсек, А. Темірболаттың драматизмнің 
мағынасын аша алғандығын көреміз. Бірақ 
ғылыми айналымда бұл терминнің әлі де болса 
өзінің толық мәнін аша алмай тұрғандығына көз 
жеткіземіз. 

Талдау

Драматизм – сана қақтығысы. Көркем туын-
дыларда кейіпкер дүниесіндегі түйіні шешілмей 
тұрған қайшылықтарды, қиындықтарды құса-
лық пен уайым, қайғыға шыдай алмай тағдыр 
соқпағына налып, азып-тозып, күйіктеніп, 
опық жеген тағдырлар суреттеледі. Тіршілік 
бар жерде тартыстың болмауы мүмкін емес. 
Өнер де өмірден алынады емес пе?! Өнер 
арқылы ащы бір өмір шындығы көрінісі таппай 
ма?Драматизм жалпы эстетикалық санат ретінде 
әдеби шығармашылықтың барлық аспек-
тілерінде, яғни көркем материалды драмати-
зациялаудың барлық түрлері: сюжет, қақтығыс, 
әрекет, сипат, диалог, монолог және авторлық 
ұстаным арқылы беріледі. Қазіргі қазақ 
әңгімелеріндегі драматизм көрінісі мен оның 
қызметтеріне көңіл аударып, басты мәселелерді 
жан-жақты таразылаудың жөні бөлек. Осы 
тұрғыда тәуелсіздік тұсынан бері қалам тербеп 
жүрген қазақ жазушыларының, соның ішінде  
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Д. Рамазанның, Т. Нұрмағамбетов, Қ. Түменбай, 
Р. Мұқанова, А. Алтай, А. Жұбаныш, Е. Тоқ-
тардың әңгімелеріндегі драматизм мәселелерін 
талдап, қарастырамыз.

Мәселен, Думан Рамазанның «Келін», «Аза», 
«Жылап аққан тамшылар», «Жантәсілім» атты 
әңгімелері әрбір отбасының шыншыл оқиғасын, 
қайғысын, қателігін, қасіретін көркем жеткізетін 
туындылар. 

 «Аза» әңгімесінде жас отбасы Ержан мен 
Жәмиләнің аза тұтқан күні суреттелінеді. Ызғы-
рық суық. Жалдамалы пәтер. Жылымайтын бір 
бөлме. Қыстың қатқыл суығы кейіпкерлердің 
суық мінезін, қатігездігін еске салғандай. 
Кішкентай сәбиінің өкпесіне суық тиіп, 
аурухананың есігін тоздырғанымен, дұрыс ем 
жүргізілмей, амалдың жоқтығынан жылымай-
тын бір бөлмелі пәтерге қайта оралды. Өзі де, 
сәбиі де мына өмірдің қиыншылығына төтеп бере 
алмай, ақыры ол ананың ыстық құшағында өмір 
мен өліммен арпалысып, әлі құрып, бұл өмірмен 
қоштасты. Осы тұста сәбидің еміне ақша таба 
алмаған жас ата-ана кінәлі ме, әлде ақ халатты аб-
зал жандылардың өз ісіне деген салғырттығы ма 
немесе осындай жағдайды бойына сіңіріп алған 
қоғам кінәлі ме деген сұрақтарға әрбір оқырман 
өзі жауап іздейді. Біздің мақсатымыз, әңгімеде 
драматизмның көрінісін автордың қалай бере 
білгендігіне тоқталу. Бұл шығармада тартыс 
ананың ішкі зары арқылы берілген. Ата-ана 
үшін қызығын көріп, бал татқан тілін естіп, тәй-
тәй басқан қадамын көріп үлгермеуі тым ауыр. 
«Тумай жатып сөнгенің-ай, шырағым! Қара 
жердің қойнына қалай қиям...», – деген жолдар 
қайғыдан қан жұтқан ананың зары еді (Рама-
зан, 2011: 271). Осы тұста автор уілдеп тұрған 
ызғырық арқылы әке мен ананы жұбатқандай, 
табиғат күшімен көңіл айтты.

Ал «Тақсірет» атты әңгімесі айрандай ұйып 
отырған отбасындағы отағасының атом жары-
лысынан соң ластанған көлге түсуінен денесінде 
пайда болған жараның түгел бойын жайлауының 
әсерінен қасірет тартуы жайында. Отағасы 
Нүрбек жанына батқан аурумен күрессе, әйелі 
Гүлжан қу тұрмыс-тіршілікпен арпалысуда. 
«Еркексіз әйелдің күні қараң» деген бекер ай-
тылмаса керек. Асыраушысы болып отырған 
жалғыз сиырына жем-шөп түсіре алмай отырған 
Гүлжанның ендігі үміті совхоз бастығы болатын. 
« − Көмектесе алмаймыз. Биыл жауын жаумай, 
құрғақшылық болғанын өзің білесің...»,- деп 
бетін қайтарған бастық Гүлжанның бар үмітін 
сөндірген еді (Рамазан, 2011: 259). Нүрбек сол 
бір адам қолынан жасалған зұлым атомның за-

лалын көрмегенде, дәрменсіз күйге бұл от-
басы түспес еді. Бұл қасірет тек олардың ғана 
басынан өткен жоқ, сонымен қатар осы ауыл 
тұрғындарының жағдайына да залалын тигізді. 
Бұрын-соңды естіп, көріп, білмеген түрлі ауру-
лар белең алды. Соның бірі көрші Қаншайым 
апаның немересінің танауының таңдайынан 
шығып жарымжан болып тууы. «Сұм тағдыр 
адамзатты аямайды» деп айтып жатады. Бірақ 
«сұм тағдыр» атандырған, болдырған адам бала-
сы емес пе? Өзін-өзі жаныштап, өзіне-өзі қасірет 
арттырған да сол. Осы оқиғада қаламгер үлкен 
бір қоғамдағы проблеманы кейіпкерлердің іс-
әрекеті, ішкі ойы мен басынан өткерген тақсіреті 
арқылы беріп отыр. 

Осындай ауқымды мәселелерді астарлап 
оқырман қауымға ұсыну – жазушылардың бас-
ты ұстанымы. Шағармада жазушы бейнелейтін 
құбылыстар мен оқиғалар, сондай-ақ кейіпкерлер 
іс-әрекеті автор ұстанымының басты шарты бо-
лып саналады. Оның көрінісі тікелей және жа-
нама көрсетілуі мүмкін. Бұл әңгімесінде автор 
оны кейіпкерлер сөзімен, іс-қимылымен жамана 
беріп отыр. Оған дәлел Нүрбек пен оның жары 
Гүлжан образы. Сонда Д. Рамазан кейіпкерлері 
арқылы сан мыңдаған бейнелерді жасырын 
жүктеп отыр. Кейіпкер тағдырын осындай 
мәселелермен беру, жанама көрсету драматизм 
көрінісі болып табылады. 

Тынымбай Нұрмағанбетов – қазақ проза-
сында ойып алар орны бар жазушы. Шығар-
маларының бір бөлігі кеңес тұсындағы ауыл 
бейнесін, тыныс-тіршілігін арқау етсе, біразы 
жаңа кезең, яғни тәуелсіздік тұсынан бері 
қарай жарыққа шыққан тың туындылар. Тың, 
жаңашыл бағытта жарық көрген шығармалары 
қазіргі қоғамды дәл суреттеп, келеңсіз жағ-
дайларды тұспалдап, оқырмандарға ұсынған. 
Қазіргі таңдағы ең өзекті болып саналатын ұлт 
басындағы мәселелерді айқын көрсете алған. 
«Ауғандық құстар», «Ұлттың дерті», «Күнді жек 
көру», «Анасын сағынған бала» атты әңгімелері 
соның дәлелі. 

Арыстан, Жолбарыс, Қасқырбай сынды 
кейіпкерлері бар «Ауғандық құстар» әңгімесі 
нағыз тартысқа құралған. Сондай-ақ бұл туын-
ды оқырман мен кейіпкер арасындағы тартысқа 
да жол береді. Әңгіме сюжеті бүгінгі күннің ай-
насы. Адам мен адам арасындағы асыл қасиет 
болып саналатын құндылықтардан айырыла ба-
стауы. Ал енді шығарма желісіне келер болсақ, 
кейіпкерлер басынан өткерген оқиғалар күлкілі, 
бірақ олар үшін қасірет, оқиғадан шет тұлға, 
яғни оқырман үшін қалыпты жағдайға айна-
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лып бара жатқан проблема. Бірінің шешесінің 
тайып жығылып, қаза табуы, кейінгісінің 
кенже қызының шетелден арнайы тапсыры-
спен алдырған көйлегінің саңғырықпен был-
ғануы, тағы біреуінің бетіне бір шыбын қон-
дырмай өсірген ерке ұлының бетінің осылып 
қалуы және ашу-ызаны ары қарай өршіткен 
жағдайдың бір евро қағаз ақшаның жоғалуы. 
Бұған не себеп? Кім кінәлі? – деген көкейдегі 
сұрақтардың жауабы – «Ауғандық құстар». Иә, 
иә... «Ауғандық құстар». Жиырма жылдан бері 
көрші тұрып, араласпаған Арыстан, Жолба-
рыс, Қасқырбайлар кенеттен бір-бірімен жақын 
араласып кетуінің себепкері, кәдімгі ауғандық 
құстардың әсері. Әңгімедегі кейіпкерлердің 
құстармен күресі тек образды түрде. Басты 
мәселе адамдардың ішкі әлемдерінің қараланып, 
ниеттерінің бұзылғандығы, көкіректі кернеген 
менмеңдіктің аспандап бара жатқандығы, яғни 
адами қасиеттерден айырыла бастағанымыздың 
бейнесін беру. Қос аяқты, саналы адамзаттың 
құс атаулымен күресі – ұлттың басына түскен 
бір қасіреттің бейнесі екені хақ. 

 «Ұлттың дерті» шығармасы да қоғамдағы 
ахуалды суреттейді. Бірін-бірі шын құлай сүйген 
екі жас та емес, елім, жерім деп өзін құрбан еткен 
батыр емес, қоғамның қатал заңына мойынұсына 
алмай мерт болған адам да емес, бұл әңгімедегі 
басты трагедия елдің құлдырауы, қоғамның, 
адамзаттың, ұлттың ұсақталу жайы. Керімқұл 
Алтайұлы, Марлен Керімқұлұлы және Айдар 
Марленұлы атты кейіпкерлер образы арқылы 
автор ұлттық трагедияны олардың берер ойы 
мен түйер түйіні жоқ мылжың сөздері арқылы 
көрсетеді. Адамзат бойына сеңіп, бойлап бара 
жатқан, асылы, пайдасынан зияны көп мәнсіз 
бос сөз, талас, ізеттілік сөзінің мәнін жоғалтуы 
мен тәрбиеден ажырауымыздың сауықпас дерт-
ке шалдыққанын бейнелейді. Әңгімедегі бұл 
жайттар тартысты одан әрі үдетеді. Бұл мәселе 
ұлттың құлдырауының басты шарты екендігін, 
оның алдын алмаса тұтас бір халықтың түбіне 
жететіндігінен хабар береді. Кейіпкерлер ара-
сын дағы диалог олардың бар болмысын ашумен 
қатар, автор көзқарасының драматизм арқылы 
айқындалатынын байқатады. Оның бәрі жана-
ма кейіпкерлер сөзі мен іс-әрекеті арқылы екі 
тарапқа көпір болып тұр.

Т. Нұрмағамбетовтың тағы бір тың туынды-
сы «Анасын сағынған бала» атты әңгімесіндегі 
оқиға Сержан атты кішкентай бала мен Ал-
матыдан ауылына үш-төрт жылда бір келетін 
Есмағамбет атты кейіпкер айналасында сөз 
етіледі. «− Кімнің баласысың?», – деген Есмағам-

беттің сұрағына «– Күміскүлдің» дейді бала. 
Әкесінің емес анасының атын айтуы қоғамдағы 
өзгерістің белең алғаны. Күміскүл күйеуінен 
ажырап кетуі, күнкөріс қамы үшін бауыр еті ба-
ласын әке-шешесіне тастап, өзі қалада, базарда 
жұмыс жасауы кішкентай баланың әке мейірімін 
көрмей, анасына деген сағынышпен ғана күн 
кешуіне әкеліп соғады. Баланың әрбір қимылы 
мен әңгімесінен оның бойындағы трагедиялық 
ахуалды танытып отырады, оған қоса баланың 
іс-әрекеттері арқылы жетімдік көріп өскен барша 
ауыл баласының бейнесін де береді. Сержанның 
анасына деген ыстық сағынышын «Мама» деген 
әнді жиі орындауы арқылы куә боламыз. 

Драматизмнің басты көріністері адамның 
жан дүниесі, сезімі, ішкі толғанысы арқылы 
беріледі. Әңгімедегі психологиялық драматизм 
Сержанның анаға деген сағынышымен ашылады. 

Қазіргі қазақ әңгімелерінде көтеріліп жүр-
ген басты мәселелердің бірі – еркіндік. Еркін-
діктің бейнеленуі дүниені романтикалық тұр-
ғыдан қабылдаумен тығыз байланысты. Себебі 
романтизмнің идеялық-эстетикалық концепци-
ясында бостандық, еркіндік ұғымдары маңызды 
орын алады. Қай кезеңдегі, қай халықтың 
романтизмі болмасын, оны жарыққа шығарған 
– бостандық, тәуелсіздік идеялары. Қазақ 
әдебиетіндегі бұл әдеби бағыттың қоғамдық 
қозғаушы күші де осы идея болды. Өмір сүріп 
отырған қоғамның тарихи-әлеуметтік жағ-
дайы на байланысты бір романтиктер жеке бас-
тың еркіндігіне назар аударса, бір тобы ұлт 
бостандығына көп көңіл бөледі (Смағұлова, 
2006: 20). 

Асқар Алтайдың мифке құрылған «Кен-
тавр» әңгімесіндегі Басарыс атты кейіпкердің 
бейнесі тотемдік белгісі бар образ. Автордың 
көптеген әңгімелерінен қоғамдағы қилы тар-
тыс, қақтығыс, зауал, жатсыну сияқты тереңге 
бойлаған драматизм мәселелерінің сарынын 
көреміз. «Кентавр» әңгімесіндегі құлын-сәби 
әкесі Аққазы мен анасы Моншақтың маңдайына 
біткен жұбанышы еді. Автор осы кейіпкерді жаңа 
бейнеде жаңғырту арқылы, әлі күнге дейін зала-
лын тигізіп жүрген астары тереңде жатқан үлкен 
мәселені ашып отыр. Қоғам мен бейкүнә адамба-
сты жылқы сәбидің бір-бірін жатсынуы, ерекше 
жаратылған сәбидің бейнесін қабылдай алмауы 
суреттелінеді. Қазіргі таңда бұл құбылыстан 
басқа экологиялық апатқа байланысты қаншама 
жан түршіктірер оқиғлардың бары мәлім. 

Аңыздар мен мифтерді көркем әдебиетте 
әдеби тәсіл ретінде қолдану шығарманың көр-
кемдік-эстетикалық әсерін байыта отырып, 
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шығармада суреттелген өмір шындығын бей-
нелеуге, өмірдің шынайы беттерін тануға 
септігін тигізеді. Олардан адамның рухани 
ізденісін байқауымызға болады. Бүгінде қазақ 
прозасындағы аңыз, миф, хикаяттардың кейіпкер 
бейнесін сомдаудағы көркемдік қызметі жаңаша 
сипат алуда (Халикова, 2006: 21).

Қуандық Түменбайдың «Періште» атты 
әңгімесі Асқар Алтайдың осы әңгімесімен са-
рындас. Сонымен қатар Думан Рамазанның 
«Тақсіреті» мен Роза Мұқанованың «Мәңгілік 
бала бейне» атты әңгімелерінде әрбір отбасының 
басына түскен хал-ахуалы суреттеліп, соңы 
қайғыға ұласқанын аңғарамыз. Басты арқау 
болған жағдай экологиялық апат. Қазіргі таңда 
бұл үйреншікті жағдай болып кеткені мәлім. 
Түрлі мутациялық жағдайда дүниеге келетін сәби 
тағдырлары көңілге кірбің түсіреді. Бұл дегеніміз 
қоғамдық проблема, ұлттың проблемасы. Улы 
қазынаның кислотасы жерге сіңіп, күнделікті 
тұтынып жүрген ауыз суға зиянын тигізіп, қара 
халықты қан-қақсатпай қоймады. Соның залалы 
сиам егіздерінің, үш аяқты балалардың ерекше 
болып дүниеге келуіне әсер етті. Әрине, бұның 
бәрі – уран деген удың кесірі. Халықтың басы-
нан өткен түрлі жайттың куәгері бола тұра, ауыл 
тұрғындарының зарына ауылнайдың құлақ аспа-
уы, оның тағдырына ауыр жаза болып жазылды. 

Әкім Бекшораның екі қыздан соң шекесі 
торсықтай ұл күтеді. Жары Қайырнисаның 
ай-күні жеткен соң, оны перзентханаға апа-
рып тастайды да, жақсы хабарды үйінде есту 
үшін кері үйіне қайтады. Түн ұзағынан күткен 
қоңырауы келмегеннен соң Бекшора таң ата 
перзентханаға жол тартады. Аурухана есігінен 
кіре сала ақ халатты дәрігер қарсы алып, әйелі 
мен баласы жатқан палатаға әкеледі. Өзі зарыға 
күткен бала жатыр, кейпі – екі аяқты, арлан ба-
сты. Соңғы кездері түрлі жайттарды көріп, естіп 
жүргеніндей емес, түк басқан дене. Арлан басты 
кішкентай сәбидің біреудің емес, өзінікі болып 
шыққандығы, оның ішкі әлеміндегі күрестің 
өршуіне әкеліп соқты. Бұл жағдайға мойын 
ұсынбай, өзінің қара басын ойлап, оны жатсы-
нуы, қоғамнан мүлде шектеуі – адамшылықтан 
айырылғандығының белгісі. 

Адам баласынан ерекше болғандығы үшін 
бейкүнә сәбидің жантәсілім етуі әділетсіз. Адам 
баласының қолынан жасалған бұл зардаптың, 
түбінде өздеріне кері әсер етуі, жазықсыз 
жанның жазалануы «қасірет» болмай немене?! 

Қазақ жазушылары әдеби шығармаларда 
трагедияны жиі қолданады. Оны коллизия 
мен конфликт арқылы көрсетеді. Кейіпкер өз 

бейнесін немесе қоғамның бейнесін ашу үшін 
қиындықтармен күреседі. Кейіпкерлер тағдыры 
қайғы мен қасіретке, өлімге, жанның екіге жа-
рылуына, қоршаған орта мен өз-өзімен күресі 
конфликт арқылы көрінеді. Қазақ әдебиетінде 
кейіпкердің трагедиясы жиі жалғыздыққа 
әкеліп соғады. Кейіпкерлер басына түскен 
қыншылықтарды жалғыздықта кешеді. 

Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» 
атты әңгімедегі ащы шындық Ләйлә-қыздың 
бейнесі арқылы ашылады. «Терең сайға бет 
алған Ләйлә-қыз бұл сәтте беймезгіл рух тұрмақ, 
адамзат қасиетінің өзіне де сенуден қалған. Тек 
қана осындай меңіреу түнді, сол түнмен айма-
ласып, толыңсып тұратын қияқтай әдемі Айды 
сырлас еткен. Көкірегін кеулеген мұң арызын 
осы арада, терең сайда сыбырлайтын»,- деп ба-
сталатын жолдардан-ақ Ләйлә қыздың мұңына 
үңіле бастаймыз (Мұқанова, 2014: 119). Адам-
мен емес, Аймен сырлас болуы, терең сайдан 
жұбаныш іздеуі жайдан-жай емес еді. Семей по-
лигоны қаншама адамдарға қасірет алып келді. 
Солардың бірі – Ләйлә-қыз. Бейнесі мәңгілік бала 
күйінде қалып, арбаға таңылып, екі қолының 
тым үлкейіп өсуі осы зұлмат күш полигонның 
әсері еді. «О, жарық Ай, мүсіркеме сен мені. Мен 
күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым 
дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген 
жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. 
Мен өзіме адам сияқтымын, басқаларға адам 
емес адам пейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін», 
– деген қыз мұңының тереңде жатқанын көреміз 
(Мұқанова, 2014: 119). Жанына жұбаныш болар 
жан жоқ. Жалғызы тәтесінің түрі анау. Жаны-
на жалау болудың орнына жанына жара салу-
да. «− Сөзді қара! «Адам емеспін бе», – дейді. 
Адам сиқы жоқ кейпіңе неге қарамайсың, а?», 
– деген Қатира тәтесінің сөздері жанын қызыл 
қан-жоса еткен еді (Мұқанова, 2014: 121). 
Жанын түсінер, қайғысына ортақтасар, жа-
нын жегідей жейтін жарасына ем болар ешкір 
болмағансын жарық Аймен тілдеспеуге басқа 
шара бар ма?! Екі үлкен қолын аспанға қарай 
жайып, Айдан медеу іздегеннен басқа амал бар 
ма?! Жас қыздың құсалықтан қан жұтып, бұл 
өмірден безбеске басқа амалы қалды ма?! «Жан 
тапсырған төсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған 
Ай биіктеп, жылжып кетті. Мәңгілік қоштасып 
кетті» (Мұқанова, 2014: 126). Үрімдей жас 
қызбен осылайша қимай қоштасқан тек жарық 
Ай ғана болатын.  Ләйләнің осылай көз жұмуына 
атом емес, адам баласының мейірімсіздігі мен 
іс-әрекеті еді. 

Аталмыш әңгімелердегі басты арқау болған 
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жағдай – экологиялық апат қасіреті. Бірақ ав-
торлар бұл жағдайды өзінше беруге тырысқан. 
Тақсірет, азап, күрес, тартыс суреттелген бұл 
әңгімелерде кейіпкерлер монологтарында көп 
ешкімге айтыла бермейтін астарлы драматизм 
жатыр. «Кентавр» әңгімесінде сәби құлын 
қатал қос аяқтылардың өктемдігінен қаза та-
бады. Ал «Періште» әңгімесі – кішкентай ша-
ранасынан айырылған ана образының зары. 
«Тақсіретте» болса, Гүлжанның жан қиналысы, 
тұрмыс-тіршілігі үшін шыр етіп жүрген ана-
әйел жағдайы. «Мәңгілік бала бейне» әңгімесі 
Ләйлә қыздың жан азабы, қоғамдағы оған де-
ген әділетсіздіктің көрінісі. Аталмыш әңгімелер 
трагедияға құралған. Кейіпкерлер қазасымен 
қоғамдағы түбі тереңге бойлаған жайттарды 
көрсетеді. 

Жазушы Роза Мұқанова адам баласының 
уайымын, қайғыдан жұтқан құсалығын, 
жіберілген қателіктің орны толмасын біліп, 
күйіктеніп, тағдырдан ұсынған сыйынан опық 
жеген кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы өмірдің 
ащы бір беттерін көркем сөзбен бере білген. Ав-
тор әңгімелері ішкі ойын, ішкі сезім күйін, өзара 
тартыс, қайшылықтарды аша білген. «Жан аза-
бы», «Мәңгілік бала бейне», «Жарық дүние», 
«Аида», «Тұтқын», «Құбыжық» әңгімелерінің 
мазмұндық мәні терең, жан күйін адам тағдыры 
мен тауқыметіне бойлайтын шығармалар.

«Дерт меңдеген жүдеу кейпі әдемі қалыпқа 
түсіп, маңдайы жіпсіп, терлеп тұр екен.

− Тәте, жазылып қалдым-ау деймін», – деген 
сөзден «Жан азабы» әңгімесіндегі Дариға атты 
кейіпкердің дертке шалдыққандығынан бастау 
алады (Мұқанова, 2014: 14). Жазылмас асқазан 
ісік ауруына шалдыққан Дариғаның өмір 
үшін күреске түскендігі беріледі. Кішкентай 
құлыншақтары мен сүйікті жары Айдын, жа-
нына медеу болып жүрген Баян апасының 
сүйіспеншілігі Дариғаның өмір үшін күрес 
алаңына түсуіне зор ықпалын тигізді. Оның өмір 
сүруге деген құштарлығы өмірінің соңғы ми-
нуттарына дейін жалғасты. «Әйтеуір жазылсам 
екен» деген ойлар Дариғаның тілегі еді. Бірақ 
тағдыр айтқанға көне ме?! Дәрігерлерден үмітті 
болған ол, өзінің түбі бір жазылатынына сен-
гендей де болды, бірақ өмір сүруге деген сенімі 
үмітке, үміті оның жәй ғана арман болып қалды. 

Драматизмнің көрінісі диалог арқылы да 
ашылатындығын білеміз. Дәл осы тәсіл «Жан 
азабы» әңгімесіндегі кейіпкерлер арасындағы 
диалогтарда көрініс табады. Дариғаның, оның 
қолдаушы жары, сондай ақ тәтесі Баянның 
және дәрігердің сөздері оған дәлел. Соңғы демі 

қалғанын сезсе де, үмітін үзбеген Дариғаның 
Айдын мен Баян апасының сөздерін сырттай 
естіп, көңілі құлазыды. Айдынның «− Бір екі 
жәшік конфет алып қою керек», Баян апасының 
«− Дүкеннен көбірек тоқаш әкеліп қойыңдар» 
деген сөзлері оның жанына қатты батты. Бұл 
сөздер оған өлімді шақырып тұрғандай сезілген-
ді. Соңғы демі бітерін күту, өлім туралы ойлар 
Дариғаны одан әрі қысқа өмірін қысқартқандай 
еді. 

Белгілі жазушы Дидахмет Әшімханұлының 
«Зауал» атты әңгімесінде аңшы жігіт Кемелдің 
Ақсуда өткізген бірнеше күндік оқиғасы баянда-
лады. Оның орманда қиын бір сәттерді басынан 
кешкендігін көреміз. 

Шығарма өн бойынан Кемелдің сыртқы 
күйзелісімен қоса, ішкі күйзелісін де байқаймыз. 
Ормандағы бірнеше күндік күйбең тіршіліктен 
шаршаған ол, енді Кәрім даусын да еститін 
жағдайға жетті. Кәрімнің қайта-қайта көз алды-
на елестеуі және « − Жалғанда жолың болмас!»,   
–  деген қарғыс сөзінің құлағында жаңғыруы, 
өзінің қатігездігінен, жауыздығынан тауып отыр. 
Былтырғы болған оқиға Кәріммен оның ара-
сын суытқан ды. «– Аға, мені де ала кетші»,  деп 
қоярда қоймаған соң ілестіріп алған еді. Соңы 
міне, ат құйрығын кесісумен аяқталды. Көктем 
шыға сала суырларды аулау аңшы үшін таптыр-
мас кез. Ізіне қарап, суыр інін қаздырған Кемел 
Кәрімнің өзіне қарсы шығатынын білмеген-
ді. Жерден шиқ еткен ащы дауыстар шықты. 
Кәрім шошып кетті. Оларды қанша аяп, Кемел-
ге жалынғанмен жандарын сақтап қала алмап 
еді. Кішкентай жаратылыстың дәрменсіздігін 
пайдаланғандығынан адам баласының қолынан 
аяусыз бес суыр ажал құшты. 

Қазіргі Кемелдің басынан өтіп жатқан 
қиындығы өзінің қолымен табиғатқа жасаған 
зұлымдығының зауалы секілді. Сондай ақ 
тойымсыздығы. Ендігі мақсаты оның арқарды 
қолға түсіру еді. Бірақ адам баласы әлсізге 
әлділігімен күшті болып көрінеді емес пе?! 
Ал шын мәнінде алапат күш жоқ. Кемел үшін 
арқарды атып салу, артынан қуып, қамшылау 
оның еркінен тыс болды. Арқар жеткізбеді. 
Керішінше өз зұлымдығын өз алдына әкелді. Бұл 
табиғат пен адам арысындағы тартыс. Адамның 
өз жаны үшін, әрбір қыбырлаған жануардың 
өз тіршілігі үшін күрескені, қорғанғаны заңды 
құбылыс. 

Тәуелсіздік кезең әдебиетінен бастап қалам 
тербеп жүрген А. Алтайдың «Түсік» (2001) 
әңгімесі мен қазіргі жас толқын А. Жұбаныштың 
«Қара сөмке» және Е. Әбікенұлының «Қасірет» 
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атты әңгімелері сарындас. Жарық дүние есігін 
әлі ашып үлгермеген шарананы тағдырынан 
айыру қазіргі кездегі белең алып бара жатқан 
құбылыстардың бірі болып саналады. Ата-
ананың қателігі үшін жазықсыз шарананың 
түсік болуы жайын арқау еткен шығармалардың 
бірі – А. Алтайдың «Түсік» әңгімесі.

«Түлен түртті пендені...
Түсінде түсік көрді. Түсік – түсік емес, 

түсікке айналған мұның өзі. Бармақтай ғана 
жан иесі екен. Ештеңемен ісі жоқ. Жөнімен 
жүзіп жүр, – деп басталатын бұл әңгімедегі бас 
кейіпкер Биболдың түсі мен өңі араласқан өмір 
шындығымен күреске түседі (Алтай, 2013: 188).

Бибол ақша буына масайған, Санабике 
атты әйелінің банкир ағаларының арқасында 
тоқшылықта сайран құрып жүрген біреуге ер, 
ал біреуге ез адам. «Ез» атануының себебі неде? 
Әйелі бола тұра, басқаға көз салып, өтірігіне 
сендірдіп, «бүлінгеннің» бойына бала біттіріп, 
өз ісін мойнымен көтермеуі оның «ез» екенін та-
нытады. Әйелі мен жас қыз Балкенже екеуінің 
бойына біткен түсікті болары болып, бояуы 
сінген соң қабылдамау мүмкін емес еді. Өзінің 
қателіктерінен өзі қашқысы келіп, қонақ үйден 
пана тапқан оны түсінде «түсік» мазалайды. Жай 
түсік емес, тажал түсік. Жалғыз емес, қос түсік 
бір-бірінің алқымынан алуда. Бұлар Биболдың 
шын өмірдегі қателігінің көлеңкесі. 

Барлық болған жайттардан соң оның түсінде 
орын алған оқиғаны сараптауы, мынадай: «екі 
түсік те екі жатырда жатуы керек еді... қай 
құрсақта жүр екен: Санабике... Балкенже... 
құрсағы. Тәңірім-ау, қай қасиетті... жо-жоқ, 
қасиетсіз құрсаққа тап келді?!» (Алтай, 2013: 
195). Саналы, текті ұрпақтың болуы, түбінде 
бір тектілік ізінің болуы шарт. Қазақ тектілікке 
қатты мән берген халық. Тектілік әке жолындағы 
іспенен бағаланған. Құрсақтың қасиетсізі, 
қасиеттісі болмайды. Қасиетсіз мұның өзі. 

Биболдың ішкі ойларының осылайша күреске 
айналуы, түсік пен тажал түсік арқылы көрініс 
табуы ой өзегінде жатқандығы. Сонда кейіпкер 
басындағы түрлі жағдайлардың суреттелінуі, 
яғни сана қақтығысында болып жатқан күрмеуі 
шиеленіскен жағдайлар драматизм табиғатын 
ашуда үлкен рөл атқарады. 

«Ұйқы элемент композицияның маңызды 
компоненттеріне жатады, бейнеленген оқиға-
ларды түсініктеме және бағалау тәсілде рінің 
бірі болып табылады. Ұйқы жиі кейіпкердің 
психологиялық сипаттамасы ретінде орын ала-
ды» (Вершинина, 2005: 220). А.Алтай кейіпкердің 
психологиясын ашуда түс көру компонентін 

қолдану арқылы ұтқырлық танытқан. Биболдың 
үрейі, қорқынышы, шырғалаңға түскен бейнесі, 
өкініші сынды күйімен оның бар болмысын 
ашып беруге тырысқан. 

Ер адамның құны түсіп, бар ауыртпалық 
нәзік жандыларға түсуі жайынан хабар беретін 
туындылардың бірі – Айгүл Жұбаныштың 
«Қара сөмке» атты әңгімесі. Айтып өткендей 
ер азаматтың өз ісін мойнымен көтермеуі, 
тас бауыр ананың өз баласынан бас тартуы 
суреттелінетін бұл әңгімедегі көтеріліп отырған 
мәселе бүгінгі заманның одан әрі қатігезденіп 
бара жатқандығын көрсетеді.

Қазіргі кезде некесіз сәбилердің дүниеге келу 
саны көбейіп кетті. Сондай олқылықтан құтылу 
үшін, түсік жасату ең оңай шешім ретінде санада 
қабылданып, белең алуда. Сәбидің бәрі бақытты 
болуы үшін жаралған. Бірақ, «Қара сөмке» 
әңгімесінде керісінше оның бақытынан айырған 
жас қыздың өмірі айтылады. 

Өмірге құштар сәбидің жан айқайын әкесі 
мен анасы естімеді. Естігісі де келмеді. Сон-
да адами құндылық қайда қалды? Кішкентай 
шарананың жарық дүниені көруге қақысы 
жоқ па? Адамның өмірін адам қия салуы оңай 
ма? Бұл сұрақтардың жауабы табылмас. Осы 
бір көріністің тағы бір куәсі Е. Әбікенұлының 
«Қасірет» атты әңгімесі. 

Жан күнелту үшін Алматы базарларының 
бірінде манты сатып жүрген Гүлім дейтін 
әйелдің образы суреттелінген. Әңгіме барысын-
да ері Нұрланның құны төмендеп, әйелі Гүлімнің 
ер азаматтың орнын басып, бір отбасының асы-
раушысы болып күн кешіп жүргендігін көреміз. 
Оның қиналысы мен азабына куә боламыз.

Тұрмыстағы жоқшылық, жұмыссыздық 
пендені қамықтырып, шаршатып жіберетіні 
рас. Кешке алдынан шығатын екі кішкентай 
қыздарына әрең нан тауып жүрген Гүлімнің 
ішкі күйзелісі тереңге бойлаған еді. Бауыр еті 
баласынан бас тарту оған қиынға соқты. Ау-
рухана есігін аттаған соң оның ішкі ойының 
күресі де, дәрігер әйелмен күресі де ұзаққа со-
зылмады. Күйеуі дегеніне жетті, дәрігер көкейін 
тескен ақшасына жетті, ал Гүлімге болса мы-
нау қиналыс өзін істікке шаншып, отқа қақтап-
қақтап алғаннан да ауыр болды. 

Үш жазушы үш әңгіме арқылы адам ба ла-
сының жауапсыздығын, қатыгездігін тағ дыры 
бөлек отбасылардың түрлі қым-қуат қайшы-
лықтарға толы өмірі арқылы көрсете білді. 

Айгүл Жұбаныштың «Қуыршақ» әңгімесі 
трагедиялы. «Айым үшінші қабаттан секіріп, өз-
өзіне қол жұмсамақшы болыпты», – деген суыт 
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хабарды естіп, дереу пәтеріне келдім (Жұбаныш, 
2014: 15). Әңгіме бірінші жақта баяндалады. 
Жетім қыздың қайғысы, қасіреті, өмір мен өлім 
атты тажалмен күресі бірінші жақта баяндаушы 
Айымның құрбысының монологімен беріледі. 
Кішкентайынан анасынан айырылып, өгей 
шешенің тепкісінде өскен, нағашы жеңгесінен 
көрген азапты күндері қыздың болашағына кері 
әсерін тигізбей қоймады. Жеңіл жүрістің жолы-
на түсіп, жеңіл ақша буына булыққан Айымның 
бұл әрекетінің соңы трагедиямен аяқталатынын 
өзі, жанындағы жандар да білмесе керек.

Өмірдің жанына салған жарасының дауа-
сы қуыршағы болатын. Тірі жанның мейіріміне 
бөлене алмаған Айымның осы бір жансыз заттан 
медеу іздегені, қоғамнан алшақтап, жатсынуға 
әкеліп соқты. Жатсынаудың соңы жалғыздыққа 
әкеліп соғатынын ол білмесе керек. Өмірдің ол 
үшін мәні қалмағанын сезген қыз өз өмірімен өзі 
қоштасты.

А. Жұбаныш Айымның ауыр жағдаймен 
ауруханаға барғанын жаңбыр стихиясы арқылы, 
паралелизммен ашуы шығарманың өне бой-
ын жақсы ұштастырған. «Тынысым тарылып, 
далаға шықтым. Айымның ендігі тағдыры не 
болмақ? Далада жаңбыр сіркірей бастады. Аспан 
да Айымның жағдайына алаңдап жас төккен 
сияқты көрінді маған», – деген жолдардан жас 
қыздың тағдырының ауыр халде екендігіне 
көз жеткізіп, өзің де оның мұңына маңдас бола 
түсесің (Жұбаныш, 2014: 17).

«Досымның денесін мәйітханадан алып 
шыққанда, жаңбыр жауды. Аспан да Айымды 
қимай тұр-ау шамасы» (Жұбаныш, 2014: 26).

Қуыршақты апаларымыз ұнатпайтын және 
оны шайтан дейтін, әңгімеде қуыршақ тек иллю-
зия ретінде көрсетіліп тұр, осы кішкентай атри-
бут арқылы А. Жұбаныш Айымның жалғыздығы 
мен жетімдігін, оның қайғысын тереңінен ашуға 
тырысқан.

Ал Ержан Тоқтардың әңгімелері ауыл мен 
қала тіршілігіндегі қым-қиғаш тіршілік пен 
адамдар арасындағы қарым-қатынасын шы-
найы суреттейді. Ұлттық намыс, салт-дәстүр, 
ұрпақ жалғастығын туындыларына арқау ете 
білген. Шығармаларында қым-қиғаш тіршілік 
барысындағы жайттардың орын алуынан 
трагедиялық драматизм көрініс табады. Оның 
«Қасірет басқан қараша үй», «Жалынды азап» 
әңгімелерінде адамның басына түскен қасіретті 
қыс мезгілінің ызғырық суығымен берген. 

Тегінде қандай бір туынды болмасын онда 
табиғат суретін (пейзаж) беру ең басты міндет 
те, мақсат та емес. Ол көбіне кейіпкердің көңіл-

күйін білдіру үшін немесе оқиғаны қоюлатып, 
композиция мен сюжетті дамытуға дәнекер 
қосалқы міндет атқарады (Піралиева, 1994: 54).

Пайғамбар жастан асқан, жетпістің 
желкесіне мінген нар тұлғалы қарттың қасіреті 
Е. Тоқтардың «Қасірет басқан қараша үй» 
әңгімесінде баяндалады. Ауыл шетіндегі 
орналасқан шағын екі бөлмені мекен еткен 
қарияның кемпірінен айырылып, жалғыз ұлынан 
күдер үзген-ді. Тек көз қуанышы немересі ғана 
оның жанына жұбаныш еді. Күнделікті күйбең 
тіршілікті кешіп жүрген ол бүгін түнде соңғы 
рет түс көреді. Көрген қорқынышы өңіне 
айналғандай, түсінде алауыртқан дауыл жаны-
на медеу болып жүрген кішкентай немересінен 
айырса, мына шын өмірде туған баласы әкесінің 
қарттығы мен жалғыздығына қарамастан оны та-
стап, өз туғанын мына аядай үйден алып кетеді. 
Жалғыздық адам баласына жазылған – ауыр 
жаза. Баласының бұл ісіне шыдай алмаған қарт, 
ашық қалған есіктен кірген қар ұшқынынан, 
тәңірге жалбарынған күйі о дүниелік болды. 

Автор қыс мезгілін осы бір қатігездіктің 
көрінісін беру үшін алған. Үскірік қашара үйдің 
отын сөндірген жоқ. Жат бауыр атанған адамзат 
өз отын өзі өшірді.

«Жалынды азап» атты әңгімесі қос күнәсіз 
періштенің ыстық жалынды тілсіз жауға оранғаны 
жайында. Бұл әңгіме қасіретке толы. Кейіпкерлердің 
жан азабы мен қиналысы суреттелінген туынды. 
Осы тұста автордың боранды қолдануы олардың 
қайғысын одан әрі үдете түскен.

Дауыл. Жай дауыл емес сұрапыл. Оның 
гуілі бір жамандықты шақырғандай немесе бір 
жамандықтың боларын болжағандай. Қойды 
жайылымға апаратын уақыт. Отағасы бұл 
дауылға қарамастан қойды алдына сап айдап 
кеткен. Ал әйелі болса, отағасы келгенше шәй 
қайнатып қоймақшы болып еді, судың жоғын 
көріп, ұйықтап жатқан қос қызын сыртынан 
бекітіп, бұлақтан су әкелуге кеткен-ді. Ал тәтті 
ұйқысынан тұра сала анасының жоқтығына шыр 
етіп жылаған кішкентай сіңілісін үлкені қанша 
жұбатса да көндіре алмады. Ызғырық үйдің ішін 
суытып жіберген. Үйдің ішін жылытпақ болып, 
пешті тұтатпақшы еді, тұтанар емес. Сонда 
ойлағаны қуыста тұрған жағармайды кішкене та-
мызып, пешті жағу. Түтінге көзі ашыған қыздың 
жағармайдың жатысын құйып жібергенін 
байқамаған еді. Сіріңкені тұтатқан кезде, пеш 
лап етіп жанды да, қып-қызыл өрт жайла-
ды. Қос кішкентай қыз бір-бірін қорғаштап, 
шырылдағанмен, үйдің ішін жалынды азап өртке 
орап алды да қос періштені жалмап кетті. Ақыл 
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есінен айырылып, жынданған ана, қайғыдан қан 
жұтқан қойшы әке дәрменсіз күйде қалды. Көңіл 
айтып, жұбататын ешкім болмады. Тек сары 
ит ұзақ ұлыды. Бұған кінәлі дауыл гуілі болып 
қалды. 

Қорытынды

Тартыс, трагедия, жатсыну, ішкі монолог, 
психологизм көркем шығармадағы драматизм 
функциясын ашуда өзіндік орны бар тәсілдер. 
Қоғам бейнесі, кейіпкерлер жан дүнесі, сондай-

ақ қым қуат қайшылықтар аталған жазушылар 
әңгімелерінде айқын көріністері арқылы жазу-
шы көзқарасын ашудағы драматизмнің орны 
ерекше екендігін көрсетеді. Шығармашылық 
адам мен шығармашылық шеберліктің не екенін 
түсінуде әдеби шығармалардың мазмұны мен 
құрылымына тереңірек енуге мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселелер 
мен адами құндылықтардың жоғалуын, тағы 
да басқа проблемаларды айқындай түседі. 
Оқырман мен автор арасындағы байланысты 
күшейтеді.
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О СЛЕДАХ ТЮРКСКИХ ИСТОЧНИКОВ И  
ПРОТОГРАФОВ В СОСТАВЕ РУССКИХ  

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В предлагаемой вниманию читателей статье автор поднимает тему восточных протографов, 
которые в свое время явились источниками для древнерусских исторических произведений. 
Эти произведения содержат определённое количество отсылок и прямых цитат из «восточных» 
историй. Некоторая часть из этих протографов и источников может быть отнесена к тюркским. 
Проблема былого тюркского доминирования и влияния на народы Восточной Европы 
традиционно обходится многими российскими историками. Ряд летописных терминов алтайского 
происхождения порой трактуются как «тайнопись», «ошибка» или «европейское заимствование». 
Между тем правильное прочтение отдельных терминов или целых фраз способно существенно 
скорректировать и даже изменить смысл произведения. На примере ограниченного количества 
средневековых произведений в данной статье автор приводит примеры применения тюркских 
языков для более точного восприятия первичного значения древнего произведения. Уже 
первые легендарные сведения о начальном этапе древнерусской государственности могут 
получить иную трактовку или направленность при учёте тюркского влияния на формирование 
восточноевропейской культур. Так, имя Олег вполне могло быть частью титула, как это часто 
бывает в мировой истории, а династия русских князей в соответствии со сведениями некоторых 
летописей включала (аварского) кагана. Легенды русского народа сохранили память о своих 
героях: болгарском хане Аспарухе, «родителе» Руса, Сухмане, Богатыре Булате, Кудеяре и др. 
Наибольший след оставила культура Государства Джучидов («Золотая Орда»). Так, ордынский 
 источник выявляется при анализе эпизода о начале «Великой замятни», уточняются обороты 
«Слова о полку Игоревом», меняется направленность «Сказания о Мамаевом побоище», иной 
смысл получает «Повесть о разорении Москвы Тохтамышем-царем». Несмотря на то, что в статье 
приведены не все известные случаи применения тюркизмов, автор приходит к закономерному 
выводу о системном и долговременном контакте древнерусских авторов с тюркской культурой и 
необходимости изучения основ тюркского языка историками-медиевистами.

Таким образом, новое знание представлено в статье не только в раскрытии подлинного 
значения того или иного эпизода, но и в признании тюркского влияния на русскую письменную 
культуру, как долговременного процесса. 

Ключевые слова: грамота, летописи, дефтери, тюркизмы, палеография, ярлык, каган, Олег, 
улуг, Аспарух, текстология, мотив, образ, протограф.
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On the traces of the turkic sources  
and protographs in russian medieval works

In the present article the author raises the topic of Eastern protographs, which at one time were 
sources for ancient Russian historical works. These works contain a certain number of references and 
direct quotations from “Eastern” stories. Some of these protographs and sources can be referred to Turkic. 
The problem of the former Turkic domination and influence on the peoples of Eastern Europe is tradition-
ally avoided by many domestic historians. A number of chronicle terms of Altai origin are sometimes 
interpreted as “cryptography”, “error” or “European borrowing”. Meanwhile, the correct reading of in-
dividual terms or entire phrases can significantly correct and even change the meaning of the work. On 
the example of a limited number of medieval works in this article, the author gives examples of the use 
of Turkic languages for a more accurate perception of the primary meaning of the ancient work. Already 

file:///C:/%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%9a%d0%b0%d0%b7%d0%9d%d0%a3_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c-2020/%d0%93%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%9c%d0%98%d0%a0%d0%90/%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%d0%b8%d1%82%d1%8f%203-2020/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/ 
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the first legendary information about the initial stage of the old Russian statehood can get a different 
interpretation or direction when taking into account the Turkic influence on the formation of Eastern 
European cultures. So the name Oleg could well be part of the title, as is often the case in world history, 
and the dynasty of Russian princes in accordance with the information of some Chronicles, included 
(Avar) Kagan. Legends of the Russian people has preserved the memory of the heroes: Bulgarian Khan 
Asparuh (father of Rus), knight Bulat, Sukhmani, Cudeare etc. The greatest influence was made by the 
culture of the State of the Juchids (“Golden Horde”). Thus, the Horde source is revealed in the analysis 
of the episode of the about the beginning of the “Great Troubles”, the turnovers “the Words about Igor’s 
regiment” are specified, the orientation of “the Legend about Mamayev’s slaughter” changes, another 
meaning gets “the Story about the ruin of Moscow by Tokhtamysh-Tsar”. In spite of the fact that not all 
known cases of application of Turkism are given in the article, the author comes to a natural conclusion 
about the great scientific importance of this direction in textual and source studies and the need to study 
the basics of the Turkic language by Historians-Medievalists.

Thus, the new knowledge is presented in the article not only in revealing the true meaning of an 
episode, but also in recognizing the Turkic influence on Russian written culture as a long-term process.

Key words: Diploma, Chronicles, defteri, Turkism, paleography, label, Kagan, Oleg, Ulug, Asparuh, 
textology, motif, image, protograph.
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Орыс орта ғасыр шығармаларындағы  
түркілік дереккөздер мен протографтардың іздері

Мақалада ежелгі орыс тарихи шығармаларындағы дереккөз болған шығыс протографтары 
сөз болады. Аталған шығармаларда «шығыстық» тарихтан тікелей дәйектемелер беріледі. 
Протографтар мен дереккөздердің біршамасы түркілерге қатысы болуы мүмкін. Шығыс Еуропа 
халықтарына деген бұрынғы түркілік басымдық мәселелерін көпшілік ресейлік тарихшылар 
айналып өтеді. Бірқатар жылнамалар терминдері алтайлық «құпия жазба», «қателік», «еуропалық 
кірмелер» деп берілді. Сонымен қатар жеке терминдер мен бүтін фразаларды дұрыс оқу 
шығарманың мәнін біршама немесе түбегейлі өзгертіп жіберетіндей ықпалы бар екендігін 
айтқымыз келеді. Бұл мақалада аз ғана орта ғасырлық шығармалар негізінде ежелгі шығарманың 
бастапқы мәнін дәл түсіну үшін түркі тілдерін қолдану керектігін айтады. Шығыс еуропалық 
мәдениеттің қалыптасуына түркілердің ықпалы ескерілген жағдайда ежелгі орыс мемлекеттігінің 
сол бастапқы атақты деректері басқаша өң алатындығы сөзсіз. Олег есімі шеннің бір бөлігі болуы 
да мүмкін, себебі дүниежүзілік тарихта мұндай жайттар көп орын алған. Ал орыс династиясы 
кейбір жылнамалар деректеріне қарағанда каған (аварлық) деп келтірілген. Орыс аңыздарында 
өз батырларының аты қалдырылып отырған: бұлғұр ханы Аспарух, Рұса, Сұхман, Болат Бахадүр, 
Құдияр т.б. Ең мол із қалдырған Жошы Мемлекеті (Алтын Орда). Осылай ордалық дереккөздерде 
«Великая замять» эпизоды басқаша талданады, «Слова о полку Игореведегі» оралымдар басқаша 
нақтыланады, «Сказания о Мамаевом побоищенің» бағыты өзгереді, «Повесть о разорении 
Москвы Тохтамышем-царем» шығармасы басқа мазмұнды иеленеді. 

Мақалада тюркизмдердің барлық қолдану деректері келтірілмегенімен, автор ежелгі орыс 
жылнама жазушыларының көп уақыт бойы жүйелі түрде түркі мәдениетімен етене жақын 
болғандығын айтады. Сонымен қатар, тарихшыларға түркі тілдерінің негізін оқу керек деген 
пікір білдіреді.

Мақалада эпизодтардың түпкі мағынасы ғана ашылып қоймай, сонымен бірге орыс жазба 
мәдениетіне түркілердің ықпал еткендігін айғақтау да көзделген.

Түйін сөздер: мадақтама, жылнама, дефтери, тюркизм, палеография, жарлық, қаған, ұлық, 
Аспарух, мәтінтану, сарын, образ, протограф.

Введение

Исходным положением для постановки во-
проса о тюркских протографах русских средне-
вековых источниках могут служить сведения о 
наличии таковых в списках, датируемых XVII в. 
Там же в описи указывалось, что в ящике № 148 

«…дефтери старые от Батыя и многих царей», 
с примечанием: «…а переводу им нет, никто 
перевести не умеет»1. В московских источни-

1 Акты исторические, собранные и изданные ар хео-
графической комиссией. – СПб.: Тип. Экспедиции заготов-
ления гос. бумаг, 1841. – Т.1. – С. 345.
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ках указывались даже маньчжуроязычные книги 
«тунгусских калмыков». Отсылки к «дефтерем» 
старым и ярлыкам встречаются в грамотах рус-
ских князей2. В составе русских сводов сохра-
нились и целые произведения «Закон судный 
людем» (болг.), «Временник болгарских князей» 
(гуннский?), содержащие значительное количе-
ство алтайских слов, выражений и понятий. В 
тексте летописей также встречаются ссылки на 
ханские ярлыки и даже цитаты из них3.

Русский народ сохранил целый ряд тюрк-
ских легенд и преданий, например, «Емшан-
трава», легенды о Сухмане, Кудеяре, богатыре 
Булате, Укроме табунщике, Еруслане Лазореви-
че, Салтан, Садко (Садык), Ратмир, Рогдай, Али 
богатырь и др. Еще больше восточных мотивов 
в составе «классических» русских сказок, баек 
(баит), легенд. Так, например, прообразы конь-
ка-горбунка, 33 богатырей и др. легко обнару-
живаются в бурят-монгольском эпосе «Гэсэр». 
Широко цитируемая былина «об Авдотье ряза-
ночке» на самом деле повествует о разорении 
Казани, а сюжетная линия этого произведения с 
древнейших пор обращалась в среднеазиатском 
регионе4.

Эксперимент

Представляется, что наибольшее влияние на 
великорусскую письменную культуру тюркский 
мир оказал в XIV веке, когда Подмосковье полу-
чило значительное количество тюркских топо-
нимов и Великий князь московский с гордостью 
носил тюркское прозвище Калита5.

Учитывая эти сведения, читателю будет мно-
го легче воспринимать саму постановку вопро-
са о тюркоязычных источниках и протографах 
русских средневековых произведений. Следы 
некоторых из них были сгруппированы нами в 
данной статье. 

Одной из ключевых проблем российской 
истории и археографии, влияющей на качество 
всех исторических знаний о раннем этапе Рос-

2 См. наприм.: Грамота князя Ярослава Ярославовича 
рижанам о свободном пути…№ 30. с отсылкой к ярлыку 
М-Т. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С.Н. 
Валка. – М.; Л., 1949. – С. 57.

3 Например, в Львовской летописи. Впервые сам тер-
мин ярлык фиксируется в летописи под 1307 г.

4 В Средней Азии сюжет даже был привязан к конкрет-
ной личности Дахаки (Джувейни А-М. Чингисхан. – М.: 
Магистр-прес, 2004. – С. 155, 592).

5 Мы настаиваем на тюркском переводе, а не на мон-
гольском, т.к. в это время даже высшая элита Империи Джу-
чидов перешла на тюркский язык.

сийского государства, является сугубо нацио-
нальная трактовка восточноевропейской исто-
рии. Налицо явное нежелание показать роль и 
значение предшествующих империй. Причём 
начальные этапы её обслуживаются сказаниями, 
которые возводятся до устойчивости религиоз-
ных догм. 

Такой подход выглядит естественно для не-
больших моноэтнических стран, но не может 
удовлетворять потребностям огромной много-
национальной империи. К тому же такая пози-
ция весьма уязвима при непредвзятом анализе 
и сопоставлении с источниками иных стран и 
культур.

В источниках, избирательно рассматрива-
ются преимущественно та информация, кото-
рая может быть приобщена к «русскости» в ее 
современном понимании, несмотря на то, что 
давно известно, о неславянском происхождении 
ранних русов. 

Одним из следствий этого стала трактов-
ка ряда летописных терминов, принадлежащих 
языкам коренных народов Российской Федера-
ции, как «тайнопись», «ошибка» или «европей-
ское заимствование». 

В российской истории древние русы тради-
ционно противопоставляются «кочевникам», 
хотя ранние сведения о описывали конную эли-
ту русов, а тюрки входили в состав элиты «Ки-
евской Руси» (торки, каракалпаки, берендеи, 
ковуи и др.). Интересны, например, эпизоды, где 
их правители направляют действия русских кня-
зей в военном походе. Такие отношения трудно 
характеризовать, как отношения правящей Руси 
с наемниками тюрками.

Историками часто скрывается неславянская 
культура древней Руси и черты её преемствен-
ности по отношению к предшествующим ев-
разийским империям. К тому же народ рус/рос 
упоминался на юге нашей страны за сотни лет до 
сомнительной даты «призвания варягов» и ус-
ловного времени образования «Киевской Руси»6.

 Осознание вышеуказанных положений спо-
собно открыть исследователю целый ряд пер-
спектив в исследовании исторических источни-
ков и недостатки в их составлении, изучении и 
опубликовании.

В данной статье автор обращает внимание на 
некоторые сведения древнерусских источников, 
которые с большой степенью вероятности могли 
быть заимствованы из более древних тюркских 
исторических произведений. 

6 Это понятие отсутствует в исторических источниках.
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Типично тюркские термины в русских ис-
точниках целенаправленно выявляли ученые 
еще императорской российской науки. Напри-
мер, П.М. Мелиоранский, И.И. Срезневский, 
В.И. Даль и др. Текстологи (А.А. Шахматов и 
др.) еще в XIX веке выявили, что в основе «По-
вести временных лет»7 лежит более древнее 
произведение, которое они назвали «Начальной 
летописью», но не решились выявить неславян-
ский язык протографа. Кажется, никто до нас 
не ставил вопрос о тюркских протографах и ис-
точниках древнерусских исторических произ-
ведений. Между тем эти произведения (в т.ч. и 
летописи) содержат определенное количество 
информации, которая может происходить из 
тюркских исторических произведений.

Так в ряде летописей («История руссов» 
Г. Конинского, «Никаноровская» и др. лето-
писи) основателем династии киевских князей 
указан «каган», «каган-сыроядец» и т.п.8 Более 
того, в «Никаноровской летописи» указываются 
имена древнейших правителей алтайского типа, 
которые на наш, взгляд могут быть сопоставле-
ны с некоторыми именами из «Временника бол-
гарских князей (ханов)»9.

Вопреки новгородской легенде о Рюрике 
память русского народа сохранила сведения об 
алтайских началах династии киевских князей, 
отмечая в числе основателей династии Аспару-
ха10. Причем, в «Повести о богатыре-Булате» 
Аспарух получает от Чернобога (Карачун?) за-
коны и втолковывает их своему «сыну» – Русу. 
Примерно в такой форме, в виде соотношения 
имен личных в древних родословных легендах 
описывается соотношение родства народов.

При описании хазар, в летописях впервые 
отмечаются государственные даннические от-
ношения и впервые в русской летописной исто-
рии упоминается древний титул князь, который 
встречается в тюркских легендах и преданиях в 
виде имени. Здесь же приводится мотив двусто-
роннего меча, неоднократно встречающийся ра-
нее в восточных легендах.

7 На самом деле «Повесть временных дел» (См.: Та-
тищев В.Н. История Российская с самых древнейших вре-
мен…  М.: АСТ, 2003. Т. 1.  С. 78).

8 Никаноровская летопись. ПСС. Т.27. С.138. Особо 
значимо в сопоставлении с граффито с указанием кагана 
в киевской Софии («помози Господи кагану нашему») И 
«Словом о законе и благодати».

9 Ср.  напр.  Авелгасан и Авитохол.    Тихомиров М.Н.     
Именник болгарских князей  // Вестник древней истории. 
1946. № 3. С. 81-90.

10 Левшин В.А. Повесть о богатыре Булате // Русские 
сказки. СПб., 1780. Ч.9. C. 23 -37.

Сопоставление источников разных стран со 
сведениями русских летописей, освещающих 
деяния «князя Олега», позволяет прийти к выво-
ду о том, что «начальный летописец» выводил 
начало русской династии к аварскому «кагану-
сыроядцу», а первой надежно определённой да-
той ранней русской истории следует считать год 
штурма Константинополя аваро-булгаро-сла-
вянским войском в 626 году11. Признание этого 
факта, в свою очередь, позволяет узнать в кня-
жеском «имени» Олег алтайский термин олуг/
улуг – ‘старший, главный’, а также по-новому 
пересмотреть целый ряд устоявшихся взглядов 
на историю нашего Отечества12. 

Отметим важный аспект: имя рязанского ве-
ликого князя XIV века не могло быть языческим. 
Таким образом, олуг кон’яз – «великий князь», 
понятие, соответствующее титулу олуг бек, ко-
торый также стал именем, но в тюркском мире 
(Улугбек). Тюркская этимология сочетания кон 
яз, по всей видимости, породила русские литера-
турные обороты ‘солнце ясное, ‘красно солныш-
ко’, а диалектная форма конаж/конаже/княже 
переводилась как кон яшь – ‘солнце молодое’. 
Это в полной мере соответствует повествованию 
«Слова о полку Игоревым», на что обратил вни-
мание еще в 70-х гг. ХХ века О. Сулейменов. 

С «князем Олегом» связывается первая фра-
за, которая в протографе могла быть тюркской, 
и не может быть славянской. Так, согласно ПВЛ, 
Олег, захватив Киев в 882 г. провозгласил: «…
да будет Киев матерью городов русских»13. В 
славянских языках и Киев, и город мужского 
рода, в связи с чем подобная конструкция фра-
зы представляется нам невозможной. При этом 
подобная фраза неоднократно встречается в вос-
точных историях и не противоречит нормам ал-
тайских языков. В своё время О. Творогов (опи-
раясь на фантазии отдельных исследователей 
XIX в.) доказывал нам возможность славянской 
фразы, исходя из греческого «метрополис». Од-
нако трудно представить себе ситуацию, когда 
«варяг», прибыв в ирано-тюркский регион т.н. 
«Салтово-маяцкой» археологической культуры, 
призывает горожан к сотрудничеству на грече-
ском языке. 

11 Набиев Р.Ф. Князь Олег // Bulgar Times (Венгрия).  
2015. № 3/4. С.14-16.

12 Возможно, этого кагана звали Баян. В этом случае 
сходятся образы «вещего Баяна» из «Слова» и «вещего 
Олег».

13 Повесть временных лет. Ч. I. / пер. Д. С. Лихачева. 
URL:http://www.hrono. info/dokum/1000dok/povest1.php 
(дата обращения: 23.03.2009).
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Результаты и обсуждение

В свете настоящей темы важным представ-
ляется вывод: составители ПВЛ, по всей види-
мости, изначально опирались на более древние 
хроники, неадекватная трактовка которых мо-
жет объясняться языком первоисточника, кото-
рый отличался от славянского. 

В русских летописях сохранился ряд терми-
нов этого (этих) древних языков. Некоторые сто-
личные учёные способны учитывать татарский 
вклад в формирование лексикона летописей14. Но 
чувашский уровень уже не учитывается, не гово-
ря о финно-угорских и дальневосточных языках. 
А они есть. Например, из древнерусских источни-
ков известны такие термины, как амбал, жупан, 
гован, цьяшос, угауби, ямен, туг и др. Обычно их 
читают как имена или называют «тайнописью».

В наше время маститые учёные по-прежнему 
осознанно трактуют хорошо читаемое болгар-
ское имя князя на печати (Озонтаг), как Изяс-
лав, а монеты с именем Дамир – как Владимир… 
Для знакомства с подобными коллизиями нет 
необходимости перебирать книги В.Л. Янина 
или монетные прорисовки О. Пастернака15. Они 
повторяются и в наши дни16. 

Наличие или отсутствие тюркизмов может 
стать и косвенным критерием аутентичности ис-
точника. Например, среди историков-романти-
ков большую популярность имеет т.н. «Влесова 
книга». Ее молодость очевидна: в ней нет «не-
русских» слов языка древней Руси, чего не могло 
быть, учитывая господство алтайских народов в 
течение многих столетий ещё до монгол. Кроме 
того, исследователи не учитывают ещё одного 
важного обстоятельства: книги, действительно 
могли храниться в виде пластин или дощечек. 
До наших дней эта традиция продолжается, на-
пример, на Тибете. Но хранятся не читаемые 
тексты, а клише. Именно такими штампами-кли-
ше были дубовые, железные и золотые «доски» с 
законами, отмечаемые в произведениях древно-
сти, таковыми были «железные доски» римских 
царей, 12 таблиц римского права и доски Афин, 
эту функцию выполняли каменные стелы Вави-
лона и древних тюрков. 

14 Иногда встречаются рабочие пометки на полях спи-
сков летописи кириллицей на татарском.

15 Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого 
Киïвського князя Володимира Святого/ вступ. Слово Б.З. 
Якимовича. – К.: Веселка, 1991. – 47 с.

16 Молчанов А.А. Знаки Рюриковичей // Вестник исто-
рии, литературы и искусства. – М.: Собрание; Наука, 2010. 
– Т.7. – С.616.

Знание тюркских языков и культуры помога-
ет и при развенчании новых фальшивок. Так, не-
сколько лет назад широкую огласку в СМИ по-
лучили изыскания священников, обнаруживших 
на штукатурке своей церкви в Переславле-За-
лесском «древние» граффити с именами первых 
известных героев Москвы, казнивших Андрея 
Боголюбского – Амбал, Кучка и др.17 

Мы не разделяем альтернативного прочте-
ния В. Чудинова, но его критические замечания 
по анализу текста учёными РАН заслуживают 
внимания. Свой вклад в развенчание очередного 
подлога мы видим в доведении следующей ин-
формации: татарский термин амбал, проникший 
в маргинальные диалекты русского языка отно-
сительно недавно (с речью бурлаков и крючни-
ков) не является именем, а происходит от мань-
чжурского амбань – ‘начальник, предводитель’ ( 
т.м. амба – ‘большой‘).

Целый ряд искажений и ошибок выявлен 
нами при исследовании проблемы т.н. «Кули-
ковской битвы». Мы предложили свою рекон-
струкцию основных положений произведения 
рез’анца Софония Алтыкулаевича с опорой на 
тюркизмы предполагаемого протографа текста 
«Сказания…»18. 

Но для нас более важными являются следы 
использования летописцами тюркских письмен-
ных источников. Их немного, и по отдельности 
они малодоказательны, но в совокупности они 
убедительно иллюстрируют длительную тен-
денцию.

Общую тенденцию обозначили ещё дорево-
люционные историки, занимавшиеся историей 
«Золотой Орды». Ими был подмечен высокий 
уровень надёжности сведений русских летопи-
сей об обстановке «в Орде» («высокая информа-
тивность»), и хорошее знание тюркских языков 
«летописцем»19. Анализ текстов летописей по-
зволяет предполагать, что одним из источников, 
описывающих завоевание монголами Восточной 

17 Российские археологи обнаружили список убийц кня-
зя Андрея Боголюбского. 29 декабря 2015 года. URL:http://
rosnauka.ru/news/1261 (дата обращения: 12.04.2019).

18 Набиев Р.Ф. Объединение Золотой Орды Тохтамыш-
ханом и проблема «Куликовской битвы» / под ред. А.Г. Му-
хамадиева. – Казань: Иман, 2010. – С. 409-414.

19 На самом деле вся цепочка тюркских заимствований 
демонстрирует постоянно ухудшающееся знание восточ-
ных языков редакторами, вносившими поправки. В силу 
чего слова и фразы превращались в имена «посол Карач», 
неологизмы (кремль, таганка)  и  похожие термины евро-
пейских языков. Дошло до того, что на полях поздних спи-
сков фиксировался совершенно убогий уровень изучения 
татарского: «бер, ике, еч…».
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Европы, была история, подобная «Чингиз-намэ». 
Описание некоторых эпизодов завоевания Вос-
точной Европы проявляет определённое сход-
ство. Так, например, примечательна информация, 
описывающая период «великой замятни» в хан-
ской Орде. Летописец явно использует перево-
дной текст информатора, находившегося в Орде, 
отмечая, что Мамай увёл Орду и цариц на другой 
берег «за Волгу на горную страну. Очевидно, что 
автор эпизода первоисточника описывал эти со-
бытия, находясь на левобережье Волги. 

То же самое наблюдается и в некоторых 
других эпизодах. Принципиально важна для 
российской истории Повесть «О пленении и при-
хождении Тохтамыша царя и о московском взя-
тии», которая впоследствии стала называться «о 
нашествии…»20. Вторичное название является 
свидетельством полной дезориентации редакто-
ра в обстановке того времени. О каком «наше-
ствии» может идти речь при описании прибытия 
«царя» – верховного правителя огромной им-
перии? Современные интерпретаторы пытают-
ся выдать бунтовавших москвичей за народное 
восстание против ордынской власти, возглавляе-
мое князем. Но Великий князь бежал из Москвы, 
причём в Кострому – на восток, сторону хана. 
«Софийская» летопись «оправдывает» бегство 
Великого князя Московского Дмитрия: «не хотя 
стати противу самого царя»21. Бежал и митро-
полит, и его семья, а инсургенты кидали на них 
со стен камни, пытаясь препятствовать их ис-
ходу. Автор повести отнюдь не симпатизировал 
восставшим, называя их «мятежницы недобрии 
человеци, люди крамольницы»22. Историк Мо-
сквы Иван Забелин невольно отметил, что «кли-
рик митрополита возлагает всю вину на возму-
тившийся народ». 

Это обстоятельство чрезвычайно важно и, 
учитывая архаичные тюркизмы повести («силик/
селик град», адам, тюфак, порок, карач) свиде-
тельствует о том, что сторона, обозначаемая в 
повести «они» – не татары, а восставшие москви-
чи. Поэтому и пороки и тюфякы били «на них» 
не по войскам Тохтамыш-хана, а по горожанам, 
преступно выступившим против своего правите-

20 Новгородская летопись по списку П.П. Дубровского 
/ подг. текста О.Л. Новиковой. М.: ЯСК. 2004. ПСРЛ. Т.43.  
С.138; Вологодско-пермская летопись. Т.26. С. 146; Лето-
писный свод 1497 г. ПСРЛ. Т.28. С.85; Никаноровская лето-
пись. Т.27. С.77-78 .

21 Софийская первая летопись старшего извода. М.: 
Языки русской культуры, 2000.  ПСРЛ. Т. 6. Вып.1.  С. 473.

22 Новгородския и псковския летописи. СПб.: Тип. Э. 
Праца, 1848.  ПСРЛ. Т. 4. с. 85-86.

ля. Отметим, что пороки – это тараны, которые 
никак не могли применяться оборонявшимися.

Весьма примечательно в этом отношении 
свидетельство Якова Рейтенфельса, использо-
вавшего целый комплекс источников и истори-
ческих работ. Немецкий автор прямо указывал 
на Дмитрия: «…Москва была отнята у него на 
глазах … татарским ханом, Тохтамышем»23. 
Таким образом, скорее всего, москвичей угова-
ривал сдаться не Дмитрий Нижегородский, а сам 
Дмитрий Донской. И только ему могли поверить 
горожане, открыв ворота. Это обстоятельство 
важно в рамках нашей темы тем, что автор про-
изведения (будь он церковный или княжеский, 
или ханский) был на стороне официальной вла-
сти и поэтому знание татарского для него было 
обязательным.

Не следует забывать и о том, что после про-
ведения расследования Москву разрешено было 
восстановить, Великого князя Дмитрия Ива-
новича и его сына поощрить. Чего, конечно не 
было бы в случае непослушания. Таким обра-
зом, мы вновь видим принципиальную коррек-
цию первоначального смысла произведения, в 
результате которой оно приобрело противопо-
ложную направленность. Но именно в случае 
такого толкования источника остаточная татар-
ская терминология приобретает логическое объ-
яснение.

О возможности использовании московски-
ми клириками тюркских источников может слу-
жить и эпизод божественного спасения Москвы 
от разгрома войсками Тимура Самаркандского. 
И самаркандский и русский источники объяс-
няют уход войск Тимура приснившимся сном, 
в котором высшие силы не рекомендовали ему 
уничтожать это небольшое лесное княжество. 
Источник этого мотива должен был находиться 
в ставке Аксак-Тимура.

Заключение

К сожалению, формат журнальной статьи 
не позволяет изложить весь накопившийся ма-
териал, но вышеизложенные факты позволяют 
констатировать факт наличия в древнерусских 
исторических произведениях значительного ко-
личества ориентализмов, следов тюркских ис-
точников и даже протографов. Они представляют 

23 Рейтенфельс Я. Сказания Светлейшему герцогу 
Тосканскому Козьме Третьему о Московии / пер. А.И. 
Станкевича. С. 274. URL: http://www.vostlit. info/Texts/
rus9/ Reutenfels/text12.phtml?id= 1180 (дата обращения: 
12.04.2019).
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собой заметное явление в составе фактологиче-
ской базы и стиля древнерусских произведений 
и потому требуют специального изучения.

Одним из закономерно проистекающих вы-
водов из представленного выше материала явля-

ется необходимость (для историков, изучающих 
ранние этапы развития русской государственно-
сти, а также археографов) изучать языки корен-
ных народов Российской Федерации и в первую 
очередь - тюркские. 
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CONCEPTUAL METAPHORS  
IN THE FRENCH DISCOURSE

Innovation in linguistics, replacing one paradigme with another, lead to new research methods. 
In recent years, the place of language in society as well as the role of the language, the reflection and 
expression of the surrounding world, the study of the mental aspects of the concept of reality have been 
one of the main linguistic objects, which has led to the formation of cognitive language.

Cognitive-discursive nature of modern linguistics are considered the most promising because it is it 
allows extremely new, sometimes unexpected results for understanding the world and man, and inter-
preting language manifestations in a new way.

In modern linguistics, the concept of discourse is one of the most commonly used, but at the same 
time it does not have a clear definition. Science presents two points of view on the essence of discourse. 
The first point of view is associated with human social activity. According to the second point of view, 
the linguistic personality becomes part of discursive research.

The study of political communication in the current international situation is in the focus of the inte-
rests of many sciences, including psycholinguistics. 

The article is devoted to the study of modern political discourse in French language as a specific 
form of communication. The general approaches to the phenomenon of discourse in modern linguistics 
are covered. 

The peculiarities of nominative metaphors used for naming political events participants and their po-
tential for speech impact are investigated. The author stresses the fact that the correctly chosen method 
of speech influence can significantly affect the political views of the addressee. 

The dominant role of the factor of noninstitutionality, informativeness, emotionality and semantic 
uncertainty of the political discourse is emphasized by the functioning of political metaphors reflecting 
the specific characteristics of the object and having a psychological effect on the recipient. 

Key words: French language, political discourse, conceptual metaphors, public conscience, mani-
pulation.
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Француз дискурсындағы концептуалды метафора

Тіл біліміндегі инновация бір парадигмадан келесі парадимаға өту арқылы, жаңа зерттеу 
әдістеріне жол ашты. Соңғы жылдары тілдің қоғамдағы орны, сонымен қатар оның ролі, қоршаған 
дүниенің бейнеленуі мен танылуы, ақиқат болмыс концепциясының менталды аспектіде зерттелуі  
когнитивті тілдің қалыптасуына себеп болған тілдің негізгі нысанына айналды. 

Заманауи тіл білімінің танымдық дикурстық сипаты ең өзекті бағыт екендігінде дау жоқ. 
Осы бағыттың негізінде әлемді, адамды, тілдің интерпретациялануын тануда мүлдем күтпеген 
нәтижелерге қол жеткізуге жол ашылды. 

Заманауи тіл білімінде  әлі де анық айқындалмаған дискурс ұғымы кеңінен қолданылады. 
Ғылымда дикурс туралы екі түрлі көзқарас бар. Біріншісі адамның әлеуметтік белсенділігімен 
қатысты болса, екіншісі тілдік тұлғаның дискурстық зерттеулердің бір бөлігі ретінде танылуы. 

Қазіргі халықаралық жағдаяттағы саяси қатысым түрлі ғылымдар тоғысында зерттелуі шарт. 
Олардың қатарында психолингвистиканың да болуы міндетті.

Мақала француз тіліндегі қатысымның бір формасы ретіндегі қазіргі саяси дикурсты 
зерттеуге арналған. Заманауи тіл біліміндегі дикурс феноменінің жалпы танылуы мен «саяси 
дикурс» ұғымы нақтыланады. 

Саяси құбылысқа қатысушылардың атауы ретіндегі номинативті саяси метафоралардың 
қолданыс ерекшеліктері, олардың тілдік ықпалының әлеуеті, яғни тілдік ықпал ету әдісі дұрыс 
таңдалған жағдайда, адресаттың саяси көзқарасына мейлінше әсер ете алуы. 

https://doi.org/10.26577/eb-2018-3-1336
https://orcid.org/0000-0003-2416-7924
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Автор метафоралық ауысу негізінде қалыптасқан атаулар арқылы адам санасында 
қабылданған ақпараттың және қатысушылардың имиджінің категорияланып, жүйеленетіндігіне 
айрықша мән береді. 

Саяси дискурстағы бейинституционалдану, ақпараттылық, эмоционалдылық, мәндік және 
айқынсыздық факторларының басымдылығы саяси метафоралық атаулардың жұмсалысымен 
айқындала түседі. Ол өз кезегінде объектінің өзіндік сипатының бейнесі ретінде рецепиентке 
психологиялық тұрғыда әсер етеді. 

Түйін сөздер: француз тілі, саяси дикурс, концептуалды метафоралар, қоғамдық сана, ықпал 
ету.
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Концептуальные метафоры во французском дискурсе

Инновации в лингвистике, заменяя одну парадигму другой, приводят к новым методам 
исследования. В последние годы место языка в обществе, а также роль языка, отражение и 
выражение окружающего мира, изучение ментальных аспектов концепции реальности стали 
одним из основных языковых объектов, который привел к формированию когнитивного языка.

Когнитивно-дискурсивный характер современной лингвистики считается наиболее 
перспективным, поскольку именно он позволяет получить совершенно новые, порой неожиданные 
результаты для понимания мира и человека и интерпретации языковых проявлений по-новому.

В современной лингвистике понятие дискурса является одним из наиболее употребительных, 
но при этом не имеющим четкого определения. В науке представлены две точки зрения на сущность 
дискурса. Первая точка зрения связывается с социальной активностью человека. Согласно 
второй точке зрения, языковая личность становится частью дискурсивного исследования. 

Исследование политической коммуникации в условиях современной международной 
ситуации находится в фокусе интересов многих наук, в том числе и психолингвистики. 

Статья посвящена исследованию современного политического дискурса на французском 
языке как специфической формы общения. Освещаются общие подходы к феномену дискурса в 
современной лингвистике и уточняется понятие «политический дискурс». 

Исследуются особенности функционирования номинативных метафор, употребляемых для 
именования участников политических событий, и их потенциал речевого воздействия, когда 
правильно выбранный прием речевого воздействия может значительно повлиять на политические 
взгляды адресата. 

В статье автор акцентирует внимание на том, что при помощи наименований, образованных на 
основе метафорического переноса, происходит категоризация и систематизация воспринимаемой 
информации в сознании человека, а также моделирование имиджа тех или иных участников 
политических событий. 

Доминирующая роль фактора неинституциональности, информативности, эмоциональности, 
смысловой и неопределенности политического дискурса подчеркивается функционированием 
политических метафор-наименований, отражающих специфические характеристики объекта и 
оказывающих психологическое воздействие на реципиента. 

Ключевые слова: французский язык, политический дискурс, концептуальные метафоры, 
общественное сознание, манипулирование.

Introduction

Researches on classic literature of Azerbaijan 
have a special place Political discourse, acting 
as a driving force in the formation of state policy 
vector, electoral thinking, has been the object 
of modern linguistic research, Actual issues of 
political discourse have been studied in one or 
another way in the scientific works of linguists of 
different countries. In particular, the theory of dis-
course and textual  linguistics (A.Y. Mammadov,  
B. Ismayilov, Q. Baranov, V.V. Boqdanov, R. Wodak,  

B.M. Kasparov, V. Dikman, I. Karasik, M.L. Ma-
karov, P. Serio, V. Holly), cognitive linguistics 
(A.Y. Mammadov, F. Veyselli, A.N. Baranov,  
V.V. Krasnih, Y.P. Kubryakova, G. Lakoff,  
Ch. Fill mor), sociological linguistics (L.P. Krizin, 
N.B. Meckovska), linguoculturology (Y.M. Stroke,  
V.I. Jelvis, V.Q. Kostomarov, N.A. Kupina,  
Y.A. Sorokin) and other spheres have been widely 
analyzed in the contemporary scientific work of na-
tional and foreign scientists. 

Though there are a number of specific studies 
and certain achievements in the process of solving 
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the theoretical and practical issues, many aspects of 
the political discourse are still being discussed. 

This article analyzes conceptual metaphors in 
the French-speaking political discourse. 

Political discourse is an important linguistic 
phenomenon in everyday life of every human being 
and serves political processes and forms with rel-
evant texts. The purpose and function of a political 
discourse is to use brilliant language images, words 
and phrases, which, first and foremost, attract atten-
tion and influence. And this language performanc-
es, mainly due to political figures, oriented perfor-
mances taking place. It is precisely the politician’s 
ability to achieve the ultimate goal – to achieve the 
achievement of power. In our opinion, provision of 
an official speech (program presented in the thesis 
form) with expressiveness, emotionality and image 
is one of the important manipulation strategies. 

The political discourse in real-time is of particu-
lar interest to the strong pragmatic interest. Political 
discourse is a contrast to many complex psycho-
logical, ideological and cultural processes in soci-
ety. The political discourse is a formal exchange of 
views, and the realization of various alternative ac-
tivities in relation to these views is necessary for the 
society to deal with existing problems (Mәmmәdov, 
Mәmmәdov, 2010: 39).

The psychological aspect of the political dis-
course is to promote consensus among the citizens, 
as it facilitates the solution of problems such as pov-
erty, crime, racial discrimination (Johnson, Johnson, 
2000: 291).

In recent years, French-language political dis-
course has been widely used in the use of stylized 
tropes and figures, which provide brilliant ideas, dis-
tinguishing key points, opening emotional states of 
the speaker, and directing listeners’ attention to the 
subject of the speech. Political discourse texts re-
fer to the explicit expression of speech as they have 
these features. 

The analysis of cognitive metaphors in French-
language political discourse is of great importance. 
Scientific sources (Mәmmәdov, Mәmmәdov, 2010: 
50) we would like to note that on the basis of po-
litical discourse is related to the type of conceptual 
metaphor is the most verbalized discourse because 
the political discourse formed primarily reflecting 
the points of view of people are using the concep-
tual definitions. 

“Conceptual metaphors refer to the nontradi-
tional cultural culture paradigms of the tongue. 
Looking at people in the minds of the people, they 
are astonished, because they are meticulous or meta-
phors” (Lakoff, 1993: 210). 

Political discourse relates to the most common 
types of conceptual metaphors. Political discourse, 
which serves political processes and forms relevant 
texts, is always in the spotlight with its original-
ity. Political discourse prefers metaphors created 
through psychological, cultural, political and ideo-
logical conditions. Thanks to Metaphor, the politi-
cian stimulates the thinking of the opposite side and 
increases the comprehension power. 

Common language, often as a means of stylistic 
expression metaphor is being considered. Emotion-
ally-pleasing elements in the discourse (symbolic 
operation of words, reconciliation of sharp contrast 
elements, paraphrases, phraseological, combina-
tions, tropes and figures, metaphorical use of termi-
nology etc.) this is due to the explicit impact on the 
reader. Using metaphors gives the longue radiance, 
which makes it more readable by the reader (listen-
er) more readily. 

The political discourse is also used to provide 
the reader with a political and propaganda influence 
to manage the metaphor for the public conscious-
ness of the audience. Since the political dictatorship, 
which has a diminution of interactivity, is a speaker 
with speech, he tries to keep his audience in action 
by trying to convince the audience. 

The attitude of politicians to the government is 
fully reflected in the language. The change of the 
semantic structures of the word, the variability of 
the denotative and convocative meanings of one or 
another of the signs of the word, auxiliary relation-
ships of words, and so on language events are pur-
posefully used by politicians. 

As the conceptual theories metaphor is a lan-
guage of panorama of the political world, its con-
ceptualization and structuring. By the help of Meta-
phor, the subject of political communication has 
the potential to make the difference. It creates, in 
the consciousness of the addressee, the metaphoric 
model, and the formulated panorama (Чудинов, 
2007: 127-128). 

Experiment

Metaphoric thinking is one of the creative 
abilities of the person. Indeed, turning to the met-
aphoric expression of an ordinary object, word, 
gesture, in an unusual way of being one of the 
distinctive features of personality. Metaphor as 
a cognitive instrument directs a person to under-
stand the cognize the political discourse, because 
for an understanding of this is an instrument to 
make things difficult (Mәmmәdov, Mәmmәdov, 
2010: 56-57).
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In this investigation, we have a history of social 
experiment, social identity, relationships between 
the peoples, social inequality, and created hostility 
and homophobia. 

May we say that each of the Candidates (in 
2012 pre-election campaign) flame up in this or that 
for certain social groups to the attitude of enmity, 
hatred of F.Hollande spoke in relation to the rich 
people, the poor people that were mentioned Mitt 
Romney spongers, Marin Lue Pen and N.Sarkozy 
in the negative tonality expressed their opinion on 
the emigrants, Luo Moreover Pen expressing her 
opinion on the marriage of persons homogenous 
Showed her negative opinion to this issue, but Sar-
kozy and Romney spoke against the civil partner-
ship. 

F.Ollande’s speech is rich with conceptual met-
aphors. In his speech, “Financial World is an En-
emy”. 

[...] Dans cette bataille qui s’engage, je vais 
vous dire qui est mon adversaire, mon véritable 
adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas 
de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il 
ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet 
adversaire, c’est le monde de la finance. 

F.Oland’s description of the economic crises in 
Europe is like the effect of metastasite and later on it 
is widely spreading all over. F.Hollande banks also 
used the word in his attitude to the amputation (de-
prive of smth, cut off). 

Showed F.Hollande’s initiative to formulate a 
new conceptual Fuland metaphor. Developing the 
semantic meaning “We are French”, he used such 
conceptual metaphors as France is in Debt, Finan-
cial World is a Creditor. 

[...] Moins nous aurons à emprunter, plus nous 
serons finalement libres de nos choix. Alors il fau-
dra faire une grande réforme fiscale... .

It is difficult for the people not having enough in-
formation on the field of the economy, to understand 
the metaphoric expressions used by N.Sarkozy and 
F.Hollande, while trying to Explain expressing his 
position difficult, complicated Theories of the Sim-
pler terms, used in the for his Debtor and Creditor 
which are fully understandable terms Voters. Un-
doubtedly, it is better to live on one’s own; the least 
debt we borrow, the freer we feel ourselves. 

F.Hollande of the self-belonging strategy was 
not well-known in France, who, before he became 
a candidate to the president of France was using 
the word “I” Repeatedly. F.Hollande’s anaphoric 
expression “I am the President of the Republic be-
came famous and he used this expression anaphoric 
N.Sarkozy 15 times in his teledebate. As to the cal-

culation of Jan Veronis, who is a linguist, scientist, 
in the 1000 words among these Debates F.Hollande, 
used the word in the nominative case belonging 
to the first person singular “I” for 22,6 times (Vé-
ronis, 2012). For the comparison we can say that 
N.Sarkozy uttered the term “I” for 17 times out of 
1000 words which he used. F.Hollande for the quan-
tity of using the word “I” who’d had reached nearer 
to the record of F.Mitterand used “I” 24 times out 
of 1,000 words for. Such a frequency of use of the 
first person in the nominative case “I” May I speak 
to a person who has never been represented in the 
government, “strong”, “hard-working” personality 
(Паршина, 2012: 43); basing on the results of the 
elections, it is possible to consider this attempt as a 
successful one. Repetition of persistently anaphor, 
made Deeper impression on the electorate after the 
debate and 43% of the electors F.Hollande Convinc-
ing considered, but only 30% considered N.Sarkozy 
Convincing (Dyèvre, 2013). F.Hollande managed to 
introduce himself:

– as a person knowing “what to do” and “how to 
do” in his reelection speech. His speech consists of 
numerous concrete sentences: Moi j’ai fait le choix 
du sérieux, de la responsabilité / I made the choice 
to be serious, to be responsible; 

– as a politician with strong logics: J’ai toujours 
suivi la ligne que je m’étais fixée / I always sup-
port the line of activity I have identified;Je préfère 
tenir bon sur une position que je défends depuis des 
années plutôt que d’en changer sous la pression 
des circonstances / I prefer to support the position, 
which I have been supporting for years; 

– as a humanistic politician: J’aime les gens, 
quand d’autres sont fascinés par l’argent / Other 
people are interested in money, but I love people; 

– A optimistic person: Je suis un optimiste de la 
volonté. Je crois que le meilleur est possible / As to 
the steps that I make, I am optimistic. I trust in the 
best of things. 

It is necessary to note that F.Hollande’s obser-
vations on the human beings give him the chance 
to apply the model of G.Lakoff. F.Hollande associ-
ates this model with his impressions on the “careful 
parents”. F.Hollande in the frame of tactics of con-
frontation tried to stress the fact that he was differ-
ent from Sarkozy in supportive people, having no 
supporters in the community: Moi, je protège les en-
fants de la République, vous, vous protégez les plus 
privilégiés / I support the children of the Republic, 
but you support priciledged people. 

In Hollande’s speech, two main values areː 
equality and justice. Now, let’s consider the con-
texts which he used: 
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The concept of equivalence of the word is used 
in several imaginary metaphors. 

Equality Does not Mean Underneath the Assis-
tance of Somebody / L’ÉGALITÉ, CE N’EST PAS 
L’ASSISTANAT 

Equality is Solidarity / L’ÉGALITÉ, C’EST LA 
SOLIDARITÉ

Equality Does Not Mean Making People Equal / 
L’ÉGALITÉ, CE N’EST PAS L’ÉGALITARISME 

Equality Is Justice / L’ÉGALITÉ, C’EST LA 
JUSTICE 

Justice for Hollande expresses more important 
value. In all his speeches he used the same expres-
sion, in rare cases, he changed the syntax of it. 

[...] Aucune décision, aucune réforme, aucun 
choix qui seront présentés par un gouvernement, 
par un ministre, ne pourront être pris si je n’ai pas 
eu la réponse à cette question simple: « est-ce que 
c’est juste?». Si c’est juste, je prends la réforme, je 
prends la décision, je fais le choix. Si ce n’est pas 
juste, j’écarte la réforme, j’écarte la décision et je 
ne fais pas le choix. La justice, la justice d’abord... 
Seule la justice doit guider notre action.

The majority of the conceptual metaphors speak 
to him about Sarkozy himself helped. In Vilpent he 
introduced his speech in a form of a story. At the 
same time he shares his imaginations about the rul-
ing power. 

Power is a Load 
[...] J’ai senti sur mes épaules le poids de 

la charge, de la fonction, des responsabilités. 
Power is a Trial 

[...] Je savais qu’il y aurait des tem-
petes, des épreuves, des montagnes à gravir. 
Power is the Ability to show Resistance .

Presidency is a Profession 
[...] Si on ne sait pas prendre de décisions, si 

on ne sait pas dire non, si on n’est pas capable de 
tenir, alors il faut vraiment changer d’orientation 
professionnelle.

All these four metaphors create opportunities 
to realize Sarkozy’s Strategy self-presentation. The 
Metaphor PRESIDENT is a profession that stresses 
the fact that he takes his role seriously and that it is 
impossible for a person to be able to rule. Openly 
Hints metaphors linked with the power to Sarkozy’s 
ability to pass through this trial and be stable in the 
policy to carry this heavy load. As to him, he has 
been able to demonstrate his ability to liquidate any 
difficulty, hampering him. 

Europe is a Fortress and its Borders are the walls 
of this Fortress . 

[...] Si la France a accepté la libre circulation 
à l’intérieur de l’Europe, c’est pour que les fron-

tières de l’Europe soient mieux défendues et non 
pas moin.

The frame “fortress” used by N.Sarkozy to de-
scribe Europe, establishes contradiction with the 
metaphoric expression “the location in which all the 
winds are restlessly blow” . 

[...] L’Europe ne peut être un ventre mou, un 
espace ouvert à tous les vents. L’Europe doit rede-
venir un idéal, une volonté, une protection.

We all think we are safe when there is not in 
the open space, but when we are in the surround-
ings, we feel in a safe condition. As the logics of 
N.Sarkozy, the emigrants, described as the meta-
phoric description of the unbelief in our hearts: it 
is better to be surrounded by the walls and feel-
lessly blow. Thanks to such a conceptual META-
PHOR from the emigrant winds it seems natural to 
hide behind the walls of the fortress of the Shengen 
Zone. We remember that any fortress is intended 
for defense. If Europe has to define its boundaries, 
we should suppose that it is about the enemy of the 
Europe, surrounding it. N.Sarkozy admits, that to 
fight against the Shengen Zone. So, it means that 
emigrants coming to Europe are from the countries 
of the enemies of Europe. 

Country is Human Being, France is a Fight. 
[...] La France n’est pas seule, la France a des 

alliés, la France a des amis, la France a un honneur.
In the second metaphor we see the attempt made 

to introduce France as a fighting person: while 
speaking about France, he speaks about himself: “I 
ask myself, why Hollande in order to express a neg-
ative thought about me, should minimize the results 
of France” (Je me demande pourquoi monseur Hol-
lande doit absolument pour dire mal de moi mini-
mizer les résultats de la France). 

The attempts to establish unity with France (to 
hold himself with the equality France) finds itself 
one another by expressing one of N.Sarkozy in the 
preelection Placard. Here, he by the implicit claim 
“I am the Mighty France” has been described in 
the profile under the signature of La France forte 
(Mighty France). 

Below we will talk about “We are French but 
They are immigrants”. METAPHOR mentioned 
here, which has been the conceptual clarity of the 
system Throws light on the values of the candidate 
of the right wing: Sarkozy very often gives moral 
value to the objects, described in his speech. 

Muslim Woman is Prisoner . 
[...] On n’accepte pas qu’une femme soit enfer-

mée derrière une prison, fut-elle une prison de tissu!
[...] Chez nous, dans la République Française, 

une femme n’est pas enfermée derrière une prison.
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N.Sarkozy establishes confrontations between 
the traditions and the French traditions using the 
concept of Freedom and equates it with the metaphor 
“prison”. This metaphor has been based on the outer 
similarity: a woman of veiled face in black chadra, 
as if it`s like hiding behind the latticed doors. 

N.Sarkozy characterizing the Muslim woman 
with this character: Freedom is Good, Prison is Bad. 
So, our mode of life is good, but theirs is Bad. 

N.Sarkozy’s speech in Vilpent has an 
original composition: when he speaks of “what 
he experiences”, “what he will learn” he relates 
about himself and about his own views. In his 
Vilpent speech he used frequently the anaphors – 
“I understood that …” (J’ai compris gue…) and “I 
learned that…” (J’ai appris gue…) all those who 
make the voters to cognize that none of Sarkozy’s 
opponents are able to speak about themselves like 
this and that only Sarkozy has a necessary experience 
for being a president. In the middle of his speech, he 
speaks about it. 

[...] J’ai compris que le président de la Répu-
blique devait assumer la dimension tragique de 
l’Histoire et qu’au fond, rien ne pouvait y préparer 
avant de l’avoir vécu.

Longing for N.Sarkozy being as many of the 
Elected Politicians both directly and indirectly Re-
peatedly notes for the next season and by putting 
his authority himself to a question, he answers them 
Freely. He, as a ruler supports high the constructions 
“Do you know that…” (savez-vous…) . 

[...] Savez-vous quels sont nos deux déficits de 
balance commerciale? La Chine, 22 milliards, et 
l’Allemagne.

[...] Savez-vous combien nous avons financé de 
millions d’heures de chômage partiel en France? 
180 millions.

At the same time, N.Sarkozy charged F.Olande 
unexperience (see strategy on the part of the attacks 
and Discreditation). During the debates, Sarkozy 
repeatedly putting questions to Olande checks how 
well he is informed of the question. By this, he sur-
mises that he has attempted to show the audience, 
even though Olande fails to answer them. 

[...] Savez-vous monsieur Hollande, vous qui 
êtes depuis si longtemps éloigné des dossiers, que 
2009, les recettes de l’impôt sur les bénéfices de la 
France ont chuté du jour au lendemain de 25% ?

N.Sarkozy used the strategy of self-presentation 
is another word “defend” (he used the word “défen-
dre” in Nim 15 times, 10 times the Vilpent; the 
word “protéger” adequately used by him was 5 or 7 
times). N.Sarkozy introduces himself as the defend-
er and even the Salvator of the country. Repeatedly 

N.Sarkozy stressed on realizing his responsibility in 
this strategy. 

Thus, N.Sarkozy creates his own image of re-
sponsible, experienced, brave person, always ready 
to defend his country. By this image N.Sarkozy as to 
Gorge Lakoff’s model makes the impression of “A 
serious parent”. As any “serious parents” he gives 
moral value to the people surrounding him and 
speaks in the moral language. This happens not only 
on the confrontation of “True-False”, but also on 
the confrontation of Holiness and Humiliation. The 
fact that Sarkozy acts as a serious father, is a homo-
sexual and an act of peril, and it is logical. It is in-
teresting to know that the French language the word 
“serious” (austére) and serious economic measures 
(austérité) are of the same roots. Also, the word 
“austerity” may also express the meaning of “seri-
ousness”. So, the model of family is widely used, 
but it is also used in social policy and economy. 

N.Sarkozy, different from Hollande addresses to 
the opposition “We” and “they”. As pointed out Rut 
has Wodak, such kind of formation the term “we” is 
introduced as a positive personage, but “they” as a 
negative one. As to N.Sarkozy the term “we” means 
Europe (enduring, free, defending and equality). 
N.Sarkozy used by Rut-Wodak, representing the 
emigrants (Wodak, 2001: 74) by using a number of 
strategies of “out group”. 

N.Sarkozy introduces his arguments in favor of 
reducing the flow of migrants from France, which 
may be damaged by the number of migrants com-
ing to France. Here we can see that in this case it is 
not the migrants who have been victimized by their 
lives and live under the hardest conditions, but it is 
a local one. 

[...] Si la France a choisi de partager sa sou-
veraineté, c’est pour être plus forte, non pour être 
plus faible. Pour promouvoir une civilisation et des 
valeurs européennes pas pour les laisser détruire. 
C’est pour être mieux protégé, non pour être plus 
vulnérable.

N.Sarkozy affirming bad integration of Muslims 
to the French society, Uses the concept of “French 
of Islam” (Islam de France). As to him this con-
cept must be substituted by the expression “Islam in 
France” (Islam en France). He thinks that the con-
scious of these concepts, which he does not explain, 
supports his negative attitude towards religion and 
between. 

N.Sarkozy associates the concept of “immigra-
tion” with the concept of “problem”. As it is seen 
from the example of F.Holland when speaking on 
the problems, he does not mean speaking on migra-
tion . 

http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/chine/
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[...] Le problème d’intégration au-
jourd’hui se pose d’abord pour l’immigra-
tion venant d’Afrique du Nord et d’Afrique 
subsaharienne, c’est un problème pour nous. 
Despite the fact that N.Sarkozy actively speaks on 
the theme of migration he doesn’t wand to make an 
impression on the audience as a person to defend 
racial discrimination. That’s why, by evincing care 
to the emigrants, tries to justify his offer on reducing 
the flow of migration. 

[...] Mais dans la situation économique et sociale 
qui est la nôtre, si l’Europe ne maîtrise pas les en-
trées sur son territoire elle ne pourra plus accueillir 
dignement ceux qui arrivent, elle ne pourra plus ré-
pondre à la demande d’intégration de ceux qui ont 
tant de mal à trouver leur place dans la société, elle 
ne pourra plus financer sa protection sociale.

By justifying Sarkozy notes that it is the party 
which he represents on the problems of migrants by 
better to speak the language of the Republicans, than 
by the language of those who “live with hatred” in 
their hearts. It may seem that saying so, he hints to 
the right wingers. 

N.Sarkozy, introducing arguments to the 
speech manipulations, N.Sarkozy, in most cases 
addresses to presupposition, an important part of 
his Vilpent speech. Sarkozy tries to create a mo-
mentary impression on a person whose program 
meets the requirement of each of the French peo-
ple. The main part of the sentence is expressed by 
his expression “I want to speak” but the essence of 
this sentence is expressed in the subordinate clause 
and this does not create any doubt among its words 
which he utters. 

[...] Je veux parler au Français qui a le senti-
ment qu’il n’a pas le droit de garder son identité, 
que l’on veut lui imposer un mode de vie qui n’est 
pas le sien sans lui demander son avis.

It is also necessary to note that N.Sarkozy is 
very often uses the tactics of Sarcasm against his 
opponent, who is not characteristic of the rhetoric 
of the constitution of France. Naming F.Holland “a 
little calumniator” (un petit calomniateur) and by 
calling his offers as “a beautiful foolishness” (une 
belle bêtise) chooses the tactics of stroke.

As a representative of the “rights” for N.Sarkozy, 
the second important legend is peoples’ desire to 
work. He says, that only they will get worthy re-
wards. To earn much, it is necessary to work much 
(Travailler plus pour gagner plus) of 2007, this was 
the preelection company of one of the famous Slo-
gans N.Sarkozy. 

Results and discussion

Conceptual metaphors are also common in Ma-
rine Le Pen’s speeches. For example:

[...] Devenir français exigera… un amour du 
pays qui vous a accueilli.

[...] A l’école, les cours de français pour les 
parents qui maîtrisent mal notre langue seront obli-
gatoires.

Marin Le Pen Marin in his speeches establishes 
a systematic system of metaphors: state, country 
and nation are serious parents, and if migrants are 
to be taken to guardianship by them, then the mi-
grants must obey the state, country and nation as 
the fact that the migrants are being executed by the 
Government. To accommodate the feminine hijab. 
Manifestation of such a behavior should be quickly 
liquidated. That’s why, in Marin Le Pen’s speeches 
we Repeatedly come across the expressions such as 
“the authority of the State” and “the power of the 
government” (especially when she spoke about the 
mutual ATTITUDES of the slate and migrants). 
In the principles of the values of Le Pen, migrants 
are the children who are taken to guardianship, and 
they must be grateful to the government and have a 
guardianship with them. As to Le Pen in the past, the 
parents are bringing them to their parents. 

If we continue this characterization it will be 
clear that the immigrants – that children are not wor-
thy of paying serious attention. 

One of the main themes of the programmer of 
Le Pen was preelection Europe. In this theme she 
exactly chose anti-European position. She used still 
brighter metaphor on Europe saying that Europe is 
the Prison for the European Peoples. Le Pen, being 
different from the implicit METAPHOR “infantile” 
on the migration, she Openly spoke about the “Pris-
on of the Peoples”. French People Are Suffering in 
the prison, but the rule of the State and the severity 
of the Governing liberty to the people of the country 
must lead (liberté). 

The semantic confrontation “we and they” is of 
great significance for any politician, because this 
semantic confrontation makes it possible to dem-
onstrate the difference between others. As it is seen 
from the Speeches of Martin Le Pen in our investi-
gation of the expression “we and they” is an excep-
tion. The confrontation “We” and “They” Le Pen 
is as divided into two groups: We Are French, But 
They Are Foreigners; We Are French People – They 
are Systems/ Political Classes. 
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Martin Le Pen, while speaking on the emigra-
tion as a rule used metaphors and epithets stating 
danger. We come across her epithet as “massive” 
migration, which she used 6 times in her presenta-
tion of programmer consisting of 5800 words. Here 
other metaphoric expressions causing danger are 
also used: “destroying multiculturalism”; “migra-
tion starting from provinces”; “massive and non-
stable migration”; “migration not considering the 
assimilation to the French People into consideration 
and for this reason – a migration being an aggression 
against our traditions and values”. Marin Le Pen is 
consciously associating the concept of “migration” 
with the concept of “criminality” and “non-safety”. 

[...] Villages, bourgs, petits villes de province, 
tous désormais sont touchés par la délinquance du 
quotidien, les feux de voiture, les cambriolages et 
les agressions! Tous sont touchés par l’immigration 
qui accentue l’insécurité!

In Le Pen’s speech in Marcel, her judgments 
on criminality are substituted by her judgments on 
migration. “Migration” being a neutral word does 
not mean an obligatory negative connotation by the 
candidate of the “rights” enumerating it mixed with 
other problems (corruption, unemployment and oth-
ers) against the notion gradually formulates a nega-
tive attitude. 

Marin Le Pen, while sharing her judgments on 
the migrants, appealing to the frames “parent” and 
“children” among the listeners formulates family as-
sociation. In the rhetoric of Le Pen French people 
play the role of victimized people, suffering from 
the endless flow of migration. 

Marin Le Pen in her speech in Marsel is not so 
concrete when she said: “I shall return the French 
People their safety” (Je rendrai aux Français leur 
sécurité), “In all the places where Sarkozy created 
danger, I shall restore the power of the State” (Par-
tout où Nicolas Sarkozy a semé l’insécurité, je re-
tablizai l’autorite de L’Etat): “to create danger” – 
being an uncoordinated metaphor does not express 
anything. The politician takes advantage of the 
method of presupposition, claiming that the listener 
possesses information about them does not set con-
crete examples. 

Conclusion

The study concludes that politicians prefer to 
use more figurative words (metaphors) in their 
discourse to express themselves to the audience. 
Thanks to metaphors, politicians are able to move 
the thinking of the other side, and, as a result, to 
control the public consciousness of the audience.
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А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ПУБЛИЦИСТИКАСЫНА  
ТӘН АРГУМЕНТТЕУ ӘДІСТЕРІ

А. Байтұрсынов публицистикалық шығармалары қазақ халқының танымын өзгертуде, 
қоғамдық сергектікті оятуда, ұлттық көзқарасты қалыптастыруда үлкен қызмет атқарды. 
Публицист қоғамдық дамудың жаңа бағдарын анықтауға, түсіндіруге тырысты. Қоғамдық сананы 
өзгерту үшін оқырманның көзқарасына ықпал ететін, белсенділігін оятатын сөздерді дәл табу, 
айту керек болады. А. Байтұрсынов публицистикалық шығармаларының басты ерекшелігі оның 
аргументтерге құрылып, автордың өз ойын, пікірін оқырмандарға сенімді дәлелдей білуінен 
көрінеді. Бұл оның аргументтеу тәсілдерін жетік білуінің, орынды қолдануының арқасында ғана 
мүмкін болды. Аргументацияны берудің екі тәсілін – логикалық пайымдауға негізделген дәлелдер 
құру мен сезімге әсер ету арқылы көзқарасын өзгерту – А. Байтұрсынов шығармаларында 
аралас қолданылады. Логикалық дәлелдер таза логика заңдарына неізделеді. Мақалада А. 
Байтұрсынов публицистикалық шығармаларына тән аргументтеу әдістеріне талдау жасалды. 
Талдау қорытындысы А. Байтұрсыновтың логиканың дедукция және индукция әдістерін, өз 
ойын аргументтеуде логиканың ұқсату, негіздеу, жеткіліктілік сияқты логика заңдарын терең 
меңгергенін көрсетті. Сонымен қатар А. Байтұрсынов ұлттық шешендік сөз өнерінің сөз саптау 
мәнерін, әлемге философиялық көзқараспен қарауды, ойды аллегория түрінде жеткізуді шебер 
қолдана білген. Мақалада бірінші рет А. Байтұрсыновтың публицистикалық шығармаларындағы 
аргументтеу әдістері талданып, авторлық стильдің моделі анықталды. 

Түйін сөздер: аргумент, әдістер, сендіру, дәлелдеу, аллегория, жинақтау.
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Argumentation in journalism A. Baitursynova

The paper identifies A. Baitursynov’s author’s style and methods of argumentation. A. Baitursynov’s 
journalistic articles had made big impact on consciousness of the Kazakh people and on formation of 
national views. The main feature of his publicist works is his ability to convince the reader and prove his 
point. A. Baitursynov was able to find the right words and convey them directly to the reader. This was 
possible only due to his thorough knowledge of argumentation techniques and their appropriate use. 
The publicist was able to apply the entire arsenal of logical methods. These are, first of all, methods of 
inductive inference, as well as – methods of deductive inference based on the truth of generally valid 
knowledge for a particular range of phenomena. The central idea of this work is to analyze the methods 
of argumentation inherent in the journalistic works of A. Baitursynov. The results of the analysis show 
that A. Baitursynov had a deep knowledge of laws of the logic, such as assimilation, justification, suf-
ficiency of logic in the argumentation of his ideas, as well as methods of deduction and induction. In 
addition, A. Baitursynov skillfully used popular methods of national oratory (assessment, comparison, 
approval, recognition, repetition of the world as a whole).

Key words: argument, methods, persuasion, proof, comparison, generalization.
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Аргументирование в публицистике А. Байтурсынова

 Главная особенность публицистики А. Байтурсынова – его умение убеждать читателя 
и доказывать свою точку зрения. Публицистика А. Байтурсынова сыграла важную роль в 
пробуждении национальных интересов казахского народа, в формировании общественного 
сознания. Средствами формирования убеждения являются практическое обоснование знаний 
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посредством других знаний, используя методы аргументации, такие как индукция, дедукция, 
сравнение и др. А. Байтурсынов смог найти способы воздействия на мировоззрение читателей, 
которое изменило отношение читателя к самому себе и стимулировало его деятельность. 
А. Байтурсынов смог найти нужные слова и донести их непосредственно до читателя. Это 
стало возможным только благодаря овладению им техникой аргументации и надлежащему 
использованию. В статье анализируются методы аргументации в публицистике А. Байтурсынова. 
Авторами был сделан вывод, что А. Байтурсынов обладал глубокими знаниями методов 
дедукции и индукции логики, законов логики, таких как усвоение, обоснование, достаточность. 
Особенностями публицистики А. Байтурсынова можно назвать философичность и аллего-
ричность статьей, обусловленные восточной традицией ораторского искусства. Впервые в 
статье были выявлены методы аргументации в публицистических статьях А. Байтурсынова и 
стиль автора.

Ключевые слова: аргумент, методы, убеждение, доказательство, аллегория, обобщение.

Кіріспе

Ахмет Байтұрсынұлы феномені өзінің қай-
та ланбас ерекшелігімен ғылыми ортаны әлі де 
таң қалдыруда. Қайталанбас ерешелік,ең бірін-
ші,ұстаздың ұлттық мазмұны айқын, көшпенді 
халықтың еркін,тәуелсізойы мен көзқарасын 
жеткізетін, еуропалық бояудан ада тың ойла-
рынан көрінеді. А.Байтұрсынов ғылым саласы 
болсын,білім беру саласы болсын айтар ойды, 
бағдарды өз ұлтының құндылықтарын іздеді, қай 
мәселеде болмасын ұлттық жеке ұстатанымның 
барына сенді, соның тамырын дәл басып тауып 
жатты. Ғалымның ұлылығының құпиясы да, да, 
еңбектерінің уақыт ағымының сынына төтеп 
беруінің себебі де осында жатыр. Оның мектепке 
арналған оқулықтары,қазақ әліпбиіне қатысты 
пікірлері де ешкімді қайталамайды. Олар тың, 
жаңа, ерекше 

Ахмет Байтұрсыновтың публицистикалық 
еңбектерін жазуда да сол ұлттық байлықтан 
нәр алды, ол қазақ шешендерінің дәстүрін 
жалғастырды, сондықтан да халық оның сөзін 
тыңдады, оның сөзіне сенді. А.Байтұрсынов пу-
блицистикасы қазақ шешендік өнерінің дәстүрін 
жалғастырды деген тұжырымды ұсына отырып, 
біз мақалада осы болжамымызды дәлелдеуге ты-
рысамыз.

К.Қамзин А.Байтұрсыновтың қазақ публици-
стикасын дамытудағы рөлін «газеттің қоғамдағы 
орны мен қызметін» терең түсінген теоретик –
журналист ретінде бағалайды (Kamzin,109);.

Зерттеу мақсаты: А.Байтұрсыновтың пуб-
ли цис тикалық шығармаларындағы дәлелдеу, 
сендіру құралдарының түрлерін анықтау, қазақ 
шешендік өнерінің дәстүрлерімен салыстыру;

Зерттеу міндеттері: 
– А. Байтұрсыновтың публицистикалық 

шы  ғар маларын талдау, тілідк құралдар мен 
дәлелдеу құрылымын модельдеу

– Қазақ шешендік сөздерін зерттеген ғы-
лыми еңбектерге шолу асау, дәлелдеудің негізгі 
әдіс -тәсілдерін анықтау;

– Ұлттық шешендік өнерге тән дәстүрдің 
А.Байтұрсыновтың публицисткиалық шығарма-
ларында жалғастығын анықтау, салыстыру. 

Эксперимент

Аргументтеу автордың айтқысы келген не-
гізгі ойын тыңдаушығы не оқырманға сенімді 
түрде дәлелдеп, жеткізу білуі. Аргументтеу 
екі мақсатты көздейді: бірі сендіру , екіншісі 
дәлелдеу (Soper, 2006: 289-300). Т.Зарубина Сен-
діру адресаттың се зіміне әсер ету арқылы іске 
асса, ал дәлелдеу таза логикалық пайымдауға 
құрылып, нақты айғақтарға неігзіделеді деп екі 
мақсатты бөліп көрсетеді (Zarubina, 2012: 152-
154) 

Қазақ шешендік сөздерін ерекшеліктерін 
зерттеген Г.Қосымова салыстыру әдісінің жиі 
қолданылатынын анықтады (Kossymova, 2007: 
176-180).Табиғаттағы жанды/жансыз заттарды 
әртүрлі аспектіде салыстыру арқылы бірінің 
артықшылығын көрсету, маңыздылығына назар 
аударту, белгілі нәрселерді атай отырып, мойын-
дату, қорытындыны тыңдаушының өзіне жасату 
қазақ шешендік сөздеріне тән басты ерекшелік 
болып табылады. Бұл салыстыру тәңіршілдікпен 
байланысты табиғатта бәрі өзара байланысты, 
адам табиғаттың бір бөлшегі, сондықтан табиғат 
заңдылықтары бәріне ортақ деген ойды мой-
ындату арқылы айтқысы келген ойға сендіреді. 
Қазақ халқының дүние туралы филосолфиялық 
көзқарасын сипатай келе Ә.Нысанбаев табиғи 
ортамен өзін байланыста қарау, тәңірге табы-
нудың басты құндылық болғанын атайды 
(Nyssanbayev, 2013). А. Байтұрсынұлы ұлттық 
дүниетанымның осы ұстанымын өз ойын 
жеткізуде жиі қолданады.Ол салыстыру әдісін 
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негізгі тақырыпты (тема) бере отырып, оны-
мен байланысты тұжырымдарды синтагмалық 
ретпен тізбектеп беруде қолданады. Ортақ бір 
тақырыппен байланысты бір-бірімен байла-
нысы жоқ екі түрлі ұғымдардың әрекеттері са-
лыстырылады. Оқырманға салыстыру арқылы 
негізгі тақырыптың маңыздылығы айқындай 
түседі. Сөйлемнің актуалді мүшеленуінде 
тақырып алғашқы сөйлемде беріледі де, ал оны-
мен байланысты берілтені ақпарат -реме жаңа 
құрылымдармен толығып отырады:

(1) Бұрынғы пайғамбарлар да, данышпандар-
да адам баласының арасындатеңдік жоқ екенін 
көріп, олар да қайғырған, қалай етсе зорлық-
зомбылық, жамандық жоғалып, жақсылық ор-
нап, адам баласы дүниеде рақатпен өмір шегу 
жолын олар да қарастырған. Түрлі пікірлер 
жайған. Түрлі жолдар шығарған (Baitursynov, 
1994: 248).

Тема (пайғамбарлар да, данышпандар да) 
алғашқы сөйлемде беріледі де, ал онымен бай-
ланысты рема (тұжырымдар, белгілері) санама-
лана және жеке-жеке даралана беріледі. Бірақ 
предикаттың берілуіндегі бірыңғай сипат және 
бір сөздің айналасында ұйымдасуы бірнеше 
сөйлемге тұтастық сипат береді. Бұны ауызекі 
сөйлеу тілі белгілерінің жазба түрде экспрес-
сия туғызушы қызметі деп бағалаймыз. Осын-
дай фразалық тұтастықтар А.Байтұрсынұлының 
шығармаларында жиі кездеседі. Мыс.:

(2) Қорлықта жүрген кім екені мағлұм Бай 
қызметіндегі жалшылар, жұмысшылар, кедей-
лер, яғни тепкісіндегі жүрген нашарлар(5:297).

Қазақ шешендік өнеріне тән келесі ұлттық 
ерекшеліктері ретінде бір затты екінші затқа 
ұқсату арқылы ойды бейнелеп беру тәсілі жиі 
қолданылуы Б.Ахан, Т.В.Ананина еңбектерінде 
сипатталады (Ahan, 2004: 28-33; Anаnina, 
2005:80-84). Солардың бірі – қайталау түрлері. 
Оның анафора, эпифора түрлері қазақ шешендік 
өнерінің басты стильдік белгісі десе де болады 
(Negimov, 1997: 145-154).

(3) Жаңбыр жаумаса, жер – жетім,
(4) Басшысы болмаса, ел – жетім,
(5) Ұқпасқа айтқан сөз – жетім...(Tole bi)
А. Байтұрсынов мақалаларында негізгі та-

қы рыпты сөйлем соңында қайталау арқылы 
өз мақсаты, негізгі ойын жеткізген. тірек сөзді 
әр сөйлем сайын қайталаушы – синтаксистік 
тұтастықтар да оқырманға ықпал етудің әдісі 
ретінде жиі қолданылған. Мыс.: 

(6) Егін шықпағанда ел астықтан тарықпас 
үшін, шөп шықпағанда мал пішеннен тарықпас 
үшін кеңнен толғап, келесінің қамы үшін іс 

қылатын земство. Егін егу, сауда істеу, онан 
басқа неше түрлі кәсіп қылушыларға бола-
тын земство. Қазына поштасы жүрмейтін 
жерлердің бәрінде пошта жүргізіп, хабар-
ласу жұмысын оңайға айналдыратын зем-
ство(5:324).

Тілдің жекелеген қабаттарының стилис ти-
калық сипаты, оның функционалды-коммуни-
кативтік деңгейі қазақ тілі стилистикасының 
өзекті мәселелері болып табылады. Тілдік бір -
лік тердің стильдік мәні, стильдік бояуы мен 
мүмкіншіліктері лингвистикалық катего рияға 
жатады.Өйткені тілдік бірліктердің семан-
тикалық жағынан дамуы коммуникациямен, 
сөйлеуші адамның дүниетанымымен, сөйлеу 
мақсатымен байланысты.

Б. Бобылев публицистикадағы стильдік 
категориялардың қолданыс ерекшеліктері ту-
ралы «стильдік қолданыс ақпаратты, танымал 
ақиқатты неғұрлым жеткілікті, әсерлі, түсінікті 
етіп берудің тиімі жолы ретінде қаралуы керек» 
дейді (Bobilev, 1984: 81).

А.Байтұрсынұлы оқырманның көзін жеткізіп, 
өз ойын дәлелдеу барысында сөз тіркестерін 
қайталау әдісін жиі қолданады. Айтамын деген 
ойын нақты, дәл, еш бұрмаламай жеткізушінің 
стилі түйінді, қорытынды мағыналы құры-
лым дарды жиі қолдануынан көрінеді. Мыса-
лы, «Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалай 
жүргізу керек» деген мақаласынан үзіндіні алып 
қаралық. Мақала былай басталады:

(7) Қаншама талпынғанмен, қаншама 
күшін салғанмен, жеткілікті қылып школдар 
ашуға үкіметтің шамасынан келмейтіндігі 
анықталып отыр(5:322). 

Тақырып, мәселе нақты қойылды. Оның 
нақ осы шақ арқылы берілуі сол кезеңге, 
мақала жазылған уақытқа тән өзекті негізгі 
мәселе екендігімен байланысты. Оқырманға 
бұл жайт түсінікті. «Талпынудың» артында не 
жатқаны егжей-тегжейлі түсіндірілмейді. Ал 
«қаншама» сөзінің қайталануы арқылы жасала-
тын фразеологиялық құрылымның қолданылуы 
оқырманға тигізетін ықпалды, әсерді арттырып 
отыр. Әрі қарай: 

(8)«Қазақ республикасында ашылатын 
әртүрлі школдарда, кітапханаларда һәм басқа 
оқу орындарында қызмет қылатын 2316 кісінің 
ғана расходы көтермекші болып отыр. Бірақ, 
оқу жұмысын жөндеп жүргізіп, балаларды 
тегіс оқытуға 20 мыңнан артық кісі керек. 
Бұлардың һәм басқа расходтары керек» (5:322).

Бірінші сөйлем бастауышсыз,ой, әрекет ие-
сін сіз берілген. Бір қарағанда алдыңғы сөй лем-
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де айтылған ой иесін қайталаудың қажеті де 
жоқ сияқты. Бірақ бұнын артында, біздің бай-
қауымызша, автор позициясы, оның үкіметке 
наразылығы жатқан сияқты. Оны сан түрінде 
берілген көрсеткіштер (2612 және 20000) айқын-
дайды. Автор өз позициясын анық айптағанымен, 
оның сынаушы, қолдамаушы позициясы анық. 
Ол соңғы сөйлемдердің тұжырым түрінде «ке-
рек» модаль сөзімен аяқталуынан көрінеді. Әрі 
қарай: 

(9) «Оқу жұмысының шығындарының көбін 
үкімет орындарындағы жиналатын әр түрлі 
салықтардан жұмсаңдар», – деп отыр. Бұл 
турада жұмыстың көбі губисполкомодардың 
мойнынан ауады, бірақ олардың жарылқауы, 
оқу жұмысына жеткілікті ақша берулері, 
халықтың байлығы, шаруаның жақсылығы һәм 
салық тез, түгелінен жиналуымен байлаулы 
нәрсе» (5:322). 

Автодың өз ойын дәлелдеу құрылымына 
келейік. Бірінші мәселені атады (қаншама...) 
Бұл қазіргі ғылым тілімен айтқанда, пайымдау 
негізінде құрылған тезисті атау – мәселені қою. 
Келесі де оны түсіндіру орын алды. Дәлелдеу 
нақты айғақтарға құрылады. А.Байтұрсынов 
нақ  ты айғақтары сандармен келтірді. Бұл сан-
дар  дың артында тұрған шындықты ашты. Сөйтіп 
алғашқы сөйлемде берілген ой – мәселені нақты-
лады. Бұлтартпайтындай етіп дәлелдеді. Бұл 
аргументтеудің қалыптасқан жағдайды шешу 
жолдары деген моделіне келеді (Baranov, 1990: 
40-52)

А.Байтұрсынұлы мақалаларына төл сөзді 
ой таратушы негіз ретінде қолдану тән. Төл 
сөзді автор өзінің позициясын жеткізу үшін 
(ал ол көп жағдайда қарама-қарсы бола ды) 
пай даланады. Мәселен, жоғарыда келті ріл-
ген төл сөзге түсініктеме беріп, оның шын-
дық қа сәйкес келе бермейтіндігін ашады. Өзі-
нің қарсы ойы «жарылқау» сөзінің астар лы 
мәнде қолданылуымен қатар, нақты дәлел-
дер дің келтіруінен көрінеді. Қазіргі әдеби тіл 
нормасымен сәйкес келе бермейтін – оқу жұмы-
сының шығындарының көбін (сөз тіркестерінің 
шұбалаңқылығы), түгелінен жиналуымен бай-
лаулы нәрсе, (байланысты), бұл турада (бұл 
турасында) – сөз тіркестері сол кезеңдегі әдеби 
тілге тән ерекшеліктер мен публицистика сти-
ліне тән тілдік белгілердің қалыптасуынан хабар 
береді.

Сондай-ақ, публицист төл сөздерді тақы-
рыпты ұйымдастырушы негіз ретінде қолданады. 
Оған мынадай ерекшеліктер тән:

1) себеп, түрткі болған мәселені анықтау, 
көтеру;

2) оның дұрыс не дұрыс еместігін дәлелдеу, 
көз жеткізу. Соның барысында қорытынды, 
ойтүйін жасап отыру;

3) сауал тастау, негізгі қорытындыны 
оқушыға не адресатқа қалдыру.

Тақырыпты беруде публицист төл сөз, цита-
таларды жиі қолданады.

А. Байтұрсынұлының «Жер жұмысына дін 
жұмысын қыстырмалау» деген мақаласын алып 
қаралық: 

(10) «Уақыт» газетасы айтады: «Қазақ-
тың отырықшы болғаны үкіметке пайда-
лы, қазақтарға зарарсыз іс қой деп бұрын 
біздер, яғни ноғай газеталары, қазақтар қала 
болыңдар деп ақыл беруші едік һәм соңғы 
жыл дарда: әуелі, переселен чиновниктерінің 
айт қан ақылы, екінші, ноғай газеталарының 
берген ақылы, үшінші қазақ оқығандарының 
айт қан сөздері қамшы болып, қазақтардың көбі 
оты рықшы болуға сұранып, бірсыпыралары 
отырықшы боламыз деп мұжық нормасымен 
жер кестіріп те алып еді дейді. Мұнан былай 
біз ноғай газеталары қазақтың жер тура-
лы ісіне тіл қатып, күреспейміз, үйткені жер 
жұмысына тиіссіз басқа жұмыс кірісіп тұр. 
Ол миссионерлік жұмыс дейді. Өлексе табыл-
са, қорғалар, қарақұстар, табылатынын ноғай 
бауырларымыздың есіне жаңа түскен көрінеді» 
(5: 83-84).

Төл сөз цитатаның берілуінде ауызекі сөйлеу 
тілінің нормасы сақталған. Әрине, қазіргі га-
зет тілінде ол әдеби тіл нормсына түскен. 
Келтірілген үзіндіде «мұжық нормасы» тіркесі 
арнайы білімі жоқ адам үшін түсініксіз. Бұл – сол 
уақыт үшін қалыптасқан ұғым. Мұжықтарға 15 
десятинадан жер берілген. Тақырып оқырман 
үшін түсінікті болды. Ол – жер мәселесі де, ал 
оның астарында жатқан – дін мәселесі. А.Бай-
тұрсынұлы «Өлексе табылса, қарғалар, қара-
құстар табылады» деген қорытынды жасайды.

А. Байтұрсынов мақалаларында берілтені 
ақпарат сол уақытта тән дискурстың мазмұнын 
қалыпқа келтіруге болады. Ғалымның еңбек-
теріне жаслаған талдау мәселені қоюда, оның 
орнын анықтап, салмақтауда сол уақытта тән 
әлеуметтік, экономикалық, саяси, білім беру 
аспектілерінің үнемі толық қамтылып отыра-
тынын байқадық. Ал нағыз публицистиаға, 
шешендік сөзге ауқымдылық тән екені белгілі 
(Smagulova G., Kurkebayev К., Zhumagulova A., 
Sheshendik, 2012: 157)
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Қожахметова қазақ шешендік сөздеріне ойды 
пікірталасқа құру әдісі дәстүрлі әдіс болып та-
былатынын айтады (Kozhahmetova, 2011: 74-80). 
Бір тақырыптың айналасында әртүрлі пікірді 
бере отырып, оларға қарсы аргумент келтіре 
отыру – өз ойын жеткізу ақиқатқа көз жеткізуде 
жиі қолданылатын тәсіл.

 Уәлихан қайтыс болғанда Байдалы бидің 
оның ханымы Айғанымға:

(11) Қайрат деген қыран бар,
 Қайғыға тізгін бермейтін.
 Қайғы деген жылан бар
 Өзекті шағып өрлейтін.
 Мен қайғыңды қозғағалы келгенім жоқ,
Қайратыңды қолдағалы келдім, – (Adam-

bayev, 2007)
Шешендік сөзде екі ұғым қарама-қарсы 

қойылады: қайрат пен қайғы. Қайғыға бой ұсын-
ған Айғанымды пікірталасқа шақырады. Ойын, 
пікірін өзгерту үшін сезімге әсер етіп, логиканың 
ұқсату заңдылығына негізделген ой айтады.

Пікірталастың оқырман көзқарасын қалып-
тастыруда жанама түрде болса да, тәрбиелік 
мәні бар. Ол оқырманға өз түсінігі, пайымдауы 
бар қоғам мүшесі ретінде сезінуіне көмектеседі. 
Пікірсайыс пен талдау өзара байланысты. 
Өйткені талдау фактілерді салыстыруға, қарама-
қарсы қоюға, дәлелдерді іздеуге құрылады. Бір-
бірін жоққа шығаратын көзқарастардың тоғысы 
қандай да бір тақырып, мәселені толыққанды 
түсінуге, жан-жақты ашуға әкеледі.

М.И. Стюфляева пікірталастың публицис-
тикадағы қолданыс ерекшелігін былайша 
түсіндіреді: «Полемизм проистекает из особого 
характера публицистического общения, когда 
контакты автора с читателем устанавливаются 
напрямую, без опосредующих инстанций. Он 
предпологает мнений читателя и повествовате-
ля. Полемизм предусматривает отражение чита-
тельского мнения в повествовании от лица авора 
путем вторжения а его монолог диалогических 
элементов» (Styuflyayeva,1989: 24-26).

Публицистикалық шығармаларда пікірсайыс 
екі түрлі мақсатта қолданылуы мүмкін. Бірінші 
жағдайда, автор қарсыласының пікірлерінен 
үзінді келтіре отырып, оған қарсы дәлелдерді 
беру арқылы оны жоққа шығаруы мүмкін. 
Екіншіден, автор өз көзқарасын оқырмандарды 
пікірсайысқа шақыра отырып жеткізеді 

(12) «Оқудың мезгілі өтіп бара жатыр, ба-
лардың бір жыл болса да оқусыз қалаулары 
үлкен зиян екендігі белгілі. Бұдан былай ұйқыны 
қою керек. Енді бұдан былай жұмысқа халықтың 
өзі кіріспесе болмайды.

Бұрын Николай заманында бірнеше жыл 
ізденіп, шығынданып ашатын школды Кеңес 
үкіметі өзі-ақ ашыңдар деп ұран шақырып 
отырғанда, халықтың үндемей отыруы зор 
айып, күнә» (5:322). Ұйқыны азайту керек, 
халықтың өзі сөздері тыңдаушыға тікелей 
бағытталған. Қоғамдық мәселе анықталды, оның 
халыққа, болашаққа қажеттігі нақтыланды, 
дәлелденді. Ендігі автор алдындағы міндет – 
мәселені шешудің нақты жолдарын көрсету, 
соны орындауға халықты ниеттендіру.

Бір сөздің өңін қашырып қайталап қолдану 
– айтайын деген ойыңды кедейлендіріп, жұтаң 
тарттрады. Сол себепті де публицист сөзді алма-
стырып қолдану арқылы өз ойын көріктендіруге 
тырысады. Кейде мәндес сөздер мағына жағынан 
қарсы айтылып та, салыстырылып та айтылады.

А. Байтұрсынұлы мақалаларында синоним-
дерді талғап, орнын тауып, жымдастырып 
жұмсайды. Синонимдер тіл байлылығының, 
оның шексіз мүмкіндігінің көрсеткіші болып 
табылады. Сондай-ақ «синонимдер тілде үш 
түрлі қызмет атқарады: алмастыру, нақтылау 
және экспрессивті-стилистикалық қызмет» 
(Bolganbayev, 1984: 59-60).

А. Байтұрсынұлы синонимдес сөздерді қол-
дану арқылы айтайын деген ойын әрлендіріп, 
бірте-бірте күшейтіп жеткізуге әрекет жасайды. 
Мыс.

(13) Қысылған жерде қарасу, қиналған жерде 
болысу адамшылдықтың, мұсылманшылықтың 
белгісі (5:.312). Олар сөзінің басқалығы сонша, 
әуелгі кезде жатырқап, көпке дейін тосаңсып 
отырасың (5:218). Не нәрсе жайынан жазса да 
Абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін 
қармай жазады (5:.382). Бірақ қазақтардың 
өздері келген мұжықтарға жерін беріп, құшағын 
жайып, қойнын ашып, қабыл алып отыр (5:118). 
Бас қосып кеңесіп, ақылдасып, ойласып, сөзді 
пісіріп болған соң, уақ қарыз серіктігін ашарға 
рұқсат сұрап, арыз береді (5:297). Келтірілген 
мысалдардан қысылған, қиналған; қарасу, бо-
лысу; жатырқап, тосаңсып; тамырын; кеңесіп, 
ақылдасып, ойласып; сөздері мен құшағын жай-
ып, қойнын ашып тұрақты тіркестерді авторлық 
баяндауда белгілі бір құбылыстың түрлі көрі-
нісін, деңгейін көрсететін мәндес сөздер болып 
табылады.

Ә.Болғанбаев қазақ тіліндегі синонимдердің 
мынадай стильдік түрлерін ажыратады:

1. Қадір тұтып, сыйлағандық мәніндегі 
реңктер. 2. Салтанат құру, көтеріңкі мәндес 
реңктер. 3. Поэтикалық реңктер. 4. Дәрежелік 
мәндес реңктер. 5. Кекесін, мысқыл мәніндегі 
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реңктер. 6. Кеміту, менсінбеген мәндегі реңктер 
(Bolganbayev, 1984: 12).

Жоғарыда келтірілген мысалдардағы сино-
нимдер поэтикалық және дәрежелік, кекесін, 
мысқыл мәндес реңктерін туғызып тұр. Бір 
ұғымның немесе жақын ұғымдардың әр түрлі 
формада жаңа мағына қоса қайталануы оның 
белгілерін аша түсуге көмектеседі.

А.Байтұрсынұлы публицистикалық тән 
үлкен ерекшелік – автор қоғамдық мәселені си-
паттап қана қоймайды, оның халық үшін пай-
далы жағын ашып, көз жеткізіп, соны шешудің, 
халықтың игілігіне айналдырудың жолда-
рын нақты көрсетеді. Мұндай мақалалар көп 
жағдайда аргументтеудің индуктивті  әдісіне 
құрылады. Мыс.: 

(14) «Школдың расходынан қашпай, бұ-
рынғы жалдап, молда ұстап бала оқытатын 
расходты мойындарына алып, школ ашулары 
керек. Бұл жұмысты аяққа бастырып, орын-
дап, ел арасындағы оқығандардың, учитель, 
мұғалімдердің мойындарындағы зор міндет 
– школды мынау реттермен ашу керек. Бір 
ауылнай не бір болыс ел күш біріктіріп, байға 
байша, кедейге кедейше үй басына салық са-
лып, сол жиналған салықты оқытушылардың 
һәм басқа қызметкерлердің ақысына, школдың 
керек-жарағына міндетті болып, жергілікті 
оқу бөлімдерімен договор жасап, школ ашу ке-
рек. Бұл қалыпта ашылған школдардың оқыту, 
баларға тәрбие беру тәртіптерін сырттан 
оқу бөлімдері бақылауға тиіс. Оқушыларға 
ақы «кәсіпшілер ұйымы» белгілеген мөлшермен 
беріледі. Салық төлеп оқуға шамасы келмейтін 
кедей балаларына бірнеше орын қалдыру керек, 
оқу құралдарын кітап, кағаз, қалам сықылды 
нәрселерді жергілікті оқу бөлімдері алуы 
тиіс»(5:297).

А. Байтұрсынұлы ойды жинақы, қысқа 
беруді ұнатады. Кейде сөздердің тіркесінде 
синтаксистік байланыс толық сақталмағанымен, 
жалпы контекстен авторлық айтпақ балған ойы 
белгілі болып тұрады: сол жиналған салықты...
міндетті болып...

Қазіргі тілдік нормасында «салықты төлеуге 
міндетті» түрінде қалыптасқан «керек, қажет, 
тиіс» модаль сөздерімен аяқталып отырған 
ұсыныс-қорытынды мақсаттағы сөйлемдер ав-
тор позициясын ашық көрсетеді.

А.Байтұрсынұлы: «Көсем сөз шешен сөз 
сияқты әлеуметке айтқанын істету мақсатпен 
шығарылатын сөз. Шешен сөзден мұның айыры-
латын жері – шешен сөз ауызбен айтылады, көсем 
сөз жазумен айтылады». – дей келіп, шешен 
сөздің мынадай «зор мүшелерін» атап көрсетеді: 

а) бастамасы, ә) ұсынбасы, б) мазмұндамасы, в) 
қыздырмасы, г) қорытпасы (5:119).

А.Байтұрсынұлы көсемсөзге қойған талап-
тарын өзінің шығармашылық қызметінде толық 
жүзеге асырған. Ол – журналист ретінде газет 
тілінің ерекшелігін терең түсінген қаламгер. 
Публицистиканың алғашқы қалыптасу, даму 
кезеңдеріне шұбалаңқы құрылымды күрделі 
сөйлемдердің қолданылуы тән. Созылыңқы 
сипат негізгі ойды тез тауып, түсінуге кедергі 
келтіреді. Бұл публицистикадағы синтаксистік 
бірліктердің қолданылуынан байқалады. 
А.Бай тұрсынұлы публицистикасында біздің 
байқауымызша, осы сипаттағы сөйлемдер, пар-
целляция, қайталама құрылымдар жиі кездеседі.

А.Байтұрсынұлы публицистикасында – п 
көсемше формалы көпкомпонентті күрделі, 
«орамды» сөйлемдер хабарды жан-жақты, мол 
беру, түсіндіру мақсатында қолданылған деп 
есептейміз. Мыс.: 

 (14) Таланып, шабылып, бар мүлкінен айы-
рылып, аш-жалаңаш отырғандар, жері жырақ 
болғанмен, қаны жақын, діні бір қандастарың.

Соғыстың қарасын көрмейтін себебі – бұл 
күнде әскерлер

соғысқа қоралы қойша иірілген тобымен 
кірмейді, қадала ьұрып, қатар түзеп, екі жақ 
қанатын алысқа созып, жайып жіберіп атыса-
ды(5:277).

Бір формадағы сөздердің қайталануы ай-
тылатын ойдың ықпалын ,әсерін күшейтуге 
көмектескен. 

Қорытынды

Публицистиканың негізгі прагматикалық 
мақсаты оқырманның көзқарасын, пікірін өзгерту, 
ой тастау, назар аудару болса, бұл мақсаттың 
орындалуы автордың аргументтеу әдістерін, 
сендірудің логикалық заңдарын жетік білуіне 
тәуелді. Өйткені адам танымы логикаға сыйым-
ды ақпаратты ғана қабылдап, мойындай алады. 
А.Байтұрсынов публицистикалық мақалаларына 
жасалған талдау оның аргументтеу тәсілдерін 
жетік білгенін, қазақ шешендік сөз дәстүрлерін 
табиғи түрде жалғастырып, ұлттық танымға 
ықпал етер мәдени кодтарды стратегиялық құрал 
ретінде пайдаланғанын көрсетеді.

– Бұл ұлттық таным негізінде жатқан 
әлемге тәңіршілдік көзқарас, табиғат пен адам ның 
өзара байланысын мойындау, адамды соның бір 
бөлшегі ретінде бағалау, сөз нысанын табиғаттағы 
таныс құбылыстармен салыстыру, ұсқату, оларды 
елестету арқылы ойды негіздеу, дұрыстығына көз 
жеткізу, таныс ұқсас құбылыстарды тізбектей 
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отырып, ортақ белгіні қорыту – логианың 
индуктивті әдісін жиі қолданады. 

– А.Байтұрсынов тыңдаушыға әсер ету 
үшін аллегория әдісін жиі қолданған. Бұл қазақ 
шешендік өнерінің негізгі стильдік ерекшелігі 
болып табылады. Аллегория ойды бейнелі 
жеткізудің, ассоциация тудырудың тиімді әдісі. 
Қазақ халқының дүниетанымында ассоциация 
туғызау арқылы әлемді тану әдісі негізгі құрал 
болып табыалды. Тұрмысы, өмір салты табиғи 
ортамен тығыз байлынсты өткен көшпенді 
халық үшін метафоралар туғызу арқылы әлемі 
тану табиғи заңдылық болып табылады. Бұны 
барлық зерттеушілер мойындайды.

– А.Байтұрсынов индукция әдісін, нақты 
айғақтарды, жекелей құбылыстарды талдай оты-
рып, жалпы қорытындыжасау жиі қолданады. 
Оқырманға белгілі таныс мойындалған 
нәрселерді атай отырып, оларға қарсы келетін 
ақпараттарды ұсыну, сол арқылы біріншісінің 
артықшылығын көрсету әдісін жиі пайдаланған. 
Әлеммен, табиғатпен байланысты ұлттық таным 
түсінікке тән құндылықтарды ойды дамыту стра-
тегиясында негіз етіп алуы да А.Байтұрсыновтың 
өз мақсатына қол жеткізуіне, оқырманға ықпал 
ете білуіне көмектескен. А.Байтұрсынов аргу-
менттеу модельдерін меңгерген стратег публи-
цист болды.
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ФУНКЦИИ ОККАЗИОНАЛИЗМА 
 В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА

Статья рассматривает окказионализм в различных типах дискурса: художественной 
литературе, рекламе, средствах массовой информации и политическом тексте. Определяется ряд 
функций, осуществляемых посредством окказионального слова в зависимости от прагматических 
целей, преследуемых адресантом. Коммуникативный принцип, ставший основой большинства 
дидактических концепций и успешно реализованный практически на всех этапах образования, 
в значительной степени укрепил методологию связей и лингвистику, повышенный интерес к 
преподаванию параметров коммуникативного процесса. 

Обучение – сложный и многоцелевой процесс. Деятельность преподавателя должна быть 
направлена на максимизацию процесса обучения. Учет этих моментов позволяет преподавателю 
грамотно организовать аудиторию, корректировать темпы, альтернативные формы работы, что 
означает активизировать деятельность учащихся. Коммуникативный принцип, ставший основой 
большинства дидактических концепций и успешно реализованный практически на всех этапах 
образования, в значительной степени укрепил методологию связей и лингвистику, повышенный 
интерес к преподаванию параметров коммуникативного процесса. В статье предлагаются 
различные методические рекомендации, которые соответствуют различным этапам обучения. 
Ему уделяется внимание не только лингвистической форме выражения, но и неформальной 
форме. Предлагаются интерактивные формы обучения. 

Ключевые слова: индивидуально-авторский неологизм; окказионализм; функции 
окказионализма, дискурс.
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Functions of nonce words in different types of discourse

 The article examines occasionalism in various types of discourse, including fiction, advertising, 
mass media and political text. The identification of the implicit pragmatic goals of the addressee al-
lows us to determine the functional of nonce words depending on the type of discourse they are used 
in. Communicative principle, which became the base for most of didactic concepts and successfully 
implemented in almost all stages of education, largely strengthened ties methodology and linguistics, 
increased interest in teaching communicative process parameters. 

Teaching – a complex and multi-pronged process. The activities of the teacher should be aimed to 
maximize the learning process. Accounting for these moments allows the teacher to build a class me-
thodically competently, to adjust their pace, alternate forms of work, that means to intensify the activities 
of the students. Communicative principle, which became the base for most of didactic concepts and 
successfully implemented in almost all stages of education, largely strengthened ties methodology and 
linguistics, increased interest in teaching communicative process parameters.

In the article, various methodic recommendations are provided, which correspond to various stages 
of education. It is given attention not only to linguistic form of expression, but to informal form. Interac-
tive forms of teaching are proposed for speaking.

Key words: occasionalism; nonce word; functional of nonce words. 
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Дискурстың әр түрлі түрлеріндегі окказионализм функциялары

Мақалада әр түрлі дискурстардағы окказионализм қарастырылады: көркем әдебиет, 
жарнама, бұқаралық ақпарат құралдары және саяси мәтін. Адресант қолданатын прагматикалық 
мақсаттарға байланысты окказионалды сөз арқылы жүзеге асырылатын бірқатар функциялар 
анықталады. Көптеген дидактикалық ұғымдардың негізіне айналған және білім берудің барлық 
сатыларында ойдағыдай жүзеге асырылатын коммуникативтік принцип байланыс пен лингвистика 
әдіснамасын күшейтіп, коммуникативтік үрдістің параметрлерін оқытуға қызығушылықты 
арттырады. 

Бұл мақалада оқытудың әртүрлі кезеңдеріне қатысты түрлі ұсыныстар берілген. Әр түрлі 
дағдыларды қалыптастыру үшін оқытудың интерактивті формалары ұсынылады. 

Осы мақалада ұсынылған жаттығулар жүйесі жазбаша қарым-қатынасты дамытуға 
ықпал етеді. Оқыту күрделі және көп мақсатты үдеріс. Оқытушының қызметі оқу үдерісін 
барынша арттыруға бағытталуы керек. Осы сәттерді ескеру оқытушыға аудиторияны сауатты 
ұйымдастыруға, жылдам, балама жұмыс түрлерін түзетуге мүмкіндік береді, бұл студенттердің 
белсенділігін арттыру болып табылады. Көптеген дидактикалық ұғымдардың негізіне айналған 
және білім берудің барлық сатыларында ойдағыдай жүзеге асырылатын коммуникативтік принцип 
байланыс пен лингвистика әдіснамасын күшейтіп, коммуникативтік үрдістің параметрлерін 
оқытуға қызығушылықты арттырады.

Мақалада оқытудың әртүрлі сатыларына сәйкес келетін әртүрлі әдістемелік ұсыныстар 
ұсынылған. Ол тек тілдік формаға ғана емес, бейресми нысанға да назар аударады. Оқытудың 
интерактивті формалары ұсынылады. Мақалада берілген жаттығулар жүйесі жазылымды 
дамытуға ықпал етеді. 

Түйін сөздер: жеке-авторлық неологизм, окказионализм, окказионализмнің функциялары.

Введение

Окказиональное слово – образованное в ре-
зультате словотворчества неузуальное слово 
или словосочетание, обладающее повышенной 
экспрессивной окраской – уже на протяжении 
более, чем полувека является распространенной 
темой для исследования многих отечественных 
и зарубежных ученых. Лингвистами неодно-
кратно исследовалась проблематика разграниче-
ния таких определений, как окказионализм, не-
ологизм и потенциальное слово (Л. О. Бутакова, 
Н. А. Белова, О. С. Захарова ); проводилась под-
робная классификация и выявление характер-
ных признаков окказионализмов (Е.А. Земская, 
А.Г. Лыков, Н.И. Коробкина). Ученые неодно-
кратно рассматривали окказиональное слово в 
различных типах дискурса – художественной 
литературе (Л.А. Худобина, М. Шутемова, И.О. 
Ковалевич), медийных текстах (Н.А. Бакич, 
М.В. Радченко, О.В. Шашкова), при составлении 
речевых портретов политиков (А.А. Инжечик, 
О.П. Симутова, А. Фалилеев) или в рекламе (Ю. 
Шаталова, Ю.Г. Гладких, Н. Собченко). 

Однако же, несмотря на достаточно широкое 
исследование проблематики окказионализма, 

работы затрагивают лишь один конкретный дис-
курс. В данной статье окказионализм, а именно 
– его функциональная значимость, рассматри-
вается в нескольких типах дискурса. Именно 
функциональная значимость вкупе с четко про-
являющейся прагматической направленностью 
являются одним из наиболее характерных при-
знаков окказионального слова. Они могут ва-
рьироваться в зависимости от типа дискурса, в 
котором используется окказионализм, либо от 
имплицитных целей, преследуемых говорящим.

Эксперимент

Данная работа не рассматривает окказио-
нализмы, возникшие в результате речевой дея-
тельности детей, ввиду того, что в подавляющем 
большинстве случаев детское словотворчество 
является продуктом языковой неосведомленно-
сти и исключает возможность намеренности их 
использования. Любые другие окказионализмы, 
будь то авторские новообразования в художе-
ственном тексте либо факты языковой игры в 
рекламном дискурсе, обладают признаком осоз-
нанности использования, вследствие чего зача-
стую наделены имплицитными намерениями. 

mailto:chasovv6@mail.ru,
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Функции окказионализма в различных типах дискурса

Художественная литература
В художественной литературе окказиона-

лизм является нередким явлением, авторы зача-
стую осознанно включают их в свои произведе-
ния, нередко в большом количестве, даже давая 
подобным словам свое название. Так, например, 
делает Хлебников, используя термин «слова-са-
моделки», об этом пишет в своем произведении 
Льюис Кэролл, описывая композиты как слова-
портмоне. Авторы произведений преследуют 
целый ряд целей, осуществлению которых спо-
собствует окказиональное словотворчество, вы-
полняющее целый ряд функций.

Первой и основной функцией слова является 
его номинативная функция, способность назвать 
или обозначить конкретный предмет или явле-
ние. Однако, у окказионального слова данная 
функция факультативна, то есть, не обязательна 
и присутствует далеко не всегда. Это можно объ-
яснить тем, что окказионализм включает в себя 
не один, а целый ряд признаков, что наделяет его 
скорее характеристической, а не номинативной 
функцией, однако последняя не может быть про-
игнорирована.

Так, номинативная функция окказионализ-
мов подразумевает под собой создание новых 
слов, которых нет в словаре, ради самого зна-
чения. Эта функция применяется в том случае, 
когда автор не может найти в своем словарном 
запасе слова, в полной мере описывающего факт 
или явление, которое требуется изобразить. При 
выборе языковой единицы автор отталкиевается 
от семантической составляющей, которую ему 
необходимо реализовать в форму слова. Прежде 
всего он обращается к своему лексикону, но, 
если в нем не находится подходящего слова, в 
полной мере удовлетворяющего его требования, 
он вводит окказионализм.

Иная ситуация, требующая от автора вве-
дения окказионального слова, возникает тогда, 
когда появляется необходимость назвать не су-
ществующий в действительности объект (ква-
зиобъект). Подобное явление нередко можно 
наблюдать в таких литературных жанрах, как 
научная фантастика, фэнтези, утопия и антиу-
топия, в которых повествование нередко затра-
гивает вымышленные реалии, и, соответствен-
но, предполагает наличие несуществующих 
объектов и явлений. Таким, например, ранее 
было вошедшее в современный узус слово «ро-
бот», впервые употребленное Карелом Чапеком 
в своем произведении «Р.У.Р.», и означающее 
машины, предназначающиеся для выполнения 
ряда механических работ. Нередкими здесь 

являются и различного рода онимы и произво-
дные от них.

Зачастую окказиональное слово или выраже-
ние способствует выражению идиостиля автора. 
Творческий процесс подразумевает под собой 
целостное, насыщенное и нетривиальное виде-
ние мира, полное деталей и подробностей, выра-
жение которых на письме порой не может дости-
гаться посредством исключительно узуальных 
слов. Прибегая к окказиональным словообразо-
ваниям, автор самовыражается, демонстрирует 
свое восприятие мира; словотворчество способ-
ствует более точному выражению его мыслей 
и идей на письме. Посему неузуальные слова и 
языковые девиации получили настолько широ-
кое распространение в художественном тексте. 

Таким образом, использование окказиональ-
ных единиц является не чем иным, как потреб-
ностью человека в творчестком выражении ми-
ровосприятия.

Безусловно успешно окказионализм справ-
ляется с этой функцией в таком литературном 
направлении, как символизм, где автор пытает-
ся «озвучить» свой внутренний мир, высказать 
свою идею на наиболее экспрессивный манер; 
посредством недосказанностей, загадок, скры-
тых смыслов, завуалированных идей показать 
чувства и переживания человека. Это – не-
обычный, экспериментаторский подход к ис-
пользованию языка, и словотворчество здесь 
способствует формированию символов, при по-
мощи которых автор демонстрирует свое виде-
ние мира. 

Использование окказиональных единиц в 
тексте также способствует повышению экспрес-
сивности. Применение яркого и нетривиального 
окказионального слова вместо широко распро-
страненного и забитого узуального позволяет 
стилистически оформить текст, придать ему 
большую экспрессию и эмоциональную вырази-
тельность. 

Еще одной стилистической функцией, за-
ключающейся в окказионализме, является оце-
ночность. Посредством словотворчества автор 
не только характеризует явление, но также и 
дает ему свою оценку, рассматривая с позитив-
ной или наоборот – негативной – стороны. В 
отличие от политического дискурса и сми, в ху-
дожественной литературе автор не ставит перед 
собой целью навязать свое мнение читателю, 
здесь оценочность проявляется ввиду намерения 
выразить себя, потребности подчеркнуть свое 
отношение к чему-либо, высказать свое мнение 
на тот или иной счет, чему в некоторой степе-
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ни способствует введение новых, неузуальных 
слов. 

Окказиональные словообразования могут 
применяться при необходимости введения пер-
сонажа с нарушением фонетических норм (ак-
цента, нарушений речи, диалектизмов, детской 
речи и так далее), для акцентирования внимания 
на национальном колорите (например, суще-
ствительные-бинонимы силы-прелести, серп-
булат), равно как и в качестве создания характе-
ристического портрета одного из героев. Иногда 
автор вводит окказионализм, желая пошутить, 
поиграть словом. По этой причине окказиональ-
ные единицы широко распространены в юмори-
стической прозе, в произведениях с саркастиче-
ским и ироническим содержанием.

Помимо экстралингвистических функций 
окказионализм также выполняет целый ряд 
функций внутриязыковых. Так, например, ис-
пользование окказиональных образований мо-
жет быть вызвано стремлением автора кратко 
выразить свою мысль – окказионализм может 
стать лаконичной и емкой заменой целому сло-
восочетанию или даже предложению. 

Вводя в текст окказиональные новообразо-
вания, автор тем самым акцентирует внимание 
читателя на ключевых моментах произведения. 
Выводя слово из автоматизма восприятия, при-
давая ему нестандартную форму, он тем самым 
привлекает, выделяет, указывает и направляет 
читателя вслед за своей мыслью.

Наконец, к использованию окказионализмов 
автор прибегает и в более очевидных случаях: 
при возникновении потребности избежать тав-
тологии, с целью сохранить ритм стихотворе-
ния, при поиске необходимой рифмы, внести в 
текст стилистические вариации, пополнить си-
нонимию и т. п. – все вышеперечисленное может 
осуществиться посредством использования ок-
казиональных единиц, но качество исполнения 
зависит исключительно от таланта автора, его 
языковой интуиции и осведомленности.

Реклама
Использование окказиональных единиц по-

лучило широкое распространение в рекламном 
дискурсе. Это обуславливается тем, что подоб-
ные новообразования осуществляют целый ряд 
функций, играющих первостепенную роль в 
рекламе. 

В актуальные задачи, стоящие перед рекла-
мой, входит нахождение различных способов 
для усиления эффективности коммуникации с 
потенциальным клиентом, привлечения его вни-
мания и воздействия на него. Окказионализмы 

в полной мере способны справляться с этим. 
Вследствие того, что оригинальность – один из 
наиболее действующих способов привлечения 
внимания в рекламе, неузуальность и непривыч-
ность формы слова способствуют тому, что оно 
выбивается из ряда других слов, вынуждая не-
вольно остановить на нем взгляд, сначала – для 
осознания формы, а далее – семантики слова. 
Это же способствует и запоминаемости рекла-
мы, прочно «заседающей» в голове. 

Контакт потенциального клиента с рекламой 
обычно длится всего несколько секунд, за кото-
рые коммуникация должна осуществиться наи-
более эффективно. Окказиональная единица и 
ненормативность ее формы не только привлека-
ют внимание, они также сосредотачивают вни-
мание, заставляют декодировать слово, вник-
нуть в его семантику. Вызывая ряд ассоциаций, 
игра со словом заставляет поразмышлять над 
ним, дать оценку. Это увеличивает время кон-
такта с рекламой. 

Ю. Н. Шаталова отмечает, что, кроме выше-
перечисленных функций, окказионализм также 
способствует формированию положительного 
внимания рекламы адресатом, получающим ин-
теллектуальное наслаждение от декодирования 
языковой игры (Шаталова, 2018: 232).

Кроме того, в рекламном дискурсе оккази-
онализм, обладающий большой семантической 
емкостью, дает возможность компактно выра-
жать сложные имплицитные смыслы. Сжато вы-
раженная идея содействует более прочному за-
креплению в сознании потенциального клиента; 
помимо того, сокращается время для ее усвое-
ния. Расположенность маркетологов к окказио-
нализму можно объяснить и тем, что рекламное 
пространство требует материальных затрат, и 
поэтому лаконичность зачастую стоит во главе 
поставленных задач.

Языковая игра рождает у реципиента ассо-
циации. Удачно подобранная деривационная 
модель может стать визитной карточкой тор-
говой марки: к примеру, в рекламе мобильной 
связи МТС применяется окказионализм, обра-
зованный при помощи суффикса -ище (безли-
митище, забугорище). Длительное и многократ-
ное использование окказиональных единиц, 
образованных посредством использования 
данного суффикса, способствовало выстраива-
нию у людей крепкой ассоциативной связи, и 
использование данного словообразовательно-
го типа в рекламе других торговых марок уже 
воспринимается лишь как пародия (Шаталова, 
2018: 227-232).
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СМИ
Так же, как и причины использования, функ-

ции, выполняемые окказионализмами в тексте, 
всегда разнообразны. На границе столетий исполь-
зование окказионализмов, ранее свойственное 
именно художественному тексту, стало повсемест-
ным и в дискурсе средств массовой информации. 
Вслед за изменением целей их использования есте-
ственным путем изменились и функции, которые 
осуществляет окказиональное слово. 

Все неузуальное словотворчество в газетном 
тексте, включая окказионализмы, является от-
ражением тех событий, которые происходят во 
всех областях жизни общества.

В то время как изначально язык прессы 
предполагал тщательно выверенный и взве-
шенный язык политики, на сегодняший день он 
ориентирован преимущественно на общество. 
Это способствует его вариативности – от пом-
пезности и высокопарности до сниженной лек-
сики, с обилием заимствованных, жаргонных 
и окказиональных единиц. Средства массовой 
информации все более склонны использовать 
окказиональные слова, в то время как читате-
ли все активнее ведутся на яркие, цепляющие 
заголовки, вследствие чего язык прессы стано-
вится все экспрессивнее вплоть до агрессив-
ности. Но стоит отметить и тот факт, что сей 
процесс обоюден: газеты насыщаются просто-
речиями и сленгом, в то время как благодаря 
средствам массовой информации арго из уз-
коспециальных сфер и неологизмы получают 
популярность и находят свое место в простой 
речи. На этой основе разрастается и литера-
турная норма, вбирающая в себя всевозмож-
ные дериваты.

Тем не менее, как и раньше, основной целью 
любого средства массовой информации все так-
же является стремление убедить, воздействовать 
на читателя, сформировать систему его ценно-
стей, вплоть до манипулирования его мнением 
(Синепупова, 2012:174). Задачей стоит не только 
передача основной идеи, но также и употребле-
ние «правильного» слова, которое сможет ока-
зать надлежащее воздействие на читателя. Дру-
гими словами, в главной задачей СМИ является 
не что иное, как формирование общественного 
мнения.

Р.Р. Гарифуллин пишет, что намеренная дезин-
формация читателя на сегодняшний день не явля-
ется чем-то исключительным: «СМИ являются ос-
новным орудием экономической и политической 
борьбы и силен в ней не тот, кто порядочнее, а тот, 
кто может эффективно ввести в заблуждение своего 
оппонента /.../» (Гарифуллин, 2019:56).

В ходе ознакомления с содержанием газеты 
читатель прежде всего замечает заголовки и под-
заголовки статей. По этой причине они должны 
не только представлять собой лаконичное и сжа-
тое отображение идеи статьи, но и цеплять взгляд 
читателя (Лыков, 1976:43). Окказиональное сло-
вотворчество в заголовке статьи концентрирует 
восприятие благодаря своей необычной форме, 
структуре, новому семантическому наполне-
нию, равно как и побуждает к размышлениям; 
читатель, имеющий перед собой цель декодиро-
вать окказиональное слово, зачастую оказывает-
ся не в силах это сделать без контекста, и потому 
обращается к статье, где предоставлен код для 
дешифровки и дальнейшего понимания оккази-
ональной единицы. 

Благодаря окказионализму текст приобре-
тает лаконичность, емкость и экспрессивность. 
При его помощи автор может создать опреде-
ленный образ, наиболее точно и полно выразить 
мысль новым, свежим понятием, способствуя 
привлечению внимания читателя. 

Будучи продуктом экспериментаторства, 
творчества, интуитивности, окказионализм на-
делен необычайной экспрессивностью, живо-
стью и художественностью. Эти качества, за-
ключающие в себе непосредственную сущность 
окказионализма, определяют одну из важнейших 
ее функций – экспрессивную функцию. Нетри-
виальностью формы и структуры, а также семан-
тикой окказионализм привлекает внимание, и в 
этом заключена еще одна его функция – функ-
ция концентрации внимания. Чем выше степень 
окказиональности слова, тем более выраженно 
проявляются функции, которое оно выполняет 
(Бабенко, 1997:78). Еще одна характерная черта 
окказионализма в дискурсе СМИ – его семанти-
ческая содержательность; она дает возможность 
заключить в одном слове не одну, а целый ряд 
характеристик или явлений, порой будучи спо-
собной передать идею целого словосочетания 
или предложения.

Создание и использование окказионализ-
ма подразумевает в первую очередь не столько 
объективную оценку и отображение происходя-
щего, сколько субъективное отношение к нему. 
Средства массовой информации таким образом 
навязывают псевдоподлинное и псевдообъек-
тивное видение мира и свою оценку этому чита-
телю, тем самым добиваясь поставленной перед 
ними цели (Земская, 2011:21). 

Окказиональные единицы служат орудием 
для проявления и формирования политических 
взглядов. При их помощи может быть построе-
но отрицательное восприятие, которое можно 
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отнести к одному из средств речевого манипу-
лирования. Так, например, одна из широко ис-
пользуемых тактик манипуляции сознанием 
посредством языка – приклеивание ярлыков 
– нередко осуществляется именно при помощи 
окказионализмов. Последние представляют со-
бой эффективный способ латентно повлиять на 
сознание читателя, что лишает их семантику 
беспристрастности и объективности.

Таким образом, окказионализм становится 
как средством экспрессивности и концентра-
ции внимания, так и средством языкового мани-
пулирования. С его помощью не только дается 
оценка происходящей реальности, но и осущест-
вляется ее имплицитное навязывание читателю, 
за счет чего претворяются в жизнь коммуника-
тивные намерения. Языковая манипуляция про-
слеживается не только в текстах с политическим 
содержанием, но и в текстах спорта и культуры. 
Порой то оказывается даже более эффективным 
ввиду того, что читатель, не ожидая того, оказы-
вается в большей степени подвержен влиянию.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
выводы, что использование окказиональных 
слов в средствах массовой информации может 
быть обусловлено следующими причинами: 1) 
необходимость дать название новым реалиям; 2) 
потребность кратко и содержательно выразить 
идею; 3) стремление к экспрессивности; 4) же-
лание заменить слово синонимичным понятием 
или дать ему более точное определение; 5) не-
обходимость в невыраженной оценке происхо-
дящего.

Политический текст
Окказионализм является незаменимым сред-

ством в политическом тексте. Неузуальные, 
нестандартные по своей форме и содержанию 

слова привлекают внимание, запоминаются и 
цитируются, зачастую становясь визитной кар-
точкой политика. 

Результаты и обсуждение

Навыки общения являются необходимыми 
в сфере политики: хороший политик отлича-
ется не только характерной философией, но и 
грамотно построенной и выразительной речью. 
Здесь окказионализмы должны не только при-
влечь внимание, быть услышаны, но и повли-
ять и задеть слушателя лично. Словотворчество 
благотворно влияет на речь политика, делая ее 
яркой и запоминающейся. Нередко подобные 
слова и выражения приобретают популярность 
и получают широкое распространение (Лопа-
тин, 1973:69). 

В зависимости от выбранной стратегии по-
ведения речь политика может быть насыщена 
окказиональными единицами или наоборот – 
характеризоваться их малым количеством, при 
этом все же имея единичные случаи употребле-
ния, применяемые в необходимых ситуациях с 
целью подчеркнуть их важность, тем самым яв-
ляясь отражением событий, имеющих место в 
обществе в тот или иной момент.

Заключение

Таким образом, в политическом дискурсе ок-
казионализм выполняет следующие функции: 1) 
стилистическая; 2) манипулятивная; 3) оценоч-
ная; 4) экспрессивная.

Так, все функции окказионализма в большей 
или меньшей степени характерны для различ-
ных типов дискурса:

Художественная 
литература

Средства массовой 
информации Политика Реклама

акцентирующая ✓ ✓ ✓ ✓✓
игровая ✓ ✓

компрессивно-
синкретическая ✓✓ ✓✓

манипулятивная ✓✓ ✓✓
номинативная ✓ ✓

оценочная ✓✓ ✓
стилистическая ✓✓ ✓ ✓ ✓

техническая ✓ ✓ ✓
экспрессивная ✓✓ ✓ ✓
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Благодаря своему функциональному раз-
нообразию окказионализмы получили широ-
кое распространение во всех типах дискурса; 
они используются повсеместно как в речах 
руководителей страны, так и в стихотворе-
ниях, как на страницах желтой прессы, так 

и на интернет-форумах. Использование ок-
казионализмов в русском языке обретает все 
большую популярность, окказиональное сло-
вотворчество становится одной из специфи-
ческих черт, характеризующих современный 
русский язык.
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АДАМЗАТ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ «ТІЛДІК САНА»  
МЕН «ДІНИ САНАНЫҢ» РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ

Мақалада адамзат дүниетанымындағы тілдік сана мен діни сананың ерекшелігі мен олардың 
бірлестігі қарастырылады. Тіл – әлеуметтік мәнділікке ие ұлттық көрсеткіш болса, дін – адамның 
рухани жан азығы, мәдениет пен өркениеттің бастауы. Тіл адам санасындағы біртұтас бейнені 
модельдеуші құрал болса, дін сол сананы қалыптастыратын жоғарғы ұғым. Тіл де, дін де 
адамзат тарихында қажеттіліктен туған қоғамдық құбылыстар. Адамзат дүниетанымының даму 
көрсеткішіне тілдік сана мен діни сананың өзіндік ықпалы зор. Діннің таралуы діннің қасиетті 
тілінің таралуымен қатар, дін мәдениеті, діни идеясы, бір тұтас әлемге діни көзқарасты, діни 
біртұтас сананы да таратады. Қоғамдағы діни сананың орнын ескере отырып, халық аузындағы 
күнделікті тілдік бірліктерді талдау арқылы ұлттық құндылықтар мен ұлттық дүниетанымды 
анықтауға болады. 

Діни сананың түп төркінінде адамзаттың тылсым күшке деген сенімі жатыр. Сенімнің 
негізінде қалыптасатын дүниетаным – тілдік бірліктер арқылы көрініс табады. Адамзат баласы 
дүниетанымының бастауында діни сенім (діни сана) тұрады. Адамзат дүниетанымындағы тілдік 
санаға діни сананың немесе діни санаға тілдік сананың өзара тең дәрежедегі ықпалдастығы, 
адамның тұлғалық қасиетін, қала берді этностың ұлттық болмысын қалыптастырады. Дін мен 
тілдің үйлесімі этностың ұлттық менталитетін, өмірлік дүниетанымын, дүниелік ұстанымын, 
құндылықтар өлшемін көрсетеді.

Түйін сөздер: тілдік сана, діни сана, тілдік бірлік, ғаламның бейнесі, ұлттық құндылық, 
қоғамдық орта, дүниетаным, адамзат т.б.
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Representation of “language consciousness” and  
“religion consciousness” in the worldview of humanity 

The article discusses the features of linguistic and religious consciousness and their unity in the 
worldview of mankind. Religion as a special form of worldview and worldview is one of the integral 
components of culture. Religion forms a special way of perception, the moral consciousness of a people, 
their spiritual national view of the surrounding reality, which add up to a kind of religious picture of the 
world. Religious and linguistic consciousness is a form of social consciousness, which is characterized by 
dynamism and evolves during the development of man and society. Any answer to the question about 
the structure and nature of the world is based on a person’s experience, facts that he fixes both by sen-
sory organs and devices, their amplifiers, and on the correlation of these facts with a cognitive (thought) 
model or theory.

Faith is a very important concept in human life. It applies to a wider context than the religious do-
main alone. This concept touches on the extremely deep foundations of human life, the meanings that 
form it. Recognizing the existing role of religious consciousness in the life of mankind, as well as analyz-
ing religious words, one can determine the national values and consciousness of the people. The basis 
of religious consciousness is a person’s belief in the supernatural, which serves as a criterion that reveals 
the essence of language and religion.

Key words: linguistic consciousness, religious consciousness, worldview, national values, social 
environment, worldview, humanity, etc.
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Репрезентация «языкового сознания» и  
«религиозного сознания» в мировоззрении человечества 

В статье рассматриваются особенности языкового и религиозного сознания и их единство 
в мировоззрении человечества. Религия как особая форма мирвоззрения и мировосприятия 
является одной из неотъемлемых составляющих культуры. Религия формирует особенный 
образ восприятия, нравственное сознание того или иного народа, его духовный национальный 
взгляд на окружающую действительность, которые складываются в своеобразную религиозную 
картину мира. Религиозное и языковое сознание представляют собой форму общественного 
сознания, которое характеризуется динамичностью и эволюционирует в ходе развития человека 
и общества. Любой ответ на вопрос о строении и природе мира основан на опыте человека, 
фактах, которые он фиксирует как органами чувств, так и приборами, их усилителями, и на 
соотнесении этих фактов с когнитивной (мыслительной) моделью или теорией. 

Вера – это очень важное в жизни человека понятие. Оно применяется к более широкому 
контексту, чем только религиозная область. Это понятие затрагивает чрезвычайно глубокие 
основания человеческой жизни, смыслов, ее образующих. Признавая существующую роль 
религиозного сознания в жизни человечества, а также анализируя религиозные слова, можно 
определить национальные ценности и религиозное сознание народа. В основе религиозного 
сознания лежит вера человека в сверхъестественное, служащая критерием, выявляющим 
сущность языка и религии. 

Ключевые слова: языковое сознание, религиозное сознание, картина мира, национальные 
ценности, социальная среда, мировоззрение, человечество и т. д.

Кіріспе

Адам – жердегі жалғыз ақыл иесі. Адамның 
адамдық болмысына қатысты философия 
ғылымында көптеген көзқарастар қалыптасқан. 
Кеңестік материалистік кезеңде «адамды адам ет-
кен – еңбек» – деген (К.Маркс) тұжырым біршама 
уақыт үстемдік құрып келгендігі мәлім. Уақыт өте 
адам болмысына, оның дүниетанымына, ойлау 
жүйесі мен саналы әрекетіне қатысты жаңашыл 
ғылыми көзқарастар орнықты. Ал осылардың 
барлығы адамның әуелгі саналы әркетімен, 
тілдік құзыреттілігін айналып өткен емес. Адам-
зат дүниетанымы, ең әуелі, саналы әрекетпен – 
ойлаумен тікелей байланысты. Ойлау алғашқы 
адамның пайда болуы, тілдің шығуымен 
қалыптасқан. Тілдік қарым-қатынастың пай-
да болуы қоғамдық сананың қалыптасуымен 
бірге жүреді. Бір кездердегі ғылыми консеп-
цияда «адамды адам еткен – еңбек» деп кел-
сек, ал бұл күндері «адамды адам еткен – тіл» 
екендігі басымдыққа ие болуда. Тілдің шығуы 
сананың пайда болуымен сабақтасады. Адам 
ойлау қабілеті арқылы қоршаған ортаны танып 
білсе, тіл арқылы ойды белгілі бір бейнеге, мо-
дельге түсіріп, жарыққа шығарады. Олай болса, 
тіл – ойлаудың құралы, ал сана – ойдың мекені. 
Сана – психология, философия, логика, когнито-
логия, лингвистика салаларының қарастыратын 
категорияларының бірі. Әр ғылым саласы сана-

ны өзіне тән ерекшелігі тарапынан қарастыруда. 
Адам сезінген ішкі болмыс күйі таным, қиял, 
ой, түйсік, жады, ес, тілдік ұғымдары сананың 
күрделі табиғи құбылыс екенін аңғартады. 
Осыған байланысты ұлттық сана, эстетикалық 
сана, қоғамдық сана, саяси сана, философиялық 
сана, діни сана, мәдени сана, мифтік сана, тілдік 
сана т.б. түрлерге бөлінеді. 

Әлемдік тіл білімінде сананы тілдік тұрғыдан 
зерттеу ісі XX ғасырда лингвистиканың 
қарқынды дамуына алып келді. «Тілдік сана» 
мәселесі тіл білімінің жас саласы психолингви-
стика үшін әлемді бейнелейтін және адамдардың 
айналадағы ақиқат жайлы ұғым-түсінігін 
анықтайтын өзекті тақырыпқа айналды. Тіл мен 
сана, сана мен ой, сана мен сөйлесім мәселелерін 
А.А.Потебня, Л.В.Щерба, Э.Сепир, А.А. Леон-
тьев, Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева және басқа 
да ғалымдардың зерттеулерінде түрлі ғылыми 
тұрғыда қарастырылып келді. Алайда «тілдік 
сана» теориясының әлі қалыптаспағаны адам 
санасының күрделі нысан (құбылыс) екенідігін 
көрсетеді. Осы тұрғыдан келгенде қазіргі 
ғылыми прогресте адам санасындағы әлемнің 
бейнесін тілдік тұрғыда қарастыру өзекті 
мәселелердің қатарына жатады.

Тіл мен сана бірлесе өмір сүреді, бір-бірін 
толықтырады, сананың болмысы да, ақиқаты 
да – тіл болып табылады. Тіл – сананың көрінісі 
ғана емес, сондай-ақ сананың қалыптасуы мен 
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дамуының негізгі көрсеткіші. Оларды бір-
бірінен бөліп қарауға болмайды. Тілдік сананың 
көрінісі – сөйлеу әрекеті. Осыған байланысты 
Ш.Бекмағамбетов: «он сегіз мың ғаламның 
ішінде осынау ерекше бақыт – ойлай білу 
бақыты адамзат ұрпағына ғана берілген. Яки жа-
ратылыс Иесі адамзатына тек ерекше тіршілік 
сыйлап қана қойған жоқ, дүниенің шар тарабы-
на шарқ ұрған ұшқыр ой-қиял мен ең ғажайып 
қасиет – сөйлей білу қабілетін де сый етті. Міне, 
бірімен-бірі жалғасып-ұштасып жатқан осы-
нау үштік құдірет – өзге жаратылыстан ерекше 
адами тіршілік, аспан-жерде щарқ ұрған ұшқыр 
ой-қиял, дүниенің небір жұмбағын жалғыз ғана 
дыбыстың қауызына сыйғызған құдіретті Тіл-
құрал – адами заттың жаратылыс тарту еткен үш 
бақыты осылар» деген пікірінен тілдік сананың 
үш тұғырлы «Тіл – Ой – Сөйлесім» аралығындағы 
сананың жоғарғы сатысы екенін және оның 
әуелден Жаратқан Иенің адамзатқа берген 
қасиетті екенін аңғартады (Bekmagambetov, 
1999: 9). Адам баласы адам болып жаратылған 
уақыттан бері санасы даму динамикасын 
үдетпесе, бәсеңдеткен емес. Оған дәлел ретінде 
адамзат баласын қоршаған орта аспан, жер, күн, 
ай әлемін, өзінің болмысын, оңы мен солын, 
ғаламның сырын тану тіршілік қажеттілігі үшін 
талпынысы бүгінгі адам баласын сана биігіне, 
ноосфера қоғамына жетелеуде. Ал «ноосфера 
(гр. νόος – сана және σφαῖρα – орта, шар) не-
месе антропосфера (грек. antһropos – адам, 
spera – қабық) дегеніміз –биосфераның жаңа 
жағдайға көшкен деңгейі; адамның саналы түрде 
жүргізген іс-әрекеттерінен туындайтын жер 
сферасындағы барлық өзгерістер мен олардың 
дамуын анықтайтын басты фактор; ғаламдағы 
адамзаттың мекендейтін аясы» деген сипатта 
түсіндіріледі (https://kk.wikipedia.org/ ). 

Тіл мен сананың философиялық, логикалық, 
психологиялық аспектілерінен бөлек, әуелгі 
этнологиялық, мифологиялық, теологиялық 
аспектілері де бар. Халықтық әфсаналардың 
бірінде, ежелгі жаратылыста бүкіл тіршілік, бар-
ша табиғат бейнебір жұмбақ тілде тілдесіпті. 
Бүкіл дүние бір тілде ұғынысып, адамзат ұрпағы 
айнала табиғатпен, құспен, сумен, желмен, 
тіпті Жаратқан Тәңірмен де ортақ бір тілмен 
тілдескен деседі. Тіршілікке тән ортақ тілдік 
сана діни санамен бірге біртұтас әлемнің бүтін 
бейнесін құрапты. Бұл діндегі түсінік, алайда 
тіл білімін зерттеуші ғалымдар бұл әпсананы 
құптайда бермейді, жоққа да шығармайды. Де-
генмен осыған негіз болған алуан түрлі теори-

ялар да лингвистика ілімінде қалыптасқаны 
мәлім. Осының бәрі адам санасының жоқтан бар 
болмағанын, әу баста адамзат ұрпағының саналы 
жаратылыс иесі екенін жан-жақты дәлелдеуде.

Эксперимент

Тіл – қоғамдық құбылыс болғандықтан, 
қоғамға қызмет етеді. Тілдің қоғамға қызметінің 
ар жағында оның адамға қызметінің жатқандығы 
белгілі. Қоғамда болатын үздіксіз тарихи 
оқи ғалар тілдің, сананың жаңаруы, ойдың 
жаңғыруына алып келеді. Кез келген адам 
қоғамдағы құбылыстарға, дін, әдет-ғұрып, салт-
дәстүр мен мәдениетке тәуелді болады. Кәсіби, 
ғылыми, философиялық, психологиялық, т.б. 
жоғары санадан бөлек күнделікті тіршілікте 
адам баласында қарапайым сана, қоғамдық сана, 
әлеуметтік сана, діни сана, ұлттық сана, елдік 
сана, мемлекеттік сана, саяси сана, т.б. сана 
түрлері болады, осының бәрі тіл арқылы көрініс 
тауып, халық ахуалының (халықтық сананың) 
қандай деңгейде екендігінен хабар береді.

Дін – адамзат қоғамының рухани жан 
әлемінің темірқазығы. Адам баласы өмірдің 
қиын жағдайында қоршаған дүние туралы 
білімінің шектеулі болуы, тіпті оған қол жете 
бермейтіндей жағдай орын алған кезде дін – 
халыққа дүние жөнінде, онда үстемдік ететін 
күштер мен заңдылықтар жайында біртұтас 
білімдер жүйесін ұсынады. Тарихтан белгілі 
әлемге кеңінен тараған Христиан, Будда, Ис-
лам діндерінің құнды көзқарастары мен қасиетті 
ережелеріне халық тұрмысы бейімделіп, діни 
ритуалдар қоғамның қалыпты өмір сүру салт-
дәстүріне айналды. Толықтай бір ұлт бір дінге 
сенген кезде, халықтың ұлттық құндылығы 
пен тұрмыс-тіршілігі сол діннің төңірегінде 
қалыптасады. Тіпті діннің өзі ұлттық деңгейге 
көтеріледі. Діннің таралуы діннің қасиетті 
тілінің таралуымен қатар, дін мәдениеті, діни 
идеясы, бір тұтас әлемге діни көзқарасты, діни 
біртұтас сананы да таратады. Оған мысал, 
ортағасырдағы еуропалық қоғамда христиан 
дінінің, ал азиядағы түркі халықтарында ис-
лам дінінің щарықтауы екі менталитеттің, екі 
сананың ара жігінің алшақтығын көрсетеді. Еу-
ропада христиан дінінің шарықтауы астананың 
Римнен Византия қаласына көшірілуінен бастау 
алады. Империяның Шығыс Еуропа және Ба-
тыс Еуропа деп бөлінуінен кейін христиандық 
діни сананың қақ жарылуы, яғни «Үштік» 
(құдай-әке, құдай-бала, қасиетті Рух) ұғымының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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талқыға түсуі нәтижесінде өзіндік екі ірі 
христиандық мәдениеттің туындауына әкелді. 
Сол кезде еуропаның шығысы гүлденіп, баты-
сы тоқырауға ұшырады. Жеңілсе де варварлар 
тарапынан тартысқа түскен батыста сол кезден 
бастап салынған шіркеулік мектептер, храмдық 
көркем суреттер, діни кітаптар, діни сәулет 
өнері, шіркеулік әуендер және әлемдік діни 
көркем шығармаларының арқасында қазіргі му-
зыка, білім, өнер, әдебиет, мәдениет саласында 
батыс «әлемдік классика» деңгейіне көтерілді. 
Бұл дегеніміз, қоғамдағы діннің рөлі биік, әрі 
адамзат дүниетанымындағы діни сана үлкен 
күшке ие екендігін көрсетеді. Дін үнемі эмо-
ция, сенім, құлшылыққа берілуді қажет етеді. 
Тарихтағы Батыс Еуропаның басынан кеш-
кен тауқыметі мен сол кездегі ұлы діни сана-
сезімінің арқасында қазір ірі күшке айналды. 
Мұсылман мемлекеттерінің де дінге қатысты 
тарихтан кешкендері мен ғажап шығармалары 
аз емес. Діндегі ең құдіретті күш – сенім, ұлы 
істердің бәрі үлкен сенімнен бастау алады. Адам 
баласы тіршілігінде бір нәрсеге сенбей өмір сүре 
алмайды, ал діннің мәні сенімде, сана мен діннің 
тұтастығы да осы жерде көрініс табады. 

Жер бетіндегі тіршілік иелері арасынан 
адам баласы саналы ақыл-ойының нәтижесінде 
қаншалықты ерекшеленсе, дыбыстық тілдік 
жүйесі арқылы да соншалық айқұлақтанып ай-
шы қталып тұрады. Адам баласы саналы ақыл-
ойы арқылы өзін қоршаған ортаны танып, иге-
ру арқылы бүгінгі таңдағы ғылыми-техникалық 
прогрестің биігіне қол жеткізді. Алайда адам 
баласы ғылыми-техникалық прогресті игергенге 
дейінгі аралықта дамудың әралуан сатысынан 
өткендігі мәлім. Сол даму жолындағы бірден-бір 
кезең адамзат баласының діни сенімінің орнығу 
кезеңін айтуға болады. Ал діни сенімнің орнығуы 
сөз жоқ «діни санамен» тікелей байланысты 
болмақ. «Діни сананың» көрсеткіші «тілдік сана» 
арқылы көрініс табады. Мұндағы «діни сана» мен 
«тілдік сананың» ерекшелігін ұлттық болмыстан 
көрінеді. Бұл мәселеге қатысты белгілі ғалым 
Ғарифолла Есім: «Діннің өрбитін, өсетін, өнетін, 
көркейетін жері – бір ұлттың, бір аймақтың 
сол жердегі әлеуметтік уақытына байланысты. 
Сол өмір сүріп жатқан адамдардың тұрмысына 
сіңісіп кету деген мәселе бар. Дін сондай 
әлеуметтік уақыт ішінде жүреді. Сондықтан дін 
деген ұлттан тыс – барлық халықтарға ортақ, сол 
себепті дінге ұлттық мәселені кірістірмеу керек 
деген мәселе теріс пікір. Біз қазақтармыз, арғы 
тегіміз түркі, яғни Исламды қабылдауымыз да 

түркілік, қазақтық дүниетанымымызға қатысты 
болды. Өзімізге тән әдетіміз, ғұрпымыз, салт-
санамыз бар, солар исламмен табиғи тұтасып 
кеткен, енді оларды бір-бірінен аршудың еш 
қажеті жоқ» (Esim, 2011: 63). Бұл тілдік сана мен 
діни сананың адамзат дүниетанымында тұтасып, 
адам баласының «әлемнің тілдік бейнесі» деген-
де діни сананың қатар үнемі жаңғырып отыруы 
заңды екенін нақтылайды.

«Тілдік сана» мен «діни сана» этностың 
дүниетанымы мен күнделікті тұрмыс-тіршілі-
гімен астасып бірінен-бірін бөліп қарауға кел-
мейтін категориялар деп тануға болады. Қазақ 
халқының өмір-салты мен қоршаған ортаға 
қатысы, этностың сана-сезімі мен дүниетаны-
мының жемісі қазақи әдет-ғұрыптық қағида-
ережелерінен діни сананың басым болғанын 
көрсетеді. Профессор Нұргелді Уәли ата-ба-
ба жолындағы ұстанған адам мен адам қарам-
қатынастарын қақы принциптері негізінде: 
«көршінің көршіде қақысы бар, қазақтың төреде 
қақысы бар, қазақтың қазақта қақысы бар, 
мұсылманның мұсылманда қақысы бар» деп 
жіктеп беруі осыған мысал болады (Yali, 2011). 
Бұның бәрі қазақ мұсылманшылығының көшпелі 
ортады сан ғасырлық тіршілік қамы, өмір сүру 
салтына бейімделген ұлттық моделі деп тануға 
болады. Осыған сәйкес қазақтың тұрмыстық 
мәдениетіндегі жер дауы, жесір дауы, құн алу 
мен құн төлеу, кісі қақысы, мүсәпір қақысы 
т.б. даулы мәселелер діни канондармен (Құран 
Кәрім, Пайғамбарымыздың (с.а.с) шәриғаттары) 
астасып шешілетін болған. Ал өз кезегіндегі 
діни канондарға негізделген қоғамдық неме-
се әлеуметтік мәселелер «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жол», Тәуке ханның 
«жеті жарғысы» секілді ұлттық кодекстер 
арқылы этникалық мазмұнға ие болған. 

Әдет-ғұрып – халықтың өмір сүру салты-
на сай негізделген әрекет болса, наным-сенім 
– халықтың ойлау жүйесін, санасын құрайды. 
Әрбір істің бастауында «Бисмилла» сөзінің ай-
тылуы, тағамды оң қолмен жеуі діни сананың 
көрінісі болмақ. Есінеген кезде ауызды жауып  
есінеу мәдениеті пайғамбарымыздың хадистері-
нің бірінде: «Есінеген кезде аузыңызды қолы-
ңыз бен жабыңыз. Себебі, шайтан осы сәтте 
адамның ішіне кіреді», – делінген. Осы сияқ ты: 
қолды жуған соң сілкілемеу, дәретке отыр-
ған да құбыланы бетке алма, күнмен таласып 
ұйықтама, ақ шашты жұлма, қайтыс бол ған 
адамның жамандықтарын сөз етпеу, қолды 
жерге тіреп отырмау, біреу әңгіме айтып 
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тұрғанда түшкіру – шындықтың белгісі ретін-
де қарау, «ескі айға есірке, жаңа айға жарылқа» 
деп тілеу, сондай-ақ құдыққа түкір ме, ант 
ішпе, малды теппе, қарқылдап күлме, үйге қарай 
жүгірме, түнде тырнағыңды алма, есік ті кер-
ме т.б. тұнып тұрған тыйымдар мен наным-
сенімдердің шығу төркіні діннен негіз алып, 
себептері қасиетті кітаптар мен пайғамбар-
лардың өмірлерінен беріліп кеткен.

Қазақ халқының дүниетанымындағы тілдік 
сана мен діни сананың бірлестігін Хакім 
Абайдың «Қара сөздері» мен ғақлияларынан, 
Ы.Алтынсариннің «Мұсылмандықтың тұтқасы», 
Ш.Құдайбердіұлының «Мұсылмандық шарты», 
Мәшһүр Жүсіп, Ғұмар Қараш секілді көптеген 
тұлғалардың кейінгі ұрпаққа қалдырған ту-
ындылары мен өмір жолдарынан көруге бо-
лады. Қазақ руханиятындағы теопоэтикалық 
мазмұндағы шығармалардың өн бойынан «діни 
сана» мен «тілдік сана» қабысып, үлкен діни 
философиялық ойға арқау болған. 

Нәтиже мен талқы

Қоғамдық өмірдегі қандай да болмасын дін 
этнос мәдениетіне сіңісті болып кеткені сон-
ша, адамзат дүниетанымындағы әлемдік бейне 
«тілдік сана» мен «діни сананың» болмысынан 
ғана толыққанды көрініс табады. Дін мен адам 
бір-бірінен бөлінбейді, себебі дін адамға адам 
болу, ұлтқа ұлт болуды және адамзатқа бірлік пен 
біртұтастықта өмір сүруді үйретеді. Адамзаттың 
о баста тіршілік етуінен бастап қалыптасқан сана 
мен тіл тұтастығы, дін мен таным бірлігі әлемнің 
біртұтас бейнесін айқындайды. Олар бірін-бірі 
толықтырып, жаңартып, жаңғыртып отырады. 
Теолингвистика саласында әлі де басы ашы-
лып, қарастырылмаған мәселелер баршылық. 
Тілдік сана мен діни сананың сабақтастығының 
астарында бүтін бір ұлттың тұрмыс тіршілігі, 
салт-дәстүрі, наным-сенімі, ұлттық мәдениетті, 
ұлттық танымы мен көзқарасының жатқандығын 
көруге болады. 

А.В.Леонтьев санаға «қоғамдық тұрғыдан 
қалыптасқан тілдік мағына, ұғымдар арқылы 
санада түсінілетін ақиқаттың көрінісі» деп 
анықтама беруі сананың қалыптасуының 
негізгі факторы қоғам және қоршаған орта 
екенін көрсетеді (Leontev, 1999: 232). Адам са-
насында ақиқаттың бейнеленуі қоршаған ор-
таны көру, есту, ойлау арқылы көрініс тапса, 
сөйлеу (тіл) арқылы «тілдік сана» жүзеге аса-
ды. Бұған Ш.Бекмағамбетов: «Көз – дүниеге 

ашылған есік, сана есігі, ақыл-ой есігі. Көз 
арқылы қабылданған бейне кеңістікпен тікелей 
байланыстағы ұғымдар туғызатыны осыдан. 
Басқа сезімдік мүшелер арқылы қабылдау зат 
туралы әуелгі, нақты, тікелей ұғымды емес 
«жабық» сезім мүшелері – құлақ, мұрын, тері, 
тіл – арқылы өтіп келген ұғымдарды бейнелейді. 
Және бұл ұғымдарды нақты заттың емес, же-
келеген жанама белгілері – дауысы, иісі, дәмі 
т.б. туғызады» деуі сананы қалыптастыратын 
қоғам және қоғамдағы құбылыстардың сана-
да жаңғыруы ең әуелі көз-айна арқылы, сосын 
қосалқы танымдық әрекеттер (перцептивтік 
мүшелер) арқылы жүзеге асады деп тұжырым 
жасайды (Bekmagambetov, 1999: 20). 

«Сана – бұл діннің бастапқы негізі. Діни 
сана – бұл образдардың, ұғымдардың, сезімдер 
мен көңіл-күйдің жиынтығы. Яғни, осы аталған 
нәрселердің қасиетті, жоғары және ақиқат 
болмысқа бағытталуы» (Madalıeva, 2016: 62). 
«Діни сана» мен «тілдік сана» бірлескенде 
ғана, өзіндік мәнділікке ие болады. Бастапқыда 
адамзат санасы қарапайым тіршілік деңгейіне 
байланысты «тілдік санада» дамыса, уақыт өте 
келе дүниенің мәні мен мағынасы туралы пай-
ымдаулардан кейін «тілдік сана» жоғары эмоция 
мен қасиетті танымдық «діни санаға» көтерілді. 
Дамыған діни санада өзіндік қағида, құлшылық 
ету, қайырымдылық жасау, өмір сүрудің мәніне 
жауап, ерекше тылсым күш, сенім орын ала-
ды. Мұндағы «тілдік сана – жүйелі негізде 
шешілетін проблема. Ол терең құрылымдардан 
тұрады, күрделі процестерден құралады. Оның 
құрылымын анықтау – білім фрагменттерін 
табу, іріктеу, біріктіру секілді сатылардан өтті. 
Білім жүйесін құруда біз философиялық рефлек-
ция деген амалға сүйендік. Процесс барысында 
білім фрагменттері өздігінен килігіп құрылымға 
енеді, сұрыпталып, трансформацияланып, 
форма түзеді (құрылымның бөлшегіне айна-
лады). Және білім фрагменттері тегі жағынан 
әр салаға қатысты, өз ішінде де түрлі сипатта 
ұйымдастырылған білім негіздері. Тілдік сана 
монодалардың әрекеттесуінен туатын күрделі 
болмыс болғандықтан, оның құрылымын түзуге 
білімнің сыртқы негіздері емес, соған қатысты 
әр саланың (эмоция, дара тұлға, символ, таным) 
өз ішінде тосын, күрделі формалардан, терең 
ішкі процестерден тұратын білім фрагменттері 
тартылды» (Jamanbaeva, 1998: 105). 

Дін – қоғамдық-әлеуметтік құбылыс. Ықы-
лым заманнан адамзаттың рухани қажеттілі гіне 
айналған тіршілік жайындағы ойлар, адамды 
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толғандыратын сұрақтарға өз тарапынан жау-
ап беруге бейім келетін дін қоғамның ажара-
мас біртұтас бөлшегіне айналды. Сол себепті, 
қоғам діни санамен толығып, қоғамның ізгілікке 
негізделуі арқылы ілгері дамуына ықпал етеді. 
Алайда «діни сана өзгеріссіз болмайды. Дінге 
Ғылымның, Өркениеттің және Мәдениеттің 
әсерлері мол. Діни сана толысып, кемелденіп 
келеді, ол үрдіс дінге деген көптеген жаңа 
көзқарастар туғызуда. Дінде де дәстүрлік пен 
жаңашылдық бар» (Esim, 2011: 47). Қоғамдық 
құбылыс ретінде тілдің өзгеріске бейімділігі 
секілді, діннің де заманауи жаңашылдыққа 
бейімділік сипаты болады. Осы тұрғыдан, тілдік 
сана мен діни сананың тұтастығы көрінеді. Дін 
мен діл өзгерген жерде тілдің де қосарлана 
өзгеріске түсу ықтималдылығы жоғары болады. 

Қорытынды

Адамзат баласының дүние болмысы мен 
қоршаған орта, табиғат және қоғам туралы 
ізденісінің дамуы діни сананың эволюциясына, 
діннің жаңарып, мазмұнының сатылай дамуына 
алып келді. Оны тарихи мәліметтер бойынша, 
Адам-Ата мен Хауа-Ана дәуірінен бастап жер 
бетіне түскен төрт қасиетті кітаптың мазмұнының 
хронологиялық дамуынан көруге болады. 
Адамзат дүниетанымындағы тілдік және діни 
сананың сатылай дамығанын қоғамдық ортаның 
даму деңгейімен сабақастастырып қарауға бола-
ды. Соңғы Құран Кәрімнің адамзатқа ұсынған 
қасиетті заңдылықтары өркениетті мәдениетке, 

салауатты қоғамға алып келсе, б.з.д жазылған 
Құрандағы адам сенгісіз ғылыми мәліметтерді 
қазіргі «саналы адамзат ұрпағы» ғылыми 
ізденістерінде жаңалық ретінде дәлелдеп отыр. 
Қоғамды қоғам қылып ұстап тұрған «тіл мен 
дін» бірлестігі адамзат дүниетанымындағы 
«өркениетті сананы» өмірге әкелді. 

Тіл де, дін де адамзат тарихында қажеттіліктен 
туған қоғамдық құбылыстар. Адамзат дүниета-
нымының даму көрсеткішіне тілдік сана мен 
діни сананың өзіндік ықпалы бар. Тіл адам 
санасындағы біртұтас бейнені модельдеуші құрал 
болса, дін сол сананы қалыптастыратын жоғарғы 
ұғым. Тіл әлеуметтік мәнділікке ие ұлттық – 
ұлттық көрсеткіші болса, дін – адамның рухани 
жан азығы, мәдениет пен өркениеттің бастауы. 
Адамзат баласы дүниетанымының бастауында 
діни сенім (діни сана) тұрады. Адам баласының 
ғибадаттары мен мінәжаттары, жақсы амалда-
ры мен әрекеттері діни канондарға негізделсе, 
тілдік ортасы ізгілікке құрылады. Демек, адам-
зат дүниетанымындағы тілдік сана мен діни 
сананың тұтастығы бүтін бір әлемнің бейнесін 
түзеді. Адам баласы өзін қоршаған ортаны са-
насымен сараптап, тіл арқылы әлемнің бейнесін 
жасайды. Адамзат дүниетанымындағы тілдік 
санаға діни сананың немесе діни санаға тілдік 
сананың өзара тең дәрежедегі ықпалдастығы, 
адамның тұлғалық қасиетін қала берді этностың 
ұлттық болмысын қалыптастырады. Дін мен 
тілдің үйлесімі этностың ұлттық менталитетін, 
өмірлік дүниетанымын, дүниелік ұстанымын, 
құндылықтар өлшемін көрсетеді. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  
«ҚЫЛ» ЕТІСТІГІНІҢ ҚОЛДАНЫСЫ

Қазақтың ұлы ақыны Абай шығармаларында бүгінгі әдеби тілмен салыстырғанда өзгеше 
қолданыстар едәуір көп кездеседі. Бұл ақынның кейбір өлеңдері мен қара сөздерін қазақтың ескі 
жазба тілінде (шағатайша) жазуымен байланысты. Ақын тіліндегі ерекшеліктер фонетикалық, 
морфологиялық және лексикалық өзгешеліктер қырынан зерттеліп жүр. Сондай ерекшеліктердің 
бірі Абай шығармаларындағы кейбір етістіктер қолданысынан байқалады. Мәселен, ақын 
тіліндегі бағу, төну, қашыру, сағыну, салу етістіктері бүгінгі тілмен салыстырғанда өзгеше, яғни 
бастапқы мағыналарында қолданылған. Сонымен қатар, қазіргі қазақ тілінде белсенді жұмсала 
бермейтін кейбір етістіктер Абай шығармаларында актив қолданылады. Сондай сөздердің бірі – 
«қыл» етістігі. Бұл мақалада Абай өлеңдері мен қара сөздерінде әлдеқайда жиі кездесетін «қыл» 
етістігінің қолданыс ерекшелігі талданды. Оны хакім Абайдың қалай әрі қанша рет қолданғаны 
нақты мысалдармен көрсетілді. Қыл – көмекші етістігімен жасалған туынды формалар, тіркестер, 
фразеологизмдер бүгінгі әдеби тілдегі нұсқаларымен салыстырылып қарастырылды. Оның 
қазіргі әдеби тілдегі «ет» және «жаса» деген көмекші етістіктермен салыстырмалы статистикасы 
берілді. Түрік ескерткіштері мен тілдерінен алынған деректер және ауыз әдебиеті үлгілерімен 
салыстырмалы талдаулар негізінде «қыл» етістігінің көне дәуірлерден бері қолданылып келе 
жатқан дәстүр жалғастығының көрінісі екені, Абайдың ұлт тіліндегі сол дәстүрді жалғастырушы 
тұлға екендігі дәлелденеді. 

Түйін сөздер: Абай, Абай шығармалары, етістік, «қыл» көмекші етістігі, салыстырмалы талдау. 
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Use of the verb “qyl” in Abay’s works

Compared to modern Kazakh, the language of Abay’s works has quite a few differences. These dif-
ferences are studied in terms of phonetic, morphological and lexical features. One of these features is ob-
served in the use of certain verbs by Abay. For example, in Abaу’s works, the verbs “bagu, tonu, kashyru, 
sagynu, salu”, etc. were used in their original meanings. The article analyzes the features of the use of 
the verb “qyl”, used in Abay’s poems and in the edification of “Kara sozder”. In this work, the examples 
reflect how and how many times Abay used the form “qyl”. Also, words, phrases, phraseological units 
formed from the verb “kylu” were compared with versions of the modern literary language as “zhasau” 
and “etu”. Statistics and comparisons of the use of this form with the auxiliary verbs “etu” and “zhasau”, 
which are actively used in the modern Kazakh language, are given. On the basis of comparative analysis 
with samples of oral literature, data from Turkic monuments and languages, it was proved that the verb 
“qyl” is a manifestation of the continuity of traditions used since ancient times.

Key words: Abay, Abay’s works, verb, verb “qyl”, comparative analysis.
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Употребление глагола «қыл» в произведениях Абая

По сравнению с современным казахским языком в произведениях Абая имеется довольно 
много различий. Данные различия изучаются в статье с точки зрения фонетических, 
морфологических и лексических особенностей. Одна из таких особенностей наблюдается и в 
применении Абаем некоторых глаголов. Так, например, в произведениях Абая глаголы бағу, төну, 
қашыру, сағыну, салу, и др. использовались в первоначальных значениях. Кроме того, некоторые 
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глаголы, которые не активно используются в современном казахском языке, были использованы 
активно и в произведениях Абая. Одним из таких слов является глагол является «қылу». В данной 
статье анализируются особенности применения глагола «қылу», употребляемого в стихах Абая 
и в назиданиях «Қара сөздер». В работе на примерах отражено, как и сколько раз использовал 
форму «қыл» хаким Абай. Также слова, словосочетания, фразеологизмы, образованные от 
глагола кылу, были сопоставлены с версиями современного литературного языка как «жасау» и 
«ету». Приведена статистика и сопоставления употребления данной формы с вспомогательными 
глаголами «ету» и «жасау», которые активно используются в современном казахском языке. На 
основе сравнительного анализа с образцами устной литературы, данных тюркских памятников 
и языков было доказано, что глагол «кыл» является проявлением преемственности традиций и 
употребляется с древних времен.

Ключевые слова: Абай, произведения Абая, глагол, глагол «қыл», сравнительный анализ. 

Кіріспе

Қазақтың қазіргі жазба әдеби тілінің негізін 
қалауға зор үлес қосқан ұлтымыздың дара 
тұлғасы, дана ойшыл, ұлы ақыны Абай ойға да, 
тілге де бай. Оның ой тұңғиығына бойлап, тіл 
байлығы мен сөз қолдану шеберлігінің сырына 
үңілу – тіл ұстартып, өнер шашуды мақсат 
еткен ғұламаны тереңірек танудың кілті. Абай 
сөз құдіретін терең сезініп, тіл құралды асқан 
шеберлікпен әрі үлкен жауапкершілікпен жұмсай 
білген ірі ғұлама, нағыз хакім. Ол ғасырлар өтсе 
де құнын жоймайтын асыл мұрасы өміршең 
өлеңдерін де, өзінің парасат биігінен қарай 
отырып пайымдаған философиялық ой-толғамға 
толы қара сөздерін де осы тілдің қуатын, тілдің 
мүмкіндігін нұрлы ақыл, жылы жүрекпен 
сезініп, хакімге тән білімдарлықпен пайдалана 
отырып жазған. Сондықтан да Абай әлеміне ену, 
Абайды тану, Абай сырын ұғу, Абай жұмбағын 
шешу, оның ойлы да сырлы әр сөзінің мән-
мағынасын ашып, әр сөзінің төркіні мен тіркесім 
ерекшелігін, оның қаламынан туындаған жаңа 
сөздердің жасалу жолын көрсетіп, тәжірибесіне 
жүгіну, бір сөзбен айтқанда ұлы тілдік тұлғаның 
тілін жан-жақты, жүйелі зерттеуден басталуға 
тиіс. Абай ойының інжу-маржаны, Абай 
поэзиясының көркем кестесі, сыршыл стилінің 
сыр-cипаты оның тілі арқылы көрініс тапқан. 

Абайды тану, шығармаларын басып шығарып 
оны халыққа таныту, оның ұлы поэзиясының биік 
белесін зерттеу алаш ардақтылары Ә. Бөкейхан 
мен А. Байтұрсынұлынан бастау алатыны бел-
гілі. Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы жазған 
баршаға белгілі «Қазақтың бас ақыны» атты 
мақа ласында: «Абай (шын аты Ибраһим) Құнан-
баев. Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ 
баласында біз білетін ақын болған жоқ… Абай 
сөзі заманындағы ақындардың сөзінен оқшау, 
олар сөзінен үздік, артық» [1, 141-142] – деп 
жазып, бір ұлыны екіншісі тап басып танып, 

оның қазақтың өлең өнеріндегі орнын бірден 
атап көрсетіп беріп еді. Абай әлі сол биігінде 
тұр. Ол аласарған жоқ, қайта жылдар жылжып, 
ғасырлар алмасқан сайын «қазақ поэзиясының 
күн шуақты асқар биігі» одан да асқақтап, 
биіктеп барады. 

Абайдың тілі туралы айтқанда 1968 жылы 
жалпы редакциясын белгілі тілші ғалым, ф.ғ.д. 
А. Ысқақов басқарған «Абай тілі сөздігі» шық-
қанын айтуымыз керек. Осы сөздік құрылымы 
туралы айтылған кіріспе мақалада: «Сөздікті 
жасау қорытындысы ұлы ақынның 6000-ға жуық 
жеке-дара сөз қолданғандығын анықтады» [2, 
14] – деп жазылады. 

Әрине, Абайдан әлдеқайда көп жазған, 
соңына том-том еңбектер қалдырған, жазба 
мұрасында қолданған сөздерінің саны одан 
әлдеқайда мол ақын-жазушылар да бар. Бірақ 
Абайдың тіл байлығын, ұшан-теңіз білімін бас-
аяғын жинағанда үлкен бір том болатын жаһұт 
жырлары мен ғақлия сөздерінде қолдаған, хатқа 
түскен сөздерімен ғана өлшеуге болмайды. Ол 
әр сөзін таңдап, талғап, мұхит түбінен маржан 
тергендей сараптап қолданған аса талғампаз 
әрі ұлт тіліне көп жаңа сөз қосқан жасампаз 
қаламгер. Шығармашыл тұлғаның қаламынан 
туындаған дүниелерінің құны мен салмағы, 
қадір-қасиеті тек онда қолданылған сөз санымен 
ғана өлшенбейтініне Абай мұрасы айқын дәлел 
бола алады. Аз сөзге көп мағына сыйғыза білген 
кемеңгердің әр сөзі мыңға татиды. Таза мінсіз 
асыл сөзді іздеушілердің, сұрағына жауап 
алғысы келетіндердің Абайға жүгінетіні содан. 
«Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын» келістіре 
білген сөз зергерінің әр өлеңі, әр сөзі асыл. 
Оның парасатты поэзиясының іші-сыртындағы 
лағыл мен жаһұтын іздеу жалғаса береді. Сол 
себепті Абай тілін зерттеп-зерделегенде оның 
әр сөзіне мән беріп, қиыннан қиысып тұрған 
әр қолданысының астарына үңіліп, бірнеше 
қырынан қарай отырып тұжырым жасаған абзал. 
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Осы тұрғыдан келгенде біз төменде Абай 
тілінде жиі қолданылған бір ғана «қыл» 
көмек ші етістігінің қолданысы жөнінде ға-
на сөз етпекпіз. Абай шығармаларының то-
лық жинағы әр жылдары жарық көрді. Біз 
солар дың ішінен редакциясын Н. Сауранбаев 
(жауап ты редактор), М. Әуезов, М. Сильченко,  
Е. Исмаилов, С. Мұқанов, Ғ. Мұстафин сияқты 
белгілі ұлт зиялылары қараған Абай Құнанбаев 
шығармаларының толық жинағын негізге алдық 
[3, 506]. Сонымен қатар, 1961 жылғы біртомдық 
толық жинақ пен 2005 жылғы 2 томдық жинақ-
тарды да салыстыра қарап, қажетіне қарай 
пайдаландық.

Ақын шығармалары тілінің лексикалық құ-
рамы, грамматикалық құрылысы жақсы зерде-
ленді. Соған қарамастан бұл бағытта әлі де 
жаңа зерттеулер жүргізіу арқылы ақын өлеңдері 
мен қара сөздері тілінің ерекшеліктерін әлі де 
айқындауға, бұған дейінгі зерттеулерді жаңа 
деректермен, тың тұжырымдармен толықтыруға 
болады. Бұл орайда Абай шығармаларының тілін 
арнайы зерттеп, бірнеше монография жариялаған 
белгілі тілші ғалым, академик Р. Сыздықованың: 
«Абайдың тілі – кең тақырып. Бұл тақырыпқа бір 
емес, әлденеше кітап арналуға тиіс» [4, 4] – деп 
сөз бастауы өте орынды. Мұны мәселенің мән-
жайын жақсы білетін ғалымның кең пайымдай 
отырып айтқан пікірі деуге болады. Абай шығар-
машылығына терең үңілген әр зерттеуші кемел 
ой, шұрайлы тіл иесінің құнды мұрасынан әлі 
де оның өзіне ғана тән авторлық қолданыстар 
мен тілдік, стильдік ерекшеліктерін айқындай 
түсеріне күмән келтірмейміз. 

Абай шығармаларының тіл мамандары тұр-
ғысынан ғана емес белгілі әдебиетші ғалымдар 
тарапынан әр кезеңде едәуір жақсы зерттелді.  
М. Әуезов [5, 320], Қ. Жұмалиев [6, 208], З. 
Ахметов [7, 272], М. Мырзахметұлы [8, 136] және 
басқа да кейінгі буын абайтанушы ғалымдардың 
еңбектерінде ақын шығармашылығы түрлі 
аспектіде қарастырылды, ондай зерттеулер легі 
әлі де жалғасып жатыр. 

Эксперимент

Ақын шығармаларындағы етістіктер қолда-
нысының да өзіндік ерекшеліктері бар. Ол 
ерекшеліктер негізінен қазіргі әдеби тілде өте 
сирек қолданылатын немесе мүлде кездеспейтін 
жекелеген етістіктерді ақын шығармаларынан 
табу, қолданылу жиілігін салыстыра көрсету 
және олардың тіркесуіндегі автордың өзіне ға-

на тән өзгешеліктерді анықтау арқылы айқын-
далады.

Аталған өлшемшарттар тұрғысынан қара-
ғанда айрықша назар аудартатын, Абай шы ғар-
амалары тілінің өзіндік ерекшеліктерін сипат-
тайтын етістіктің бірі – «қыл» көмекші етістігі. 
Олай болуының бірінші себебі бұл етістік 
қазіргі әдеби тілде Абай тіліндегіден әлдеқайда 
сирек қолданылады. Екінші себеп, Абай 
шығармаларында бүгінгі қолданыста мүлде жоқ 
немесе өте сирек ұшырасатын осы етістіктің 
қатысуы арқылы жасалған күрделі, құранды 
етістіктер, авторлық тіркестер мол. Осы себептер 
«қыл» көмекші етістігінің қолданысына арнайы 
назар аударып, ол жөнінде сөз етуге негіз бола 
алады. Енді осы айтқандарымызды дәлелдеу 
үшін ең алдымен, «қыл» көмекші етістігінің 
ақын шығармашылығында жиі қолданылғанын 
көрсетуімізге тура келеді. Ол үшін алдымен 
ойшыл қаламгердің соңына қалдырған барлық 
еңбектеріндегі «қыл» көмекші етістігінің 
қолданысын мейлінше дәл анықтап алу қажет 
болады. 

1945 жылы ақынның туғанына 100 жыл 
толуына орай жарық көрген академиялық жи-
нақ пен 1961 жылғы бір томдықта «қыл» көмек-
ші етістігі Абайдың өз өлеңдері мен Пуш кин, 
Лермонтов, Гете, Байрон және Крылов тан ау-
дар ған мысал өлеңдерінде – 213, «Масғұт», 
«Ес кендір», «Әзім әңгімесі», «Вадим» поэма ла-
рында – 55 рет, ал қырық бес қара сөзінде – 228, 
«Біраз сөз қазақтың қайдан шық қаны туралы» 
тарихқа қатысты жазбасында – 9 рет, інісі 
Халиоллаға жазған хатында – 2 рет, «Қара мола 
ережесі» атанған Семей қазақтарына арналған 
заңда – 1 рет (Ереженің кейінгі жылдары 
БАҚ-тарда жарияланған 73 баптан тұратын 
толық нұсқасында 22 рет қолданылады. Біз 
ака демиялық жинаққа енген нұсқаны есепке 
алдық.) қолданылады. Сонда өлеңдері мен поэ-
маларындағы 268-ге қара сөздер мен қазақ 
тарихы туралы еңбегіндегі 237-ні және хат пен 
ережедегі 3-ті қоссақ, Абай шығармаларында 
«қыл» көмекші етістігі барлығы – 508 рет қол-
данылған болып шығады. Мұны пайызға 
шақ  қанда қара сөздеріне – 47 (47,12%)-ы, ал 
өлең деріне (мұның ішіне төл өлеңдері мен 
аудармалары, поэмалары да кіреді) – 53 (52,88) 
%-ы тиесілі болады екен. 

Анықталған статистикалық деректер 
«қыл» көмекші етістігінің ақын тіліндегі қол-
даныс жиілігін нақты сипаттайды. Егер шығар-
малардағы жалпы сөз саны мәтін ауқымы, 
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тұрғысынан қарар болсақ, ақынның өлеңдері 
мен поэмалары қара сөздеріне қарағанда көлемі 
жағынан едәуір үлкен. Поэзиялық шығармалар 
мен қара сөздерді жеке бөліп қарап, олардағы 
«қыл» етістігінің қолданысын өзара салыстырған 
кезде мәтін көлемінің шағындығына, ондағы 
тілдік бірліктердің аздығына қарамастан 
қара сөздерде «қыл» етістігі біршама жиі 
қолданылғаны белгілі болып отыр. 

Бұл етістік тек түбір қалпында ғана емес, 
есімше, көсемше жұрнақтары мен жіктік жал-
ғау ларының үш жағында, етіс, қимыл атау, 
болымсыз етістік, қалау рай, шартты рай мен 
шақ жағынан сан құбылып, түрленіп әртүрлі 
тұлғада жұмсалады. Мысалы, қара сөздерде: 
қыл, қылма, қыла, қылайын, қылатын, қылың-
дар, қылар, қыларды, қыларлық, қылу, қылуға, 
қылудан, қылуын, қылуына, қылам, қыламын, 
қыламыз, қылса, қылмаса, қылсаң, қыласыз, 
қылсын, қылдық, қылып, қылса, қылсақ, қылған, 
қылмаған, қылғанын, қылғанда, қылғандығыңды, 
қылды, қылмады, қылады, қылмай, қылмай-ақ, 
қылмаймыз, қылмай, қылмайды, қылдыр ған, 
қылдыру, қылдырушы, қылатұғын, қылды ра-
тұғын, қылмайтұғыны, қылғаны, қылу шыға, 
қылмақ, қылмағың, қылмақпыз, қыл маққа, 
қыларлық, қылғанды, қылдыңдар, қылма ған-
дығым, қылғандығыңды, қылғандарға сияқты 
тұлғаларда кездеседі. 

«Қыл» көмекші етістігінің түрлі тұлға-
ла рының қолданылу жиілігі де бірдей емес. 
Қара сөздерде олардың бірі жиі, ал екіншілері 
сиректеу жұмсалады. Жоғарыда көрсетілген 
тұл ғалардың ішінде ең жиі қолданылғаны – 
көсемшенің -п (-ып/-іп) жұрнағы жалғанған 
«қылып» формасы. Қырық бес қара сөздегі «қыл» 
көмекші етістігінің барлық 228 қолданысының 
63-і осы -ып тұлғалы «қылып» етістігі болуы 
соның нақты дәлелі. Бұл «қыл» етістігінің қара 
сөздердегі барлық қолданысының 28 (27, 63%-
ы) пайызға жуығы. Кейбір қара сөздерде бұл 
тұлға тіпті жиі кезедеседі. Мәселен, бір ғана отыз 
сегізінші қара сөзінде автор «қылып» етістігін 
20 рет қолданған. Жалпы осы бір ғана «қылып» 
етістігінің қолданысы да көсемше тұлғаларының 
ішіндегі әмбебаптығы басым, ең белсенді 
жұмсалатыны -ып жұрнақты көсемше екенін 
Абай шығармаларынан алынған статистикалық 
мәліметтер де растайды. 

Көсемше тұлғалы «қылып» етістігінің қаты-
суымен жасалған күрделі етістіктер де бірқатар. 
Олар негізінен жүр, бер, ал сияқты өнімді тірек 
сыңар болатын етістіктердің алдында тұрады. 
Мылалы: қылып бер, қылып беріп, қылып 

берейін, қылып беріп пе, қылып жүр, қылып 
жүріп, қылып жүрген, қылып жүрсе, қылып 
алады. Мұндай көсемшелі еркін тіркестердің 
бағындырушы екінші сыңары ретінде жоғарыда 
көрсетілген етістіктер жиі қолданылғанмен, 
олардан өзге әртүрлі етістіктердің қатысуы 
арқылы жасалған еркін тіркестер де кездеседі. 
Олар мына төмендегілер: қылып жатыр, қы-
лып жаратқан, қылып жаратыпты, қылып 
ізденер, қылып сөйлесе, қылып едіңдер, не қылып 
өткіземіз, не қылып тыңдасын, қылып сөйлесе. 
Осы тіркестердің екінші сыңарлары: жатыр, 
жарату, ізде, өткіз, тыңда, сөйле және е 
көмекші етістігі. 

Ал «қыл» етістігінің өлеңдер мен поэма-
ларындағы қолданысына келсек, олардың ста-
тис тикасы былай болып шықты: қылып – 44 + 
қып (ғып – 10) – 25+ қылғансып –1 + қылмап (па) 
– 2 = 72, қылған – 36 + қылмаған – 3 + қылғызған 
–1 + қылғансып –1 = 42, қылса – 12 + қылсаң – 
11 + қылсақ – 7 + қылсам – 1 + қылсаңдағы – 1 
+ қылдырса – 1 = 32, қылды – 12 + қылдың – 
6 + қылдым –7+ қылдық – 1 = 26, қылма – 10 
+ қылмай – 10 + қылмас – 4 + қылмайсың – 1 
қылмайды – 1 + қылмадың – 1 = 27, қылады – 8 
+ қыласың – 4 + қыласыз – 1 + қыла (біл, алмаc, 
ма, алмай жүр) – 9 = 21, қыл – 16, қылар – 9, 
қылайын – 4, қылуға – 4, қылмақ – 4, қылсын (не 
қылсын) – 4, қылдыдағы – 2 қылмағыңны – 1, 
қылалық –1, қылатын – 1, қылушы едім – 1.

Статистикалық деректер көрсетіп отырға-
нындай, мұнда да көсемшенің -п/-ып жұрнағы 
жалғанған көмекші етістіктер қолданылу жиілігі 
(72 рет) жағынан бірінші орында тұр. Барлық 
өлеңдері мен поэмаларында қолданылған «қыл» 
етістігінің түрлі формаларының бестен біріне 
жуығы, яғни, 25 %-ы «қылып» етістігі болуы 
бұл тұлғаның өте жиі қолданылғанын көрсетеді. 
Одан кейінгі орындарда «қыл» көмекші етіс-
тігінен туындаған -ған формалы дағдылы есімше 
(42), -са формалы шартты рай (32), -ды жұрнақты 
жедел өткен шақ (26) болып жалғаса береді. 

Абай қара сөздерінде «қыл» көмекші етістігі 
тіркесімдік қабілеті өте жоғары болуымен ерек-
шеленеді. Ол зат есім, сын есімдермен, есім-
діктермен тіркесіп, көптеген құранды етістіктер 
туындатады. Нақтырақ айтқанда қара сөздерде 
зат есім + көмекші етістік үлгісімен жасалған: 
еңбек қылып, кәсіп қылып, өнер қылып, 
күндестік қылып, бина қылып, ғибадат қылып, 
көрік қылып, көрсеқызарлық қылып, талап 
қылып, фида қылып, ұрыс қылып, тілеу қылып, 
софылық қылып, шарт қылып, есеп қылып, 
сипат қылып, сарып қылып, ақыл иесі қылып, ал 
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«Біраз сөз қазақтың қайдан шыққаны туралы» 
жазбасында қанағат қылып, құдай қылып деген 
құранды етістіктер бар. 

Ал өлеңдері мен аудармаларында ас 
қылып, бітім қылып, дәме қылып, ит қылып, 
көлеңке қылып, қалжың қылып, қайыршылық 
қылып, қошемет қылып, не қылып, орын 
қылып, пида қылып, сауда қылып, уерд қылып 
қолданыстарын ұшыратуға болады. Мұндай 
құранды етістіктердің бірінші сыңары өзгермелі 
болатындықтан, үнемі ауысып, жаңарып 
отырады да, ал екінші сыңары «қыл» етістігі 
тұрақты болады. Абай өзінің сөз қолданысында 
құранды етістіктердің ауыспалы сыңары ретінде 
еңбек, береке, кәсіп, өнер, күндестік, бина, 
ғибадат, көрік, көрсеқызарлық, құрмет, талап, 
фида/пида, ұрыс, тілеу, софылық, шарт, есеп, 
сипат, сарып, ақыл иесі, ас, бітім, дәме, ит, 
көлеңке, қалжың, қайыршылық, қошемет, не, 
орын, сауда, харекет, уерд сияқты зат есімдерді 
пайдаланды. Бұл сөздердің қатысуы арқылы 
жасалған құранды етістіктердің талап қыл, 
харекет қыл, кәсіп қыл және т.б. бірқатары қазіргі 
әдеби тілде сиректеу болса да қолданылады. Ал 
басым көпшілігі өте сирек жұмсалады немесе 
мүлде қолданылмайды. Мәселен, бина қылып, 
уерд қылып, орын қылып, өнер қылып, тілеу 
қылып, софылық қылып сияқты бірқатары сол 
кезеңге немесе автордың өзіне тән қолданыстар. 

Зат есім + көмекші етістік үлгісімен жасалған: 
береке қыл, ғибадат қыл, қызмет қыл, құрмет 
қыл, талап қыл, харекет қыл, тойыңды қыл, 
өлшеу қыл іспетті бірқатар құранды етістіктер 
негізінен ақынның поэзиялық шығармаларында 
қолданылатындығымен ерекшеленеді. 

Жоғарыдағы статистикалық деректер 
өлеңдерде де, қара сөздерде де бұл құранды 
етістіктің -п/-ып көсемше формалы түрі жиі 
қолданылатынын көрсетті. Алайда құранды 
етістіктерге тек көсемшенің -п/-ып жұрнағы 
ғана жалғанып қоймайды. Олардың қатарында: 
болымсыз етістік жұрнағы -ма қосылған – 
қызмет қылма, есеп қылма, қылма наз және 
осы формаға көсемшенің -й жұрнағы жалғанған 
-ма+-й тұлғалы: аял қылмай, қайрат қылмай, 
қылық қылмай, пайым қылмай, ғарық қылмай 
пайым қылмай, рақым қылмай, шаруасын қылмай 
және оған жіктік жалғауы жалғанған – рахым 
қылмай+сың аял қылмай+ды, хисап қылмай+мыз 
немесе шартты райдың -са жұрнағы жалғанған 
– бірлік қылса, махаббат қылса, іс қылса, 
 қылса сұхбат, тамаша қылса, сан қылса, 
қасд қылса, мекен қылса, ем қылса+ң, ғамал 
қылса+ңыз сондай-ақ есімшенің -ған, -с, -ар 

жұрнақтары жалғанған – ұстатық қылған, 
қысым қылған, талас қылған, сөгіс қылған, 
қарсылық қылған (қарсылық күнде қылған), 
қылық қылғандығыңды, салахият иесі қылғаны, 
сұлтан қылғандығына, адам қылмас, еңбек 
қылмас, іс қылмас, керек қылмас ой қылар, кәдік 
қылар, ұрлық қылар, қатын қылар, қылар сабыр 
және жедел өткен шақ пен жіктік жалғаулары 
жалғанған қулық қылдым, өлең қылдым, дұға 
қылдыңыз, қуат қылдық сияқты қолданыстар 
да бар. Сондай-ақ осы қатарға: мекен қылады, 
жұбаныш қылады, хасил қылады, бахас қылады, 
тамаша қылады, наурыздама қыламыз деп, 
құлшылық қылмақ, қастық қылмақ, шұруғ 
қылмақ, ыза қылмақ, сауда қылмақ, үміт 
қылмаққа, ижтиһад қылу, мұлахаза қылу, 
мұхафаза қылу, жәбір қылмасын, ермек қылайын 
тіркестері де кіреді. 

Қара сөздер мен өлеңдерде «қыл» етістігі 
мен сын есімдердің тіркесуі арқылы жасалған 
бірқатар тіркестер қолданылады. Сын есім 
+ көмекші етістік үлгісімен жасалған ондай 
қолданыстар мыналар: ауру қылып, сау қылады, 
есер қылады, қор қылады, құмар қылып, қамқор 
қылып, әртүрлі қылып, үйір қылып, риза 
қылмағыңды, кедей қылады, танырлық қылып, 
ұғарлық қылып, шықпағандық қылып, айтқандай 
қылып, ләззаттанғандай қылып. 

Келтірілген мысалдардың қор қылады, 
сау қылады, үйір қылып, кедей қылады іспетті 
бірқатарында сапа сыны негізінен сапалық сын 
есім арқылы берілсе, танырлық қылып, ұғарлық 
қылып, шықпағандық қылып, айтқандай қылып, 
ләззаттанғандай қылып деген тіркестерде 
қатыстық мағына есімше формалы етістіктерге 
-лық,(-дық), -дай қосымшалары жалғануы 
арқылы берілген. 

Ал есімдік + көмекші етістік үлгісімен 
жасалған тіркестер мыналар: не қылдым, не 
қыласың, не қылсын, не қылды, не қылдыңыз, не 
қылады, не қылып, не қылған, не қылса да, не қыл 
дер, өз қылып, өзі қылмаған, бәрін қылып, мұны 
қылып, оны қылып, соны қылып, кім қыларлық, 
пәлен қылған, түген қылған. 

Бұлар «қыл» көмекші етістігімен сұрау, 
өздік, жалпылау, сілтеу есімдіктерінің тіркесуі 
арқылы жасалған. Алғашқы сыңары есімдік 
болатын мұндай тіркестердің қолданылу жиілігі 
бірдей емес. Мәселен, «не» сұрау есімдігінің 
қатысуымен жасалғандары өлеңдерде де, қара 
сөздерде де жиі қолданылса, «өз» есімдікті 
тіркес екі рет, ал қалған тіркестер тек бір-ақ 
реттен кездеседі. «Неғылсын бір қартайған қу 
сүйекті» деген өлең жолында «не» сұрау есімдігі 
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мен «қылсын» етістігі бірігіп «неғылсын» 
түрінде қолданылады. Мұны да сондай бірді-
екілі қолданыстар қатарына қосуға болады.

Сондай-ақ, модаль сөздер мен шылаулардың 
қатысуы арқылы жасалған тіркестер де 
ұшырасады. Бірақ олар көп емес. Мысалы, модаль 
сөз + көмекші етістік үлгісімен: бар қылып, 
керек қылмас және септеулік шылау + көмекші 
етістік үлгісімен: секілді қылып немесе көмекші 
етістік + септеулік шылау үлгісімен жасалған 
мақсатты келер шақ есімше қылмақ үшін сияқты 
тіркестерді сол қатарға жатқызуға болады. Тек 
«қыл» етістігімен ғана емес, мақсатты келер 
шақтың -мек, -бек, -пақ формалары арқылы өзге 
де етістіктермен «үшін» септеулігінің тіркесуі 
арқылы жасалған мұндай тіркестер Абайда 
баршылық. Мәселен, қара сөздерінде құтқармақ 
үшін, шығармақ үшін, пысықтандырмақ 
үшін, білмек үшін, жеңбек үшін, таппақ үшін, 
аталмақ үшін, алдамақ үшін, суытпақ үшін, 
айтпақ үшін, аздырмақ үшін, кірмек үшін, 
еліртпек үшін ал әйгілі «Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін» өлеңінде ермек үшін, термек үшін, 
бермек үшін деген тіркестер бір шумақта ұйқас 
құрап қатарынан қолданылады.

Сонымен қатар, есім сөздер + етістік 
үлгісінен бөлек, «қыл» етістігінің шартты 
рай формасындағы модаль сөздердің тіркесуі 
арқылы жасалған қылса керек, қылса екен және 
үстеу + етістік үлгісімен жасалған разы қылу 
сияқты тіркестер де кездеседі. 

Тек есім сөздермен ғана емес «қыл» көмекші 
етістігінің жетекші етістіктермен тіркесуі 
арқылы жасалған тіркестер де бар. Олардың 
қатарына жетекші етістік + көмекші етістік 
үлгісі бойынша жасалған мынадай тіркестер 
кіреді: асырайтын қылып, ауырмайтын қылып, 
сенбейтұғын қылады, ескермей қылса.

Абай шығармаларында «қыл» етістігінің 
қатысуымен жасалған күрделі етістіктер де аз 
емес. Олардың көпшілігі қылып жүр, қылып 
жүрсе, қылып жүріп, қылып бер, қылып берейін, 
қылып беріп, қылып еді, қылып алады, қылып 
сөйле, қылып үйрет, қылып өткіз, қылып 
өткіземіз, қылып ізденер, қылып жаратқан, 
қылып қоймақ, қылып шығарсын, қылып 
үйренсін, қылып білдіретұғын секілді күрделі 
етістіктердің сыңарларын байланыстыруда -п, 
-ып қосымшасы өнімді екендігі байқалады. Со-
нымен қатар, етістік сыңарлары көсемшенің -а 
жұрнағы арқылы байланысқан он шақты күрделі 
етістік ұшырасады. Олар: қыла бер, қыла гөр, 
қыла біл, қыла білмейді, қыла алмадым, қыла 
алмаc, қыла алмайсың, қыла алмай жүр, қыла 

жатсам сияқты күрделі етістіктер. Көсемше 
формалы мұндай етістіктер ал, бер, біл, жүр, 
көр, жат сияқты негізгі түбір етістіктердің тірек 
сыңар болуы арқылы жасалған. 

Бұл күрделі етістіктер «Саудагер тыныштық 
сауда қыла алмай жүр, Жамандар қыла алмай 
жүр адал еңбек», «Қыла жатам тамаша» де-
ген өлең жолдары мен қара сөздеріндегі мына: 
«Оны да ермек қыла алмадым», «Ә, құдай, 
жас баладай қайғысыз қыла гөр!» деп тілек 
тілегенін өзім көрдім», «Адал еңбекпен ерінбей 
жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың», «Өз 
мүлкін өзі не қылса қыла береді», «Қазақтың 
бетіне қарап, содан оқыған болса, ол 
талабыңды қыла бер...», «Ниет қыла білмейді» 
 сияқты сөйлемдерде қолданылады.

 Осы мысалдардағы күрделі етістіктер уақыт 
пен кеңістікте өтіп жатқан қимыл-қозғалыс 
пен амал-әрекеттердің өзгермелі, жалғаспалы, 
ұласпалы өте нәзік сәттері мен қырларын барынша 
дәл сипаттап тұр. Олар ақын шығармаларындағы 
бір-бірімен ұласып, ұштасып жатқан күрделі 
процестерді, тереңнен толғай отырып жасалған 
қатпарлы ой-тұжырымдарды жеткізеді. Алыстан 
сермеп, жүректен тербей отырып ой қорытатын 
ойшыл ақында мұндай күрделі етістіктердің жиі 
ұшырасуын табиғи нәрсе деп тануға болады. 
Өйткені, өте нәзік те күрделі ойларды жалаң 
сөлем, дара етістіктер арқылы жеткізу мүмкін 
болмас еді. Әсіресе, сауда қыла алмай жүр, 
жарлықты қылып жүр екен, тырп етпейтұғын 
қылып алады іспетті сыңарлары көсемшенің -а, 
-ып жұрнақтары арқылы байланысқан күрделі 
етістіктерден соны анық байқауға болады. Бұл 
күрделі етістіктердің сыңарлары өзара -а ал, -ып 
жүр, -ып ал аналитикалық форманттары арқылы 
байланысқан. 

Қазақ тіл білімінде етістік табиғатын терең 
зерттеген ғалым Ы.Маманов қазақ тілінде 
көсемше формаларының көп қолданыла тын-
дығын айта келіп, сонымен бірге ол «нәзік ой-
ларды білдіруде өте оралымды» [9, 53] – дейді.

Ғалымның бұл тұжырымының көсемше 
табиғатын терең тани отырып жасалғаны Абай 
шығармаларынан да анық байқалады. Ұлы ой-
шыл, хакім Абай айналасындағы адамдардың 
құбылмалы мінез-құлықтары мен аумалы-
төкпелі заманының кескін-кейпін бейнеле-
уде қисынын тауып осындай сөз өрнектерін 
туындатады.  

Абай шығармаларында «қыл» етістігінің 
«қылатұғын» формасы және алдыңғы сыңарымен 
осы «тұғын» қосымшасы арқылы байланысқан 
құранды, күрделі етістіктер де бірқатар. Олар: 
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мырзалық қылатұғын, қашқандай қылатұғын, 
керек қылмайтұғын (керек қылмайтұғыны бол-
майды), алатұғын қылып, бермейтұғын қылып, 
етпейтұғын қылып тәрізді етістіктер. Керісінше, 
Абайда есімшенің -атын/етін, -йтын/-йтін 
формасы өте сирек кездеседі. Қара сөздерде 
қылатын, азғырылмайтын, ауырмайтын, асы-
райтын, жарамайтын, қостамайтын сияқты 
бірнеше сөздердің ғана ұшырасуы соның дәлелі. 
Біз «тұғын» формасы туралы сөз еткенде оған 
нақтырақ тоқталамыз. 

Құранды етістік құрамындағы «қыл» 
етістігіне «де» және «е» көмекші етістіктерін 
қосу арқылы қыл+де және қыл+е үлгісімен 
жасалған ғибадат қыл дейді, жәбір қылмасын 
деп, қарық қыламын деген, не қыл дерімді, қылам 
дегенін және кедей қылады екен, сау қылады 
екен, қор қылады екен, есер қылады екен, қылар 
еді тәрізді тіркестер он бірінші сөздегі: «Осы 
бір ұры, бұзақы жоғалса, жұртқа ой да түсер 
еді, шаруа да қылар еді», Он алтыншы сөздегі: 
«Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын 
дейді», Жиырма сегізінші сөздегі: «Жиырма ке-
дей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момын-
ды ауру қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры, 
залымның денін сау қылады екен. Әке-шешесі 
бір екі баланың бірін есті, бірін есер қылады 
екен» деген сөйлемдерде кездеседі. 

Абай шығармаларындағы «қыл» көмекші 
етістігінің түрлі тұлғаларының оның 
поэзиялық шығармалары мен қара сөздеріндегі 
қолданысының бірдей еместігін де назар-
дан тыс қалдырмаған жөн. Белгілі бір тұлға 
қара сөздерде жиі қолданылса, кейбіреулері 
керісінше, өлеңдерінде жиі ұшырасады. 
Көшемше формалы «қылып» етістігінің ықшам 
нұсқасы «қып» («ғып») тек өлеңдерінде ғана 25 
рет қолданылады да, ал қырық бес қара сөзде 
бірде-бір рет кездеспейді. «Қылып» етістігінің 
ықшамдалған «қып» түрі – 15 рет, ал «ғып» 
түрінде – 10 рет кездеседі. Мысалы: жұмыс қып, 
көзден жас қып, дел-сал қып, қайғы қып, қор қып, 
қызмет қып, от қып, өлең қып, өлең қыпты, пай-
да қып, пәтер қып, сырмақ қып, таспадай қып, 
тәуекел қып (2 рет) және алтын ғып, арам ғып, 
бар ғып, дамыл ғып, жан ғып, қиял ғып, нала 
ғып, не ғып, тоқтау ғып, ыза ғып деген тіркестер 
«Даланы жым-жырт дел-сал қып», «Болмаған 
соң жұмыс қып мал табарлық», «....өлең қыпты 
жоқты қармап», «Болыстықтан пайда қып», «Ер 
Әзім тәуекел қып жаннан күсіп», «Қанжармен 
таспадай қып тіліп алып» және «Тиіп, шығып, 
ыза ғып ұстатпаса», «Бірі койтке таласып, бірі 

арам ғып», «Өмір тонын кигізіп, Жоқты бар ғып 
жүргізер», «Дем ала алмай дамыл ғып», «Алтын 
ғып, суынған соң қолына алды», «Қиял ғып өмір 
сүріп, бос жүріппін», сияқты өлең жолдарын-
да қолданылады. «Қылып» етістігінің бір ғана 
ықшамдалған нұсқасы ақын шығармаларының 
кей жылғы басылымында «қып» енді бірінде 
«ғып» түрінде жазылып отырады. 

Ақын кей өлеңдерінде «не» сұрау есімдігі 
мен көсемше формалы «қылып» етістігін 
біріктіріп «неғылып» түрінде немесе ауызекі 
тілдегі осы есімдік пен етістіктің екеуі де 
дыбыстық-құрылымдық тұрғыдан өзгеріп, ық-
шам далған «нағып» тұлғасын қолданады. Мы-
салы: «Неғылып оңайлықпен ырқ берем» деп», 
«Айтшы аға нағып жеңілдік» деген өлең жолда-
рында. 

 Сол секілді «қыл» көмекші етістігі түбір 
қалпында, бұйрық рай формасында отыз жетінші 
сөзінде «Кісіге біліміне қарай болыстық қыл» де-
ген сөйлемде бір-ақ рет қолданылады. Ал бірінші 
сөзіндегі «...не қыл дерімді біле алмай отырмын» 
және қырық төртінші сөздегі: «Оның үшін кітап 
сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі 
тазалау керек дейді, онан соң ғибадат қыл дейді» 
деген күрделі етістік құрамында бірінші және 
үшінші жақтан баяндалады. Ал өлеңдері мен 
поэмаларында бұйрық рай формасы әлдеқайда 
жиі қолданылады. Мысалы: «Мінер атын, киімін 
ып-ықшам қыл,», «Күйеу келтір, қыз ұзат, 
тойыңды қыл», «Сүйінерлік адамды сүй, қызмет 
қыл», «Ақыл – мизан, өлшеу қыл.», «Я байларға 
қызмет қыл,», «Талап қыл артық білуге», «Ұйқы 
өлтірмес, қайрат қыл, бұз қамалды», «Жан аямай 
кәсіп қыл», «Жауға жабдық» деп жиып пайда 
қыл тез!», «Қайғымды қыл шағын», «Жалғаны 
жоқ, бір тәңірім, кеңшілік қыл.», «Харекет қыл 
пайдасы көпке тисін.» деген өлең жолдары 
сөзіміздің дәлелі бола алады. 

Қара сөздерде «қыл» етістігі мен одан 
туындаған сөздер қатар қолданылатын жағдайлар 
да ұшырасады. Мысалы, жиырма сегізінші қара 
сөзінде: «Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді», 
«Әзім әңгімесінде»: «Мастықпен қылса, қылған 
шығар-ау деп» және жиырма сегізінші сөзде 
«Бәрін қылушыға қылдырушы өзі екен» деп жаза-
ды. Бірінші сөйлемде шартты рай тұлғасындағы 
«қылса» мен көсемше формалы «қыла» етістігі 
(«қыла береді») тіркесіп тұр. Ал екінші сөйлемде 
осы етістіктен туындаған есімдер «қылушыға 
қылдырушы» түрінде тіркесе жұмсалады. Бұл 
деректер де «қыл» етістігінің қара сөздерде 
белсенді қолданылғанын, есім сөз тудыруға 
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да қатыстырылғанын көрсетеді. Соңғылардың 
қатарына «фида қылушылар», «өнер қылғандар» 
деген қолданыстарды да қосуға болады. 

Қара сөздерде автор «қыл» етістігін бір 
сөйлемде екі-үш реттен, кейбір сөйлемдерде 
тіпті, төрт-бес ретке дейін қолданады. Мыса-
лы, «Кім жақсылық, кім жамандық қылсадағы 
құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен 
дейміз бе?» «Тек жұрт қылғанды біз де қылып, 
жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді», 
«Тірлікте өзіңе-өзің қылмаған істі, өлген соң 
саған балаң кәсіп қылып бере ала ма?», «Оның 
үшін ғадаләті адамның көңіліне келеді: мен 
өз көңілімде халық менімен, сондай-мұндай 
қылықтарымен мұғамәла қылса екен деп ой-
лап тұрып, өзім сол халықтармен мұғамәла 
қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі 
әділет те және нысап та емес пе?», «Бір құдайдан 
тілеп, адал еңбек қылып, пайда іздеген кісінің 
еңбегін жандырмай, қатын-баласын жөндеп 
асырарлық та қылмай, кедей қылады екен», 
«Һәм ол разылықтарыңнан басқа осы махшар 
ішінде, сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса 
да, іші еріп, ынтық болған достарың табыл-
са, шафағат қылыңдар!» – деп айтар дейді.» 
деген сөлемдерде «қыл» етістігі екі-үш рет-
тен қолданылады. Ал отыз үшінші және отыз 
сегізінші қара сөздердегі мына сөйлемдерде: 
«Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық 
деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, ар-
тынан үйтемін-бүйтемін, қарық қыламын де-
генге мәз болып, тамырым, досым десе, мен де 
керектінің бірі болып қалыппын ғой деп және 
жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, 
жоқ-барға тырысып, алдағанды білмей, дереу 
оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе 
өзінен қосып, қылып бер дегенінің бәрін қылып 
беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айры-
лып, «жоғары шыққа» қарық болып, тамақ, киім, 
борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан 
күні біреудің малын бұлдап қарызға алады.»; 
«Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды еті 
ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл 
иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан 
махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың 
һәммасынан пайда аларлық ақыл иесі қылып 
жаратқан. Адам баласынан махшарда сұрау 
алатұғын қылып жаратқандығында һәм ғадаләт 
һәм махаббат бар» сөз болып отырған «қыл» 
етістігі 5 реттен қолданылады. Бұл көрсетілген 
сөйлемдердің әрқайсысында бір ғана етістіктің 
түрлі формада 2-ден 5 ретке дейін кездесуі, 
қарасөз авторының оны жиі қолданғанын анық 
көрсетеді. 

Нәтиже мен талқы

Абай өлеңдері мен қара сөздерде қазіргі 
әдеби тіліміздегі актив «ет» етістігі «қыл» 
етістігіне қарағанда әлдеқайда аз жұмсалады. 
«Қыл» етістігінің түрлі формалары Абайда 508, 
ал «ет» етістігі 92 рет қана қолданылады. Яғни, 
«қыл» етістігі «ет» етістігіне қарағанда алты 
еседен астам артық. Егер мағыналас осы екі 
етістіктің барлық қолданысын жүз пайыз деп 
алсақ, онда «қыл» етістігі – 82 % (81,71), ал «ет» 
етістігі – 18% (18,29) болады.

«Ет» етістігінің қолданысына бірер мысал 
келтірсек, мәселен, төртінші қара сөзінде: «Екі 
ортада, бұ дүниенің рахатының кайда екенін 
білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, 
есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен, 
қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік 
өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды.»; 
Тоғызыншы сөзде: Қайратты күнімде қазақты 
қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, 
үміт етіп жүріппін.»; Отыз сегізінші қарасөзде: 
«Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар, біздің 
ғауам былай тұрсын, ғылымға махаббаты 
барларға себеп, парыздарды білмекке ижтиһад 
ләзім, сіздер әрбір ғамал қылсаңыз ізгілік деп 
қыласыз, ізгілікке бола қасд етіп, ниет етесіз»; 
Өлеңдерінде: Құржаң-құржаң етеді. Жер ұшық, 
берген кісідей, Тоңқаңдай ма, не етеді.» «Өзіңді 
сенгіштікпен әуре етпе», Қылт етерде дап-
дайын бір жаласы, «Арттағыға бір белгі қойса 
нетер», «Қайғырмай не етемін», «Өткір тілді 
найза етіп», «Неше түрлі айла етіп», «Тырп ет-
пес менің күшім жауын желге» «Әдет етер та-
ласып» және т.б. 

Бұлардан өзге де парыз еткен, қызмет еттіріп, 
шарт еттің, сабыр етіп, қорс етіп, қолбаң етіп, 
ниет еттіңіз, пәк етемін, исфат етпесе, бұлай етіп, 
әдет етсе, бүлк етсе, арман етпе, не еткен тантық, 
ант ететұғын сияқты тіркестер кездеседі. 

Өлеңдерде 4-5 рет қана кездесетін «неткен»  
кіріккен етістігі негізінен контексте «қандай», «не 
қылған», «не деген» мағыналарда қолданылады. 
Мәселен, «Жылмиғаны неткені», «Тоқымдығы 
бусанбас неткен ерлік», «Замана неткен тар еді», 
«Неткен жұрт мал өлтірген жеті атасын!» деген 
өлең жолдарынан соны байқауға болады. Соңғы 
үш сөйлемде есімше формалы «неткен» етістігі 
анықтауыш қызметін атқарып тұр. 

Осы жерде бір нәрсені айта кеткен жөн. 
Қазір мектеп оқулықтары мен БАҚ бетерінен, 
ғаламатордан Абайдың нақыл сөзге айналған 
«Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей.» 
деген өлең жолдарын өте жиі ұшыратамыз. 
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Бүгінгі тілде бұл өлең жолдары негізінен жап-
пай осылай қолданылады деуге болады. Алай-
да бір қызығы біз ақынның 1909, 1945, 1968, 
1977, 2005, 2006 жылдары жарық көрген 
шығармалар жинағын қарап шыққанымызда, 
осы басылымдардың бәрінде де әйгілі «Сегіз 
аяқ» өлеңінің бұл жолдары «Еңбек қылсаң 
ерінбей, Тояды қарның тіленбей.» деп беріледі. 
Ендеше, түпнұсқадағы «еңбек қылсаң» 
тіркесі, қазір өзгертіліп, «еңбек етсең» түрінде 
қолданылып жүр. Мұны қазіргі тілде «Еңбек ет 
те, міндет ет», «Еңбек етсең – емерсің» түріндегі 
«еңбек ету» тіркесінің нормаға айналып, «ет» 
етістігінің белсенді қолданысқа көшуімен бай-
ланысты туындаған бұрмалаушылық деуге негіз 
бар. Сондай-ақ, бұл жерді бір өлең жолындағы 
«еңбек – етсең – ерінбей» – ЕЕЕ түріндегі үш 
дауыстыдан басталған сөздерді тіркестіріп қатар 
қолдану арқылы дыбыстық үйлесім іздеп, ас-
сонанс туғызу да байқалады. Қалай болғанда 
да Абайдың өлеңін бұрмалап қолдану, автор-
ды редакциялауға ешкімнің қақы жоқ. Осыны 
ескерген жөн. 

Жалпы Абайда «еңбек ет» тіркесі мүлде жоқ. 
Мұндай құранды етістік ақын шығармаларында 
бірде-бір рет кездеспейді. Ал есесіне «еңбек қыл» 
тіркесі оның өлеңдері мен қара сөздерінде 15 рет 
ұшырасады. Ақын шығармаларынан алынған 
бұл нақты деректер оның тек «еңбек қыл» деп 
қолданғанына дәлел бола алады. Сонымен 
қатар, бір ғана тіркестің оның шығармаларында 
15 рет кездесуі бұл тіркесті ол жиі қолданған 
деп түйіндеуге де негіз бола алады. Ендеше, 
оның өзіне тән сөзқолданысын, ақын тілінің 
ерекшелігін сақтау керек. 

Нақты мысалдарға жүгінер болсақ, «еңбек 
қыл» құранды етістігі «Сегіз аяқтағыдан» өзге 
«Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек.», «Еңбек 
қылмас еріншек адам болмас.», «Еңбек қылмай 
тапқан мал дәулет болмас,» деген өлең жолда-
рында да кездеседі. 

Ал қара сөздерде бұл тіркесті автор 11 
рет қолданған. Оларды түгел берген жөн деп 
білеміз. Мысалы, екінші сөзде: Еңбек қылып, 
мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат, 
әсем де соларда. Үшінші сөзде: Сонан соң не 
момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек 
қылып, мал іздемейді, егін, сауданың керегі жоқ 
болады. Төртінші сөзде: Әуелі құдайға сыйы-
нып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді 
сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр таста-
майды. Алтыншы сөзде: «Жанын қорғалатып, 
жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, 

қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез ата-
нып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан бо-
лады. Оныншы сөзде: Құдай тағала саған еңбек 
қылып мал табарлық қуат берді. Ерінбей еңбек 
қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім 
бай болмайды? Жиырма бесінші сөзде: Мал-
ды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, 
соны үйретейік, мұны көріп және үйренушілер 
көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей 
законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес 
едік. Жиырма сегізінші сөзде: Бір құдайдан 
тілеп, адал еңбек қылып, пайда іздеген кісінің 
еңбегін жандырмай, қатын-баласын жөндеп 
асырарлық та қылмай, кедей қылады». Отыз 
үшінші сөзде: Бағанағы алдамшы шайтан тамыр 
болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген бо-
лып, артынан үйтемін-бүйтемін, қарық қыламын 
дегенге мәз болып, тамырым, досым десе, мен де 
керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және 
жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, 
жоқ-барға тырысып, алдағанды білмей, дереу 
оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе 
өзінен қосып, қылып бер дегенінің бәрін қылып 
беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айры-
лып, «жоғары шыққа» қарық болып, тамақ, киім, 
борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан 
күні біреудің малын бұлдап қарызға алады. Отыз 
жетінші сөзде: Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін 
оттаған хайуанның бірі боласың; адамдықтың 
қарызы үшін еңбек қылсаң, алланың сүйген 
құлының бірі боласың [3, 316-401].

«Қыл» көмеші етістігі «ет», «істе» етістік-
те рімен мағыналас. Алайда қазіргі тілімізде 
соңғы екі етістік алдыңғы «қыл» етістігіне 
қара ғанда әлдеқайда жиі жұмсалады. Мұны 
көмек ші етістіктерді арнайы зерттеген ғалым-
дар атап көрсетіп жүр. Мәселен, «Қазақ грам-
ма тикасының» соңғы басылымын дайын даған 
ғалымдар: «Қазіргі тілімізде ең жиі қол даны-
латын көмекші етістік – ет. Көне кезеңдерде қыл 
көмекші етістігінің қызметі белсенді болған» 
[10, 538] – деп жазады. 

«Қыл» етістігінің көне кезеңдерде белсенді 
болғанын жазба ескерткіштер деректері толық 
растайды. Оны ескерткіштер мәтінідегі «ет» 
және «қыл» етістіктерінің қолданысын салысты-
ру арқылы анық көруге болады. Мысалы, Орхон 
ескерткіштерінде: «ет» етістігі – 2 рет [11, 140], 
«ит» –19 рет [11, 145], ал «қыл» болса – 50 рет 
[11, 150] қолданылған. 

Қарахан дәуірінің жазба мұрасы Махмұт 
Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрк» атты 
әйгілі сөздігінде «қыл» етістігі – 47 рет әрі 
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түрлі формада кездеседі: мұндақ қыл «былай 
жаса», терк қыл «тәрк ет», мени а қылды «мені 
таңғалдырды», т.б. [12, 711]. 

Махмұт Қашқари түрік және түрік тайпа-
ларының «қыл» етістігін жиі қолданып, оғыздар 
тарапынан оның аз айтылатынын еске салады. 
«Бұл құбылыс оғыздар «ит» және «ет» етістігін 
көп қолданып, «қыл» етістігін тек «әйелмен 
болу» мағынасында жұмсағандығымен байла-
нысты» – дейді. Қашқари «оғыздар ертеректе 
«қыл» етістігін көп қолданып, кейін әйелдерден 
ұят болмасын деп, бірте-бірте «қылды» айтпай 
кеткен» деп ескертеді (DLT 95/88) [12, 88].

«Диуани лұғат-ит-түрк» сөздігінде «ит» 
етістігі 10 жерде кездеседі және оның оғыздар 
тарапынан қолданылатыны айтылады. Мысалы: 
йүкүч итти «намаз оқыды» [12, 670]. Ал «ет» 
етістігі болса, тек «етті» формасында 12 рет 
қана қолданылған. Оның өзінде таң-тұң етті, 
қаң етті, чыныл-чыныл етті, тырың етті 
деген сияқты бейнелеуіш сөздермен тіркесіп 
жұмсалған [12, 648]. 

Алтынорда, Хорезм дәуірі ескерткіші 
«Қисса-сул әнбияда» (XIV-XV ғғ.) «қыл» етістігі 
– 2000 рет [13, 332-345], ал «ет» етістігі бар жоғы 
23 рет қана [13, 212] жұмсалған. 

Шағатай жазба жәдігері Лұтфи диуанында 
«қыл» етістігі – 700 рет [14, 513-517], «ейле» – 
300 шамасында [14, 430-431], ал «ит» етістігі – 
200 рет [14, 493-494] қолданылған. 

Анадолы түрік мұрасы (оғыздар) «Деде 
Қорқут» кітабында, керісінше, «қыл» – 37 рет 
қана жұмсалған (жоғарыда айтылғандай «қылды 
оғыздар қолдана бермейді» деген тұжырымға 
сай) [15, 179], «ейле» етістігі – 108 рет [15, 109], 
«ит» – 105 рет [15, 156] кездеседі.

Міне, бұл мәліметтер «қыл» етістігінің көне 
түркі дәуірі мен орта ғасырлардағы қолданы-
сының көрінісі. Одан бергі кезеңдердегі батыр-
лық, ғашықтық жырларда, қисса-дастандарда, 
ХV ғасырдан кейінгі қазақ ақын-жыраулар 
шығармаларында да бұл етістік кеңінен 
қолданылған. 

Мәселен, «Таһир–Зүһра» қиссасында: «Көңі-
ліне сол себептен тарлық қылды, Һәрқашаннан 
бала үшін зарлық қылды», «Мақұлық не қылады 
патшаңызға», «Тәбитер не қылады дауасызға» 
[16,163-б.], «Көрелік ықыласпен дұға қылса», 
«Бір пайда дәрігерден көрем де деп, Қисапсыз 
алтынымды қылдым сарып», «Дәруіш патшаға 
дұға қылды» [16, 165-б.], Рұм шаһар ұстасы 
бина қылған, Aлтын-күміс тегістеп оған жиған» 
[16, 173-б.], «–Бір ой қылсам керек-дүр», «Той-
ын қылсам керек-дүр», «Ойын қылсам керек-

дүр» [16, 183-б.]; Ләйлі–Мәжнүнде: «Шал айтып 
сұраған соң қылды дайын. – Кім достық қылса, 
соған қылар қастық, Көп сөйлеп басқа сырын не 
қылайын» [16, 69-б.], Қалдырып мені жолдан 
әуре қылмай, «Ләйлі айтты: –Қайғы зағип қылса 
дағы», Күйінішпен көп хикаят қылған пайда», 
«Күйінішпен өте зағип қылған тәнін» [16, 131-
б.], «Медресе бина қылып, мешіт салған» [16, 
161-б.]; «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жырында: 
«Бір тазшаға түгел жұрт қысым қылды, Алып 
келіп тамам жұрт аяқ ұсынды. Шырыш қылып 
берейін тамағыңа,». [17, 54-б.], «Баянды сұлу 
қылса, тәңірім қылған» [17,120-б.] сияқты «қыл» 
етістігінің түрлі формалары қолданылған жол-
дар өте көп ұшырасады. 

Абай тілінде оның өзіне дейінгі кезеңдердегі 
шығыстық дәстүрде жазылған шығармалардағы 
кейбір қолданыстардың кездесуі ақынның олар-
мен жақсы таныс болуымен қатар, белгілі бір 
дәрежеде тілдегі сабақтастықты сақтағанынан да 
хабардар етсе керк. Мәселен, «Ләйлі–Мәжнүн» 
қиссасында: «Медресе бина қылып, мешіт 
салған» [16, 161-б.], «Таһир–Зүһра» қиссасында: 
«Рұм шаһар ұстасы бина қылған, алтын-күміс 
тегістеп оған жиған» [16, 165-б.] жолдар бар. 
Осы қиссалардағы «бина қылып» тіркесі Абай-
да да кездеседі. Араб тілінде «құрылыс жүргізу, 
ғимарат салу» мағынасын білдіретін «бина» 
сөзінің қатысуымен жасалған тіркес қиссаларда 
дәл сол түпнұсқа тілдегі мағынасында жұмсалған. 
Ал отыз сегізінші қара сөзіндегі «Яғни құдай 
тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді, келісім-
ме нен, хикметпенен кәмәлатты бір жолға салып 
жасады, сіздердің ісіңіз де бір жақсылық бина 
қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын» 
деген сөйлемдегі «бина қылып» тіркесі «жақ-
сылық үйін, жақсылық ғимаратын тұрғызу» 
мағы насында қолданылған. Шығыс әдебиетін 
көп оқыған, одан нәр алған, халық ауыз әдебие-
ті мен жақсы таныс Абай тілінде мұндай сәйкес-
тіктің болуын кездейсоқтық дей алмасақ керек. 

Қазіргі әдеби тіл тұрғысынан қарағанда «қыл» 
етістігінің қатысуы арқылы жасалған бірқатар 
тіркестер мүде қолданылмайтын, енді бірқатары 
өте сирек кездесетін көнерген тіркестер 
болғанымен олар Абайға дейінгі жырлар мен 
қисса, дастандарда кеңінен қолданыста болған. 
Олардың басым көпшілігінің мағыналары бүгінгі 
оқырманға, тіл тұтынушыларына түсінікті.

Ақын-жыраулар шығармаларында да «қыл» 
етістігі жиі қолданылады. Мысалы, Ақтамберді 
жырауда: 

Кеуде бір жерді жол қылсам,
Шөлең бір жерді көл қылсам,
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Құрап жанды көп жиып,
Өз алдына ел қылсам! [18, 62-б.]. 
Махамбетте: «Жауым таба қылар деп» [19, 

24], Ерлікпенен алданып, Өзіме өзім қас қыл-
дым. Бір қасық ішкен қара су, Жұмасына ас 
қылдым. [19, 43], «Құдай қылды, амал жоқ» 
[19, 84], «Қайрат қылар ер біз болсақ» [19,96], 
«Бөріккен қойдай қылармын», «Жарлы қойдай 
қылармын», Ордаңды талқын қылып шабар-
мын» [19, 97], «Қыларың болса, қылып қал» 
[19, 98], «Осындай бір қылсам деп едім» [19, 
101], «Жақсылар маған қылар сый» [19, 119], 
Дулат Бабатайұлында: «Елің үшін еңбек қыл» 
[18, 201], Шөже Қаржаубайұлында: «Ел болысқа 
айтады екен дәріп қылып, келіп ем қайтарарға 
деп қарық қылып. Сондағы бар алғаным тоғыз 
қара, Орнымнан тұрғызбадың арық қылып» [18, 
246], «Дулаттың құдай қылған құтпаны едің», 
«Жарқырап қарағанды жарық қылған», [18, 
247]; Шортанбай Қанайұлында: «Ораза, намаз 
қылғаның» [18, 275], «Арқадан қылдым жайла-
уды», «Ысырап қылып малды төкпеңдер» [18, 
283], «Шүкір де қылмай қайтейін» [18, 287], 
немесе «Дұға да қылсын ерлерге, Жасымнан 
қылдым мастықты, Жаныма қылдым қастықты» 
[18, 291].

Қорытынды 

Сонымен, біз келтірілген мысалдардан 
«қыл» етістігінің Абайға дейінгі ақын-жырау-
лар шығармашылығында да белсенді қолданыл-
ғанын көре аламыз. Абай да осы сабақтастықты 
сақтаған. 

Хронологиялық тұрғыдан келтірілген жоға-
рыдағы тілдік деректер «қыл» етістігінің со-
нау көне, орта ғасырларда ғана емес, одан бергі 
кезеңдерде де белсенді қолданылғанын растайды. 
ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр ба-
сына дейін «қыл» етістіктің қолданыс белсендігі 
төмендемегені байқалады. Оған бұл етістіктің 
Ыбырай, Абай, Шәкәрім шығармаларындағы 
қолданысы дәлел бола алды. 

Абайдан бұрынғыларда ғана емес, бұл етіс-
тік оның замандастарының шығармаларында 
кеңінен қолданылған. Мәселен, Шәкәрім өлең-
дерінен де «қыл» етістігін жиі ұшыратуға бола-
ды. Мысалы, ақын өлеңдерінде мынадай жолдар 
бар: «Матаудан ойды азат қыл», «Ақылға сынат, 
сабыр қыл», «Оны ойыңмен айуан қыл». Мұндай 
мысалдарды әлі де көптеп келтіруге болады.  

«Кәрілік – шал деген бір, ат қылғандай,
Айнадай ақылыңды тат қылғандай.
Жеңілді ауыр, алысты жақын қылып,

Бір туысқан жақынды жат қылғандай.» деп 
басталатын мына бір ғана өлеңінде «қылып» 
көсемше формасы 1 рет, «қылғандай» деген 
есімше формалы етістік 7 рет қолданған [20, 
167-168].

Қазіргі тілімізде «ет» көмекші етістігі күрделі 
және құранды етістіктер туғызуда өте өнімді 
әрі «қыл» етістігіне қарағанда әлдеқайда жиі 
қолданылады. Тілдік деректер ХХ ғасыр басы-
нан бастап «ет» етістігінің белсенді қолданысқа 
көше бастағанын аңғартады. Мәселен, алаш 
кезеңінің ең көрнекті өкілі ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлының еңбектерінде сөз болып 
отыр ған «қыл» етістігіне қарғанда «ет» етістігі 
едәуір жиі қолданылады. Мысалы, «Қырық 
мысал дағы» осы екі етістіктің қолданысын 
салыс тырар болсақ, Ахаң әйгілі мысалында 
«қыл» етістігін – 22 рет, ал «ет» етістігі – 83 рет 
қолда ныпты [1, 21-82]. 

Сонымен қорыта айтқанда, «қыл» етістігі 
көне түркі дәуірінен бастап, орта ғасырларда, 
одан бергі ХІХ ғасыр аяғына дейінгі кезеңде 
де тілде белсенді қолданылған. Абай да осы 
дәстүрді жалғастырып, өз шығармашылығында 
«қыл» етістігін жиі қолданған. ХХ ғасырдың 
басынан бергі кезеңде онымен мағыналас «ет» 
көмекші етістігінің белсенділігі артып, «қыл» 
етістігі пассив қолданысқа көше бастаған. 
Қазіргі әдеби тілде «қыл» етістігінен гөрі «ет», 
«істе» және «жаса» етістіктері әлдеқайда жиі, 
белсенді қолданылатын болды. Мұны ұлт тілінің 
даму барысында болатын табиғи үдерістің нақты 
бір көрінісі деумен бірге, қазіргі әдеби тілдің 
өткен кезеңдерінен өзіндік ерекшеліктерін де 
көрсете алатын тілдік фактілердің қаратына 
қосуға болады.  

Ал хакім Абайға келсек, ол бұл көмекші 
етістіктің өзіне дейінгі қолданысын сақтап, 
сабақтастырушы ғана емес. Ол «қыл» етістігін 
барынша жиі қолданумен бірге оны түрлі 
тұлғада түрлендіріп жұмсап, тіркесімдік 
қабілетін арттыру арқылы жаңа тіркестер 
туғызған, оның жұмсалым мүмкіндігін барынша 
кеңейткен шығармашыл, жасамапаз қаламгер. 
Әрине, «қыл» етістігі халық ауыз әдебиетінде, 
ХІХ ғасырдың екінші жартсына дейінгі ақын-
жыраулар өлең-жырларында да аз ұшыраспайды. 
Ақын өлеңдері мен қара сөздерінде бұл етістіктің 
жиі ұшырасуының өзі сол сабақтастықтың, 
жалғастықтың көрінісі. Алайда соған қарамастан, 
«қыл» етістігін өз шығармашылығында дәл 
Абайдай жиі пайдаланған, оны Абайдай қырық 
құбылтып қолданған жеке қалам иесін табу 
қиын. Оған жоғарыдағы ақын шығармаларынан 
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алынған нақты мысалдар мен талданған тілдік 
деректер дәйекті дәлел бола алады. Ендеше, 
мұны ақынның сөз қолдану, сөз туғызу, сөз 
түрлендіру шеберлігі және бүгінгі әдеби тіл 

нормалары тұрғысынан қарағандағы өз дәуіріне 
тән ерекшелігі, сонымен бірге жеке автордың 
өзіндік стильдік, авторлық сөз саптау өзгешелігі 
деп тануымызға әбден болады.
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УЗУС ЖӘНЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 (қостілділер сөйлеуі мысалында)

Қазақстан қоғамында болып жатқан тілдік үдерістер лингвист, әлеуметтанушы, саясаттанушы, 
этнолог, педагог және психолог ғалымдардың назарын аудартуда. Бүгінгі таңда қазақ тілінің 
функционалды мәртебесінің және оған деген қатынастың өзгеруіне зерттеушілер ерекше көңіл 
бөлуде. Еліміздің мемлекеттік тілі мәртебесіне ие бола отырып, өткен жиырма жылдықта қазақ тілі 
саясат, іс жүргізу, ғылым және білім сияқты қарым-қатынастың негізгі салаларында маңызды рөл 
атқара бастады. Оның нәтижесінде, қостілділік жағдайындағы қазақ тілінің орны мен мәртебесі 
де өзгеріске ұшырады. Берілген мақала орыс-қазақ қостілділігін және оның билингвтердің 
сөйлеу әдебіне әсерін зерттеуге арналған. Мақалада билингвизм түрлері сипатталып, зерттеудің 
метатіліне баса назар аударылған. Билингвизм теориясына қатысты лексикографиялық 
дереккөздерге, отандық және шетелдік зерттеушілердің жұмыстарына негізделе келе, екі 
тілдің қалыптасуына, қолданылуына және билингвтің қалыптасуына жәрдемдесетін және/
немесе кедергі келтіретін факторларды талқылай отырып, авторлар «бірінші тіл», «екінші тіл», 
«отбасылық тіл», «ана тілі» терминдеріне берілген түрлі анықтамаларды келтіреді. Мақалада қазақ 
тілі Т2 болып табылатын билингв қазақтардың тілі мен сөйлеуін зерттеу үшін жүргізілген арнайы 
тәжірибенің алдын ала нәтижелері және әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы тіркелген лексикалық, 
фонетикалық және граматикалық деңгейдегі узуалды құбылыстардың талдауы көрсетілген.

Түйін сөздер: билингвизм, тілдік норма, узус, тілдік жағдаят, ана тілі, бірінші тіл, екінші тіл. 
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The issues of language usage and language interference  
(on the examples of bilingual’s speech)

The language processes taking place in Kazakhstani society continue to attract the attention of 
linguists, sociologists, political scientists, ethnologists, educators and psychologists. Today, researchers 
are focused on changing the functional status and value orientations in relation to the Kazakh language. 
Over the past twenty years, the Kazakh language, having become the state language of the country, 
began to occupy positions confidently that correspond to this status in regulated areas of communica-
tion (politics, paperwork, science, education, etc.). And as a result, a change in the place and role of 
the Kazakh language in bilingualism. This article is devoted to the study of Russian-Kazakh bilingualism 
and its influence on the speech behavior of bilinguals. This article presents an overview of the bilingual-
ism classifications, special attention is paid to the metalanguage of the study. Based on a lexicographic 
sources’review, works of domestic and foreign researchers on bilingualism theory, the authors give an 
example of various interpretations of the terms “first language”, “second language”, “family language”, 
“mother tongue (native language)”, discussing factors that contribute to and / or impede the formation 
of two languages, the use of languages   and their influence on the formation of bilingual. The article de-
scribes the preliminary results of experimental studies of the language and speech of Kazakh bilinguals 
with the Kazakh language as L2., the analysis of usage phenomena at the lexical, phonetic and grammati-
cal levels, fixed with the help of various research methods and techniques was carried out.

Key words: bilingualism, linguistic norm, language usage, language situation, mother tongue (native 
language), first language, second language. 
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Вопросы узуса и интерференции  
(на примере речи билингвов)

Языковые процессы, происходящие в казахстанском обществе, продолжают привлекать 
внимание лингвистов, социологов, политологов, этнологов, педагогов и психологов. Сегодня 
в фокусе внимания исследователей – изменение функционального статуса и ценностных 
ориентаций в отношении казахского языка. За прошедшее двадцатилетие казахский язык, став 
государственным языком страны, стал уверенно занимать позиции, соответствующие данному 
статусу в регулируемых сферах общения (политике, делопроизводстве, науке, образовании, 
и др.). И как следствие – изменение места и роли казахского языка в условиях билингвизма. 
Настоящая статья посвящена исследованию русско-казахского двуязычия и его влияния на 
речевое поведение билингвов. Авторами представлен обзор классификаций билингвизма, 
особое внимание уделено метаязыку исследования. На основании обзора лексикографических 
источников, работ отечественных и зарубежных исследователей по теории билингвизма авторы 
приводят в пример различные трактовки терминов «первый язык», «второй язык», «семейный 
язык», «родной язык», обсуждая факторы, способствующие и/или препятствующие становлению 
двух языков, употреблению языков, и их влияния на формирование билингва. В статье описаны 
предварительные результаты экспериментальных исследований языка и речи казахов-билингвов 
с казахским языком как Я2., проведен анализ узуальных явлений на лексическом, фонетическом 
и грамматическом уровнях, зафиксированных с помощью различных методов и приемов 
исследования.

Ключевые слова: билингвизм, языковая норма, узус, языковая ситуация, родной язык, 
первый язык, второй язык. 

Кіріспе

Әлем бойынша жүзеге асып жатқан 
жаһандану үдерісінің салдарынан жер бетіндегі 
тілдік қатынастар ерекше қарқынмен даму-
да. Бұл өз кезегінде тіл білімінде қостілділік 
және көптілділік мәселелерінің белсенді түрде 
зерттелуіне алып келді. Қазақстандық ғалымдар 
еңбектерінде қостілділік әртүрлі тұрғыдан ба-
рынша зерттелген. Б. Хасанұлы қазақ және 
орыс тілдерінің қолданылу және қызмет ету са-
лаларын зерттеп, мемлекеттік тіл және ұлттық 
тілдер қызметінің дамуы бойынша ұсыныстар 
жасады. Қазақ тілділер арасында орыс тілінің 
қолданылу ерекшеліктері М.М. Копыленко 
және С.Т. Саина жұмыстарында қарастырылған. 
Э.Д. Сүлейменова еңбектерінде контрастивті 
линг вистика тұрғысынан қостілділік мәселесі, 
қа зақ және орыс тілдері дамуының негізгі үрдіс-
тері, тұлғаның екінші тілде өмір сүруі мен 
дамуының когнитивті, креативті және педаго-
ги калық аспектілері, тілдік саясат және тілдік 
жағдаят мәселелері қарастырылған. М.М. Ко-
пыленко, З.К. Ахметжанова, М.К. Исаев, М.Т. 
Те зекбаев, К.М. Байбулсинова сынды отандық 
ға лымдар интерференция мәселесіне көңіл бөл-
ген. Билингв қазақтар сөйлеуіндегі код ауысты-

ру мәселесі Г.С. Суюнова еңбектерінде, ал қос-
тілділіктің психолингвистикалық негіздері, тілді 
таңдау және тілді қалау мәселелері Ж.К. Ибра-
ева еңбектерінде көрініс тапқан. Қостілділік 
түсінігіне байланысты ғалымдар пікірі әрқилы. 
Белгілі ғалым Б.Х. Хасанұлы «Қостілділік – 
белгілі бір территория көлеміндегі ұлтаралық 
(этносаралық) қарым-қатынасқа түсетін белгілі 
бір этникалық қауымдастық өкілдерінің, бүкіл 
қоғамның(социумның) әртүрлі жағдайда екі тілді 
(әдетте ана тілі мен екінші тілді) алма-кезек не-
месе қатар қолдануы» деген анықтама бере оты-
рып, «Егер адам, адамдар тобы, қоғам этникалық 
белгісіне қарай қанша алуан болса да, екі тілде 
сөйлессе (жазса, оқыса) ғана қостілді (билингв) 
болып саналады» деген қорытындыға келеді 
(Б. Хасанұлы, 2006: 86). Арнайы әдебиеттерде 
берілген анықтамаларға сүйенетін болсақ, 
қостілділік дегеніміз сөйлеушінің табиғи қарым-
қатынас барысында жиі қолданатынын екі тілді 
меңгеруі болып табылады. Анықтамаларда 
сөйлеушінің тілдерді меңгеру дәрежесі тура-
лы сөз болмайды: индивид бір тілді екінші 
тілге қарағанда төмен дәрежеде меңгеруі әбден 
мүмкін және сол тілді жақсы меңгерген тіліне 
қарағанда жиі қолдануы ықтимал (Е.Ю. Прота-
сова, Н.М. Родина, 2005: 8). 
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Узус және интерференция мәселелері  (қостілділер сөйлеуі мысалында)

Бүгінгі еліміздегі тілдік жағдай көптілді 
және экзоглосты деп қарастырылады. Қазақстан 
аумағында өмір сүретін барлық этностардың 
ұлттық тілдері бар екендігі мәлім. Деген-
мен, елдегі қарым-қатынастың негізгі құралы 
ретінде қазақ және орыс тілдері сипатталады. 
Қостілділік бұл республикадағы ең маңызды 
тілдік көрсеткіш болып табылады. Қазақстан 
тілші ғалымдарының аса назар аударатын 
мәселелерінің бірі қазақ-орыс және орыс-қазақ 
қостілділіктері. Қазақ-орыс қостілділігін оры-
стандыру саясатымен байланысты Қазақстан 
және Ресей қазақтарына тән кең өріс тапқан 
тілдік құбылыс деп анықтайды. Орыс-қазақ 
қостілділігі, керісінше, қазақ тілінің жаппай 
меңгерілуімен байланысты құбылыс. 

Тарихи, әлеуметтік және саяси факторларға 
байланысты қазақ тілінің мемлекеттік мәрте-
бесіне 1989 жылғы Қазақ КСР Жоғары Кеңесінде 
ғана қол жеткізілді. Бұл мәселе 1995 жылғы Ата 
Заңда конституциялық шешімін тапты. 1997 
жылғы «Қазақстан Республикасындағы Тіл ту-
ралы» Заңда қазақ және орыс тілдерінің негізгі 
құқықтық мәртебелері мен қағидалары одан 
әрі дамытылды. Осы маңызды құжатты жүзеге 
асыру мақсатында алдағы басым бағыттар мен 
міндеттер де айқындалды. Аз уақытта қазақ тілі 
белсенді түрде қоғам өмірінің көптеген салала-
рына ене бастады. Мұның барлығы қазақ тілінің 
дамуына игі ықпал жасады (Б. Әбдіжәлелұлы, 
2016:http://anatili.kazgazeta.kz/?p=40250). 
Тәуелсіздік жылдарынан кейін қазақ тілінің 
мемлекеттік дәрежеде қызмет етуі еліміздегі 
бұқаралық билингвизмнің таралуына алып келді. 
Себебі, орыс тілін әкімшілік салада қолдану 
ақырындап екінші орынға ығыса бастады. Іс 
қағаздар жүргізу, білім беру және БАҚ саласын-
да қазақ тілі мәртебесі жоғары жылдамдықпен 
көтеріле бастады. 

Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебенің берілуі 
елдегі тілдік жағдаяттың өзгеруіне септігін тигізді 
– нағыз қостілділіктің орын алуы, әлеуметтік 
маңызы бар салаларда қазақ тілі мәртебесінің 
артуы. Зерттеушілер республикадағы тілдік 
жағдаяттағы оң үрдістердің орын алғанын атап 
көрсетті: орыс тілділердің мемлекеттік тілді 
меңгеруінде үлкен серпілістің орын алуы; ресми, 
іскерлік, тұрмыстық салаларда қостілділіктің 
жаңа түрі – орыс-қазақ қостілділігінің пайда бо-
луы (З.К. Ахметжанова, 2001: 27).

Көптілділік көбінесе қостілділік түрінде 
жүзеге асатыны белгілі. Іс жүзінде көптілді мем-
лекетте функционалдық және демографиялық 
тұрғыда екі қуатты тілдің үстемдік етуіне 

көптеген мысалдар келтіруге болады (Пор-
тугалия, Бельгия, Испания, Финляндия, ТМД 
елдері – Белоруссия, Қырғызстан, Ресей және 
т.б.). Жоғарыда аталған фактілер қазақ және 
орыс тілдері үстемдікке ие Қазақстандағы тілдік 
жағдаяттың ерекшелігін анық көрсетеді (де-юро 
және де-факто). 

Егеменді елдің қалыптасу жолындағы орыс-
қазақ қостілділігінің пайда болу мәселелерін 
зерттеу ана тілі немесе бірінші тілі орыс тілі 
болып табылатын Қазақстан Республикасы 
азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеруін жан-
жақты, әртүрлі тұрғыдан зерттеумен байланы-
стырылады. Осы орайда қазақ тілі Т2 болып та-
былатын қостілді қазақ ұлтының өкілдері сөйлеу 
ерекшеліктерін әлеуметтік лингвистикалық 
және психолингвистикалық тұрғыда зерттеу аса 
өзекті.

Қостілділік мәселесі туралы сөз қозғалғанда, 
алдымен, бірінші тіл, екінші тіл және ана тілі 
терминдеріне анықтама беріп өткен жөн деп са-
наймыз. Себебі, берілген терминдерді ғалымдар 
әртүрлі анықтайды. Зерттеу жұмысында бі-
рін ші тіл және екінші тіл терминдері жеке 
ин дивидтің тілді меңгеру ерекшеліктерін си-
паттау үшін жұмсалып отырған ұғымдар. 
Ана тілі – 1. Ересектердің тіліне еліктей оты-
рып, баланың сәби шақта саналы емес түрде 
меңгерген тілі; адамның есейген шағында пай-
далану дағдылары сақталуы немесе жоғалуы 
мүмкін. Ана тілі бірінші тіл, екінші тіл, басым 
тіл бола алады. 2. Кез келген халықтың Тілдік 
санасында маңызды орын алатын, «өзімдікі» 
және «бөгде» деген ұғымдарды ажырататын 
менталды Стереотиптердің іс әрекетіне бай-
ланысты, этноспен сәйкестілік тілі. Б.Х. Ха-
сановтың көзқарастары бойынша, ана тілі – 
этникалық категория: әлемдегі басқа тілдердің 
қай-қайсынан да өзінің ішкі құрылымы ар-
қылы айрықшаланатын, тарихи тұрғыдан 
сандық көлеміне қарамастан нақты бір этносқа 
(тайпаға, ұлысқа, халыққа, ұлтқа) тиесілі, осы 
этностың этникалық сана-сезімінде бекітілген, 
этникалық қажеттіліктері толық қанағттандыру 
үшін өмірдің барлық салаларында (кем дегенде 
отбасылық, тұрмыстық қарым-қатынастарда) 
қолданылатын, тұрғылықты мекеніне, жыны-
сына, жас мөлшеріне, діни ұстанымына, наным-
сеніміне, кәсібі мен қызмет түріне, әлеуметтік 
және әл-ауқат жағдайына қарамастан этностың 
барлық мүшелері үшін ортақ құрал болып табы-
латын, кез келген табиғи тіл (Э.Д. Сүлейменова, 
Н.Ж. Шаймерденова, Ж.С. Смағұлова, Д.Х. 
Ақа нова, 2008: 21).

http://anatili.kazgazeta.kz/?p=40250
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Шетелдік әдебиеттерде ана тілі терминімен 
бір мәнде «first language», «dominant language», 
«home language», «native tongue», «mother/father/
parent tongue», «arterial language» терминдері 
қолданылады. Қостілділік жағдайында ана тілі 
бірінші тіл болуы мүмкін. Жеке тұлғаның ана 
тілі оның этностық тілімен сәйкес келмейтін 
жағдайлар да аз емес. Мәселен, этностық 
қазақтардың арасында ана тілі және бірінші тілі 
қызметін орыс тілінің атқаруы да жиі кездесетін 
жайт. Зерттеудің негізгі нысаны билингвтердің 
бірінші және екінші тілі, олардың бір-біріне әсер 
етуі болып табылады. Бірінші тіл – 1. Қостілді 
адамның тілдерді дербес (онтогенетикалық) 
тұрғыдан меңгерген мерзімі бойынша бірінші 
тіл. 2. Функционалдық тұрғыдан бастапқы (ар-
тық шылық берілетін) үстем тіл. Ал, қостілді 
адамның адамның бала кезінде, өзбетінше дербес 
түрде үйренген тілдерінің екіншісі; реті қарай 
бірінші тілден кейін меңгерілген тіл – екінші тіл. 
Екінші тіл ана тіліне сәйкес түспеуі де мүмкін. 
(Э.Д. Сүлейменова, Н.Ж. Шаймерденова, Ж.С. 
Смағұлова, Д.Х. Ақанова, 2008: 94). Кэмбридж 
сөздігінде де бірінші тіл терминіне екі түрлі 
анықтама берілген – тұлғаның мерзімі бойынша 
алғаш меңгерген тілі және баланың өсу бары-
сында ата-анасынан үйренген тілі. Бірінші тіл 
(Т1) және екінші тіл (Т2) арасындағы маңызды 
айырмашылық тілді меңгерген адамның жас 
ерекшелігіне байланысты. Мысалы, лингвист 
Эрик Леннеберг екінші тіл терминін адамның 
кәмелетке толғаннан кейін саналы түрде 
меңгерген тілін сипаттау үшін қолданады. Көп 
жағдайда адамдар екінші тілде ана тіліндегі 
сияқты жылдам түсініп, сөйлей алу дәрежесіне 
жете алмайды (Billiet J, Maddens B., Beerten R., 
2003: 257)

Тәжірибе

Мемлекеттік тілді жаппай меңгеруге бағыт-
талған тілдік саясат әсер еткен әлеуметтік топтың 
бірі 40 жастан асқан билингв, яғни қостілді қазақ 
этносының өкілдері. Билингв деп дербес екі 
тілді қатар меңгерген тұлғаларды атасақ, біздің 
жағдайымызда қазақ және орыс тілдерін қатар 
меңгерген қазақ ұлтының өкілдерін билингв 
қазақтар деп беріп отырмыз. 

Берілген мақалада Алматы қаласы бойынша 
қазақ тілі Т2 болып табылатын педагогикалық 
салада қызмет ететін қостілді қазақтар арасында 
жүргізілген бақылау нәтижелері көрсетіледі. Пе-
дагогтар халықтың әлеуметтік тұрғыда белсенді 
тобы болып саналады. Олар мемлекеттік саясат-

ты жүзеге асырудағы негізгі субьектілер. Респон-
дент ретінде ЖОО оқытушыларының таңдалуы 
білім берудің барлық деңгейлерінде оқытудың 
қазақ тілінде жүргізілуімен, қазақ тілінің пән 
ретінде барлық мамандықтарда оқытылуымен 
және педагог қызметкерлердің қазақ тілін 
меңгеру дәрежесенің барлық салада қазақ тілінің 
мәртебесінің артуына, қазақ тілінің өміршеңдігі 
мен қолданылу аясының кеңеюіне әсер етуімен 
және педагогтардың мақсатты түрде қазақ тілін 
үйрене бастауымен байланысты түсіндіріледі.

Респонденттердің жас ерекшеліктеріне бай-
ланысты +40 жас деп таңдалуының да себептері 
бар. Қазақ тілі өзінің мемлекеттік мәртебесіне 
шамамен өткен ғасырдың соңғы онжылдығында 
ие бола бастады. Бүгінгі 40 жастан жоғары 
қазақстандықтар ол кездері 10 жастан асқан аза-
маттар. 10 жасында кез келген адам қандай да бір 
тілді меңгеріп, тілдік жүйенің барлық қабаттары 
қалыптасып үлгереді. Респондент ретінде 
таңдалып отырған бүгінгі қостілді қазақтар ол 
кездері орыс тілін ғана меңгерген. Мектепте, 
ЖОО-да орыс тілінде білім алған. Қазақ тілі Т2 
болып табылатын қостілді қазақтардың өзі от-
басы мүшелерінің қазақ тілін меңгеруіне қарай 
ажыратылады. Себебі, кейбіреулерінің отбасын-
да байырғы аталары қазақ тілін меңгерген болуы 
мүмкін. Орыс тілі тек 4 және 5 ұрпақтан бастап 
қана қолданылған болуы ықтимал. Ал, екінші 
бір респонденттердің отбасылары әуел бастан 
тек орыс тілінде сөйлеген. Бұл екеуінің арасында 
міндетті түрде айырмашылық болады. Өйткені, 
отбасында қазақ тілін мүлде естімеген тұлға мен 
фондық түрде болсын қазақша сөйлеуді естіп 
өткен орыстілді тұлғаның қазақша сөйлеуі бір-
бірінен ерекшеленеді.

Тілді білу – адам бойындағы қабілет. 
Тілдерді оқып, үйреніп жүрген тұлға көптеген 
мүмкіндікке ие. Кез келген тілді үстіртін ғана 
меңгерген адам, экономикалық тілмен айтқанда, 
ол тілден «пайда көрмейді». Әртүрлі тілде 
сөйлейтін ата-аналар балаға әркім өз байлығы 
мен жетістігін сыйға тартады, ол – ана тілі. 
Егер, ата-аналар осы екі тілдің бала өмірінде 
толыққанды және тең дәрежеде қолданылуына 
жәрдем етсе, баласының болашағын қамтамасыз 
етеді. Ана тілі арқылы баланың тұлға болып 
қалыптасуының негізі қаланады. Ол үшін оған 
алғаш күннен бастап нәрестенің жанында бо-
лып, оны тәрбиелетін жақын адамдарының рөлі 
маңызды. Тілдерді қолдамаса, оларды жоғалтып 
алуға болады: тілдер үнемі қатынаста болып, 
дамып, жетіліп отыруы тиіс. Тілді қолданудағы 
үзілістер тілдің «тот басуына» алып келеді. Де-
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генмен, адам он жасына дейін қолданған тілді 
ұзақ жылғы «ұйқыдан» кейін де оятуға болаты-
нын зерттеулер көрсетіп отыр (Е.Ю. Протасова, 
Н.М. Родина, 2005: 5).

Бала кезден бастап қазақ және орыс тілдерін 
араластырып сөйлеген немесе мүлде қазақша 
сөйлемеген тұлғаларға қазақ тілінде еркін, әрі 
қатесіз сөйлеп кету оңай болмағаны түсінікті 
жағдай. Бақылауға алынған респонденттердің 
оқуды бітіріп, жұмысқа орналасатын шақтары 
«қазақтандыру» саясатының кезеңімен тұспа-тұс 
келді. Барлық дерлік жоғары оқу орындарының 
оқытушылары сабақтар мен оқу орнының жалпы 
қызметі қазақ тілінде жүргізіле бастағандықтан 
қазақ тілін үйрене бастады. Оған қоса, педа-
гогтар қызметінің негізгі тұтынушысы болып 
табылатын тәуелсіз қазақстанда туылған сту-
денттер қазақ тілін жақсы меңгерген болып са-
налды. Сол себептен экономикалық, мәдени, са-
яси, әлеуметтік және т.б. экстралингвистикалық 
факторларға байланысты бұл тұлғаларда қазақ 
тілінің тілдік жүйесін меңгеру үлкен жыл дам-
дықпен жүзеге асты деуге болады. Жоға рыда 
аталған түрлі факторларға, тіл үйрену уәжде-
месінің жоғары болуына және тілді қысқа 
мерзімде меңгеру тура келуінебайланысты қазақ 
тілі Т2 болып табылатын орыстілді қазақтар 
тілінде ерекше лингвистикалық құбылыстар 
қалыптаса бастады. 

Д. Шайбакова зерттеулерінде кез келген 
қазақ-орыс билингвінің бір уақытта үш түрлі 
тілдік топтың мүшесі болатындығы туралы ай-
тылады: билингвтің тек бірінші тілін пайдала-
натын монолингвтерден тұратын бірінші топ; 
билингвтің екінші тілін ана тілі ретінде пайда-
ланатын монолингвтерден тұратын екінші топ; 
Т1 мен Т2-ні меңгеру дәрежелері ескерілмейтін 
және тек билингвтерден тұратын үшінші топ. 
Бірінші тілдері әртүрлі индивидтердің қарым-
қатынасы үшін олардың тым болмаса біреуінің 
серіктесінің тілін түсініп, сөйлей алатындай 
дәрежеде меңгеруі қажет. Т2-ні жеткілікті мең-
гер меген жағдайда билингвтің тілінде норма-
дан ауытқушылықтар байқалады. Ал, Т2-ні жиі 
қолдану, керісінше, оның тұлғаның сөйлеуіне 
анық әсер етуіне алып келеді (Д.Д. Шайбакова, 
2009: 142).

Аталмыш құбылыстардың орын алуын 
анықтау мақсатында арнайы бақылау жүзеге 
асты. Берілген тәжірибе алғашқы сынақ ретінде 
жүргізілгендіктен респондент ретінде 30 педа-
гоги калық қызметкер алынды. Зерттеліп отыр -
ған нысан туралы алғашқы тәжірибелік ақпа-
ратты алу үшін қолданылатын бақылау әдісі 

алдын ала дайындықсыз сөйлеуді тіркеу үшін 
пайдаланылатын ең оңтайлы әдістердің бірі бо-
лып саналады. Бір қарағанда, бақылау үдерісі 
жеңіл көрінуі мүмкін, алайда ақпаратты жина-
уды әдісі ретінде оған да әдістемелік талаптар 
қойылады. Мақсаттылық пен жоспарлылық 
аталған талаптардың ішіндегі ең негізгілері. Бұл 
дегеніміз зерттеуші назары оны қызықтыратын 
тілдік және сөйлеу құбылыстарында ғана болуы 
тиіс дегенді білдіреді.

Сөйлеу үдерісін зерттеу мақсатында 
линг вис тер психологияның бақылау әдісіне 
жүгінеді. Бақылау әдісі туралы айтқанда тұлға-
ның жеке басы мәселесі міндетті түрде назарда 
болуы қажет. Бұл мәселеге қатысты 1892 жылы 
құрылған Америкалық психологиялық қауым-
дастық (American Psychological Association 
– APA) тарапынан арнайы Этикалық кодекс 
құрастырылған. Аталмыш Қауымдастық Аме-
рикадан, Канададан және басқа да елдер-
ден жалпы саны 150 мың психологтың басын 
біріктіретін осы бағыттағы әлемнің ең беделді 
ұйымдарының бірі. Қауымдастыққа енетін 
психологтардық зерттеу әрекеті жоғарыда 
аталған Кодекске қатаң бағынады. Кодекс 
ережесі бойынша бақылау әлеуметтік ор-
тада жүргізілетін болса, ол үшін бақылауға 
қатысушылардың келісімі қажет етілмейді. 
Зерттеуші қатысушыларға зиян келмеуін 
қамтамасыз етуі қажет және қандай жағдай 
болмасын зерттеуге қатысушылар туралы жеке 
мәліметтерді құпия сақтауы тиіс. Бұл талап-
тарды тек қауымдастық мүшелері емес, жалпы 
зерттеушілердің барлығы ескергені дұрыс деп 
есептейміз (Л. Томас, 2003: 218).

И.А. Стерниннің пайымдауынша, лингвисти-
калық бақылау ауызша не жазбаша формадағы 
тілдік материалды талдау және тіркеу дегенді 
білдіреді. Бақылау барысында тілдік материал-
дар қағаз бетіне, арнайы карточкаларға тіркеледі 
немесе магнитофонға, компьютерге және 
видеожазбаға басып алынады (И.А. Стернин, 
2008: 24).

Зерттеу нәтижелері мен талқылау

Арнайы жүргізілген бақылау барысында 
қостілділер тіліндегі ерекшеліктер қағаз бетіне 
тіркеліп, арнайы диктофонға басылып жазылды. 
Жүргізіліп отырған байқаудың жүйелі болуы 
да аса маңызды. Көбіне көп бақылау зерттеуді 
жүргізу үшін қолайлы жағдаяттарда жүзеге 
асады. Біздің зерттеуіміз де зерттелушілер 
үшін қалыпты орта – кәсіби ортада жүргізілді. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B8,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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Анықталған узуалды құбылыстар тілдік қабаттар 
бойынша жеке-жеке сипатталады. 

1. Грамматикалық қабаттағы узуалды 
құбылыстар.

Бақылау барысында билингв қазақтардың 
сөйлеуінде анықталған қателердің 70%-ын 
грамматикалық қателер құрайтыны анықталды.
Сондықтан, зерттеу нысанына алынып отырған 
әлеуметтік топтың сөйлеуінде кездесетін грамма-
тикалық қателер жеке қарастырылды. Грамма-
тикалық қателердің орын алуы біріншіден, 
билингвтердің қазақ тілінің грамматикасын 
жеткіліксіз дәрежеде меңгеруімен, екіншіден, 
бірінші тілі, яғни орыс тілінің тілдік жүйесінің 
әсер етуінен туындап отырған интерференция-
мен байланыстырылады. Тілдердің бір-біріне 
әсерін анықтауға арналған интерференция 
термині 1953 жылы У.Вайнрайхтың «Тілдік 
қаты настар» еңбегінің жарық көруінен кейін 
кеңінен тарала бастады. Вайнрайхтың пайымда-
уынша, лингвистикалық интерференцияның пай-
да болуы екі тілдік ұжымның арасындағы сөйлеу 
қарым-қатынасымен немесе екінші тілді үйрету 
үдерісімен байланысты (У. Вайнрайх, 1992; 11). 
Қазіргі ағылшын әдебиеттерінде интерферен-
ция терминінен гөрі, оң не теріс трансфер, яғни 
тасымал терминін қолдануды дұрыс деп санай-
ды. Себебі, интерфренцияны олар билингвтер 
сөйлеуіндегі негативті құбылыстармен байланы-
сты қарастырады. Ал, бір тілдің элементтерінің 
екінші тілде көрініс табуы, тілдік жүйенің та-
сымалдануымен байланысты деп пайымдайды 
(Д. Хара, 2014: 63). Интерференцияға берген 
Вайнрайхтың анықтамасын толықтыра келе, 
интерференция деп тұлғаның бір тілден артық 
тілді меңгеру кезіндегі тілдік қатынастардың ба-
рысында әр тілдің нормасынан ауытқу үдерісін 
атаймыз.

1.1. Синтаксистік қабаттағы узуалды құ-
былыстар.

Сөйлеу барысында синтиксистік заңдылық-
тардың сақталмауы бүгінде жиі кездесетін 
құбылысқа айналып отыр. Көптеген узуалды си-
патта болған синтаксистік қателер уақыт өте келе 
нормаға айналуда. Көптеген қателерді қарым-
қатынас барысында байқау да қиын. Қазіргі кезде 
ондай қолданыстар сөйлеушілер арасында тіпті 
қате болып көрінбеуі де мүмкін. Қазақ тілі Т2 бо-
лып табылатын қостілді қазақтардың сөйлеуінде 
келесі тілдік бірліктер анықталды (сызықша 
арқылы дұрыс нұсқасын көрсетіп отырмыз): мен 
ойлаймын сабақ болмайды/мен сабақ болмайды 
деп ойлаймын; ол айтты келмейді/ол келмеймін 
деп айтты, ол келмейтінін айтты; мен сенемін 

олар жеңіске жетеді/мен олардың жеңіске 
жететіне сенемін; мен келемін жиналысқа/мен 
жиналысқа келемін; Сіз неге кешігіп келдіңіз 
сабаққа/Сіз неге сабаққа кешігіп келдіңіз; неге 
ерте жібердіңіз студенттерді сабақтан/неге 
студенттерді сабақтан ерте жібердіңіз; Сіз өз 
жауабыңызда айттыңыз оны зерттемедім 
деп/Сіз өз жауабыыңызда оны зерттемедім деп 
айттыңыз немесе оны зеттемегеніңізді айттыңыз; 
Сіз зерттедіңіз ба осы мәселені/Сіз осы мәселені 
зерттедіңіз ба; жинаған тілдік бірліктердің 
қаншасы термин сіз үшін/Сіз үшін жинаған тіл-
дік бірліктердің қаншауы термин; далап ешкім 
демейді/ешкім далап демейді, далап ешқашан 
демейді/ешқашан далап демейді; қаншама бізде 
терминдер бар/бізде қаншама терминдер бар; 
қазір біздің сарапшыларымыз айтып жатыр 
жеткілікті зерттелмеді деп/ қазір біздің са-
рапшыларымыз жеткілікті зерттелмеді деп ай-
тып жатыр; Сіз өздеріңіз айттыңыздар бүгін 
деп/Сіздер өздереңіз бүгін деп айттыңыздар. 
Келтірілген мысалдардан сөйлем құрау бары-
сында сөздердің орын тәртібінің сақталмағанын 
көріп отырмыз. Сөздердің орын тәртібі – сөйлем 
мүшелерінің сөйлемде орналасу реті. Сөйлем 
басында бастауыш пен баяндауыштың, яғни 
тұр лаулы мүшелердің қатар келіп, тұрлаусыз 
мүше лердің олардан кейін қолданылуына орыс 
тілінің әсер етіп тұрғаны анық. Орыс тілінде 
сөйлем мүшелерінің грамматикалық тұрғыда 
қатал тәртібі жоқ. Коммуникативтік жағдаят-
тағы сөйлеушінің мақсатына орай сөйлем мүше-
лерінің орны өзгере алады. Сөйлемдегі сөздер 
реті синтаксистік, мағыналық және стилис-
тикалық сипатқа ие. Қазақ тіліндегі сөздердің 
орын тәртібі типологиялық тұрғыда оның 
жалғамалы құрылымдық көрсеткіштерінің бірі. 
Сөздердің орын тәртібінің сөйлемнің жасалуын-
да зор мәні бар. Оның тұрақты және жылжыма-
лы типтері бар. Мысалы: орын тәртібі тұрақты 
болатындарға жалғаусыз қабыса байланыса-
тын сөйлем мүшелерін, орын тәртібі жылжы-
малы болатындарға жалғаулар арқылы қиыса, 
менгеріле байланысатын сөйлем мүшелерін 
жатқызуға болады. Сөздердің орын тәртібі 
синтаксистік байланыстардың басты түрінің 
бірі ретінде сөйлемдегі сөздердің қызметін 
анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы ереже бой-
ынша баяндауыш сөйлемнің соңында, бастауыш 
одан бұрын, анықтауыш анықтайтын сөзінен, 
толықтауыш пен пысықтауыш өздері қатысты 
сөздерден бұрын тұрады (М. Балақаев, М. То-
манов, Е. Жанпейісов, Б. Манасбаев, 2005: 104). 
Сонымен қоса, жинақталған тілдік материалдар 
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арасынан сөйлеуді көсемше формасымен аяқтау 
үрдісінің орын алып отырғанын көруге бола-
ды. Қазақ тілінде көсемше формасында тұрған 
сөзбен сөйлем аяқталмайды. Негізгі көсемше 
сөйлемде пысықтауыштық қызмет атқарады. 
Бұл жағынан алғанда ол үстеу мен етістікті 
жалғастырушы буын ретінде әрекет етеді. 
Көсемшелер құрмалас сөйлемдегі бағыныңқы 
сөйлемнің баяндауышы қызметін атқара алады. 

1.2. Морфологиялық қабаттағы узуалды 
құбылыстар.

Одар айтқан/олар айтқан; ондарда жоқ 
екен/оларда жоқ екен; оқударын керек/оқуларың 
керек; одар айтыпты/олар айтыпты; бала-
дар келмеді/балалар келмеді, Мырзағалиевадар 
айтты/Мырзағалиевалар айтты; Жазирадар 
айтты/Жазиралар айттысяқты тілдік бірліктер 
респонденттердің қазақ тілінде сөйлеуіндегі жиі 
кездескен қателер болып табылады. Берілген 
зерттеу материалдарынан көптік жалғаудың қате 
жалғанып тұрғанын көруге болады. Одар, ондар, 
Жазирадар, Мырзағалиевадар, баладар және т.б. 
сөздерде көптік жалғаудың лар формасының ор-
нына дар нұсқасы жалғанып тұр. Үндестік заңына 
сәйкес, сөздің түбірінің соңғы буынында үнді 
дауыссыз тұрғандықтан, жалғаудың да үнді да-
уыссыздан басталатын нұқсасын қолдану керек 
еді. Жалпы көптік жалғау ең жиі қолданылатын 
жалғау түрі болып келеді. Агглютинативті тіл 
типіне жататындақтан, қазақ тілінде түбір сөзге 
жалғауларды қатарынан жалғау арқылы жаңа 
грамматикалық мағына берілетінін білеміз. 
Реті бойынша түбірге алғаш болып көптік 
жалғау жалғанады. Көптік жалғау – жалғанған 
сезіне көптік мағына беретін қосымша. Көптік 
жалғауының дыбыс үндестігіне қарай алты ва-
рианты қолданылады: -лар, -лер, -дар, -дер, 
-тар, -тер. Сөздегі дыбыстардың ерекшелігіне 
қарай көптік жалғау түрлерінің біреуі таңдалады 
(Қазақ тілі. Энциклопедия, 1998: 203).

Бақылау нәтижесінде анықталған қателердің 
арасында осында үш кітаптар тұрған/осында 
үш кітап тұрған; төрт қаламдар берді/төрт 
қалам берді; бес адамдар келді/бес адам келді 
қателері бар. Қазақ тілі грамматикасында егер, 
зат есімнің алдында сандық көрсеткіш берілсе, 
ол сөзге көптік жалғау жалғанбайды деген ере-
же бар. Себебі, санның өзі ол заттың бірден көп 
екенін көрсетеді. Респонденттер сөйлеуінде 
мұндай қателердің жиілігі жоғары. 

Бүгінгі таңда сөйлеушілердің көпшілік 
ауди торияға бағыттап «Сіз білесіз» сөйленісін 
қолданғанын жиі кезіктіруге болады. Әрине, 

дұрысында «Сіздер білесіздер» болуы тиіс. Бұл 
сөйленістің қате құрылуы орыс тіліндегі «Вы» 
жіктеу есімдігінің ІІ жақ көпше түрде және 
«ты», яғни «сен» есімдігінің сыпайы немесе 
ресми формасы ретінде қатар қолданылуымен 
байланыстырылады. Сонымен қатар, берілген 
сөйленістің «Сіз білесіңіз» деген нұсқасы да 
кездесті. Бұл қатені қалай түсіндіруге болады?! 
Сөйлеуші көптік мағынада «Сіздер білесіздер» 
орнына қате қолданып тұрған «Сіз білесіз»-дің 
жекеше түрдегі нұсқасы «Сен білесің» екені 
белгілі. Сөйлеуші көпшілікке бағытталған 
сөйлеуінде берілген жекеше түрдегі нұсқадағы 
сен есімдігін сіздер-ге емес сіз-ге алмастырып, ІІ 
жақ жекеше түрдегі білесің етістігініңорнына ІІ 
жақ көпше түрінің сыпайы формасы білесіздер 
деп қолданбай, ІІ жақ жекеше түрдегі білесің 
етістігіне -із қосымшасын жалғап тұр.

Тіркелген қателердің ішінде мен кітап оқы-
ғанды ұнатамын деудің орнына мен кітапты 
оқығанды ұнатамын, сіз сабақ айтқанда үнемі 
асығасыз деудің орнына сіз сабақты айтқанда 
үнемі асығасыз құрылымдары бар. Қазіргі 
тілімізде бір етістіктің бірде салт, бірде сабақты 
мәнде қолданылуы кең етек алған. Табыс септікті 
тура толықтауышты меңгеру немесе меңгере 
алмау қасиетіне қарай етістіктер салт және 
сабақты болып бөлінеді. Салт және сабақтылық 
категориясы етістіктің грамматикалық семан-
тикасымен байланысты қалыптасқан құбылыс. 
Оның субъекті мен объектінің грамматикaлық 
(синтаксистік) қатынасын өзгертіп отыра-
тын ішкі семантикалық мазмұны болады 
(А. Ысқақов, 1991: 173).

Жинақталған тілдік материалдар арасын-
да оқытушыдарымға, үйімге деген формалар 
кездесті. Берілген мысалда оқытушы сөзіне 
-дар көптік жалғауы мен -ым тәуелдік жал-
ғауы нан кейін барыс септігінің -ға жал ғауы 
жалғанып тұрғаны назар аудартады. Дұрысы, 
оқытушыларыма екені мәлім. Оқытушы дарым-
ға, үйімге сөздеріндегі қате -а, -е форма ларының 
орнына барыс септігінің кең тараған -ға, -ге 
формаларының қолданылуында болып тұр деп 
ойлаймыз.Сонымен қатар, аталған мысалдарда 
оқытушы сөзіне көптік мағынаны беру үшін 
-дар жалғауының жалғанғанын көріп тұрмыз. 
Үндестік заңына сәйкес, оқытушы сөзіне көптік 
ұғымды білдіру үшін –лар жалғауы жалғануы 
тиіс. Себебі, сөз құрамындағы дауыссыздар 
қатаң дауыссыздар болғандықтан, сөзге әуелі 
ұяң дауыссыздан басталатын жалғау жалғануы 
тиіс. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82
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Лексикалық қабаттағы узуалды құбы лыстар.
Кез келген тұлғаның қандай да бір тілдің 

лексикасын меңгеруі өте ұзақ үдеріс. Сөздер 
жылдар бойы жинақталады, олардың әлеуметтік 
бекітілген мағыналары меңгеріліп, сөздерді 
қарым-қатынас кезінде мәнмәтінге байланысты 
қолдану дағдысы қалыптасады. Талдау бары-
сында орыс тілі Т1, ал қазақ тілі Т2 болып та-
былатын қостілді қазақтардың қазақша сөйлеуі 
барысында орыс тілінің сөздерін өте жиі тасы-
малдайтыны назар аудартады. Мысалы: хур-
маны жақсы көремін; персикті ұнатпаймын; 
наверное, сабақ болмайды; в перспективе осы 
мәселені обязательно қолға алыңыз; в принци-
пе, ойлануға болады; категорически қарсымын; 
опять сол проблема қайталанып тұр; каждый 
год осылай болады, годовой отчетті тапсы-
ру керек; медосмотр өту керек; санкнижка 
тапсырмады; к концу семестра дұрысталады; 
акимат запрашивать етіп жатыр және т.с.с. 
сөйлеу құрылымдары үйреншікті жағдайға 
айналған. Бұның себебі, кейбір сөздердің қазақ 
тіліндегі баламасының қоғам арасында толық 
таралмауында және сөйлеушілердің тілдік са-
насында осы бір сөздердің белсенді болуын-
да. Бұндай жайттары тек біздің зерттеуіміздегі 
респонденттердің емес, жалпы қазақ тілін 
иеленушілердің сөй леуінде де көптеп кездеседі. 
Қазақ және орыс халықтарының географиялық, 
тарихи және саяси факторларға байланысты ұзақ 
жылғы қаты настарының салдарынан елімізде 
табиғи би лингвизм орын алған. Сондықтан, 
көптеген қазақстандықтар сөйлеуінде интерфе-
ренция, код араластыру, код ауыстыру сияқты 
лингвистикалық құбылыстардың орын алуы 
заңды.

Фонетикалық қабаттағы узуалды құбы-
лыстар.

Қандай да бір екі тілдің ұзақ жылғы қаты-
настарының салдарынан екі тілдің барлық 
деңгейлерінде өзгерістер пайда болады деуге 
болады. Тіл деңгейлерлерінің өзгеруі бірдей 
жүзеге аспайды: лексикалық деңгей салыстыр-
малы түрде көбірек өзгереді; ал фонетика-
фонологиялық деңгей көбінесе тұрақты бо-
лып келеді. Бұндағы өзгерістер ғасырлармен 
өлшенеді (О. Пуссинен, 2014: 145). Фонетикалық 
деңгейдегі өзгерістер мерзімі жағынан бірінші 
меңгерілген тілдің тұлғаның екінші тілінде ак-
цент түрінде көрініс табуынан көрінеді. Біздің 
жағдайымызда қазақ тілі Т2 болып табылатын 
қостілді қазақтардың қазақша сөйлеуінде орыс 
тілінің акценті байқалады. Себебі, зерттеу ныса-
нына алынып отырған респонденттердің бірінші 

тілі орыс тілі. Қателерді тіркеу барысында 
екпіннің дұрыс қойылмауы ерекше көзге түсті. 
Қазақ тілінде екпін біршама тұрақты. Сөзге 
қосымша жалғанған сайын екпін сөздің соңғы 
буынындағы дауысты дыбысқа қарай ығыса 
береді. Респонденттер сөйлеуінде, әсіресе, кісі 
есімдерін атауда екпін жылжымалы сипатқа 
ие болып кетеді. Мысалы: Гульжана, Жанна, 
Дана, Гульзира, Альмира, Замира сияқты әйел 
есімдерін қазақша айтқанда Замира’деп соңғы 
буынға екпін түсуі керек, ал жинақталған тілдік 
материалдардан Зами’ра деп екпінді алдыңғы 
буындарға қойып сөйлеу үрдісі орын алғанын 
көруге болады. Жалпы интонация мәселесі 
бүгінгінің өзекті тақырыптарының бірі. Өйткені, 
фонетикалық интерференция себебінен қазақ 
тілінің төл сөздері, жалпы сөйлем құраудағы 
интонация өзгеріске ұшырауда. Оған тек орыс 
тілі емес, белсенді түрде меңгеріліп келе жатқан 
ағылшын тілінің әсер етіп отырғаны сөзсіз.

Қоғамдағы тілдік жағдайды қалыптастыра-
тын тілдік саясат тіл қызметінің кеңеюіне, 
қолдану аяларының артуына, әлеуметтік ком-
муникативтік рөлінің жоғарылауына, әдеби 
тілдерді жасау мен дамытуға тікелей әсер ететін 
негізгі күш болып табылады.

Қорытынды

Әр елде тілдік жағдайдың қалыптасуының 
немесе өзгеруінің өзіндік ерекшеліктері бо-
луы мүмкін. Қазақстан халқы үшін ұзақ жыл-
дар бойы өмірдің барлық дерлік салаларында 
қатынас құралы ретінде орыс тілі басым болған. 
Экстралингвистикалық факторларға байланы-
сты қазақ ұлтының өкілдерінде қазақ тілінде 
сөйлеу мүмкіндігі болмады. Алайда, тәуелсіздік 
жылдарында қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе 
берілген соң елдегі тілдік жағдаят өзгере баста-
ды. Тілдік саясат қазақ тілін қоғамның барлық 
саласына қазақ тілін енгізуге бағытталды. Мем-
лекет тарапынан бұл мақсатта түрлі жұмыстар 
жүргізіліп, арнайы бағдарламалар ұсынылды. 
Қазақ тілін үйрену қажеттілігі орыс тілі Т1 
болған барлық қазақстандықтың алдында тұрған 
негізгі мәселеге айналды, оны меңгеру орыстілді 
тұлғалардың басты міндеті болды. Қазақстан 
қоғамында орыс-қазақ қостілділігі орын ала 
бастады. Ана тілі немесе бірінші тілі орыс тілі 
болып табылатын республика азаматтарының 
мемлекеттік тілді меңгеру мәселесін зерттеу би-
лингвалды, яғни қостілді тұлғаның қалыптасуы 
мен оған әсер ететін басқа факторларды қарас-
тырумен байланысты. Зерттеудің басты мақсаты 
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қостілділердің сөйлеу ерекшелігін талдау болып 
табылады. Зерттеушілердің назарынан тысқары 
қалып жатқан орыс-қазақ қостілділігі зерттеу 
назарына алынды. Қазақ тілі Т1 болып табы-
латын барлық этностық қазақтардың сөйлеу 
тілі лингвистикалық талдауды талап етеді. 
Себебі, олардың тілінде интерференция сал-
дарынан орын алған нормативтік қазақ тілінің 
ережелеріне бағынбайтын қолданыстар өте көп. 
Оларды қате деп санауға келмейді. Сипатына 
қарай оларды узуалды құбылыстар деп атаған 

дұрыс. Қоғамның ең жауапты тобы ретінде 
педагогикалық қызметкерлер қандай болма-
сын саяси өзгерістерге икемді болып келеді. 
Қазақ тілін жаппай меңгеруге бағытталған 
тілдік саясат әсер еткен негізгі саланың бірі 
білім беру сала болып саналады. Педагогикалық 
қызметкерлердің қазақ тілін мақсатты түрде 
меңгеруі қысқа уақыт аралығында жүзеге асты. 
Қостілділік нәтижесінде билингвтердің қазақ 
тіліндегі сөйлеуінде орын алған ерекшеліктерге 
мақалада лингвистикалық талдау жасалды. 
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DISCOURSE INTONATION AND  
WORD ORDER IN ENGLISH  

(basing on the experimental-phonetic analyses  
of the discourse in English)

The article deals with the study of the importance of the intonation and the word order of discourse 
either in the oral or in the written discourse. The article highlights the fact that the discourse intonation 
and the word order are observed to be very important in the formation of the discourse. Besides, the 
types of the discourse have also been analyzed in the article. The special attention is drawn to the us-
age of the discourse intonation via intonation contours such as the melodicy, intensivity and the time 
parameters of the discourse intonation. 

The essence of the cognitive approach is to approach the text as a unit of communication, the result 
of speech in the hierarchy of the components of the discourse, combined with the pragmatic intention 
of the author within a certain communicative situation.

The study of the text-generating function of prosody is related to the relationship between semantics 
and intonation, which is one of the current issues in the field of intonation. Until recently, the study of 
the semantic functions of intonation was carried out by studying the intonation structure of isolated sen-
tences, but today researchers studying intonation are trying to study the prosodic features of discourse 
composed of a set of sentences. In the research work, the activity of intonation in the structure of dis-
course was studied from a pragmatic point of view. By the pragmatic function of intonation, we mean the 
movement of intonation tools in the process of integrating the meaning of a text. The main way to realize 
the pragmatic function of intonation is the prosodic organization of the text into units. It is noteworthy 
to mention that syntax is taken as a unit of text in the article.

The article highlights the theoretical significance of the research. It expresses the study of the sound 
of the discourse. The role of prosodic means in the expression of the content (frequency, melodicy, 
rhythm) has been touched upon in the article as well. 

The scientific novelty of the article is observed in carrying out the investigation of the intonation 
features of discourse patterns in English on the basis of the linguistic materials relating to the very lan-
guage system. Basing on the experiments of the language materials, the discourse intonation and the 
word order are believed to demonstrate the speakers’ moment-by-moment context-referenced choices. 

Key words: discourse, intonation, experiment, word order, language, prosodic means.
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Ағылшын тілді дискурстың интонациясы мен сөздердің орын тәртібі  
(Ағылшын тіліндегі дискурсты экспериментті-фонетикалық  

талдау негізінде)

Мақала ауызша және жазбаша дикурстағы интонация мен сөздердің орын тәртібінің 
маңыздылығына арналған. Дискурс құрылымында дискурс интонациясы мен ондағы сөздердің 
орын тәртібінің маңызы зор екендігі айқындалады. Сонымен қатар дискурс түрлері де назардан 
тыс қалдырылмаған. Әсіресе әуезділік, қарқындылық, уақыт шамалары сияқты интонация 
бірліктеріне де ерекше көңіл бөлінген. 

Когнитивті аспектінің маңыздылығы мәтінді қатысым бірлігі, нақты қатысым жағдаятындағы 
автордың прагматикалық мақсатына негізделген дискурс құрылымының сөйлеу нәтижесі ретінде 
қарау. 

Просодиканың мәтін ұйымдастырушылық қызметін зерттеу интонацияның ағымдағы 
мәселелері саналатын семантика мен интонацияның негізінде қарастырылады. Осы уақытқа дейін 
интонацияның семантикалық жұмсалысы сөйлеуден, мәтіннен тыс сөйлемдерде қарастырылды. 

https://doi.org/10.26577/eb-2018-3-1336
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Ал кейінгі уақытта зерттеушілер дискурстың просодикалық бейнесін мәтін деңгейінде 
қарастыруға көңіл бөле бастады. Зерттеуде дискурс құрамындағы интонацияның белсенділігі 
прагматикалық мақсатта қарастырылды. Интонацияның прагматикасын біз мәтін мағыналарының 
ықпалдасу үдерісіндегі интонация құралдарының қозғалысы деп түсінеміз. Интонацияның 
прагматикалық қызметін түйсінудегі негізгі жол – мәтін бірліктерінің просодикалық ұйымдасуы. 
Мақалада синтаксис ұғымы бірлік ретінде алынып отыр. 

Мақала зерттеудің теориялық маңыздылығын көрсетеді. Дыбыстың дискурстағы қызметін 
ашып береді. Контенттің просодикалық берілу құралдарына да (әуезділік, ритм) көңіл бөлінеді. 

Ағылшын тіліндегі дискурс түрлерінің интонациялық ерекшеліктеріне тілдік жүйе ішіндегі 
лингвистикалық материал негізінде зерттеу жүргізілуі мақаланың ғылыми жаңалығы болып 
табылады. Тәжірибе нәтижелеріне сүйене отырып, дискурс интонациясы мен сөздердің орын 
тәртібі сөйлеушінің мезет-мезетімен мәнмәтіндік таңдауының көрсеткіші. 

Түйін сөздер: дискурс, интонация, тәжірибе, сөздердің орын тәртібі, тіл, просодика 
құралдары.
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Интонация дискурса и порядок слов в английском языке  
(Основан на экспериментально-фонетическом анализе дискурса  

в английском языке)

Статья посвящена изучению важности интонации и порядка слов в дискурсе, как в устном, 
так и письменном. Статья освещает тот факт, что интонация дискурса и порядок слов считаются 
очень важными в формировании дискурса. Кроме этого, в статье были изучены типы дискурса. 
Особое внимание уделено использованию интонации дискурса через контуры интонации, такие 
как мелодичность, интенсивность и параметры времени в интонации дискурса.

Важность когнитивного подхода – подойти к тексту как к единице коммуникации, как 
к результату речи в иерархии компонентов дискурса, а также с прагматическим намерением 
автора внутри конкретной коммуникативной ситуации. 

Изучение текстообразующей функции просодии относится к взаимосвязи между семантикой 
и интонацией, что является одним из актуальных вопросов в области интонации. До недавнего 
времени, изучение семантических функций интонации выполнялось изучением структуры 
интонации в изолированных предложениях, но сегодня ученые, изучая интонацию, стараются 
изучать просодические черты дискурса, состоящего из ряда предложений. В исследовательской 
работе активность интонации в структуре дискурса была изучена с прагматической точки зрения. 
Под прагматической функцией интонации мы имеем ввиду движение инструментов интонации 
в процессе интеграции значения текста. Основной путь осознать прагматическую функцию 
интонации -это просодическая организация текста по единицам. Важно отметить, что в статье 
синтаксис рассматривается как единица текста.

Статья освещает теоретическую важность исследования. Она выражает изучение звука в 
дискурсе. В статье также затронута роль просодических средств в выражении контента (частота, 
мелодичность, ритм).

Научная новизна статьи заключается в проведении исследования интонационных черт 
моделей дискурса в английском языке на основе лингвистического материала, относящегося 
к самой языковой системе. Основываясь на экспериментах языкового материала, полагаем, 
что интонация дискурса и порядок слов демонстрируют контекстно-соотнесенные выборы 
говорящего мгновенье за мгновеньем.

Ключевые слова: дискурс, интонация, эксперимент, порядок слов, язык, средства просодии.

Introduction

In linguistics, especially in Western linguis-
tics, since the English phonetist D.Jones, intonation 
was accepted as a movement of tone. But before 
D.Jones, intonation was understood as a more com-
plex phenomenon. ‘... intonation is a phonological 
means by which individual words, depending on the 

context and situation, transform the information into 
independent units or combine them according to the 
grammatical rules of the language to form a whole 
in which a strong connection is formed through it. 
Intonation serves the realization of the communica-
tion among people’ (Veysalli, 2008: 188). The opin-
ion belongs to F.Y.Veysalli. As it is seen, the defini-
tion covers the intonation of a sentence.

file:///C:/%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%9a%d0%b0%d0%b7%d0%9d%d0%a3_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c-2020/%d0%93%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%9c%d0%98%d0%a0%d0%90/%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%d0%b8%d1%82%d1%8f%203-2020/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/ 
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In the study of discourse, the identification of its 
types has always been at the forefront. As a result of 
research in this area, two main types of discourse are 
known to be distinguished. They are oral and written 
discourse types (Карасик, 2000: 5-10). This differ-
ence is due to the transmission of information. Thus, 
during oral discourse, the transmission channel is 
propagated by air waves, i.e. acoustic, and during 
written discourse, it is visual-graphic. Incomplete-
ness is observed in oral discourse as well. Thus, the 
speech continues with repetitions, is built with units 
of intonation separated from each other at intervals, 
has partially exhausted intonation contours and usu-
ally consists of some syntagms. It is noteworthy to 
mention that syntagm is formed in the speech-brain 
process; it expresses the integrity of a meaning, and 
it can consist of one or more rhythmic groups de-
pending on the situation (Карасик, 2002: 122). The 
transmission and reception of the information is re-
alized through syntagms which have semantic, syn-
tactic and phonetic completeness in different types 
of discourse. 

In the discourse process, the speaker and the 
addressee are involved in the same speaking envi-
ronment. In this case, it is characterized by the ref-
erence of emotions, the use of gestures and other 
verbal means (Abdullayev, 1998: 14).

When speaking of oral discourse, it would be ap-
propriate to touch on the intonation of the discourse. 
Unlike the sentence intonation mentioned above, 
intonation should be understood in a broader sense 
in the discourse analysis. Intonation is a key indi-
cator of the formal-substantive organization of the 
discourse. At the level of discourse, the intonation 
contours interact with each other to create its pro-
sodic pattern. Discourse analysis always contains 
elements that can create discourse. The beginning 
and the end of these elements are more pronounced 
with intonation signs. These characteristics include 
tone movement, tone intensity and tone time (Yadi-
gar, 1993: 94).

It is known that intonation is a phonological 
device with a regular sequence of different tones, 
timbre and strong sounds pronounced by a speaker. 
With its help, words and phrases become a whole 
idea and are perceived by a listener as a whole idea 
(Veysalli, 2008 : 264). In this case, the role of into-
nation in the discourse we encounter in all areas of 
our lives is undeniable. Discourse intonation shows 
the connection between the speaker and the listener, 
as well as the connection with the discourse as a 
whole. In addition, all intonation options are inter-
related in the context in which they are used in.

Experiment

It is important to state that the history of the study 
of discourse intonation is connected with the names 
of D.Brazil, M.Coulthard, C.Johns in the 70-80s of 
the last century (Brazil, Coulthard, Johns, 1980: 12-
24). They paid special attention to the intonation of 
discourse in the teaching of English. Discourse into-
nation (DI) plays an important role in the language 
learning and teaching process. In modern times, this 
trend is evolving and DI is observed to be studied 
as a field of academic research (Crystal, 1995: 145).

Investigations show that DI should not be stud-
ied through teaching grammar while it is better to 
study it in the functional process. The ambiguity of 
the discourse intonation is reflected in the multifac-
eted aspects of communication, which manifests it-
self in the form of a corresponding connection to 
the interactive discourse (Борботько, 1981: 13). 
The speaker’s choice of intonation should reflect not 
only the linguistic information but also the different 
shades of emotion. D.Crystal identifies six types of 
discourse intonation. They can be listed like the fol-
lowing:

1. Emotional;
2. Grammatical;
3. Informational;
4. Textual;
5. Psychological;
6. Indexical (Crystal, 1995: 249).
Unlike D.Crystal, 4 types of intonation are de-

fined by P.Roach. They can be introduced as 1) at-
titude intonation; 2) accentual intonation; 3) gram-
matical; 4) discourse intonation (Roach, 1991: 163).

Examining the research, it can be concluded that 
intonation can be approached as a means of break-
ing down the acoustic chain of sounds that make up 
a sentence (Thompson, 1995: 255). In this case, if 
we interpret the emotional and intellectual side of 
intonation, we come to the conclusion that the emo-
tional study of intonation deals with the expressive-
ness of information, emotional tone, the use of non-
verbal and phonological stylistic features of speech 
as well as the extent to which extralinguistic fea-
tures are conveyed. Intellectual approach studies the 
linguistic side of information, its informativeness, 
etc. (Mammadov, 2010: 9).

It is not necessary to know how the speaker is 
feeling in order to convey any information. There-
fore, F.Veysalli believes that it is important to study 
the emotional and intellectual aspects of the dis-
course intonation in isolation from one another. In 
addition, F.Veysalli identifies two functions of the 
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discourse intonation in contrast to the division of 
linguists about the intonation functions mentioned 
above (Veysalli, 2010: 65). He states that the orga-
nization of a sentence by intonation belongs to its 
external function, and the division of a sentence into 
its constituent parts belongs to its internal function. 
In real negotiations, the two sides act as a unit, and 
their separation is noticed not to be so easy (Veysal-
li, 2010: 66).

Note that other linguists also have their own di-
visions about the functions of the discourse intona-
tion. Thus, based on these divisions, we can group 
the discourse intonation function into four groups:

1. Based on a linguistic form; it includes gram-
matical (discourse intonation is used in general and 
special questions) or lexical (discourse intonation of 
modal words such as truly, really, surely, etc.) into-
nation.

2. Relational or interpersonal; it includes inter-
est, courtesy, distrust, and so on.

3. Accent intonation; this type of intonation 
is mostly used to express conflicting opinions in 
speech, etc.

4. Intonation used in speech or interpersonal 
communication; this type is mainly used in sentenc-
es expressing request, command, suggestion, etc. 

By making any choice in the intonation system 
of the discourse, the speaker indicates what he/she 
has undertaken to achieve the goal of the moment, 
and a situation of misunderstanding arises between 
himself/herself (the speaker) and the hearer (the 
listener) (Демьянков, 2005: 34). Speakers choose 
the intonation according to their understanding and 
share it with the audience. This manifests itself in 
conversations among speakers and listeners on a 
topic they share equally or in a context that is ap-
propriate to a particular context. Although syntax 
and intonation are related in purposeful speech, they 
are considered to separate areas of intonation se-
lection (Дейк, 1994: 169). In general, it should be 
noted that the close connection between intonation 
and syntax is undeniable. Although syntax and into-
nation are separate disciplines, the DI expressed in 
them reflects the normal connection between tone 
units and clauses. However, the study of discourse 
intonation is possible with the methods developed 
by phonology (Coulthard, 1977: 95).

The only possible way is to divide the discourse 
into syntagms in terms of structure and intonation. 
Linguists G.Brown and G.Yul write in this regard: 
‘In fact, the structural units of oral discourse are in 
the form of speech paragraphs, and they are called 
paratons’ (Brown, Yule, 1983: 78). The intonation 
curve states that there is a signal to start a new para-

graph. ‘Spoken paragraph’ or ‘paraton’ is known 
by border discourse markers as in the written para-
graph. Paraton shows the beginning of the discourse 
and then the speaker makes a topical change in the 
speech. Initially, the speaker states what he/she 
means. This happens with a shield tone. The end of 
paraton means that the discourse ends as a process. 
This can be expressed in a very low tone, a weaken-
ing of the amplitude, and a prolongation of the pause 
(Crystal, 2003: 129). 

F.Veysalli does not agree with the fact that 
these authors emphasize the subjective side of the 
discourse intonation. He points out that their ap-
proach is based on the age, gender, dialect, etc. of 
the participants. The intonation components in the 
discourse cannot describe the intellectual side of the 
discourse. He relates it to the fact that a tone can be 
a means of membership as a component of intona-
tion though it can never be a unit of membership. It 
is noteworthy to highlight that the syntagm theory 
developed by academician L.V.Sherba School helps 
in such membership (Veysalli, 2008: 78). Thus, in 
the internal organization of any discourse, there can 
be a syntagm as a unit that has a phonetic whole 
effect, is a grammatically formed structure, and it 
has a specific semantic meaning. There is no break 
within the syntagm, although it can only be assessed 
as a physiological condition. In the analysis of dis-
course, we must not forget that everything in speech 
serves to give a semantic meaning. Therefore, it is 
not enough to just go up and down in the discourse.

Result and discussion

It is noteworthy to mention that the following 
experiments have been carried out in the laboratory 
named “Experimental phonetics laboratory” at 
the Azerbaijan University of Languages under the 
leadership prof. F.Y.Veysalli who is known to be the 
specialist in this field.

Example I.
¿Do you know / how to hue the rainbow /? 
Example II
¿Are you sure / he is in jeopardy /? As it is seen, 

the sentences have been divided into two syntagms 
(The syntagms are introduced by slash /). 

The two sentences are used to introduce question 
discourses according to the type of intonation 
These two sentences have been pronounced in two 
syntagms by the two speakers. 

The sentence ¿Are you sure he is in jeopardy? 
was pronounced in two syntagms by the first 
speaker though the second speaker pronounced the 
following sentence in one syntagm:
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In the discourse ¿Do you know / how to hue the 
rainbow? the main tone frequency is observed to 
be in the range of 125-103 hs. The melodicy of the 
sentence is observed to be 108 hs at the end of the 
progrediyent syntagm. It is 103 hs in the terminal 
syntagm. 

The main tone frequency is noticed to relevantly 
be 160-102 hs as well as 76-100 hs in the syntagms 
in the speech of the second announcer. At the 

end of terminal syntagms, a relative increase in 
melodicity is observed. The interval differences 
between the syntagms are the following: it is 116-
91 hs in the speech of the first speaker; it is 135-
82 hs in the speech of the second speaker. The 
interval difference is 25 hs in the speech of the first 
speaker; it is 53 hs in the pronounciation of the 
second speaker. (see: grf. 1.1 (I announcer), 1.1a 
II announcer). 
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The next example in English.
In the sentence /The clever potter Poker is eager 

to have a juicer// /Ağıllı dulusçu Poker şirәçәkәn 
almağa can atır// the declarative discourse is observed. 
The discourse has been pronounced in three syntagms 
by the two announcers. The tone frequency of the 
sentence /The clever potter/ Poker/ is eager to have 
a juicer// is observed to be 50-86 hs, 128-75 hs at 

the beginning syntagm by the first speaker; it is 91-
126 hs by the second speaker. It is 91-70 hs in the 
terminal syntagm. The second speaker is observed 
to pronounce the sentence 91-126 hs, 124-72 hs, 72-
59 hs (see graph.1.1., 1.1a). The interval difference 
between the syntagms is observed to be 36-53-19 hs 
by the first speaker though it is 35-52-13 hs in the 
speech of the second speaker. 
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The experimental discourse intonation in English 
gives us the opportunity to come to the following 
results according to the intonation parameters:

The melodicy 
a) the melodic organization of discourse in 

English depends on the point of conversation and 
the goals and objectives of communication. The 
intonation structure of a syntagm consists of a 
combination of the tonal levels of its individual 
parts. The central part has a special significance in 
the expression of the meaning of the syntagm. In 
addition, the intonation contour acts as a frame in 
the organization of the discourse. 

The intensity
b) analysis of the intensity of discourse in English 

shows that this component depends mainly on the 
melodic component. The intensity is much higher in 
the syntax that precedes the last syntax of the discourse. 
Only in its last syntagm does the intensity decrease 

as the tone decreases. Thus, when a person begins to 
speak, he/she has a lot of strength and energy. However, 
as the articulation program ends, the person’s energy is 
depleted, resulting in a decrease in intensity. 

The tone
c) analysis of the time parameter of the discourse 

in both languages shows that in its final syntax, as a 
rule, the time parameter weakens. This is because 
the tone of voice falls near the end of the discourse 
and the tone weakens.

Along with the intonation, word order also plays 
an important role in the formation of the discourse. 
It should be noted that the order of the word in the 
discourse is known to be the subject to the seman-
tics and a sentence proposition. Let’s analyze the 
following sentence: 

/In the below, on the ground floor of the two-
storied, pretty, yellow building was located the of-
fice of their party// 
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The beginning of this sentence depends on the 
context. During the conversation, the participants 
discuss and point out signs of relationship. This is 
due to the deictic function of the word. The word 
in the second place means a space. The next adjec-
tive is used directly in front of the object because 
the adjective denoting quality, color is closer to the 
object. This is a normal word order. There must 
be enough contrast-contextual bases to change the 
place of any word in this sentence (Veysalli, 2008: 
80).

Conclusion

The investigations relating to the discourse into-
nation in English proves that discourse arises from 
a combination of linguistic and extralinguistic com-
ponents in an act of communication. For this reason, 
it is impossible to realize discourse without commu-
nication.

A review of the scientific and theoretical litera-
ture on the study of discourse intonation shows the 

importance of a cognitive-discursive position in the 
analysis of discourse, along with anthropocentric 
parameters (intensity, emotional state, social status, 
cultural background, attitude to cognitive and com-
municative structures, etc.).

The role of discourse intonation in modern for-
eign language teaching is known to be very crucial. 
Although it may seem easy to learn intonation, it is 
very difficult for those who are learning a foreign 
language. Anyone who learns a foreign language 
has difficulty understanding the natural language. 
Discourse intonation in this area, with its communi-
cative values, can help any language learner to un-
derstand English better. 

Lexical repetitions, syntactic and accent-melod-
ic parallels in the discourse form its intonation shell. 
An important parameter of discourse is the similari-
ty of accent-melodic structures of intonation groups, 
the alternation of stressed and unstressed syllables 
and, most importantly, the accent-melodic structure 
expressed by the localization of tone in the intona-
tion core of the discourse.
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BILINGUAL EDUCATION:  
MODELS AND ASPECTS OF LEARNING 

The article deals with the problem of multilingualism, analyzes the models of bilingual education. It 
is noted that multilingualism as an object of research covers linguistic, psychological, sociological, peda-
gogical and other aspects. The process of parallel learning of several languages provides for additive, 
parity, duplication and displacement models. The article argues that the most promising are the additive 
and parity teaching models as meaningfully and procedurally relevant to the goals of the modern teach-
ing system for the disciplines of the language cycle, contributing to the fulfillment of a social order in the 
preparation of a competent linguistic personality who speaks the languages most in demand in society. 

The presented learning models can serve as the basis for the development of a comprehensive mod-
el for the development of communicative language competence, the formation of a bilingual personality 
capable of equally carrying out speech activity and fulfilling communicative needs through language and 
speech. 

The existence of modified immersion models is noted, in which it becomes possible to use a second 
language as a foreign one, at least at the initial stage of training. Effective models are those that objec-
tively compare different methods and aspects of the use of one or more languages, and also assess the 
benefits of these methods for a specific audience. 

Key words: multilingualism, bilingualism, pedagogical aspects, additive model, parity model. 
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Билингвалдық оқыту: модельдер және оқыту аспектілері 

Мақалада көптілділік мәселесі қарастырылып, қос тілді оқыту модельдері талданады. 
Көптілділік зерттеу нысаны ретінде лингвистикалық, психологиялық, социологиялық, 
педагогикалық және басқа аспектілерді қамтитыны атап өтілген. Бірнеше тілді қатар оқыту 
процесі аддитивті, паритетті, қосарлану және орын ауыстыру модельдерін қарастырады. 
Мақалада қазіргі заманғы оқыту жүйесінің мақсаттарына тілдік цикл пәндері үшін мағыналы 
және процедуралық тұрғыдан сәйкес келетін аддитивті және паритетті оқыту модельдері ең 
перспективті болып табылады, бұл қоғамда ең көп сұранысқа ие тілдерде сөйлейтін құзыретті 
лингвистикалық тұлғаны дайындаудағы әлеуметтік тапсырысты орындауға ықпал етеді деп 
тұжырымдайды. 

Ұсынылған оқыту модельдері коммуникативті тілдік құзыреттілікті дамытудың, сөйлеу 
әрекетін бірдей жүзеге асыруға және тіл мен сөйлеу арқылы коммуникативті қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға қабілетті екі тілді тұлғаны қалыптастырудың кешенді моделін жасауға негіз 
бола алады. 

Өзгертілген иммерсиялық модельдердің бар екендігі атап өтілді, онда екінші тілді шет тілі 
ретінде оқытудың бастапқы кезеңінде, ең болмағанда қолдануға болады. Тиімді модельдер 
дегеніміз – бір немесе бірнеше тілді қолданудың әр түрлі әдістері мен аспектілерін объективті 
түрде салыстыратын және осы әдістердің белгілі бір аудитория үшін артықшылықтарын 
бағалайтын модельдер. 

Түйін сөздер: көптілділік, қостілділік, педагогикалық аспектілер, аддитивті модель, паритетті 
модель. 
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Билингвальное образование: модели и аспекты обучения 

В статье рассматривается проблема полиязычия, анализируются модели билингвального 
образования. Отмечается, что полиязычие как объект исследования охватывает лингвистический, 
психологический, социологический, педагогический и другие аспекты. Процесс параллельного 
обучения нескольким языкам предусматривает аддитивную, паритетную, дублирующую и 
вытесняющую модели. В статье утверждается, что наиболее перспективными являются аддитивная 
и паритетная модели обучения как содержательно и процессуально соответствующие целям 
современной системы обучения дисциплинам языкового цикла, способствующие выполнению 
социального заказа в подготовке компетентной языковой личности, владеющей наиболее 
востребованными в обществе языками. 

Представленные модели обучения могут служить основой для выработки комплексной 
модели развития коммуникативной языковой компетенции, формирования двуязычной 
личности, способной в равной степени осуществлять речевую деятельность и реализовывать 
коммуникативные потребности посредством языка и речи. 

Отмечается существование модифицированных моделей погружения, в которых становится 
возможным использование второго языка в качестве иностранного хотя бы на начальном этапе 
обучения. Эффективными моделями признаются модели, которые объективно сравнивают 
различные методы и аспекты использования одного или нескольких языков, а также оценивают 
преимущества этих методов для конкретной аудитории. 

Ключевые слова: полиязычие, билингвизм, педагогические аспекты, аддитивная модель, 
паритетная модель. 

Introduction

Reforms in the educational sphere, especially in 
the past few decades, reveal a number of prerequi-
sites for the successful formation of functioning pa-
rameters that are new for this system. We are talking 
about the process of democratization of education at 
all levels of this system, the humanization of process 
of education and differentiation of the content and 
procedural aspects of education is carried out. At the 
same time, the problem of changing the educational 
paradigm is widely discussed in Russian and foreign 
psychological and pedagogical literature. Instead of 
the existing cognitive paradigm of education, a per-
sonality-oriented paradigm is being introduced. 

The main reason for the need to change the edu-
cational paradigm is that there is currently a con-
tradiction between the state of social and scientific 
and technological progress and the educational sys-
tems that have developed in recent years. We need 
a fundamentally new approach to defining the goals, 
objectives, and principles of education. We need 
to review the content of education, which is imple-
mented by academic disciplines at different levels 
of the education system, from a new conceptual per-
spective. We need qualitatively new models of edu-
cation that are adequate to the political, economic 
and social priorities of sovereign Kazakhstan, and 
a gradual transition from a closed to an open educa-
tion system. 

Modern language education is associated with 
the emergence and development of an anthropo-
centric paradigm in pedagogy and linguodidactics, 
which understands language as a product of society 
development, a means of forming thinking and men-
tality, bringing to the fore such concepts as “man in 
language”, “language and cognitive consciousness”, 
“multilingual educational space”, “subject of in-
tercultural communication”, “language and speech 
personality”, “secondary language personality”, 
“student autonomy” and others. 

Linguistic knowledge is in demand in the twen-
ty-first century, which is determined by many con-
nections – political, economic, scientific, cultural, 
etc. In Kazakhstan, the development of linguistic 
knowledge, due to the multinationality of the coun-
try, has become a matter of state importance. Leader 
of the Nation N.A. Nazarbayev, who initiated the 
question of the trinity of languages, noted the triune 
policy in the field of language as one of the priority 
areas for state development (Nazarbayev, 2010). 

In the field of education and teaching of the hu-
manities, the state creates the conditions necessary 
for multilingual education. 

Experiment

The purpose of teaching language cycle disci-
plines should be maximally adapted to the social 
order with the priority of the state language, aimed 
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at the formation of not only functional literacy, but 
also competence in the language in real communi-
cation. The organization and functioning of a full-
fledged system of teaching languages, which is an 
important part of social culture, is the most impor-
tant condition for productive language development. 
The content of language education, since it is social 
in nature, must be viewed through the prism of mod-
ern trends in the development of society. 

In Russian science, issues related to the commu-
nicative function of language, which brought to life 
the communicative approach and strengthened the 
speech orientation of the phenomena of linguistics, 
are becoming more and more relevant. This direc-
tion is widely reflected in the methodology of teach-
ing Russian and Kazakh languages, the develop-
ment of new technologies in this area, in the aspect 
of teaching communication on the basis of foreign 
languages in the works of methodologists (Bur-
gumbayeva, 2009; Bulatbayeva, 2015; Ekshembe-
eva, 2010; Murzalinova, 2012; Oralbayeva, 1998; 
Orazbayeva, 1991; Salkhanova, 2017; Shakhanova, 
2012). 

Recognizing the contribution to science made 
by these scientists, we note, however, that in most 
works, the technology of teaching a particular lan-
guage is considered in a narrowly pragmatic aspect, 
they solve particular methodological problems, or 
develop ideas for the comparative study and teach-
ing of two languages. Meanwhile, the recognition 
of communication as a leading methodological 
concept puts the focus on communication goals 
and programs, communication strategies and tech-
nologies designed for the integral study of a block 
of disciplines in the language cycle, requires the 
development of a unified methodological approach 
for the formation of speech communication in three 
languages: native, second, and foreign. 

Results and discussion

Currently, the definitions “linguistic education”, 
“polylinguistic education”, “polylinguistic person-
ality”, “bilingual education” are more than widely 
used. Often, these concepts, perceived in their 
meaning as opposite, are considered by the training 
participants as different concepts. We, based on our 
experience, offer the following definition. Multilin-
gual education is education in which two or more 
languages are used. 

In the methodological literature, these concepts 
are considered identical. And the use of this or that 
definition is explained by the communicative situa-
tion. As an object of research, multilingualism, or 

multilingualism, covers a number of aspects – lin-
guistic, methodological, psychological, social, etc. 

From a linguistic point of view, the study of 
multilingualism includes the study of the relationship 
and interaction of structural linguistic elements 
of all levels. Then the features of each language 
are revealed, their general and specific features 
in phonetics, vocabulary and grammar are noted. 
Cases of transposition are noted and their reasons 
are explained. The main method for studying two 
or more languages is the comparative typological 
method. 

From a psychological point of view, notes the 
importance of considering the impact of bilingualism 
and multilingualism on development of speech, and 
intelligence in general. To note how the unity of 
thinking and language affects the foreign language 
perception, how the process of functioning of the 
native and non-native languages takes place at 
different stages of bilingualism and multilingualism 
and what are their distinctive features. 

From the point of view of the sociological 
aspect, the general functions of languages come to 
the fore. The common functions include primarily 
the national language, as well as such functions of 
the language as the language of instruction, a means 
of communication, international and interethnic, and 
spheres, linguistic, scientific, educational and others. 
And it is the social aspect that largely determines the 
language policy of the state. 

Scientists note the ambiguity of the functioning 
of languages in society. Kazakh philologist E.D. 
Suleymenova, who has been dealing with the 
problems of language policy for many years, drew 
attention to the repeatedly revealed discrepancy 
between the current status of the language and 
the development of the language of statehood in 
Kazakhstan. At the same time, the researcher noted 
the continued relevance of the promotion and 
teaching of the Kazakh language to the present. to 
this day (Suleymenova, 1989). 

The methodological content of pedagogy in the 
study of multilingualism is of interest. Starting with 
the question of productive time for learning two or 
more languages, ending with effective techniques, 
methods and technologies of teaching at different 
levels of mastering the native and non-native 
languages. 

At the moment, bilingual teaching models are 
actively used at different levels. Let’s highlight the 
main models.

First, it is a duplicate or companion model. 
This model, which is usually used at the initial 
stage of training, represents the same language 



107

Ye.Ye. Khairusheva, Zh.Kh. Salkhanova

units in both the native and non-native (second) 
languages. The duplicate model contributes to the 
accumulation of content resources of the language. 
As a result, students are able to establish stable 
associative relationships between the resource and 
the set of language tools. Due to duplication, not all 
phenomena may be represented in both native and 
non-native languages. The duplication process turns 
out to be simplified and limiting the needs of native 
speakers; this model is not universal. 

Secondly, the additive or complementary 
model. This model makes it possible to present to 
the available material in the native language and 
additional information from foreign sources in a 
non-native language. This can be oral and written 
text, audio or video. The additive model allows you 
to strengthen the associative relationship between 
various kinds of material and develops such 
specific features as linguistic flair and linguistic 
consciousness of the student. 

Third, the parity model, which assumes equal 
teaching of the mother tongue and non-native 
language. Provided that students develop lexical 
competence, this model allows to reveal the content 
of the academic subject, its conceptual apparatus, as 
well as knowledge of the required volume of linguistic 
terminology. The use of this model ultimately leads 
to the formation of a bilingual learner, which is the 
main goal of bilingual education. 

The next model is a substitution model that 
allows a non-native (second) language to take 
a dominant position in relation to the native 
language. The model assumes that if you use 
active forms of training, we mean, first of all, 
educational projects, then this process in the 
near future will be able to contribute to the 
optimization of the entire educational process. 
In this case, it should be noted that this model 
can achieve efficiency only in the case of a high 
level of language education and is realizable in 
a bilingual or multilingual society. The study 
Russian language during the Soviet Union is an 
example of this, when the native languages were 
supplanted by the Russian language. 

At present, the positive results of the language 
training of students of Kazakh-Turkish lyceums 
are due to the specific conditions of education 
in boarding schools, that is, a long immersion in 
the language environment. Another advantage 
of the Kazakh-Turkish lyceums is the training of 
experienced specialists in the field of bilingual 
and multilingual education in foreign countries, in 
particular, in Turkey and the United States, who are 
fluent in English. 

In European countries, the problem of achieving 
multilingualism in a relatively short time is urgent. 
In this regard, two models of mastering a second 
language are widespread. 

The model of receptive acquisition of a 
second language, successfully implemented in the 
Scandinavian countries, Poland, Ukraine, Belarus. 
Each participant in the educational process, speaking 
in his native language, understands a partner who 
speaks a language other than his own. The model 
does not require a significant amount of time to learn 
a language, and therefore it is successful for teaching 
related languages. The experience of these countries 
makes it possible to identify the conditions for the 
successful study of the second and third languages. 
According to psychologists, it is preferable to start 
learning the first language from the first grade, 
the second – from the fifth grade, and the third – 
from the tenth grade. These data undermine our 
understanding of the benefits of learning a second 
language earlier in school. 

Of greater interest to us is the second immersion 
model of mastering a foreign language. In the 
methodological science of Western countries, 
the concepts of “foreign language” and “second 
language” differ. The second language is the language 
studied in the country of the given language, and the 
foreign language is studied outside the country of 
the given language. 

This model is the model of a bilingual school 
popular in Europe. This model is currently being 
actively implemented in schools in Germany, 
France, Belgium, Switzerland, etc. In our opinion, 
in the case of using individual components of 
this model in Kazakhstan, it is possible to build a 
productive system of multilingual education in 
our country. According to this model, that is, the 
immersive learning model, a number of subjects, 
mainly of the humanities, should be studied in a non-
native language, which would also be the language 
of communication. 

Learning, according to this model, begins in 
the learner’s native language. In the second year of 
study, a foreign language is introduced, which from 
the fifth grade becomes the language of instruction in 
all humanitarian disciplines. History and literature of 
England, for example, are taught from the textbooks 
of this country, etc. The organization and content 
of education are determined by the curricula and 
programs of secondary schools in England, Germany 
and France. There are “English”, “German” and 
“French” classes in schools. The ultimate goal of 
studying at the European Bilingual School (EDSH) 
is to educate a resident of Europe in the XXI century, 
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who is fluent in two European languages, European 
culture and functional competence. 

Bilingual education (BE) in the US has its own 
history and is rooted in the beginning of the 1600s 
the Federal law since 1968, launched a bilingual 
policy in US schools. With the Advent of the new 
World, immigrants began to organize schools that 
taught in English or other languages. English was 
not immediately recognized as the official language. 
The choice of this language was determined by 
political circumstances, especially in the early years 
of American history. German was recognized as the 
official language. Many immigrant groups in the 
early nineteenth century. Without a legal framework, 
it was allowed to include bilingual education in the 
curriculum of educational institutions. Bilingual 
education in the United States was designed to 
ensure that children of immigrants who do not speak 
English can learn two languages at an equally high 
level (native and English), thereby contributing to 
their assimilation into American society (Davidson, 
2009; Mead, 2008; Grice, 2005). 

In 1970, the next phase of government policy in 
the field of bilingual education began. The issue of 
education for representatives of linguistic minorities 
was raised. Parents of students belonging to linguistic 
minorities have filed lawsuits alleging that schools 
did not meet the language needs of their children. 
In their opinion, bilingual children were not always 
treated fairly. In response to this situation, on May 
25, 1970, the Department of Civil Rights was forced 
to publish a memorandum. The memorandum dealt 
with the responsibilities of schools. The changes 
were made in accordance with the fourth paragraph 
of the Civil Rights Act of 1964. This is how the law 
on bilingual education was laid. In 1973, the support 
of the Senate and Congress was obtained, which, 
naturally, contributed to a significant increase in 
the amount of financial support. Foundations that 
appeared soon provided funding for new programs 
that were innovative in their content, including 
alternative programs (“Special Alternative 
Education Program”) that do not involve the use 
of the mother tongue in school. Thus, the model of 
bilingual education in the United States, aimed at 
assimilating the children of immigrants for whom 
English was not their first language, did not involve 
learning their native language at school. 

In recent years, the European Council has 
successfully implemented the Erasmus program, in 
parallel with which the Lingua program has been 
operating in Europe for more than 10 years, the goal 
of which is real trilingualism already in secondary 
schools. This increases the opportunities for 

graduates to continue their education and increase 
their competitiveness in the labor market. Within 
the framework of the above-mentioned programs, a 
foreign language as such is only partially a subject 
of study. It acquires the status of a language in which 
other subjects are taught, or “replaces” the native 
language. One of the first subjects to be taught in 
a second language in this program is mathematics, 
which is very different from the prevailing attitudes 
about the primacy of so-called nature-like disciplines 
such as music, drawing as more accessible to 
bilingual approaches. There is nothing supernatural 
here, because mathematics, unlike other subjects, 
is much less in touch with the world of the senses, 
where the role of language is great, and belongs to 
the realm of logic, where feelings are secondary. 
In addition, a smaller set of words is sufficient for 
teaching mathematics, and this vocabulary is mostly 
international. 

Conclusion

In our opinion, the functioning of these models 
in the practice of teaching is legitimate not only in 
relation to bilingual, but also polylingual training. 
The most promising models are additive and parity 
models that correspond to the goals of teaching 
language disciplines in a modern school. The 
logical result of the application of these models is 
the preparation of a competent linguistic personality 
– the social order of society. 

The learning models presented above could 
serve as the basis for a comprehensive education 
model necessary for the formation of a personality, 
and which would be capable of fully realizing 
communicative needs with the help of language. 

Recently, a communicative approach has been 
relevant in the process of language learning. At 
the same time, analysts point to the absence or 
insufficient development of the competence-based 
approach, which is understood as result-oriented 
education in the form of competencies (Khasanov, 
1987; Berdenova, 2006). 

There are modified models of immersion, in 
which, in our opinion, it becomes possible to use 
a second language as a foreign language at least at 
the initial stage of training. However, the student’s 
answer in the second language must be followed by a 
translation of the answer in the native language given 
by the teacher, and the student should repeat this 
answer. In the case of “full immersion”, the teacher 
continuously forces the student to use only the second 
language, repeating that at this time and place the first 
language should be excluded from use. 
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It is obvious that in the case of poorly expressed 
motivation, this approach is not just fruitless, but 
can even cause hostility to the second language. 
For example, in the Baltic States, there is evidence 
that when a teacher who taught a subject in Russian 
was simply replaced by a teacher who taught only 
in Latvian, students did not perceive the subject at 
all – even those who were proficient in Latvian to a 
certain extent. The tragedy of the situation was that 
these were, in theory, the most integrating subjects 
– history and cultural history. Subsequently, this 
dilettante approach caused a flurry of complaints 
about bilingual education, although in fact it had 
nothing in common with bilingual education. Using 
the immersion method in a normal classroom, the 
teacher unconsciously chooses the path of least 
resistance, focusing only on children who are 
proficient in a second language. 

Thus, the lesson really takes place in a second 
language, but there is no individual approach to 
students. This violates the basic postulates of 
bilingual education – the language does not carry 
information and is not learned with pleasure, i.e. 
most students are spiritually discriminated against. 
There is no feedback mechanism that leads to 
profanation of bilingual education in General. 
In the future, there may be a great argument for 
possible speculation about the discriminatory effect 
of bilingual education. The immersion method can 
be very effective in highly motivated groups. We 
believe that the method of partial immersion is more 
acceptable for mass public schools. In our research, 
effective models are those that objectively compare 
different methods and aspects of using one or more 
languages, as well as evaluate the advantages of 
these methods for specific audiences. 
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STUDY ON THE MEANING CATEGORY  
OF TIME ADVERBS IN MODERN KAZAKH LANGUAGE  

IN DOMESTIC AND FOREIGN STUDIES
 

Time and space are fully embodied in all levels of language. Quantitative concepts closely related 
to human nature belong to adverbs from a lexical level. Adverbs closely connected with this concept 
written in the works of foreign scholars studying in Kazakh linguistics and Kazakh language are men-
tioned. Although the classification principle is the same in terms of semantics, it is proved that it also has 
particular characteristics. 

In the works of most foreign scholars, we can clearly perceive that adverbs semantically regarded as 
a separate vocabulary-semantic group are classified in the grammatical category of “time” and tense. In 
Zhang Yisheng’s “The Exploration of Adverbs in Modern Chinese”(2004), we learned that time adverbs 
are studied from the direction of functional grammar. In Kazakh linguistics, it is researched and system-
atized according to the categories of non-part-of-speech concepts. According to the experiment, there 
are certain differences in the selection and usage of language units among interviewees under cognitive 
conditions. The results concluded in this paper give further analysis. Firstly, time adverbs are divided 
into adverbs of time, frequency and sequence. Among them, adverbs of time can be further divided into 
adverbs of tense and adverbs of aspect; adverbs of frequency can be divided into high frequency, middle 
frequency, and low frequency adverbs; adverbs of sequence can be divided into adverbs of order and 
adverbs of repetition. 

Generally speaking, the classification of time adverbs between Chinese and Kazakh scholars is simi-
lar, but there are differences in research directions. 

Key words: Meaning Categories, adverbs of the time of the Kazakh language in foreign studies, 
aspectuality, frequency.
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Қазіргі қазақ тіліндегі мезгіл үстеулерінің жіктелісі отандық  
және шетелдік ғалымдар зерттеулерінде

Уақыт пен кеңістіктің көрінісі тілдің әр түрлі деңгейінде орныққан. Адам болмысымен 
тығыз байланысты мөлшер ұғымы лексикалық деңгейде үстеулердің еншісінде. Мақалада осы 
ұғымдармен тығыз байланысты үстеу сөз табының қазақ тіл білімінде және шетелдік қазақ тілін 
зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалды. Семантикалық аспектіде топтастырылу 
қағидалары ұқсас болғанымен, ерекшеліктері бар екендігі анықталды. 

Шетелдік ғалымдар еңбегінің көпшілігінде семантикасына қарай жеке лексика семантикалық 
топ ретінде танылатын мезгіл үстеулері “шақ” және аспектуалдық грамматикалық категориясының 
аясында қарастырылғандығына көз жеткіздік. Жаң Ишыңның «Қазіргі қытай тіліндегі үстеуді 
тану» атты еңбегінде мезгіл үстеулері функционалды бағытта қарастырылғаны зерделенді. 
Ал қазақ тіл білімінде кейінгі зерттеулер сөз табы емес ұғымдық категориялар тұрғысынан 
зерттелініп, жүйеленгені сипатталды. Тәжірибе жүргізу арқылы танымдық тұрғыдан жағдаяттар 
барысында респонденттердің тілдік бірліктерді іріктеу, қолдануында ерекшеліктер бар екендігі 
анықталды. Ол нәтижелер талданды. Ең бірінші, мезгіл, жиілік, реттік шамалары бойынша 
топтастырылғандығы сараланды. Мезгілді білдіретін үстеулерді өз ішінен шақ-райды білдіретін 
үстеулер және аспектуалдылықты білдіретін үстеулер; жиілікті білдіретін үстеу өз ішінен жоғары 
жиілік, орташа жиілік және төмен жиілік деп үшке; реттікті білдіретін үстеуді реттік және 
қайталау үстеулері деп танылатындығы сараланды. 
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Жалпы алғанда екі жақтың зерттеушілерінің топтастырулары ұқсас, ерекшеліктер зерттеу 
бағытына қатысты айрықшалатындығы анықталды. 

Түйін сөздер: мезгіл үстеулері, қазақ тіліндегі үстеулер шетелдік ғалымдар зерттеулерінде, 
аспектуалдылық, жиілік.
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Классификация наречия времени в современном казахском языке  
в отечественных и зарубежных исследованиях 

Проявление времени и пространства укоренилось на разных уровнях языка. Понятие меры, 
тесно связанное с человеческой природой, на лексическом уровне относится к наречиям. В 
статье был представлен обзор места наречия в казахском языкознании и трудов зарубежных 
ученых – исследователей казахского языка. Выяснилось, что в семантическом аспекте принципы 
классификации совпадают, но есть и некоторые особенности. 

В ходе анализа было вявлено, что в большинстве трудов зарубежных ученых наречия времени, 
признанные как отдельная лексико-семантическая группа, соответственно своей семантике, 
рассматриваются в рамках категории времени и аспектуальной грамматической категории. В 
работе Жан Ишын «Распознавание наречий в современном китайском языке» наречия времени 
рассматриваются в функциональном направлении. А в казахском языкознании они изучались и 
систематизировались с точки зрения понятийной категории. В ходе эксперимента было доказано, 
что с познавательной точки зрения у респондентов есть различия в подборе и использовании 
языковых единиц. Эти результаты были сопоставлены. В первую очередь, была проанализирована 
классификация по временным, частотным и порядковым величинам. Выяснено, что наречия 
времени делятся на две группы, обозначающие категорию времени и аспектуальности; наречия 
частотности подразделяются на высокочастотные, средней частоты и низкочастотные; наречия, 
обозначающие последовательность, делятся на порядковые наречия и наречия повторения.

В целом, было установлено, что исследователи двух сторон имеют аналогичную 
классификацию, которая различается только по направлению исследования. 

Ключевые слова: наречия времени, наречия времени казахского языка в зарубежных 
исследованиях, аспектуальность, частотность.

Introduction

Adverbs refer to the different nature, the 
figurative, spatial, temporal, conditional, and 
quantitative states, and the signs of criticism of 
different movements/actions of an object.1 They 
occupy an important position in the domain of 
lexical words. There are 1258 adverbs in the 
“Frequency Dictionary of Adverbs” of Kazakhstan, 
and approximately 740 adverbs in the “Kazakh-
Chinese dictionary” compiled in China. There are a 
small number of Chinese articles that study Kazakh 
adverbs, mainly relating to grammatical features 
and covering the following discussion points:

1.Categorical features of adverbs 
Adverbs generally do not have morphological 

changes.
2. Structural types of adverbs
Primarily basic adverbs, derived adverbs, and 

compound adverbs.

1 A. Ishahov, Modern Kazakh language: Morphology. 
Almaty: Mother Tongue, 1991, 333.

3.Semantic types of adverbs
Differences arise in related grammar books. 

For example, Shimin Geng (1999) divides adverbs 
into five categories: time, place, manner, degree and 
quantity. Dingjing Zhang (2015), however, divides 
adverbs into six types: time, frequency, place, range, 
degree and manner. Finally, D. Abdilashim and A. 
Awuhli (2014) divide adverbs into seven types: time, 
place, measurement, nature-state, degree, purpose 
and cause. The latter two classification methods are 
closest to the Kazakhstan form of adverb division.F. 
Orazbaeva and G. Sahydolda (2005) believe that 
adverbs are divided into eight types: time, place, 
measurement, nature-state, degree, purpose, cause 
and batch. The Kazakh grammar (2002) edited by 
the A. Baytursinov Language Institute has the same 
classification.

4.The problem of distinguishing adverbs from 
other lexical words 

Furthermore, Dingjing Zhang (2015) views 
ерте, тез, төмен to be adjectives, because they 
can be used directly as an attribute or predicate, 
and adverbs cannot; биыл, былтыр, бүгін, ертең, 

file:///C:/%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%9a%d0%b0%d0%b7%d0%9d%d0%a3_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c-2020/%d0%93%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%9c%d0%98%d0%a0%d0%90/%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%d0%b8%d1%82%d1%8f%203-2020/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/ 
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кеше, тәңертең are seen as time nouns, because 
they can be used as a subject, and adverbs cannot; 
while соңында, оншама, осылай are viewed 
as pronouns, because they have the function of 
indicating and replacing, which adverbs do not. 
But S. Ysaev (2007) thinks these words should be 
classified as adverbs.

The study of time adverbs is mainly explored 
with regard to the group of all adverbs. In addition, 
time adverbs are mentioned in the grammatical 
categories of tense and aspect, but are not studied 
systematically in these categories. 

A. Zhanabekova (2012) indicates that 
morphological words are the core defining features 
of tense, such as -ды /-ді, -ған / -ген and other 
suffixes, but it also has a close relationship with 
the vocabulary of a clause itself, that additionally 
determines varying time characteristics. 

M. Zholshaeva (2010) believes that tense 
can be expressed by verb and non-verb lexical 
units. Non-verb vocabulary units include adverbs, 
imitative words, adjectives, numerals, pronouns, 
and function words. Among them, the proportion of 
adverbs is large. According to the type of repetition, 
Zholshaewa divided adverbs into four categories: 

1. Non-systemic repetition, such as оқта-
текте, анда-санда 

2. Frequent movement repetition, such as үсті-
үстіне, жиі–жиі

3. General repetition, such as қайта-қайта, 
қайтадан, кезек-кезек

4. Overall repetition, such as арлы-берлі, ерсілі-
қарсылы, олай-бұлай 

A number of Chinese scholars have echoed this 
ideology. R. Bayanad (2013) also believes that forms 
that express the meaning of time can be grammatical 
forms, such as additional components, function 
words and zero form. These forms can also be 
lexical constituents, for example кешке, баяғыда.

Dingjing Zhang (2015) suggests that the state 
of the action does not have to be grammatically 
defined; instead it may be expressed with lexical-
syntactic devices, such as by using vocabulary that 
is adverbial or complementary.

In conclusion, it is of great significance to 
explore the different meaning categories of time 
adverbs. This paper will explore the classification by 
meaning of time adverbs according to their functions 
and semantic features.

Experiment 

The questionnaire was made on the degree of 
recognition of time adverbs between Kazakh and 

Han scholars. From the grammatical perspective of 
language, the difference of time adverbs as parts of 
speech between the literal meaning and the actual 
meaning in use has aroused our deep discussion. The 
following questions were asked to 50 interviewees:

1. Many Chinese scholars regard бүгін and ертең 
as time nouns because they have the grammatical 
attributes of nouns, which can be used as subjects, 
and can also be affixed to the possessive pronouns 
suffixes and case suffixes, for instance “ертең” in 
еріншектің ертеңі бітпес and ертеңнен баста. 
The main function of adverbs is to modify restricted 
verbs and adjectives, as a consequence they are not 
adverbs. What do you think of this opinion?

2. In addition to grammatical means, vocabulary 
can also express the concept of time. What lexical 
means and parts of speech do you often use when 
expressing the conduct, manner and method of 
action? 

3. Among following words, which one is time-
directional (pointing to the past, present, and future): 
күндіз-түні, бірталайдан, өмірінше, or жаздай?

4. What do you think кейін, әлден, and ендігәрі 
have in common?

A. Starting from the present and pointing 
towards the past

B. Taking the present as a boundary and pointing 
towards the present

C. Starting from the present and pointing 
towards the future

5. Among following words, which one has the 
highest frequency: уақ-уақ, қашан да, зәуде, or әр 
кез?

6. What do you think “жылма-жыл” mean, 
time period or frequency?

7. Apart from expressing the perfect aspect, 
what else tense can әлдеқашан express?

8. Which word indicates the moment: жаздай, 
ертеде, өмірі, or дереу?

By analyzing the answers given by the 
interviewees, we found that when they understand 
the world and the things that exist, they regard 
time and tense as one single concept, rather than 
dividing them into two concepts. On the basis of 
this questionnaire, the time adverbs are divided 
into adverbs of time, frequency and sequence from 
perspective of its meaning. The adverbs of time 
can be displayed on a one-dimensional time axis, 
showing the length and type of process; according 
to whether an adverb involves the past, present, or 
future of the event, or indicates the change of the 
process or character of the event in a specific time, 
we can further separate adverbs of time into tense 
and aspect. This article clarified that according to 
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the vector principle the moment of speaking is taken 
as the boundary, and based on the characteristic of 
time adverbs: some of tense adverbs represent the 
instant, which is called as the moment in the article; 
some of tense adverbs represent the continuation of 
action, which is called as the interval in the article, 
besides, it can be further divided into representing 
a long duration and a short duration. Time adverbs 
can also be divided into static and dynamic. Adverbs 
of frequency are dynamic, and show alternation and 
frequency characteristics within one unit of time, 
and according to the rate, they are divided into high, 
medium and low frequency. Adverbs of sequence 
express interrelation between events and the method 
of presentation. Moreover, according to whether the 
events in sequence are the same event or not, they 
are divided into order and repetition adverbs. 

Results and discussion 

Meaning categories of time adverbs
In the Kazakh language dictionary compiled 

in China, there are more than 200 adverbs with a 
meaning related to time, which account for about 
27% of the total number of adverbs. Observing 
these time adverbs from the perspective of their 
lexical meaning and function, it can be seen that 
some words are time-oriented and can only be used 
at a specific time, such as сонада which indicates 
the past tense. Additionally, some time adverbs are 
not time-oriented, such as жаздай, which can be 
used in any tense, unless there is a specified context. 
Some time adverbs are static and some are dynamic. 
If you further subdivide the dynamic time adverbs, 
some words imply a meaning of frequency, some 
words suggest a slow or instant action, and some 
words imply an action taking place over a long time 
period. The “speaking time” of a clause is used as 
a reference point, and the distance of time adverbs 
with certain prolongation along the time axis varies; 
some have internal endpoints, while others do not.

Raihan Muhamedowa (2016) divides Kazakh 
time adverbs into four types: expressions referring 
to point of time, frequency, duration and temp
oral relations expressed by possessive-marked 
postpositions. This is similar to Randolph Quirk’s 
classification of English adverbial of time. Quirk 
(1985) divides adverbial of time into four types 
according to its function: position, duration, 
frequency and relationship. In addition, Yisheng 
Zhang (2004) divides Mandarin time adverbs into 
adverbs of time, frequency and sequence. Adverbs 
of time can be displayed on a one-dimensional time 

axis, showing the length and process type. The 
adverbs of frequency communicate alternation and 
frequency characteristics within one unit of time, 
and the adverbs of sequence show the relationship 
between events and their method of presentation. 
Those classification of meaning of time adverbs can 
act as a reference to the semantic classification of 
Kazakh time adverbs.

Adverbs of time
Tense and aspect are two important grammatical 

categories related to verbs established by Western 
linguistic theory. According to whether a time 
adverb refers to the past, present, or future of an 
event, or indicates the change of process/character 
of an event in a specific time, we can divide adverbs 
of time into tense and aspect. The adverbs of tense 
are an example of the occurrence time and reference 
time being positioned in the same time axis. The 
adverbs of aspect emphasise the state or stage of 
an event. If we combine the above definitions, then 
overall the adverbs of time refer to adverbs which 
dictate the length and state of process of an event, 
within the time dimension. Many time adverbs have 
meanings that specify both tense and aspect, but the 
emphasis varies; some adverbs of time focus more 
on the tense, while also expressing the meanings of 
aspect, and are still known as an adverb of tense. On 
the other hand, some time adverbs focus on aspect, 
while simultaneously displaying meanings of tense; 
these are still adverbs of aspect.

1.1 Adverbs of tense
The system for the adverbs of time occupies a 

certain position on the time axis. According to the 
time length occupied, we can divide the adverbs of 
time into adverbs of interval and moment.

1.1.1 Interval
Interval refers to the distance between the 

beginning and the end of the position occupied by 
the event – which is defined by the adverb of time – 
on the time axis. Interval adverbs can be categorised 
into “long duration “ and “short duration “ adverbs, 
according to the distance between the beginning and 
the end of an event.

Long duration
Time adverbs will occupy a certain position on 

the time axis; similar to a vector in mathematics, 
they have both magnitude and direction. We place 
time adverbs on the axis according to their specific 
time meaning, and set the central point of the axis 
as the speaking time – or present tense – extending 
to the left for past tense, and to the right for future 
tense. The adverbs of time that express a longer 
period of time can be divided into five categories:
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Figure 1

Words that imply “forever” (as shown by ① in 
Figure 1), can also be split into two sub-categories. 
One group of words includes the starting point 
of time but has an unknown end point, such as 
қашаннан, бірталайдан, туғалы. The other only 
emphasises permanence with no direction of time, 
such as туғаннан бақи, өмір бойы; these words 
highlight the total time, and time orientation is 
secondary.

Words that are time-oriented, starting from the 
present and pointing towards the future, for example, 
кейін, әлден, ендігәрі, болашақта, as represented 
by ② in Figure 1.

Words that are time-oriented starting from the 
present and pointing towards the past, for example, 
баяғыда, бұрында, ілгеріде, әріректе, as shown 
by ③ in Figure 1.

Words that are time-oriented taking the present 
as a boundary and pointing towards the present, 
for example, ежелден, бұрыннан, ылғи, үнемі, as 
portrayed by ④ in Figure 1.

ол бұрыннан атқа мінуді жақсы көреді.
He always liked to ride a horse.
жұмыс үстінде қабағы түйілген емес, ылғи 

күліп жүреді.
He never frowned at work, but smiled all the 

time.
Words that express a time period with no specific 

starting point. This may be a period in the past, 
present or future, for example, күндіз түні, күні 
түні, жаздай, as shown by ⑤ in Figure 1.

Біжікен қайтыс болғалы, Ұлпанның күні 
түні, әрине, жылаумен өтіп келеді.

After Biekeken’s death, Wulipan washed her 
face with tears all day.

Ұлттық құрамаға ілігуге бар күш жігерімді 
сарқып, күндіз түні тер төгіп жүрмін.

In order to enter the national team, I fought hard 
day and night and put in a lot of effort.

– Short duration
Emphasis on the recent. Time Adverbs which 

emphasise the recent are usually located near the 

“speaking time”, in either the past, or the future. 
Similar to the words with a “period of time with no 
specific starting point” identified above, but with the 
additional meaning that an event has “recently” or 
“just” occurred, since/before the “speaking time”, as 
shown in Figure 2.

Figure 2

Words such as жаңа, мана, бағана, әлгінде 
could be represented by ① in the figure above; 
words such as ұзамай, соңыр could be represented 
by ②; and words including жақында, жуықта, 
жуырда, беріреке, could be represented by ①②. 

Emphasis on the temporary, such as, әзірге, 
әзірше, қазірше, уақытша, бүгінше.

бұл жұмысты әзірше қоя тұру керек.
This work will be released for the time being.
Emphasis on the instant, such as әп сәтте, 

демде, лезде, қапияда, әудемде, қапелемде. These 
words usually express that an event occurs “in an 
instant” or “in a very short time”.

жалғыз көзді дәу демде көзден ғайып болды.
The unicorn disappeared instantly.
Emphasis on the intermission, such as әлтаман, 

әрі бері, әуір сәуір. These words usually refer to an 
event that happens “for a while”.

ол әлтаман келсін.
Let him come after a while.
Emphasis on the moment, such as кезінде, күнбе 

күн, жылма жыл, айма ай.
Ол еңбекақысын күнбе күн алып тұрды. 
He was getting paid day by day.
Emphasis on specific time, such as түсте, 

кешке, азанда, ертеңгілікте. These words often 
indicate the exact time period that the action took 
place.

ол азанда үйден шыққалы бері әлі қайтып 
оралмапты.

He has not been back since he left home this 
morning.

Emphasis on the state, such as алаң елең, 
алатаң, алагөбең, қызыл іңір, құланиектенген 
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шақта, таң сәріде. These words have some 
meaning related to mimicry, expressing a meaning 
of time concept and state.

1.1.2 Moment
The moment refers to a time point where the 

start and end points of the position occupied by the 
adverb on the time axis are very close, with only a 
short/no interval in between. The difference between 
a short time and a sudden time is that the former 
emphasises the shortness of the time period, and the 
latter focuses on the close connection between the 
beginning and end of an action. A moment can be 
therefore categorised into “immediately following” 
and “suddenly happening”.

Immediately following, such as жалма жан, 
шартпа шұрт, қолма қол, дәлме дәл, іле шала, 
дереу 

Нәзилаш қолма-қол тізім жасауға кірісті.
Najylash immediately began to make the form. 
Suddenly happening, such as бірден, кенет, 

оқыс, тосыннан, төтеден, тұтқиылдан.
күн кенет бұзылды.
The weather changed suddenly.
1.2 Adverbs of aspect
In contrast to adverbs of tense, adverbs of 

aspect can be used to modify past events or to 
describe an ongoing situation. These adverbs are 
not concerned with the relationship between the 
time of occurrence and reference time of the event, 
but rather emphasise the state or process of the 
event. The adverbs of aspect can be separated into 
definite and indefinite according to the connection 
between the objective circumstance and the 
subjective cognition.

1.2.1 Definite adverbs of aspect
The definite adverbs of aspect indicate a 

definitive tense as well as expressing the aspect. 
There are primarily two situations:

Past Tense, such as әлдеқашан, бағана, 
бұрынырақта.

ұйқысы әлдеқашан шайдай ашылған.
His sleepiness has long since vanished.
Here, “әлдеқашан” indicates the perfective as-

pect, and at the same time represents the past tense.
Future Tense, such as таң атар атпастан, 

кетер кепестен, келер келместен.
Келсең, қолма-қол: «Не шаруаң бар, айт!» 

деді де, аузыңды ашар-ашпастан жоныңа бір 
салып қоя береді.

If you come, he will say, “Tell me, what’s up!” 
He’ll send you away before you can speak.

Here, “ашар-ашпастан” indicates an im-
perative aspect, while also representing the future 

tense. This expresses the meaning “I’d like to 
open my mouth, but I haven’t opened my mouth 
yet”.

1.2.2 Indefinite adverbs of aspect
The indefinite adverbs of aspect refer to adverbs 

that can express aspect and tense at the same time, 
but the tense is uncertain. In general, when there is 
no clear identification of time in the sentence, they 
express the present tense. But if there are words in 
the sentence indicating past or future, the adverbs 
can also indicate the imperfective aspect, the perfec-
tive aspect and the continuous aspect. For example, 
нақ, нақпа нақ, дәл, дәлме дәл, дөп and other vo-
cabulary units can represent the continuous aspect, 
and they also can be used in the past and present 
tenses.

Ол тура қазір есік алдында тұр.
He is standing outside the door now.
тура мен барған кезде жайын айтып жатыр 

екен.
I was just passing by when he was talking about 

his situation.
сен дәл сол уақытта ұйықтап жатасың, 

кешірек барсам бола ма? 
You were sleeping. Can I come over later?
“тура”, “дәл” in the example above can be 

regarded as a continuation of the action and its 
ongoing status. This demonstrates how the ongoing 
action can be related to the past or present.

2. Adverbs of frequency
As the name implies, an adverb of frequency 

refers to the frequency of an event. Frequency is 
defined as “① the rate at which something occurs 
over a particular period of time or in a given sample; 
② the rate per second of a vibration constituting a 
wave, either in a material, or in an electromagnetic 
field” (Oxford Dictionary of English, 2019). 
Obviously, the “frequency” in linguistics is based 
on definition ①. According to the number of 
occurrences per unit of time of the event, the adverbs 
of frequency are divided into high, middle and low 
frequency.

2.1 High Frequency
This includes зәуде, әркез, қашан да, 

уақ -уақ, әрқашан. Adverbs expressing high 
frequency and adverbs expressing a long time 
period can be extremely similar. In fact, they 
are expressions of time from a different angle 
after an event has been observed. However, even 
if the words describe the same objective event, 
their internal nature is not the same. Moreover, 
adverbs of time express a static or homogeneous 
process, which focuses on the length of time and 
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sequence; adverbs of frequency have a dynamic 
or heterogeneous process, which focuses on 
frequency and change. For example:

бұрыннан атқа мінуді жақсы көреді.
He loves to ride horses for a long time.
“бұрыннан” is static, and focuses on the length 

of time and succession.
ол әрқашан атпен жүреді.
He always rides a horse.
“әрқашан” is dynamic, and focuses on frequency 

and change.
2.2 Middle Frequency
For example, әдетте, көбіне, күнде, дембіл 

дембіл, ыңғай, үнемі, ұдайы.
Көбіне осы жолмен жүреді.
He usually goes this way.
Ұдайы соғып тұрады.
He often comes to sit at my house.
2.3 Low Frequency
This includes айында, жылында, анда-сан-

да, ара-тұра, ауық-ауық, оқта-текте, арагідік, 
оқтын-оқтын.

Ол мектепке жиі-жиі кешігіп барады. 
He is often late for school.
Ол мектепке көбінесе кешігіп барады. 
He is usually late for school.
Ол мектепке әдетте кешігіп барады. 
He is always late for school. 
Ол мектепке анда-санда кешігіп барады. 
He is occasionally late for school.
The scale of frequency in time adverbs is: жиі-

жиі, көбіне, әдетте, анда-санда.
3. Adverbs of sequence
The sequence refers to the order and association 

expressed in the occurrence of two or more events 
within a unit of time. Adverbs of sequence are 
time adverbs that contain order semantics. The 
word sequence has two meanings; the first is 
order, where different events or sub-events occur 
in a sequence over time, such as firstly, secondly, 
or finally. The second meaning is repetition; if 
the events that occur in succession are the same, 
then the later events are said to repeat the previous 
events. This outlines the main difference between 
sequence and repetition: whether the events that 
occur in sequence are the same event. According 
to these definitions, sequential time adverbs can be 
further divided into two types: adverbs that express 
the meaning of order, and adverbs that express the 
meaning of repetition.

3.1 Order
Words that express the meaning “at the 

beginning”, for example, басынан, алдымен, әуелі, 
алғашында, әдепкіде, басында, біріншіден. 

Words that express the meaning “then”, for 
example, артынша, бертін келе, екіншіден, енді.

Words that express the meaning “at the end”, 
for example, аяғында, ақырында, соңында.

Бастабында күн нұры шұғыласын ша-
шып, аспанда теңгедей бұлт жол еді, кейітіннен 
ауа райы кенеттен өзгеріп жаңбыр жауа баста-
ды, ақырында қарға айналды.

At first, the sun was shining, there was no white 
cloud in the sky, then suddenly it began to rain, and 
finally it became snow.

The words “бастабында”, “кейітіннен”, 
“ақырында” reflect the sequence of events.

3.2 Repetition
For example, екіншілей, екінші әрі, қайта, 

қайтадан, қайтара, қайта-қайта.
Екінші әрі келуші болма.
Don’t come again.
неше қайтара істеу
Repeat several times
Here, “екінші әрі” and “екінші қайтара” 

express the meaning of repetition.

Conclusion

This paper firstly discusses the feasibility of 
research into time adverbs, before dividing the adverbs 
into three categories according to their meaning and 
function: adverbs of time, frequency and sequence. 
The adverbs of time can be displayed on a one-
dimensional time axis, showing the length and type 
of process; according to whether an adverb involves 
the past, present, or future of the event, or indicates 
the change of the process or character of the event 
in a specific time, we can further separate adverbs 
of time into tense and aspect. Adverbs of frequency 
show alternation and frequency characteristics within 
one unit of time, and according to the rate, they 
are divided into high, medium and low frequency. 
Adverbs of sequence express interrelation between 
events and the method of presentation. Moreover, 
according to whether the events in sequence are the 
same event or not, they are divided into order and 
repetition adverbs. To summarise, the following table 
represents the classification hierarchy of time adverbs 
in the modern Kazakh language. 
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adverbs

Adverbs of time
Tense adverbs

Interval

Long duration
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Taking the present as a boundary and 
pointing towards the present;
A period with no specific starting point

Short duration

Recent;
Temporary;
Instant;
Intermission;
At the moment;
Specific time; 
The state

Moment
Immediately following
Suddenly happening

Aspect adverbs
The definite adverbs of aspect
The indefinite adverbs of aspect

Adverbs of frequency
High frequency
Medium frequency 
Low frequency

Adverbs of sequence
Order 
Repetition
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ҰЛТ ЕРЕКШЕЛІГІН КӨРСЕТЕТІН  
ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Мақалада жалпы отбасылық құндылықтардың маңыздылығы сипатталады. Сонымен 
қатар, отбасылық өмірде отбасы мүшелерінің әрқайсысының қадір-қасиетіне тоқталып, 
бала тәрбиесіндегі ата-ананың басты міндеті мен отбасындағы рөліне сипаттама береді. 
Қазақ отбасына тән басты құндылықтар ұлттық құндылықтарға негізделе отырып жүзеге 
асатыны және отбасындағы тәрбиенің қоғамға әсері қарастырылады. Отбасындағы басты 
құндылық – ұрпақ тәрбиесі екені баршамызға түсінікті, сол ұрпақ тәрбиесінің өзі жалпылама 
қарастырылып және сол тәрбиенің өзі бірнеше шағын құндылықтардан тұратынын көрсетеді. 
Аталмыш тақырыпқа жалпы сараптама жасай отырып, отбасы құндылығы ұғымына анықтама 
берілген. Отбасы – негізгі тұлға қалыптастырушы болып табылады. Отбасында әр баланың 
жеке тұлға болып қалыптасуына септігін тигізетін қайталанбас бейнесі құрылады. Қазақ 
тіліндегі мақал-мәтелдер отбасылық тәртіптің қалыптасуына дәйекті негіз бола алатыны 
анықталып, отбасының негізгі функционалдық параметрлері көрсетіліп, отбасылық 
құндылықтар тұжырымдалып, талданған. Қазақ халқына тән салт-дәстүрлер, мақал-мәтелдер 
өздігінен тәрбиелік мән бермейтіні анық, отбасында ата-ананың сол айтылған ой мен 
ұстанымдарды өздері ұстана отырып үлгі болған жағдайда ғана маңыздылыққа ие болады. 
Әрбір мақал-мәтел, салт-дәстүр дұрыс орнымен қолданылған жағдайда өскелең ұрпақ үшін 
тамаша өнегеге толы сабақ болатыны анық.

Түйін сөздер: отбасы, отбасы мүшелерінің рөлі, отбасылық құндылықтар, отбасылық 
дәстүрлер, өскелең ұрпақ тәрбиесі, отбасы денсаулығы, қазақ халқының қонақжайлылығы.
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Family values reflecting the specifics of the nation

This article describes the importance of family values. Also highlighting the merits of each family 
member in family life, describes the basic obligations of parents in the upbringing of children and 
their role in the family. Considers the basic values inherent in the Kazakh family, which are realized 
on the basis of national values and the impact of family education on society. We all know that the 
main value in the family is the upbringing of the young generation, accordingly considers generi-
cally the upbringing of the young generation and shows that the upbringing itself consists of several 
small values. Analyzing this topic, article defines the concept of family values. The family is the main 
teacher of personality. It is in the family that a unique image of each child is created, creating him as 
a person. On the basis of Kazakh proverbs, the process of forming a family structure is consistently 
justified, the main functional parameters of the family are highlighted, family values     are formulated 
and listed. Customs and traditions, proverbs, sayings inherent in the Kazakh people do not have an 
educational effect on their own, but they have educational effect under conditions where parents 
follow them as personal example in the family, support the principles and ideas expressed in them. 
Each saying, proverb, custom, at the correct application become a fine, instructive moral lesson for 
younger generation.

Key words: family, the role of family members, family values, family traditions, upbringing of young 
generation, health of family, hospitality of the Kazakh people.
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Семейные ценности, отражающие специфику нации

Данная статья описывает значимость семейных ценностей. Выделяя достоинства каждого из 
членов семьи в семейной жизни, описываются основные обязательства родителей в воспитании 
детей и их роль в семье. Рассматриваются основные ценности, присущие казахской семье, 
основываясь на национальные принципы, и влияние воспитания в семье на общество. Всем нам 
известно, что главная ценность в семье – воспитание подрастающего поколения, соответственно 
рассматривается обобщенно воспитание подрастающего поколения и показывается, что само 
воспитание состоит из нескольких малых ценностей. Анализируя данную тему, в статье дается 
определение понятию семейных ценностей. Семья есть главный воспитатель личности. Именно 
в семье создается неповторимый образ каждого ребенка, творящий его как личность. На базе 
казахских пословиц последовательно обосновывается процесс формирования семейного уклада, 
выделены основные функциональные параметры семьи, сформулированы и перечислены 
семейные ценности. Обычаи и традиции, пословицы, поговорки, присущие казахскому 
народу, оказывают воспитательное воздействие не сами по себе, а при условии, если родители 
личным примером в семье соблюдают, поддерживаются принципов и идей, выраженных в них. 
Каждая поговорка, пословица, обычай при правильном применении становятся прекрасным, 
поучительным нравственным уроком для подрастающего поколения.

 Ключевые слова: семья, роль членов семьи, семейные ценности, семейные традиции, 
воспитание подрастающего поколения, здоровье семьи, гостеприимство казахского народа.

Кіріспе

Халқымызда: «Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе» – деген мақалдың астары тереңде! Мықты, 
қалыптасқан ел болу үшін, ең алдымен кішігірім 
мемлекет саналатын – отбасының берік бо-
луы, сол отбасында бала тәрбиесін ата-баба-
мыздан қалған құндылықтармен ұштастыру, 
бала бойында ата-анаға деген ерекше құрметті, 
ықыласты дамыта білу маңызды. Отбасы – 
ұлттық құндылықтар мен ұлттық тәрбиенің 
бастауы. Отбасы – жүрегі бір, тілегі бір адам-
дар тобынан тұратын қоғамның маңызды 
бір бөлігі. Қазақ халқы үшін отбасы – оттың 
басы, жылулықтың бастауы деген ұғымды 
берген. Әрине, отбасынан алатын жылулық 
пен мейірімді дүниенің басқа кереметтерімен 
салыстыруға келмейді. Отбасы – бір-бірін 
түсінетін екі жанның некесін қиюы арқылы 
қалыптасатын, ананың – мейірімінен, әкенің – 
тәлім-тәрбиесінен тұратын шағын орта. 

Әр отбасының өзіне тән ережелері мен 
тәртібі болады. Сол ережелер мен тәртіп, 
ұлттық құндылықтар негізінде жүзеге аса-
ды. Қазақ отбасының басты құндылықтарына 
– ауызбіршілік, мейірімділік, сүйіспеншілікті 
жатқызар едік. Ауызбіршілік болған жерде 
отбасының түтіні мәңгі түтеп тұратыны, қандай 
жағдайды болмасын еңсеретінін білеміз.

Отбасы – бұл ерлі-зайыптылар (әке-шешесі) 
некесіне, олардың балалары мен басқа қандас 
туыстарының рухани байланысына, тұрмыстық 
және моралдық жауапкершілік ортақтығына 
негізделген қоғамдастық (Арғынбаев, 1975:130)

Отбасы – өзіне ғана тән заңдары бар шағын 
мемлекет іспеттес. Сол шағын мемлекеттің гүл-
денуі, тату-тәтті өмір сүруі отбасы мүшелерінің 
барлығына тәуелді. Отбасы іргетасы – отба-
сындағы әр мүшенің орнымен қаланады. Ата-
ананың орны қашанда жоғары тұрады. 

«Қазақстан-2030» бағдарламасында: «Әке-
лер мен аналардың, аталар мен әжелердің өз 
балалары мен немерелері алдындағы жауап-
керші лігін күнделікті есте ұстауға тиіспіз. Біз 
өз балаларымыз бен немерелерімізді сонау алыс 
болашақта, олар біздің жасымызға жеткен кезде 
қандай күйде көргіміз келеді...» – дей келе, жас 
ұрпақ тәрбиесінің маңыздылығын көтерген. 
(Назарбаев, 1998:90). Әрине, отбасындағы тәр-
биені ешқандай орта бере алмайтындықтан 
және бала қай кезде болмасын өзінің ата-
анасына қарап бой түзеп өсетінін білген дана 
халқымыз отбасылық қарым-қатынасқа аса мән 
берген. Атасы мен әжесінің өсиет-өнегесімен 
сусындаған, әкесі мен анасының жылулығын 
сезініп өскен баланың тәрбиелі, өнегелі, көпшіл, 
әрі мейірімді болып өсетінін айтпасақ та 
түсінікті. 

mailto:007_raushan@mail.ru
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Ұлт ерекшелігін көрсететін отбасылық құндылықтар

Тәжірибе

Қазақ отбасының негізгі құрамы ата, әже, 
әке, ана, балалары (ұлдары мен қыздары) 
сияқты отбасы мүшелерінен тұрады. «Қарты 
бар үйдің қазынасы бар» – демекші, отбасында 
көпті көрген қарттары болса, ол үйден қашанда 
ұлттық тәлім-тәрбиенің басыңқылығын бай-
қаймыз. Отбасында ата мен әже балаларына 
жақсы мен жаманды ажыратуда жол көрсетіп, 
өздерінің көрген білген тәжірибелерімен 
бөлісіп отырған. 

Психолог Э. Фроммның тұжырымдамасына 
сәйкес, ананың және әкенің махаббаты табиғаты, 
генезисі және көріну формасы бойынша бір-
бірінен ерекшеленеді және баланың тұлғалық 
дамуында әртүрлі әсер етеді. (Исаева, 1997) .

«Әке – баланың қорғаны» – демекші, қазақ 
отбасында әкенің алатын орны жоғары. Әке 
– отбасының тірегі, қамқоршысы, отбасының 
қамын жасайтын басты адам. (Садырбайұлы, 
2012: 230). Әке мектебінен тәлім-тәрбие алған 
бала, ұлтына да жанашыр, қамқор болатыны 
мәлім. Халқымызда әкені құрмет тұтып, әкені – 
асқар тауға теңеуі бекер емес. Әкенің ұл баланы 
шыңдау мақсатында ұлға деген тәрбиесі қатал 
болатын болса, қыз баласына деген махаббаты 
ерекше болады. Әкенің қатаң ережелеріне 
бағынған ұл ешқашан қателеспейтіні анық, ал 
досындай еркелеп, сыйласып өскен қыз бала, 
ертең тұрмысқа шыққанда өзінің қылықты 
мінезімен барған жерімен тіл табысуы да 
жеңіл болатыны анық. Осыған орай, әкелер 
де ұл-қыздарына үлгі болуға тырысатын 
болған. Отбасындағы әкенің мәртебесін түрлі 
шығармалардан, өлең жолдарынан оқитынымыз 
да рас. Әке мәртебесін біз төмендегі Абай жолы 
романынан алынған мысалдан анық көруімізге 
болады: – Әй, шырағым балам, әуелі аржағыңда 
әкең тұр. Сәлем бер! – деді. (Әуезов, 2004: 365). 
Бұл мысалда, ана мен бала арасындағы тілдесудің 
көрінісі сипатталады. Анасы баласына «әуелі 
аржағыңда әкең тұр» – деу арқылы баласына 
әкесімен бірінші кезекте амандасу керектігін 
айта отырып, қазақ халқында ер адамның 
отбасындағы мәртебесі қашанда жоғары 
тұратынын көрсеткендей. Сонымен қатар, 
қазақ отбасында аналарымыз: – Балам, әкеңмен 
ақылдас! – Әкеңді тамаққа шақыр! – Әуелі, 
әкең асты бастасын! – деу арқылы, қай кезде 
болмасын өзінің балалары алдында ер адамның 
мерейін үстем етіп, беделін арттырып отырған.

Жанұяда ананың орны өзінше ерекше. 
Халқымызда аналарымызды от-анасы деп 

атауы да тегін емес. Әке – отбасы тірегі болса, 
ана – отбасының жүрегі. Отбасындағы жылулық, 
мейірім және отбасының берекесін ұстап тұруда 
аналарымыздың орны ерекше. Ана – отбасының 
ұйытқысы. Көбінесе, отбасында балалар әкенің 
қатаң ережелері мен тәрбиесіне бағынатын 
болса, ана мейірімін көру арқылы қамқорлықты 
түсінеді. Ананың ақ сүтімен бала бойында 
адамгершілік, ар-ұят сияқты жақсы қасиеттер 
дариды. 

М.Д. Шағырбаева өзінің еңбегінде: «Қазақтың 
халық педагогикасында әйел – отбасы өмірінің 
тұтқасы, рухани демеушісі, тәлімгері, перзент 
тіреніші, ұрпақ жалғастыратын құдыретті күш 
деп танылған. Олардың адамгершілік болмысы, 
мейірімі, ұлттық ар мен ұяттың өлшемі, намысы 
саналған (Шағырбаева, 2010).

Отбасылық құндылықтардың алтын діңгегі 
– ол ана. Ана ұлттық құндылықтарды өсіріп 
отырған ұрпағына жеткізуші, бала тәрбиесіндегі 
басты адам болса, ал әке – сол отбасының 
қорғаны болып табылады. Отбасында тек жақсы 
қасиеттерді бойына сіңірген ұрпақ, ертең еліне 
де адал, жанашыр азамат болатыны анық.

Отбасының берік болуы үшін отбасында 
бала болуы маңызды. «Балалы – үй базар, 
баласы – жоқ үй қу мазар» – деген халқымыздың 
мақалы тектен-текке айтылмаса керек. Себебі, 
халқымызда отбасы бақытын – бала сүюмен 
байланыстырған. Бала – отбасының ұйытқысы, 
ата-ананың арасын байланыстыратын негізгі 
көпір болып табылады. Сондықтан да, некенің 
берік болуы да отбасында баланың болуына 
байланысты болған. Бала – әрі ұрпақ жалғасы, 
әрі ата-ананың көз қуанышы.

Әр халықтың өзіне тән ұлттық ерекшеліктері 
мен құндылықтары болады және сол құндылық-
тардың жеке отбасы қалыптасуында, бала 
тәр бие сінде қолданылып, ұрпақтан-ұрпаққа 
тарай тынын білеміз. Қазақ отбасы тәрбиесінің 
де өзіне ғана тән ерекшеліктері, халықтың 
ұлттық құндылықтарына негізделеді. Әр отба-
сында некені сақтау, дінге берік болу, ұрпақ 
жалғастыру, балаларға дұрыс тәрбие беру деген 
сияқты дәстүрлі отбасылық құндылықтар ортақ 
болады. Бұл құндылықтарды әр отбасы өзінше 
ұстанады. 

Отбасылық құндылықтар – адамдар қауым-
дастығының некелік – ата-аналық – туыстық 
байланысқан, бірегей бірлескен іс-әрекетінің 
негізіне жататын объектілер және олардың 
мәнінің жағымды және жағымсыз көрсеткіштері, 
объектілердің адамзаттың өмір-тіршілік сала-
сына, қызығушылығына, сұраныстарына, әлеу  -
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меттік қарым-қатынастарына тиістілігі (Нишан-
баева, 2019: 192).

Құндылық – жақсылық пен жамандықты 
ажыратудың мәні, адамгершіліктің аса жоғары 
деңгейі деуге болады. Біз өз тарапымыздан, 
отбасы құндылықтарының төмендегідей құры-
лымын қарастырғымыз келіп отыр.

1-cурет

Неке беріктігі – халқымызда әр шаңырақ 
неке қию арқылы көтерілген. Неке қиып 
көтерілген шаңырақтың ғұмырлы болатынына 
ата-бабамыз да сенген, әрі сол ұстаным әлі күнге 
дейін сақталуда. Некенің берік болуы үшін от-
басында ерлі-зайыптылардың өзара түсінісуі, 
екеуара сыйластығы өте маңызы фактор болып 
табылады. Сонымен қатар, қандай жағдай бол-
масын бірін-бірі қолдауы, бір-бірімен қарым-
қатынасқа түсу барысында сабырлық танытуы, 
балаларының алдында үлгілі бола білуі некенің 
берік, отбасының бақытты болуына септігін 
тигізеді.

Тектілік – адам бойындағы қандай қасиеті 
бол масын, соның барлығы ата-бабасының қаны-
мен берілуі деуге болады. «Тектіден текті ұрпақ 
тарайды», – деген сөз бекер емес. Тектіліктің 
мәні – өзінің шыққан тегін білу, жеті атасын 
жақсы тану, сол ата бабасына тағзым ету дегенді 
білдіреді. Халқымыз салауатты өмір салтына аса 
мән берген халықтың бірі, оның себебі жеті атаға 
дейін қыз алысып, қыз беріспеген халықпыз. 
Мұның өзі, халқымыздың қаны таза, жаны таза 
тектілердің ұрпағы екенінің көрсеткіші. 

Талқылау

Отбасындағы басты құндылықтардың бірі 
– ұрпақ тәрбиесі. Қазақ отбасындағы бала 
тәрбиесін ұл тәрбиесі, қыз тәрбиесі деп же-

ке-жеке мән беріп қарауы да оның өзіндік 
ерекшелігінің бірі. Отбасының үлкен мүшелері, 
яғни ата-әже, ата-ана ең әуелі өз ұрпақтары 
алдында көпті көрген, халық даналығымен 
сусындаған, басқаларға үлгілі екендігін көрсете 
отырып тәрбиелеуге тырысқан. Ұлдарды мықты, 
адал, намысқой қылып тәрбиелеу мақсатында 
әкелері тәрбиелеп, қаталырақ ұстаған болса, 
ал қыз баланың тәрбиесі аналардың еншісінде 
болған. Қызға, анасы ақылмен, мейіріммен жол 
сілтеп отырған. Жоғарыда, айтып өткеніміздей 
әкенің де қыз балаға ықыласы ерекше болған, 
қыз баланың тәрбиесі қатаң емес дегеніміз, қыз 
баланы бетімен жіберу дегенді білдірмеген, қыз 
– сол әулеттің намысы, тіптен елдің намысы 
саналып барынша әдептілікке, адалдыққа жан-
жақты тәрбиеленген. Отбасында ана мен қыз 
баласына деген қамқорлық болмаған жағдайда 
отбасының үлгілі, өнегелі отбасылар қатарынан 
болуы мүмкін емес.Ұрпақ тәрбиесі – қай кез-
де болмасын елдің жойылып кетпей ел болып 
қалуы үшін маңызы жоғары. «Адам ата-анадан 
туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, 
татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды 
таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп 
болған адам білімді болады!», – деп Абай ата-
мыз өзінің 19-шы қара сөзінде айтпақшы, адам 
басқалармен тығыз байланыс орнату арқылы, 
солардан көрген, білгенін үйрену арқылы ғана 
дамып, жетіледі (Құнанбаев, 2007: 160). Ұрпақ 
тәрбиесінің өзі бала бойында: үлкенге құрмет, 
адамгершілікке үйрету, әдеп тәрбиесі, салау-
атты өмір салтын ұстану, сана-сезім деңгейін 
өсіру, еңбекке баулу сияқты қасиеттерді дамыту-
дан тұрады. Әрине, саналы ұрпақ тәрбиелеуде 
бұл қасиеттердің барлығы ата-ана бойынан та-
былуы тиіс. Ата-ана осы қасиеттерді ұстанған 
жағдайда, баланы оқытудың қажеті де шамалы, 
себебі бала отбасында көрген-түйгенін жасайты-
ны анық. 

«Ислам дінінде баланы әдепті, көргенді етіп 
тәрбиелеу – ата-ананың ең негізгі міндет терінің 
бірі. Ата-ана баланы жөнге салуда байып-
тылықты ұстанып жеңілден қиынға, жұмсақ-
тықтан қаттылыққа, кешірімділіктен қаталдыққа 
қарай тәсіл қолдануы қажет» – деп айтылған 
екен. Яғни, бала қателескен жағдайда ата-
ананың сабырлы әрекет етуі маңызды.( Бағашар, 
2011:228). 

Отбасы тәрбиесіндегі үлкенге құрмет 
көрсету қағидасы кез келген қазақ отбасының 
басты ұстанымы десек артық айтпас едік. Үлкен 
кісілердің алдын кеспеу, сөзін бөлмеу, төрден 
орын беру, алдымен үлкен кісілердің батасын 
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алу әрбір шаңырақта жүзеге асатын тәрбие ба-
стауы болып табылады. Бірнеше автордың 
еңбегімен жазылған, «Мәңгілік ел» кітабында: 
– Жас ұрпақтың ақыл-есінің, мінез-құлқының 
қалыптасуы өскен ортасының өнегесі мен алған 
тәрбиесіне байланысты, – деп жазылған екен 
(Пірәлиев, Қасымбеков, Жампеисова, 2015:336). 
Әрине, бұл сөздермен келіспеу мүмкін емес. Жас 
ұрпақтың дұрыс қалыптасуы, алған тәрбиесі мен 
сол ұрпақты тәрбиелейтін топқа тікелей байла-
нысты. 

«Адамның адамшылдығы – ақыл, ғылым, 
жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы 
ұстаздан болады» – деп Абай Құнанбайұлы 
атамыз айтпақшы, адамның бойындағы-
адамгершілік сияқты асыл қасиет жанұяда ата-
ананың өсиет-өнегесімен бала бойына дари-
тыны анық. Адамгершілік тәрбиесі – мақсатқа 
негізделген көзқарасты, сенімді, парасатты мінез-
құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастыруға 
және адамгершілік сезімді, ұлттық сананы, 
қарым-қатынасты дамытуға, жалпы адамзаттық 
құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған 
жалпы адамзаттық тәрбиенің құрамдас бөлігі 
(Бим, 2002:528).

Адамгершілік – адамның ең асыл қасиеті, 
әр адамның бойынан табылуға тиіс қасиет. Бұл 
қасиет адамдардың өзге адамдармен қарым-
қатынасы кезінде әр айтқан сөзіне, әр істеген іс-
әрекетіне мән беруі. Кез келген мәселеде дұрыс 
шешім шығару, әділ болу дегенді білдіреді. 
Әрине, бала тәрбиесінде адамгершілікке үйрету 
ең маңызды істердің бірі және қазақ отбасында 
қалыс қалмайтын тәрбиелеу түрі деуге болады.

Балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде 
ұлттық педагогика қашанда халық тәрбиесін 
үлгі ұстайды. Ал адамгершілікке тәрбиелеудің 
бірден-бір жолы – осы іске көзін жеткізу, сенімін 
арттыру. Осы қасиеттерді балаға жасынан бой-
ына сіңіре білсек, адамгершілік қасиеттердің 
берік іргетасын қалағанымыз (Аймауытов, 2008: 
38-43).

Әдеп тәрбиесіне келетін болсақ, ол-әр 
отбасының өз ұрпағын кез келген ортада өзін-өзі 
дұрыс ұстай білуге үйретуі. Әдемі сөйлеу, дұрыс 
киіне білу, өзін-өзі күтуді үйрену – әдептіліктің 
белгілері. Күнделікті ауызекі сөз барысын-
да қоланылатын: Әдеп сақтау, әдептен озбау, 
әдеп көрген сынды фразеологиялық тіркестердің 
мағынасы: Отбасында дұрыс тәрбие алған, үлгілі, 
ибалы дегенді білдіріп, тағы да отбасындағы 
тәлім-тәрбиенің маңыздылығын көрсетеді.

Салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу 
қазақ қоғамында сонау ата-бабамыздың заманы-

нан қалыптасқан. Көкпар тарту, бәйге, алтыбақан, 
асық ойнау, күресу сияқты халқымыздың ұлттық 
ойындары салауатты өмір салтын ұстанудың 
тиімді жолдары болған. Себебі, бұл ойындардың 
барлығы дене қимылын қажет етумен қатар, жа-
старды артық зиянды нарселерге әуестенуден 
сақтаған десек артық болмас. Салауатты өмір 
салты-денсаулықтың басты кепілі. Елдің жой-
лып кетпей қалуы, ұрпақ жалғастығы екені 
анық. Сол ұрпағымыздың денсаулығы мықты 
болуы үшін де, әрі еліміздің болашағы жарқын 
болуы үшін де жас ұрпақты салауатты өмір сал-
тына үйрету аса маңызды. Отбасында балаға 
зиянды заттарды, яғни шылым шегудің, алко-
голь тұтынудың, денсаулыққа зиянды улы зат-
тарды қоланудың дұрыс еместігін құлағына 
құйып өсірген абзал. Оның орнына денсаулығын 
шынықтырып, көбірек қозғалудың тиімділігн 
айтып отырған абзал. Әрине, жоғарыда айтып 
өткеніміздей балаға үйретуден бұрын ата-ана 
өздері салауатты өмір салтын ұстанып, зиянды 
нәрсені қабылдаудан аулақ болған жағдайда 
ғана, бала отбасында көргенін жасайтыны анық.

Сана-сезім деңгейін өсіру – баланың білім 
деңгейін өсіру дегенді білдіреді. Махмұд 
Қашқари сынды әйгілі ғалымның: «Ұлым саған 
айтайын өсиетін дананың: Білімдіні таны 
да, соңынан ер, қарағым» – деген нақылының 
кез-келген адамның жаңа білім алуға деген 
құлшынысын арттыратыны сөзсіз. Қай кезде 
болмасын, ата аналар балаларына дұрыс білім 
беруге талпынған. Балаларды біліммен су-
сындату, отбасында дұрыс бағыт-бағдар беру, 
балаларға ой салатын ата-бабамыздан қалған 
өсиет-өнегеге толы ұлағатты сөздерді жиі 
айту балалардың сана-сезімінің жоғарылауына 
септігін тигізері анық. 

Бала күнімізде ата-әжеміз: «Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей» – деп жиі ай-
татыны есімізден шыға қоймағаны рас. Балалар-
ды еңбекке баулу арқылы ғана жауапкершілікке 
үйретуге болады. Отбасында үй тірлігіне көме-
ктесіп анасының іс-әрекетін қайталаған қыздар, 
әкесінің тыстағы жұмыстарына қолқабыс етуді 
үйренген ұлдар ертең еліне де пайдасы тиер, 
ұлтына жанашыр азаматтар болатынын сеніммен 
айта аламыз. Сондықтан да, халқымызда баланы 
еңбекке баулып өсіруге тырысқан. Еңбектеніп 
үйренген бала өз өзіне сенімді, қандай жұмыстың 
басы шықса да қиналмай алып кететіні анық. Со-
нымен қатар: «Еңбексіз тапқан мал бекерге ке-
тер» – деген мақалдың да жиі қолданылатынын 
білеміз. Бұл мақалды естіп өскен ұрпақ ата-
анасының тапқан-таянғанын ішіп-жеп отыратын 
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жалқау болмайтыны анық. Отбасында ата-ана-
лар немесе үлкен кісілер осы мақалды қолдану 
арқылы жас ұрпаққа әр нәрсені еңбектеніп қол 
жеткізгенде ғана ыстық болатынын ұғындырған.

Отбасы денсаулығы – отбасы мүшелерінің 
амандығы бірінші кезектегі мәселе. Қазақта: 
«Жарлының байлығы – денінің саулығы» – де-
ген мақал, сонымен қатар: «Денсаулық – зор 
байлық» – деген мақалдар жиі қолданылады. 
Денің сау болмаса ештеңенің маңызы бол-
майтыны анық. Бірінші мақалдағы негізгі ой-
адам үшін денсаулықтан асқан құнды дүние 
жоқ екенін білдіре отырып, қанша бай болсаң 
да денсаулығың жоқ болса, сол байлықтан 
еш пайда жоқ екені айтылады. Денсаулығын 
күту мақсатында, ата-бабаларымыз күнделікті 
тұтынған тамақтарына да аса мән берген. 
Әбдуәли Қайдар атамыз өзінің «Қазақтар ана тілі 
әлемінде» атты, этнолингвистикалық сөздігінде: 
«Ет пен сүттің мол, әрі негізгі қорек ретінде 
қолданылуының басты себебін, халқымыздың 
ерте заманнан келе жатқан көшпелілік болмы-
сымен, мал шаруашылығы-негізгі тіршілік көзі 
болуымен байланысты», деп түсініктеме берген 
екен (Қайдар, 2009: 371). 

Халқымыздың негізгі тағамы – ет пен сүт 
өнімдері болған. Еттің де, сүттің де ағзаға 
тигізер әсері мол және де дәруменге бай екені 
белгілі. Ата-бабаларымыз түрлі аурулардың 
алдын алуда да жылқы сүтін дұрыс пайдала-
на білген. Мүмкін, сол себепті де арғы ата-
бабамыздың шымыр, алып тұлғалы болғаны же-
ген тағам құрамына да байланысты болса керек. 
Қазірде, ет пен сүтті жиі пайдаланатын елміз. 
Алайда, заман ағымына сәйкес пайда болған 
түрлі улы тағамдарды да пайдаланудан кемде 
емеспіз. Әсіресе, балалардың көп тұтынатыны 
анық. Қазір көшеден дайын тағам тұтыну 
сәнге айналған, өкінішке орай сол жеңіл желпі 
дайындалған астың пайдасынан зияны көп екенін 
біле тұра тұтынамыз. Отбасы денсаулығының 
маңыздылығын ұмытпай, отбасында дұрыс 
тамақтануды әдетке айналдырғанымыз жөн.

Сыйластық – адам баласының бір-біріне 
деген ыстық ықыласының көрінісі. Отбасының 
толыққанды бақытқа кенелуі – ол отбасы 
мүшелерінің бір-біріне деген сыйластығы. Бұл 
сөздің астары терең, мән-мағынаға толы десек 
қателеспес едік. Себебі, сыйластық – дегеніміз 
адамдардың өз бойындағы тәкәппарлықты, 
өзімшілдікті, менмендік қасиеттерін аластатып, 
басқа адамдарды сол қалпында бағалауы және 
құрметтеуі болып табылады. Сыйластық бар 

жерде отбасының шайқалуы мүмкін емес. Отба-
сы мүшелерінің бір-бірінің көңіліне қарап, «сіз, 
біз» десіп өмір сүруі, сол шаңырақтың шаттыққа 
толып, берекесі артуына көмегін тигізері анық. 
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу 
түгел болса төбедегі келеді» – демекші, тату-
тәтті, сыйласып өмір сүрген кезе ғана отбасы 
үшін алынбас қамал да болмайды және басқа ор-
тада сол отбасының мерейі жоғары болады. От-
басында сыйластық орнау үшін сол отбасында 
ата-ананың абыройы жоғары болуы керек. 

А.С. Макаренконың пайымдауынша, «Абы-
рой – дегеніміз: балалар көзімен көріп тұрған, 
жасы үлкен кісінің күдіксіз қасиетті күші және 
құндылығы», екен (Макаренко, 2009). Яғни, 
ата-ана өз баласы алдында салмақтылығымен, 
адамгершілігімен, еңбекқорлығымен, мәдениет-
тілік және кішіпейілдік қасиеттерімен абыройлы 
бола алады. Балалар үшін ата-анасының абы-
ройы басқа адамдар арасындағы ата-анасының 
беделімен өлшенеді десекте артық айтпас едік. 

Қонақжайлылық мәселесі – қазақ қандай 
халық дегенде, бірден қонақжайлылығымыз 
еске түседі. Әдетте, қандай қонақ келседе құрақ 
ұшып қарсы алатынымыз бар. Жолай соққан 
мейман болсын, арнайы келген мейман болсын 
бөліп-жармай, дастарханға барын салып күту 
қанымызға сіңген қасиет. Соынмен қатар, келген 
қонақтың да қадамына қарай түрлі болжамдар 
айтылатын. Мысалы: қонақ келген отбасында 
бір жақсылық бола қалса, соны: «Құтты қонақ 
келсе, қой егіз табады» – деу арқылы, қонақтың 
келген қадамын жақсылықпен байланыстырып 
отырған. Әрине, бұл біздің халқымызда сонау 
ата-бабамыздан келе жатқан асыл қасиет болып 
табылады.

Қонақ кез-келген үйге түспейтін болған, үйі 
таза, ұл-қызы бар адамның үйіне түсетін болған. 
Қазақтың әр үйінде «қонақтың ырыздығы» 
бар деген ұғым қалыптасқан (Кенжеахметұлы, 
1994:80).

Қазақ отбасында, қонақ күту дәстүріне 
үйретудің де қажеті жоқ, себебі әр отбасында 
қонаққа деген ілтипат пен құрметті жас ұрпақ 
қай заманды алмасақ та көріп өсуде. Халқымыз 
қай қонақтың түрі болмасын, өз қонағына өте 
жайлы болған. Бейтаныс адамдардың алыстан 
ат терлетіп барар жерлеріне жете алмай, жолай 
кез келген шаңыраққа тоқтап сол үйдің құтты 
қонағына айналуы біз үшін таныс жағдай. Біраз 
жылдар бұрын, келген қонақтың кім екенін білу 
маңызды болмаған, ең бастысы келген адамды 
кері қайтармай, бар жақсысын салып қонақ ету 
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мақсат еді. Алайда, қазіргі заманда қонақ күту 
дәстүріміз кішкене өзгеріске ұшырағаны анық. 
Оның себебі, адамдардың ниетінің, ойының 
өзгеруі болып табылады. Кез келген бейтаныс 
адамды қонақ етіп қарсы алудан қорқатын за-
ман. Осыған қарамастан, халқымыздың қонақ-
жайлылық қасиеті әр шаңырақта сақталған деуге 
болады.

Қорытынды

«Не ексең, соны орасың!» – деп ата-баба-
ларымыз бекер айтпаса керек, ананың сүтімен, 
әкенің тәлімімен дарыған қасиет баланың 
алдағы өмірінің бағыт-бағдары болатыны анық. 
Сондықтан да, отбасындағы ата-ананың бір-
біріне деген сыйластығы, құрметі жоғары бо-

луы керек. Баланың басты ұстазы-ата-анасы 
болып табылады. Бала дүниеге келгеннен кейін 
күнделікті көретіні ата-анасының іс-әрекеті, 
бір-біріне деген қарым-қатынасы, сол себепті 
де, бала үшін өміріндегі ең басты еліктейтін 
адамдары ата-анасы болатыны анық. Отбасында 
ер бала әкеге қарап, ал қыз бала анасына қарап 
бой түзейді. Ата-ана әрбір іс-әрекетіне, айтқан 
сөзіне аса мән беруі керек. Отбасында көрген 
құрметті бала ертең айналасындағы адамдарға, 
сонымен қатар, өзі отбасын құрғанда көрсетері 
анық. 

Қорыта келе, отбасы құндылығы – ұлттық 
құндылықтарға негізделген, отбасы мүшелерін 
тәртіп пен тәрбиеге жетелейтін, отбасының ата-
дан балаға беріліп келе жатқан ұстанымдары 
мен ережелері.
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